
VIÐSKIPTI Rússnesk fyrirtæki 
skulda íslenskum fiskútflytjend-
um þrjá til fimm milljarða króna 
fyrir uppsjávarfisk sem þau hafa 
fengið. Þetta segir Hermann Stef-
ánsson, framkvæmdastjóri sölu-
fyrirtækisins Iceland Pelagic, 
stærsta útflytjanda landsins á 
uppsjávartegundum til Rúss-
lands.

„Það er mjög erfitt hjá rúss-
nesku kaupendunum og að auki 
vita þeir ekki hvert rúbluverðið 
verður þegar þeir fá fisk sem við 
myndum hugsanlega selja þeim,“ 
segir Hermann.

Fiskútflytjendur hér hafa 
stöðvað útflutning til Rússlands 
í kjölfar falls rúblunnar. Skoða 

nokkrir fiskútflytjendur nú að 
gefa afslátt af skuldum og þá 
jafnvel allt að því sem nemur 
gengisfalli rúblunnar frá sölu-
degi. Gengi gjaldmiðilsins gagn-
vart Bandaríkjadal hefur fallið 
um helming á árinu en Rússar 
greiða fyrirtækjum hér í flestum 
tilvikum með dölum.

Þrátt fyrir þessa stöðu bíður 
alls 51 íslenskt matvælafyrir-
tæki nú ákvörðunar rússneskra 
yfirvalda vegna umsókna um 
innflutningsleyfi. Mjólkur-
samsalan, Fjarðalax, Stjörnu-
grís og Sláturhúsið á Hellu eru á 
meðal umsækjenda. „Við erum að 
kanna aðeins möguleika á skyr-
útflutningi til Rússlands. Það 

hefur einnig verið töluverður 
áhugi þar fyrir fituríkum vörum, 
ostum og öðru slíku,“ segir Einar 
Sigurðsson, forstjóri MS, sem 
kveður fyrirtækið líta á Rússland 
sem framtíðarmarkað.

 - hg / sjá síður 6 og 32.
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  Það er mjög erfitt hjá 
rússnesku kaupendunum 
og að auki vita þeir ekki 
hvert rúbluverðið verður 

þegar þeir fá fisk sem við 
myndum hugsanlega selja 

þeim.
Hermann Stefánsson, framkvæmda-

stjóri sölufyrirtækisins Iceland Pelagic.

MENNING Emil Hjörvar 
Petersen hefur lokið þrí-
leiknum um eftirlifendur. 58

SPORT Stjörnumenn eiga 
von á tugum milljóna verði 
Alexander Scholz seldur. 86

SKOÐUN Árni Stefán Jónsson 
skrifar um nauðungarflutn-
inga ríkisstarfsmanna. 36

6
DAGAR

TIL JÓLA
OPIÐ TIL 22

Í KVÖLD

Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla, Vesturbergi
og Arnarbakka
í
o

OPIÐ TIL
KL. 22 ÖLL

KVÖLD TIL JÓLA
FÓLK Innan fjölskyldna og vina-
hópa verða oft til jólahefðir sem 
verða jafn sjálfsagður hluti af 
hátíðarhöldunum og skreytt 
jólatré. Þær hefðir sem skapast 
eru oft á tíðum persónulegar og 
blása fólki hinum eina sanna jóla-
anda í brjóst.

Kristín Einarsdóttir og eigin-
maður hennar klæða sig alltaf upp 
í brúðkaupsfötin á aðfangadag. 

Kristínu þótti leiðinlegt að sjá 
brúðarkjólinn hanga ónotaðan 
inni í skáp eftir brúðkaupið og 
tók upp á því að klæðast honum á 
aðfangadag. „ Ég fer í hann klukk-
an sex og græja allt í honum, það 
er mjög mikil pressa að komast í 
hann og vera í honum um jólin,“ 
segir Kristín hlæjandi.

Fjölskylda Vilborgar Þórðar-
dóttur hefur í þrjár kynslóðir 
borðað bakaðar baunir frá Heinz 
með hangikjötinu.  „Þetta er sem 
sagt hefð á mínu heimili, heimili 
foreldra minna og hjá ömmu og 
afa að hafa alltaf Heinz bakaðar 
baunir með hangikjöti um jólin,“ 
segir Vilborg, en það hvarflaði 
ekki að henni fyrr en í seinni tíð 
að það væru ekki allir Íslendingar 
sem hefðu þann háttinn á. 
 - gló / sjá síðu 72

Persónulegar og öðruvísi jólahefðir sem blása hinum sanna jólaanda inn:

Brúðarkjóll og bakaðar baunir
  Þetta er sem sagt 

hefð á mínu heimili, 
heimili foreldra minna og 

hjá ömmu og afa. 

LÍFIÐ Högni Egilsson 
segir Sjálfstætt fólk fagra 
og mikla sögu. 92

Bolungarvík -2°  N 15
Akureyri -5°  SA 2
Egilsstaðir -6°  SV 4
Kirkjubæjarkl. -4°  V 6
Reykjavík 0°  V 9

VÍÐA DÁLÍTIL ÉL   Í dag verður hæg 
norðlæg eða breytileg átt en  hvöss NA-átt 
á Vestfjörðum. Víða dálítil él, einkum 
NV-til. Frost 0-10 stig. 4

LÖGREGLAN AÐHEFST EKKERT  Starfsmenn Caruso freistuðu þess að komast inn í húsnæði veitingastaðarins í gær eft ir 
að eigandi hússins hafði tekið það yfi r með ólögmætum hætti. Starfsmennirnir vildu nálgast persónulegar eigur sínar. Lögreglan 
sagðist ekkert geta aðhafst að svo stöddu þar sem um einkadeilu væri að ræða.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

„Það kannast flestir við einkenni þess að hafa borðað mikið um jól-in, vera útblásinn, illt í maganum og finna fyrir vanlíðan. Uppþemba og meltingarónot eru algeng vandamál í kringum hátíðir og fátt er betra til að líða vel í mag-anum eftir máltíðir en Pró gastró DDS+3,“ segir Ásta Kjartans-
dóttir, vörustjóri hjá Gengur vel ehf. „Tvö hylki af Prógastró 
fyrir stóra máltíð

LISTRÆNN STJÓRNANDISöngkonan Rihanna hefur verið útnefnd listrænn stjórnandi Puma og mun hafa umsjón með hönnun kvennalínu fyrirtækisins. Hún er komin í hóp þekktra íþróttamanna á borð við Usain Bolt og Mario Balotelli sem starfa með fyrirtækinu.

BETRI MELTING UM HÁTÍÐARNARGENGUR VEL KYNNIR  Færðu oft illt í magann af reyktu kjöti eða verður 
að leggja þig eftir að hafa borðað stóra máltíð? Taktu málið í þínar hendur 
og prófaðu Prógastró DDS+3. Það getur létt verulega á meltingunni.

20% afsláttur 
af úlpum og kápum 

fram að jólum!
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- mikið af frábærum 
- mmiikkikið aaf frfrráábbæærurumum boðumttiillbbooðuðumum

Laugaveg i  178  -  S ím i :  568  9955

Hnífaparatöskur – 12 manna
14 tegundir

Verð frá kr. 24.990

SÉRBLAÐ
Fólk  

BANDARÍKIN Bandaríkin og Kúba 
ætla að taka upp stjórnmálasam-
band og opna á viðskipti og ferða-
lög milli landanna. Í meira en hálfa 
öld hefur bandarískt viðskipta-
bann á Kúbu haldið efnahagslífi 
eyjunnar í lamandi fjötrum. „Þessi 
fimmtíu ár hafa sýnt okkur að ein-
angrunin hefur ekki virkað,“ sagði 
Barack Obama Bandaríkjaforseti í 
ávarpi í gær, þar sem hann kynnti 
áformin. „Það er kominn tími á 
nýja nálgun.“ 

Raúl Castro Kúbuforseti flutti 
einnig ávarp til þjóðar sinnar, þar 
sem hann sagði Obama eiga skilið 
virðingu og viðurkenningu fyrir 
ákvörðunina. - gb / sjá síðu 10

Obama tekur af skarið:

Bandaríkin og 
Kúba sættast

LÖGREGLUMÁL Eigandi húsnæð-
is, þar sem veitingastaðurinn 
Caruso er til húsa, fékk allar 
debetkortagreiðslur, sem við-
skiptavinir veitingastaðarins 
greiddu, færðar yfir á reikning 
sinn án nokkurrar heimildar frá 
eiganda veitingastaðarins.

Samtals fékk eigandinn á 
reikning sinn tæpar átta millj-
ónir króna greiðslukortavið-
skipta.

Eins og Fréttablaðið greindi 
frá í gær hafa aðilarnir átt í 
deilum um nokkurt skeið sem 
endaði með því að eigandi og 
starfsfólk veitingastaðarins 
voru læst úti af staðnum í fyrra-
dag af húseigandanum sem 
yfirtók húsið. 

Þetta eru ekki einu deilurnar 
sem þessir aðilar hafa staðið í.

 - fbj / sjá síðu 4

Eigandi húsnæðis Caruso:

Færði milljónir 
á eigin reikning

CASTRO TALAR  Skólabörn fylgdust 
með ávarpi forsetans. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Íslensk fyrirtæki eiga 
milljarða hjá Rússum
Áætlað er að rússnesk fyrirtæki skuldi íslenskum fiskútflytjendum þrjá til fimm millj-
arða króna. Nú bíður 51 matvælafyrirtæki leyfis Rússa fyrir innflutningi í landið.Sorg í Pakistan

Þjóðarsorg hefur verið lýst yfir í 
Pakistan í kjölfar þess að talibanar 
myrtu rúmlega 150 börn. 18
Þingi frestað  Fundum Alþingis er 
frestað til 20. janúar. Fyrirspurnir til 
ráðherra hafa aldrei verið fleiri. 8
Dýrkeypt mygla  Leki olli myglu í 
elstu byggingu Landspítalans. Varið 
hefur verið 160 milljónum í endur-
bætur. 12
Framræsing á dagskrá  Helstu 
möguleikar til að draga úr losun 
gróðurhúsalofttegunda liggja í endur-
heimt votlendis. 20
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DÓMSMÁL Bræðurnir Karl og Stein-
grímur Wernerssynir voru í gær 
sýknaðir af ákæru um umboðssvik 
í Héraðsdómi Reykjavíkur. Auk 
bræðranna voru þrír endurskoð-
endur KPMG og Guðmundur Óla-
son, forstjóri Milestone, sýknaðir.

Þremenningunum var gefið að 
sök að hafa misnotað aðstöðu sína 
og að hafa valdið Milestone veru-
legu tjóni með því að fjármagna 
efndir á samningum sem voru 
félaginu óviðkomandi.

Dómari taldi brotin ekki sönnuð 
og sýknaði ákærðu. - jóe

Wernerssynir ekki brotlegir: 

Milestone-máli 
lauk með sýknu

SPURNING DAGSINS

15”

Spaði og 
skeri fylgja

 Einstök upplifun
 

Stilltu á kjöttegund og 
steikingu. Mælirinn lætur vita 

 þegar maturinn er tilbúinn 

Fyrir grill og ofna

LED

Stillanleg þykkt

 Opið alla daga til jóla

AKUREYRI Óvíst er um eignarhald 
á málverkinu Baulu eftir Ásgrím 
Jónsson listmálara sem hefur verið 
til sýnis í Menntaskólanum á Akur-
eyri allt frá árinu 1927. Listasafn 
Íslands telur sig eiga málverkið en 
forsvarsmenn MA telja skólann vera 
réttmætan eiganda.

Málið á rætur að rekja til 29. 
október árið 1927. Þá var mennta-
skólanum, sem þá hét Gagnfræða-
skólinn á Akureyri, veitt heimild til 
að útskrifa stúdenta. Við þau tíma-
mót gaf Jónas Jónsson frá Hriflu, 
og þáverandi kennslumálaráðherra, 
skólanum málverkið Baulu eftir 
Ásgrím Jónsson að gjöf.  

Málverkið var keypt til Listasafns 
Íslands þetta sama ár og eru áhöld 
um það hvort Jónas frá Hriflu hafi 
haft heimild til að ráðstafa því einn 
síns liðs. Fyrrverandi safnstjóri 
Listasafns Íslands, Selma Jónsdótt-
ir, reyndi að fá verkið aftur til safns-
ins. MA neitaði að afhenda verkið og 
benti á skjal þess efnis að um gjöf 
hefði verið að ræða frá Jónasi.

Halldór Björn Runólfsson, safn-
stjóri Listasafns Íslands, segir 
málið hálfgerða sorgarsögu. „Verk-
ið er með réttu keypt inn til Lista-
safnsins árið 1927. Að mínum dómi 
tók Jónas verkið norður ófrjálsri 
hendi. Þarna fór hann með ríkis-
eigu eins og persónulegt góss. Ég tel 
samt sem áður ekkert hægt að gera í 
þessum efnum úr því sem komið er.“

„Þarna mætist kannski nýi og 
gamli tíminn,“ segir Jón Már Héð-
insson, rektor Menntaskólans á 
Akureyri. „Hér takast á sjónarmið 
hvernig ráðamenn þess tíma litu 
á umboð sitt. Með höfðingsskap 
veitti Jónas þessa gjöf í tilefni þess 
að skólinn fékk leyfi til að útskrifa 
stúdenta. Jónas var merkur maður 
og einn sá mesti framfarasinni á 

sviði menntunar á Íslandi. Hann 
útskrifaðist frá skólanum með mjög 
hátt próf,“ segir Jón Már. Tryggvi 
Gíslason, fyrrverandi skólameist-
ari, segist tvívegis hafa fengið bréf 
frá Listasafninu á þeim þremur ára-
tugum sem hann var skólameistari 
við skólann. Hann þekki vel til sög-
unnar. „Ég neitaði því að skila mál-
verkinu og fékk tvær beiðnir þess 
efnis. Benti ég á gjafabréf sem til 
er í skjalasafni skólans, undirritað 
af Jónasi Jónassyni.“

 sveinn@frettabladid.is

Hafþór, verði þið með gervi-
jólatré á listasafninu í ár?
„Já, sjö.“
Listasafn Reykjavíkur keypti eftirlíkingar af 
sjöunni eftir Arne Jakobsen skömmu eftir 
hrun. Stólunum var fargað eftir að þeir fengu 
frumhönnun að gjöf. Hafþór Yngvason er 
safnstjóri Listasafns Reykjavíkur.

BANDARÍKIN, AP Lögreglumaðurinn í Cleveland, sem varð tólf ára dreng 
að bana í síðasta mánuði, hafði áður verið látinn hætta störfum á annarri 
lögreglustöð. 

Lögreglan hefur verið gagnrýnd fyrir að ráða til starfa menn án 
þess að kanna bakgrunn þeirra nægilega vel. 

Lögreglumaðurinn í Cleveland, Timothy Loehmann, taldi að Tamir 
Rice, drengurinn sem lést, væri með alvöru byssu, en hann hafði verið að 
leika sér með leikfangabyssu í almenningsgarði í Cleveland.

Víða í Bandaríkjunum hefur verið efnt til mótmæla undanfarið vegna 
ofbeldis lögreglunnar. Hvert málið á fætur öðru hefur sprottið upp, þar 
sem hvítir lögreglumenn hafa orðið óvopnuðum þeldökkum mönnum að 
bana. - gb

Lögreglumaðurinn í Cleveland áður verið látinn hætta:

Vaxandi gagnrýni á lögregluna

SKOTGLEÐI MÓTMÆLT  Mótmælendur lögðust á gólfið í dómhúsi í Philadelphiu til 
að vekja athygli á ofbeldi lögreglunnar. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Vilja verk sem Jónas 
frá Hriflu færði MA
Menntaskólinn á Akureyri fékk frægt málverk að gjöf árið 1927. Jónas frá Hriflu 
gaf verkið sem var þá í eigu Listasafnsins. Safnstjóri Listasafnsins telur verkið hafa 
verið tekið ófrjálsri hendi á sínum tíma. MA telur gjöfina hafa verið frá ríkinu.

Guðjón Friðriksson sagnfræðingur hefur skrifað þrjár bækur 
um Jónas frá Hriflu. Hann telur söguna um málverkið skóla-
bókardæmi um embættisfærslur Jónasar. „Hann fór sínu fram 
og ráðskaðist með mál án þess að tala við nokkurn mann. Hann 
var ávallt í stríði við embættismenn og gerði oft á tíðum hluti 
upp á eigin spýtur. Með því að veita gagnfræðaskólanum leyfi til 
að útskrifa stúdenta var hann að ögra embættismannakerfinu 
í Reykjavík og takmarkaði í leiðinni fjöldann sem MR mátti út-
skrifa á ári hverju niður í 25 stúdenta. Þetta var hans leið til að 

setja ofan í við gamla kerfið,“ segir Guðjón Friðriksson.

Jónas „ögraði embættismannakerfinu“

BAULA  Þetta verk eftir 
Ásgrím Jónsson hefur 
hangið í Menntaskól-
anum á Akureyri í 87 ár. 
Jónas frá Hriflu gaf verk-
ið fyrir hönd íslenska 
ríkisins.

MENNTASKÓLINN Á AKUREYRI  Menntaskólinn er sú stofnun utan safna sem á 
hvað ríkulegasta safn listmuna. Um þrjú hundruð listaverk eru í eigu skólans, þar af 
um eitt hundrað málverk.

MENNING Fimmtíu og tvö mál hafa komið 
upp síðustu þrjú ár þar sem tollurinn 
hefur haft afskipti af vörum vegna þess 
að höfundarréttur á varningi hefur verið 
brotinn.

Þá hafa tvö dómsmál komið upp á þessu 
ári sem hafa endað með því að húsgögnum 
var fargað. 

Erla Árnadóttir hæstaréttarlögmað-
ur sem hefur sérhæft sig í höfundarrétti 
segir að slíkum brotum hafi fjölgað þrátt 
fyrir vitundarvakningu almennings.

„Tollurinn hefur verið mjög virkur í 
þessu og stoppað sendingar þegar við á,“ 

segir hún. Að sögn Erlu eru liðin átta ár 
frá því að fyrstu mál af þessu tagi fóru 
fyrir dómstóla.

Í Fréttablaðinu í gær sagðist Dagur B. 
Eggertsson borgarstjóri hafa fengið fjölda 
ábendinga um hvar húsgögnin í Ráðhús-
inu, sem reyndust eftirlíkingar af Le 
Corbusier-hönnun, gætu komið að góðum 
notum. 

Sara Nosrati, yfirmaður upplýsinga-
mála hjá Cassina, rétthafa Le Corbusier-
hönnunar, segir að ekki komi annað til 
greina en að húsgögnunum verði eytt.

 - ih, jhh 

Rétthafi segir ekki koma til greina að gefa fölsuð húsgögn úr Ráðhúsinu til góðra nota annars staðar: 

Tollurinn er vakandi yfir höfundarrétti

FÖLSUÐ HÚSGÖGN  Rétthafi segir að erfitt verði að eyða eftirlíking-
unum í Ráðhúsinu.

  Að 
mínum dómi 

tók Jónas 
verkið norður 

ófrjálsri 
hendi. Þarna 

fór hann með 
ríkiseigu eins og persónu-

legt góss.
Halldór Björn Runólfsson,

safnstjóri Listasafns Íslands.

VERSLUN Verslanakeðjan Costco 
ætlar að opna verslun í Kauptúni 
3 í Garðabæ fyrir næstu jól. Þetta 
staðfestir Gunnar Einarsson, bæj-
arstjóri Garðabæjar. Gunnar von-
ast til að verslunin verði lyftistöng 
fyrir bæinn og auki samkeppni og 
lækki vöruverð.

Kauptún 3 er í eigu Fasteigna-
félagsins Sýslu en eigandi þess er 
Sigurður Gísli Pálmason.

Guðmundur Ingvi Sigurðsson, 
lögmaður Costco hér á landi, vildi 
í gær ekki staðfesta þessar fregnir 
er falast var eftir því. - jóe

Kauptún fram yfir Korputorg:

Costco ætlar að 
opna árið 2015



JÓLIN KOMA!
18. desember

t
OPIÐ TIL 22 DAGSKRÁ

Kláraðu jólainnkaupin í notalegri 
jólastemningu, við tökum vel á
móti þér með ljúfum jólatónum 

og kátum sveinum.

kl. 17   3 raddir og Beatur syngja
kl. 17   Jólasveinar ganga um gólf
kl. 19   Dúettinn Vigga og Sjonni
kl. 20   Ljúfir harmónikutónar

GLEÐILEGT
Wi-Fi
Nú er frítt net
í Smáralind! 

OPIÐ TIL 22 ÖLL KVÖLD TIL JÓLA   ÞORLÁKSMESSA 11–23   AÐFANGADAGUR 10–13   WWW.SMARALIND.IS   FINNDU OKKUR Á FACEBOOK     

 Gleðileg jól
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NEYTENDAMÁL Verðskrá Orku-
veitu Reykjavíkur (OR) breyt-
ist lítillega um áramótin. Verð á 
heitu vatni hækkar lítillega en 
rafmagn lækkar. Breytingarn-
ar koma til vegna breytinga á 
virðis aukaskatti.

Heitt vatn flokkast í neðra 
skattþrepið og hækkar því um 
áramótin þrátt fyrir að OR 
lækki verðskrá sína í takt við 
vísitölu neysluverðs. Rafmagn 
er í efra þrepinu og lækkar því 
um rúmt prósent á nýju ári. - jóe

Breyting á virðisaukaskatti:

Heita vatnið 
hækkar í verði

16.438 tjaldvagnar og 
fellihýsi voru 

skráð hérlendis í árslok 2013.
Það er ríflega sexfalt fleiri en árið 
1993 er þeir voru 2.565. 
 Heimild: Hagstofa Íslands

LÖGREGLUMÁL Eigandi húsnæðis, 
þar sem veitingastaðurinn Caruso 
er til húsa, fékk allar debetkorta-
greiðslur, sem viðskiptavinir veit-
ingastaðarins greiddu, færðar 
yfir á reikning sinn án nokkurr-
ar heimildar frá eiganda veitinga-
staðarins. Samtals fékk eigandinn 
á reikning sinn tæpar átta millj-
ónir króna greiðslukortaviðskipta.

Eins og Fréttablaðið greindi 
frá í gær hafa aðilarnir átt í deil-
um um nokkurt skeið sem endaði 
með því að José Garcia, eigandi 
Caruso, og starfsfólk hans var læst 
úti af staðnum í fyrradag af hús-
eigandanum sem yfirtók húsið.

Þetta eru ekki einu deilurnar 
sem þessir aðilar hafa staðið í. Í 
júlí í fyrra komst José að því að 
eigandinn hafði leitað til Borgun-
ar og beðið um að allar greiðslur 
viðskiptavina Caruso sem fram-
kvæmdar voru með debetkortum 
yrðu færðar yfir á reikning hans.

Tryggingar húseigandans fyrir 
leigunni höfðu fram að þessu verið 
með þeim hætti að kreditkorta-
greiðslur í lok hvers mánaðar voru 
færðar á reikning eigandans sem 
síðan millifærði þær á reikning 
Josés eftir að hafa dregið leigu-
greiðslurnar frá. Á þessum grund-
velli lét húseigandinn færa debet-
greiðslurnar yfir á sig.

Færslurnar fengust ekki bak-
færðar frá eigandanum og var 
José því á endanum nauðbeygður 
til að skipta út öllu posakerfi sínu.

Með því að skipta um posakerfi 
svipti José húseigandann aðgangi 
að bæði kredit- og debetkortainn-
komu veitingahússins. Þannig 
féll niður tryggingin fyrir leigu-
greiðslunum og í staðinn bauð José 
nýjar tryggingar í formi banka-
ábyrgðar. Því tilboði var ekki tekið 

heldur greip húseigandinn til þess 
ráðs að líta á þetta sem riftun á 
leigusamningi og á þeim grund-
velli höfðaði hann dómsmál til að 
krefjast útburðar Josés af veit-
ingastaðnum. Því máli tapaði hús-
eigandinn í Hæstarétti.

Húseigandinn höfðaði annað 
mál og var það í ferli fyrir dóm-
stólum í fyrradag þegar eigendur 
hússins, Jón Ragnarsson og sonur 
hans Valdimar Jónsson, ákváðu 
að ráðast inn í húsið, skipta um 
lása og byggja vegg í baksundi 
til að varna starfsmönnum veit-
ingahússins inngöngu. Lögmaður 
Josés kærði þennan gjörning til 
lögreglu.

Lögreglan fór inn í húsnæði 
Caruso í gær þar sem eigandi 
hússins hefur komið sér fyrir og 
ráðið sér þrekinn öryggisvörð til 
að gæta staðarins.

Þegar lögreglan mætti á svæð-
ið í gær höfðu starfsmenn Caruso 
safnast saman fyrir framan stað-
inn þar sem þeir freistuðu þess 
að fá afhentar persónulegar eigur 
sínar sem enn þá eru inni á staðn-
um.

Lögreglan kvaðst ekkert geta 
að gert fyrr en niðurstaða væri 
komin í dómsmálið þar sem  hún 
gæti ekki blandað sér í einkadeil-
ur. Það var því niðurlútur hópur 
fyrrverandi starfsmanna Caruso 
sem þurfti frá að hverfa og lúta því 
annan daginn í röð að eigur þeirra 
væru fastar inni á staðnum. Ekki 
er útséð með hvort og hvernig þeir 
munu geta nálgast þær.

Lögmaður eigenda húsnæðisins, 
Steinbergur Finnbogason, mætti 
síðan í héraðsdóm í gær og féll frá 
málshöfðuninni. Ástæðan var sú 
að þeir hefðu ekki lengur lögvarða 
hagsmuni af því að halda áfram, 

þar sem þeir væru jú komnir með 
yfirráð fyrir húsinu.

„Leigusali telur sig á einhvern 
hátt hlunnfarinn í viðskiptum 
sínum við umbjóðanda minn. Það 
er ekki rétt og hefur verið stað-
fest af dómstólum. Nú virðist hann 
hafa gefist upp á því að leita rétt-
ar síns fyrir dómi og þess í stað 
tekið sér fógetavald og hefst nú 
við í eigninni í heimildarleysi. Ég 
hafði því ekki önnur úrræði eins 
og staðan var en að kæra þetta til 
lögreglu og er málið komið í ferli 
þar. Vonandi getur lögreglan tekið 
málið fyrir sem fyrst og hleypt 
umbjóðanda mínum og starfsfólk-
inu inn í eignina,“ segir Ómar Örn 
Bjarnþórsson, lögmaður Josés.  
 fanney@frettabladid.is

Húseigandinn lét færa milljóna 
tekjur yfir á sinn eigin reikning
Eigandi húsnæðis, þar sem veitingastaðurinn Caruso er til húsa, fékk allar debetkortagreiðslur, sem viðskipta-
vinir veitingastaðarins greiddu, færðar yfir á reikning sinn án heimildar frá eiganda veitingastaðarins.

LÖGREGLAN AÐHEFST EKKI  Yfirtaka á húsnæði veitingastaðarins Caruso í Þing-
holtsstræti var kærð til lögreglu sem getur þó ekkert aðhafst að svo stöddu í mál-
inu. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

  Nú 
virðist hann 

hafa gefist 
upp á því að 

leita réttar 
síns fyrir 

dómi og þess í 
stað tekið sér fógetavald 

og hefst nú við í eigninni í 
heimildarleysi. 

Ómar Örn Bjarnþórsson, 
lögmaður José.

BLÁFJÖLL  Gert er ráð fyrir um 3.000 
gestum fyrsta daginn.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

SKEMMTUN Skíðasvæðið í Bláfjöll-
um verður opnað á morgun ef allt 
gengur samkvæmt áætlun.

Snjótroðarar fara nú um svæðið 
og færa til snjóinn sem fallið hefur 
undanfarna daga svo allt verði nú 
tilbúið á opnunardeginum. 

„Það er ávallt mikil tilhlökkun 
þegar kemur að opnun. Samkvæmt 
vinnuplani munum við opna klukk-
an tvö á morgun,“ segir Einar 
Bjarnason, rekstrarstjóri skíða-
svæðisins, en bætir við að veður og 
vindar geti haft töluverð áhrif.  - jóe

Stefnt að opnun í Bláfjöllum:

Skíðasvæðið 
opnað á morgun

SJÁVARÚTVEGUR Eigend-
ur útgerðarfyrirtækis-
ins Brims hf. hafa dregið 
fyrirtækið út úr nýstofn-
uðum Samtökum fyrir-
tækja í sjávarútvegi (SFS). 
Guðmundur Kristjánsson, 
aðaleigandi Brims, segir 
það ekki þjóna hagsmun-
um fyrirtækisins að vera 
áfram innan vébanda sam-
takanna, heldur þvert á móti. 

„Við teljum, eins og þetta hefur 
verið rekið, að þetta séu fyrst og 

síðast samtök fiskverkenda. 
Brim er bara í útgerð en við 
eigum að borga margfalt 
hærri félagsgjöld en fisk-
verkendur. Við töldum, eins 
og stefnan hefur verið og 
er, að það væri betra fyrir 
Brim að standa utan við 
þessi samtök,“ segir Guð-
mundur og bætir við að eig-
endur Brims hafi ekki verið 

sammála málflutningi samtakanna í 
mörgum veigamiklum málum. „Við 
gátum eitthvað aðeins fylgst með 

hvað menn voru að segja en við 
vorum svo felldir út úr stjórn sam-
takanna af því að við vorum annarr-
ar skoðunar en meirihlutinn.“

Spurður nánar um deiluefnin 
segir Guðmundur þorskígildis-
stuðla fyrsta að telja. Þegar stjórn-
völd tóku að skattleggja útgerðina 
hafi það komið sérstaklega illa við 
frystitogaraútgerðina. Eins sé upp-
gjörsverð miklu hærra á frystiskip-
unum en ísfisktogurum. Það valdi 
því að Brim, og líkar útgerðir, þurfi 
að greiða mun hærri gjöld en fisk-

verkendur. „Þetta hafa menn ekki 
viljað leiðrétta og félagsmönnum 
hefur því verið mismunað eftir 
rekstrarformi,“ segir Guðmundur. 

Samkvæmt reglum SFS er heim-
ilt að segja sig úr samtökunum með 
minnst sex mánaða fyrirvara. Hins 
vegar nýttu eigendur Brims sér 
uppstokkun samtakanna í nóvem-
ber þar sem mánaðar gluggi var 
gefinn til úrsagnar. Guðmundur 
segir Brim því vera sjálfstætt félag 
frá áramótum að telja.

 - shá

Guðmundur Kristjánsson segir Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi mismuna félögum eftir rekstrarformi: 

Útgerðarfyrirtækið Brim klýfur sig frá SFS 

GUÐMUNDUR 
KRISTJÁNSSON

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

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

Viðar Ingi Pétursson vip@365.is  ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 512-5407: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@365.is, Sigrún Helga Guðmundsdóttir sigrunh@365.is

SVONA ERUM VIÐ

Elísabet Margeirsdóttir
veðurfréttamaður

Veðurspá

NOKKUÐ RÓLEGT  Yfirleitt skaplegt veður á landinu í dag en síst verður veðrið á 
norðvestanverðu landinu og Vestfjörðum en þar verður ákveðnari norðlæg átt og 
éljagangur. Annars yfirleitt hægur vindur og dálítil él. 
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FALLEGRI 
JÓLATRÉ 
Á LÆGRA VERÐI

Eigum til úrvals 
normannsþin 
sérvalinn af 
sérfræðingum 
Blómavals.

JÓLAVÖRUR
20-50%
afsláttur

NÝTT 
KORTA
TÍMABIL

ALLT JÓLASKRAUT OG SERÍUR

1.990 kr

Leiðisgreinar

Glasasett
30 stk
2201165

4.999 kr

Glasasett

8.999

Illumina
1840079

16.425 kr

Matvinnsluvél

22.990

Black&Decker EPC14CAB
2 rafhlöður 14.4 V
5246006

12.995 kr
16.995

Rafhlöðuborvél

Chester, 1.7 ltr
1840058

7.990 kr

Hraðsuðukanna

10.790 25%
afsláttur

RUSSELL HOBBS

Glasa
30 stk
220116

Cheste
1840058

7.
25%
afsláttur

RUSSELL HOBBS
Non-stick, á allar hellur, 28 cm
2006503

F
J
Á

E
n
s
s

lur, 28 cm

30%
afsláttur

AF PÖNNUM

5872399-401

4.999 kr

Barnakuldaskór

6.999

*AFSLÁTTUR GILDIR EKKI AF LIFANDI JÓLATRJÁM

RafRa

**AAAAAAFFSFSFSFSFSLÁTLÁTTTÁLÁTLÁTTTUUUUURRRRRR GILGILGILGILGILDDDDIRIRIRIR EEEEKKKKKKKKIIII AAAAF LF LIIF LF LIIFFFFANANANANFFFFFF DDDDII II JÓLJÓLATATRJÁJÓLJÓLATRATR ÁJÁJÁMMM

JÓLAGJAFIR
Á GÓÐU VERÐI

7.999 kr

Panna Chef

11.599

ALLT FRÁ GRUNNI AÐ GÓÐU HEIMILI 
SÍÐAN 1956

HLUTI AF BYGMA

AAA

OPIÐ TIL KL.22:00 
Í SKÚTUVOGI TIL JÓLA
Sjá afgreiðslutíma um land allt á www.husa.is

1.490 kr

Jólatúlípanar

10 stk.
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SJÁVARÚTVEGUR Rússnesk fyrir-
tæki skulda íslenskum fiskútflytj-
endum á bilinu þrjá til fimm millj-
arða króna fyrir uppsjávarfisk 
sem þau hafa þegar fengið afhent-
an. Þetta segir Hermann Stefáns-
son, framkvæmdastjóri sölufyrir-
tækisins Iceland Pelagic, stærsta 
útflytjanda landsins á uppsjávar-
tegundum til Rússlands.

„Það eru nokkrir milljarðar 
útistandandi og það er mjög erf-
itt hjá rússnesku kaupendunum 
og að auki vita þeir ekki hvert 
rúbluverðið verður þegar þeir fá 
fisk sem við myndum hugsanlega 
selja þeim,“ segir Hermann.

Fréttablaðið greindi í gær frá 
því að fiskútflytjendur hér hefðu 
stöðvað útflutning til Rússlands 
í kjölfar falls rúblunnar. Þá kom 
einnig fram að óvíst er hvenær 
fyrirtæki á borð við HB Granda 
fái greitt fyrir uppsjávarfisk sem 
hefur þegar verið sendur til rúss-
neskra kaupenda. 

Samkvæmt heimildum blaðsins 
skoða nokkrir fiskútflytjendur 
nú að gefa afslátt af skuldum og 
þá jafnvel allt að því sem nemur 
gengisfalli rúblunnar frá sölu-
degi. Gengi gjaldmiðilsins gagn-
vart Bandaríkjadal hefur fallið 
um helming á árinu en Rússar 
greiða fyrirtækjum hér í flestum 
tilvikum með dölum.  

„Stærsti hlutinn af þessum við-
skiptum stóru útflytjendanna hér 
við Rússana hefur verið í opnum 
reikningi. En nú halda menn auð-
vitað að sér höndum eftir að það 
fór að herða svona hrikalega að 
þarna,“ segir Hermann.

Rússland er mikilvægasti 
markaður Iceland Pelagic en 
fyrirtækið er í eigu útgerðar-

félaganna Skinneyjar Þinganess 
og Ísfélags Vestmannaeyja. „Við 
héldum áfram að selja til Rúss-
lands í haust eftir að ástandið þar 
fór að versna því það tekur langan 
tíma að finna nýja markaði og við 
höfum engar frystigeymslur hér 
til að geyma fiskinn og því þurft-
um við annaðhvort að hætta að 
framleiða eða selja á Rússland.“

Hermann hélt erindi á Sjávar-
útvegsráðstefnunni í nóvember 
síðastliðnum. Þar kom fram að 
nærri helmingur alls makríls 
sem veiðist hér við land er seld-
ur til Rússlands, um 20 prósent 
af allri síld og helmingur frystr-
ar loðnu. „Ef það verður svipuð 

staða í Rússlandi þegar loðnuver-
tíðin hefst í janúar þá mun megn-
ið af því leita í fiskimjöl eða lýsi. 
Það vill þó til að það er mjög hátt 
verð á mjöli og lýsi núna, það er 
ekki slæmur kostur. Hins vegar 
er mikil eftirspurn eftir loðnu 
í Rússlandi en það er hæpið að 
verðið verði samkeppnishæft 
við mjöl og lýsi ef staðan verður 
svona,“ segir hann. 

Hermann telur að lítið sé eftir 
af makríl- og síldarbirgðum hér 
á landi. „Það eru engir frystiklef-
ar á Íslandi af viti til að taka við 
neinni vöru til að geyma og selja 
þegar ástandið batnar í Rússlandi. 
Ef þetta heldur áfram svona þá 

verður ekki til neitt frystipláss 
fyrir loðnuna og þá verður annað-
hvort að skipa henni til Rússlands 
eða bræða hana.“

  haraldur@frettabladid.is

  Við 
héldum 

áfram að selja 
til Rússlands í 
haust eftir að 
ástandið þar 

fór að versna. 
Hermann Stefánsson, 

framkvæmdastjóri Iceland Pelagic

1. Hver er heildarvelta íslenskra fyrir-
tækja í matvælatækni?
2. Hver fékk höfuðhögg í Borgarleik-
húsinu?
3. Um hvað eru algengustu tölvupóst-
arnir sem borgarstjóra berast þessa 
dagana? SVÖR:

1. Um 250 millljarðar króna. 2. Herra Níels.
3. Um fölsuðu húsgögnin.

STJÓRNSÝSLA Ríkisendurskoðun 
mun sérstaklega taka fyrir nokk-
ur málefni sem hafa verið hitamál 
í opinberri umræðu hérlendis á 
undanförnum mánuðum og vinna 
stjórnsýsluúttektir er þau varða á 
næsta ári. 

Ríkisendurskoðun birti í gær 
áætlun um stjórnsýsluúttektir árs-
ins 2015, en þar eru sérstaklega 
listuð upp 13 fyrirhuguð verkefni. 

Við fyrirspurn Fréttablaðsins 
segir Sveinn Arason ríkisendur-
skoðandi að verkefnaval stjórn-

sýslusviðs sé meðal annars byggt 
á áhættumati, eða að reynt sé 
að meta hvar mest hætta er á að 
starfsemi ríkisins sé ekki eins 
hagkvæm, skilvirk og árangursrík 
og hún gæti verið. Þetta mat fari 
fram þriðja hvert ár. „Jafnframt 
er lögð áhersla á að taka á þeim 
málum sem ofarlega eru á baugi 
í samfélagsumræðunni hverju 
sinni og tengjast opinberri stefnu-
mótun, hagkvæmni, skilvirkni og 
árangri í ríkisrekstri. Þessi þáttur 
í starfseminni flokkast undir svo-

kallað samtímaeftirlit. Dæmi um 
þetta eru m.a. úttektir á málefn-
um útlendinga/innflytjenda, stöðu 
barnaverndarmála og flutningi 
ríkisstofnana,“ segir Sveinn við 
spurningunni hvort hitamál líðandi 
stundar hafi áhrif á verkefnavalið.

Stjórnsýslusvið Ríkisendurskoð-
unar lauk samtals 30 opinberum 
skýrslum árið 2014 sem er met-
fjöldi á einu ári. Í þessum skýrslum 
eru settar fram fjölmargar ábend-
ingar til stjórnvalda og stofnana 
um úrbætur.  - shá

Ríkisendurskoðun gerir úttekt á flutningi ríkisstofnana, sem og útlendinga- og barnaverndarmálum:

Skoðar sérstaklega hitamál líðandi stundar

SVEINN ARASON  Ríkisendurskoðandi 
hyggst meðal annars skoða flutning 
ríkisstofnana sem nú er í deiglunni. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

SAMGÖNGUR Færri Reykvíking-
ar nota bifreiðar til að koma sér 
milli staða en fleiri nýta sér vist-
vænan samgöngumáta nú, miðað 
við árið 2011. Þá sögðust 74,8 
prósent aka milli staða miðað við 
70,4% árið 2014. 

Fleiri fara ferðir sínar gang-
andi í Reykjavík eða 18% árið 
2014 miðað við 15,9% árið 2011. 
Þá ferðast 5,5 prósent Reykvík-
inga á hjóli nú miðað við 4,7 pró-
sent árið 2011. Hlutur þeirra sem 
ferðast með strætó hækkar lítil-
lega, úr 4,5 prósentum árið 2011 í 
4,8 prósent nú. - ih

Ný könnun á ferðahögum:

Færri aka milli 
staða en áður

NEYTENDUR Auknar kröfur um 
miðlun upplýsinga um matvæli 
til neytenda verða teknar upp á 
næstunni. Með nýrri reglugerð er 
gerð krafa um skýrari, ítarlegri 
og nákvæmari upplýsingar um 
innihald matvæla.

Matvælastofnun greinir frá.
Nýju reglurnar gera ríkari kröf-
ur um læsileika á umbúðum, 
framsetningu upplýsinga um 
ofnæmisvalda í matvælum, nær-
ingarupplýsingar á forpökkuðum 
matvælum, upprunamerkingar 
á kjöti og merkingar á viðbættu 
vatni í kjöti og fiski.  - shá

Aukin neytendavernd:

Hertar reglur 
um merkingar

MATARINNKAUP  Aukin neytendavernd 
felst í nýjum reglum.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Rússar skulda útflytjendum 
milljarða fyrir uppsjávarfisk 
Framkvæmdastjóri Iceland Pelagic áætlar að rússnesk fyrirtæki skuldi íslenskum fiskútflytjendum þrjá til fimm 
milljarða króna fyrir vörur sem þau hafa þegar fengið afhentar. Mikil óvissa um hversu mikið fæst upp í skuldirnar.  

MEÐ MAKRÍL 
 Samkvæmt 
nýlegri skýrslu 
Íslandsbanka 
um íslenskan 
sjávarútveg 
keyptu Rússar 
uppsjávarfisk 
héðan fyrir 
tæpa sextán 
milljarða króna 
á síðasta ári.
FRÉTTABLAÐIÐ/ÓSKAR

VEISTU SVARIÐ?
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Kaupauki* að verðmæti 4.995 
fylgir með Curle Secret, Blásara 2200w 
og Diamond Professional Sléttujárninu.

Kaupauki:
· Taska
· Hárbursti
· Teygjur
· Andlitsmaski

· Ilmvatnsprufur
· Sjampó
· Hárnæring
· Naglaþjöl

Babyliss  
Curl Secret

vnr. BAB-C1000E

ðm
e Se

Professional Slét

· Ilmvatns
· Hárbbuu
· Teygyg
· AnAn

Kaupauki* að verðmðm
fylgir með Curlee S
og Diamond PPr

Kaupauki:
· Taska

Babyliss 
Curl Secret

vnr. BAB-C1000E

19.995KR

dlitsmaski · Naglaþjöl· Naglaþjöl

Sléttujárn Diamond 
Professional

vnr. BAB-ST387E

15% afsláttur 
AF ÖLLUM 

Tony & Guy raftækjum 
fram að jólum.

Tony & Guy bylgjujárn
vnr. TON-TGIR1922

Multi trimmer fyrir 
skegg og nef

vnr. PHS-QG3330

7.995KR

Senseo kaffivél
Kaupaukir: Tvö glös og tveir kaffipúðar 

fylgja með á meðan birgðir endast
vnr. PHS-HD7810SV

Senseo kaffivélS k ffi él

14.995KR

Remington 
Slöngulokkajárn

vnr. REM-CI96Z1

7.995KR

8.995KR
Hárblásari 

Thermo protect 
2100w
vnr. PHS-HP8230

4.995KR

m
ec

l Sl

5
ara 2200w 

mæti 4.995
cret, Blása

Hárblásari 2200w
vnr. BAB-6614E

9.995KR

ð

Hár
erm

2
v

The

11.995KR

Hársett 3 útfærslur
vnr. REM-CI97M1

1000w vöfflujárn - hjartalaga
vnr. PRI-132391

2.995KR

Heyrnartól
vnr. PHS-SHP1900

5.995KR

Mini matvinnsluvél
vnr. MEL-16190014

7.995KR
Rakvél 

með hleðslu
vnr. PHS-HQ6996

B 1000w vöffluj
vnr. P

EINFALT AÐ 
SKILA EÐA SKIPTAILA EÐAK

Skilafrestur bóka er 7. jan. 2015

A SKIEÐA
r 7. jjaanann.. . 22200115.

Skilafrestur bóka er 7. jan. 2015

1000w vöfflujárn - hjartalaga

5.495KR

Pizzaofn
vnr. PRI-115000

Pizzaofn

9.995KR

6.995KR
Remington 
Keilujárn

vnr. REM-CI96W1

5.946KR
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ALÞINGI Fundum Alþingis var frest-
að síðastliðið þriðjudagskvöld með 
bréfi frá handhöfum forsetavalds. 
Þingfundum verður frestað til 20. 
janúar. Á síðasta degi þingsins voru 
fjárlög fyrir árið 2015 samþykkt 
með 3,5 milljarða króna afgangi. 

Samkvæmt starfsáætlun þingsins 
átti þingstörfum að vera lokið síð-
astliðinn föstudag. Einar K. Guð-
finnsson, forseti Alþingis, lagði á 
það áherslu í ræðu sinni við þing-
lok að alþingismenn ættu að geta 
treyst í grófum dráttum starfs-
áætlun þingsins því mikilvægt væri 
að hægt væri að skipuleggja starf 
þingmanna vel. 

Einar sagði einnig að fjöldi fyrir-
spurna á haustþingi væri met og 
aldrei áður hefðu jafn margar fyrir-
spurnir verið lagðar fyrir ráðherra 
til skriflegs svars. Þessi þróun væri 
í takt við þær áherslur að styrkja 
eftirlitshlutverk Alþingis. 

Fjárlög næsta árs voru að venju 
fyrirferðarmesta frumvarpið á 
haustþingi auk skuldalækkunar-
frumvarps ríkisstjórnarinnar. 
Fjárlagafrumvarpið var rætt í tugi 
klukkustunda og sitt sýnist hverj-
um um frumvarpið; stjórnarliðar 
óska margir hverjir landsmönnum 
til hamingju með hallalaus fjár-
lög sem munu lækka gjöld heimil-
anna á meðan þingmenn í stjórnar-
andstöðu vilja meina að verið sé að 
hækka matarkörfu landsmanna úr 
hófi og þeir sem lægstar hafa tekj-
urnar beri auknar byrðar á meðan 
þeim tekjuhærri sé hlíft. 

Endurreisnarfjárlög
Sigmundur Davíð Gunnlaugsson 
forsætisráðherra segir heilbrigð-
is- og menntamál vera í forgangi 
í nýsamþykktum fjárlögum og 

 haustið hafa einkennst af miklum 
stöðugleika.

„Það er ákaflega gleðilegt að 
ljúka þessu haustþingi með sam-
þykkt hallalausra fjárlaga, þar 
sem heilbrigðismál og menntamál 
njóta forgangs. Þetta eru sannkölluð 
endur reisnarfjárlög sem munu ýta 
undir hagvöxt og auka ráðstöfunar-
tekjur fólks. Það er ekki síður mikil-
vægt að leiðréttingin, þetta stóra 
réttætismál, er nú komin til fram-
kvæmda og opnað verður fyrir sam-
þykkt á vef RSK eftir helgina. Svo 
hefur haustið verið tímabil óvenju-
legs stöðugleika í efnahagsmálum 
sem þarf að styrkja og varðveita á 
næsta ári.“

Fjárlög til hagsbóta fyrir alla
Bjarni Benediktsson fjármálaráð-
herra er ánægður með haustþingið 
og að hafa náð að skila hallalausum 
fjárlögum annað árið í röð.

„Fjárlögin og öll vinnan kringum 
þau setur mark sitt á haustið hjá 
fjármálaráðherra og það er ánægju-
legt þegar sú vinna skilar sér í sam-
ræmi við væntingar. Hallalaus fjár-
lög voru afgreidd annað árið í röð 
og sá litli afgangur sem við stefnd-
um að á þessu ári fertugfaldaðist. 
Það er einnig auðvitað merkilegur 
áfangi að ná að breyta virðisauka-
skattskerfinu og afnema almenn 
vörugjöld.“

Glórulaus fjárlög
Katrín Jakobsdóttir, formaður VG, 
sér fjárlögin ekki sveipuð jafn mikl-
um dýrðarljóma og forsætisráð-
herra. Skattur er hækkaður á mat 
og menningu og auðlegðarskattur 
og veiðigjöld lækkuð eða felld niður.

„Haustþingið einkenndist af fjár-
lagafrumvarpi sem þjóðin mótmælti 
harðlega, enda felur það í sér hækk-
un virðisaukaskatts á mat og menn-
ingu um leið og auðlegðarskattur er 
felldur niður og veiðigjöld enn lækk-
uð. Á sama tíma er Ríkisútvarpið 

fjársvelt, nemendum er úthýst úr 
framhaldsskólum og hækkun sjúk-
lingagjalda er staðreynd. Ríkis-
stjórnin hvarf hins vegar frá því að 
keyra í gegn önnur stór og umdeild 
mál, á borð við glórulausan náttúru-
passa og fjölgun virkjanakosta.“

Uppnám á Landspítalanum
Árni Páll Árnason, formaður Sam-
fylkingarinnar, telur ríkisstjórnina 
nánast aðeins hafa lagt fram fjárlög 
og frumvörp tengd fjárlögum. Því 
hafi lítið annað komist að. Að hans 
mati hækka fjárlög fyrir næsta ár 
matarskatt og auka þátttöku sjúk-
linga í kostnaði. 

„Haustþingið snerist alfarið um 
fjárlögin og tengd mál, því ríkis-
stjórnin lagði nær engin önnur mál 
fram. Rétt eins og í fyrra olli fjár-
lagafrumvarpið miklu uppnámi á 
Landspítalanum og í velferðarþjón-
ustunni og starf þingsins einkennd-
ist af tilraunum stjórnarflokkanna 
til að bjarga sér úr þeim vanda. 
Stjórnarandstaðan sameinaðist í 
andstöðu við styttingu á bótatímabili 
atvinnulausra, hækkun matarskatts, 
aukna kostnaðarþátttöku sjúklinga 
og lokun framhaldsskólans fyrir 
eldri nemendum.“

Óskynsamleg skuldaniðurfelling
Guðmundur Steingrímsson, for-
maður Bjartrar framtíðar, telur 
haustþingið hafa einkennst af bið 
eftir stórum málum ríkisstjórnar-
innar sem síðan hafa ekki komið 
til þingsins. Einnig segir hann 
skuldaniðurfellingu ríkisstjórn-
arinnar óskynsamlega. 

„Við erum sátt við okkar störf 
á þessu þingi. Við gagnrýndum 
þá óskynsamlegu ráðstöfun á 
opinberu fé sem birtist í skulda-
aðgerðunum. Það fé hefði mátt 
nota til að byggja upp þjóðfélagið 
og borga niður skuldir ríkissjóðs, 
í þágu komandi kynslóða. Annars 
hefur haustþingið einkennst dálít-
ið mikið af því að stór mál hafa 
verið á leiðinni frá ríkisstjórn-
inni, en ekki komið. Kannski sem 
betur fer. Það glittir í stór ágrein-
ingsmál við sjón deildar hringinn,“ 
segir Guðmundur.

Alræði meirihlutastjórnar
Birgitta Jónsdóttir, talsmaður 
Pírata, segir skorta á samvinnu 
milli meiri- og minnihluta á þingi 
og sá lærdómur sem ætti að draga 
af hruninu sé virtur að vettugi. 
Einnig átelur hún forsætisráð-

herra fyrir að vera í engu sam-
bandi við þingheim. 

„Haustþingið einkenndist af 
alræði meirihlutastjórnar, sem 
nýtur lítils trausts meðal þjóðar. 
Vegið er að grunnstoðum sam-
félags okkar. Meirihlutinn leitar 
ekkert eftir samvinnu við minni-
hlutann. Verið er að rekja upp 
allan þann lærdóm og tilraunir 
til umbreytinga sem byggðust á 
lærdómi af hruninu. Altalað er að 
við séum ekki bara horfin til 2007 
heldur til baka um heila öld með 
núverandi stjórnarfari. Forsætis-
ráðherrann er í engu sambandi 
við þingheim og togstreita er á 
milli stjórnarflokkanna.“

??

Sveinn
Arnarsson
sveinn@frettabladid.is

125 LAGAFRUMVÖRP 
hafa verið lögð fram á haustþingi

72 stjórnarfrumvörp 
52 þingmannafrumvörp

Af 72 stjórnarfrumvörpum 
eru 29 orðin að lögum

Af 53 þingmannafrumvörpum 
hafa 5 orðið að lögum 

68 þingsályktunartillögur 
hafa verið lagðar fram 
6 koma frá stjórn 
og ein hefur verið samþykkt
62 koma frá þingmönnum 
og ein hefur verið samþykkt

HAUSTÞINGIÐ Í TÖLUM

4 skýrslubeiðnir 
hafa verið lagðar 

fram og engri hef-
ur enn verið svarað

274 fyrirspurnir 
hafa verið lagðar 
fram og er það 

met á einu 
haustþingi

57 fyrirspurnir 
hafa verið lagðar 

fram til munnlegs 
svars ráðherra

217 fyrirspurnir
hafa verið lagðar 
fram til skriflegs 
svars ráðherra

Skuldaniðurfellingin stóra málið
Handhafar forsetavalds frestuðu þingfundum til 20. janúar á þriðjudaginn. Skuldaniðurfelling ríkisstjórnarinnar og fjárlög fyrir árið 
2015 eru að flestra mati stóru atburðir þessa haustþings. Forseti þingsins segir fyrirspurnir til ráðherra aldrei hafa verið fleiri. 

Á ALÞINGI  85 þingfundir voru haldnir á yfirstandandi haustþingi. Fyrirspurnir til ráðherra hafa aldrei verið fleiri. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELMA

  Svo hefur haustið 
verið tímabil óvenjulegs 
stöðugleika í efnahags-

málum sem þarf að 
styrkja og varðveita á 

næsta ári.
 Sigmundur Davíð Gunnlaugsson 

forsætisráðherra.
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Skínandi skjáir

á flottu verði

Lenovo 
Ideatab 7”
Nett spjaldtölva 
fyrir litlar hendur.

1.790 kr.
á mánuði í 12 mánuði*

Staðgreitt: 19.990 kr.

8GB 2MP

1,3Ghz7”

4x

WiFi

Samsung 
Tab 4 10.1” 
Nett og þægileg með 
skarpan skjá.

3.890 kr.
á mánuði í 18 mánuði*

Staðgreitt: 64.990 kr.

1GB á 
mánuði í 
6 mánuði.

16GB 3,15MP

10,1”

4G
1,2Ghz

4x

*340 kr. greiðslugjald leggst við hvern mánuð ef greiðslum er dreift á kreditkort. Nánari upplýsingar á siminn.is/vefverslun.
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STJÓRNMÁL Stuðningur við Sjálf-
stæðisflokkinn eykst um 4 pró-
sentustig milli kannana hjá 
MMR.

Sjálfstæðisflokkurinn mældist 
nú með 29,4 prósenta fylgi en 25,4 
prósenta fylgi í síðustu könnun 
sem lauk þann 25. nóvember. 11,0 
prósent svarenda í könnuninni 
segjast myndu kjósa Framsóknar-
flokkinn, borið saman við 11,8 pró-
sent í síðustu könnun. Í heild eykst 
því stuðningur við ríkisstjórnina 
um 3,2 prósentustig.

Þá segja 16,2 prósent þeirra sem 
gáfu upp afstöðu í könnuninni að 
þeir myndu kjósa Bjarta framtíð 
miðað við 15,5 prósent í síðustu 
könnun. Fylgi Samfylkingarinn-
ar er 16,1 prósent, borið saman 
við 16,5 prósent í síðustu könn-
un. Fylgi Pírata mældist nú 11,4 
prósent en var 10,6 prósent í lok 
nóvember. Vinstri-grænir  mæld-
ust nú með 10,4 prósenta fylgi en 
11,2 prósenta fylgi í síðustu könn-

un. Fylgi annarra flokka mældist 
undir 2 prósentum. 

Svarhlutfall í könnuninni, sem 
náði til 1.097 einstaklinga 18 ára 
og eldri, var 75 prósent. - ih

Stuðningur við ríkisstjórnina eykst í könnun:

Sjálfstæðismenn bæta 
við 4 prósentustigum

BÆTIR VIÐ SIG FYLGI  Sjálfstæðisflokk-
urinn, undir forystu Bjarna Benedikts-
sonar, bætir við sig 4 prósentustigum 
milli kannana. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Skógagarhlíð 1 18 • Sími 595 11000 0 
www.heimsfeferdirr i.is 
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 Flugsæti frá kr. 

59.900 

Örfá sæti laus til  

Tenerife
um jólin

Báðar leiðir með sköttum

NEYTENDUR Niðurstöður könnun-
ar verðlagsnefndar Alþýðusam-
bands Íslands fyrir desembermán-
uð liggja nú fyrir. Verð á jólamat 
hækkar á milli ára en þó eru dæmi 
þess að einhverjar verslanir hafi 
lækkað hjá sér verð.

Verslanir Bónuss, Víðis og Sam-
kaupa-Úrvals hafa heldur lækkað 
verð á sínum vörum. Reyndin er 
hins vegar önnur sé litið til Nettó, 
Iceland og Fjarðarkaupa þar sem 
verð á flestum vörum könnunar-
innar hefur hækkað. 

Mest er hækkunin á konfekti og 
kaffi. Hátíðarkaffi frá Kaffitári 
hækkar minnst um tíundahluta í 
öllum verslunum að Bónus undan-
skildum þar sem verð lækkar um 
tíu prósent. 

Lindu-konfektaskja hefur hækk-
að í öllum verslunum nema Hag-
kaupi. Mest er hækkunin um 36 
prósent hjá Nettó en aðeins minni 
hækkun má finna í Fjarðarkaup-
um. 

Svipaða sögu er að segja af kon-
fektkössum frá Nóa Síríusi sem 
hækka í flestum verslunum. Hálft 
kíló kostar til að mynda þriðjungi 
meira í Fjarðarkaupum nú en í 
fyrra og fjórðungi meira í Nettó.

Í verslunum Víðis hefur verð á 
kjöt- og fiskvörum lækkað umtals-
vert en slíkar vörur hafa hækkað 
í Nettó. Flestar aðrar verslanir 
standa nánast í stað milli ára. 

Verð á viðbiti, ostum, drykkjar-
vörum, brauði og kökum er á flest-
um stöðum áþekkt milli ára. - jóe

Allur gangur á því hvort verð hækkar eða lækkar:

ASÍ segir súkkulaði 
og kaffi hækka mest

KAFFI  Verð 
á jólakaffi 
hækkar í 
flestum 
verslunum.
MYND/GETTY

BANDARÍKIN, AP Bandríkin og Kúba 
hafa ákveðið að taka upp stjórn-
málasamband og opna á viðskipti 
og ferðalög milli landanna. Í meira 
en hálfa öld hefur bandarískt við-
skiptabann á Kúbu haldið efnahags-
lífi eyjunnar í lamandi fjötrum.

Bæði Barack Obama Bandaríkja-
forseti og Raul Castro Kúbuforseti 
ávörpuðu þjóðir sínar um hádegisbil 
í gær af þessu tilefni. Þeir ræddu 
saman í síma á þriðjudaginn í þrjá 
stundarfjórðunga. „Þessi fimmtíu 
ár hafa sýnt okkur að einangrunin 
hefur ekki virkað,“ sagði Obama í 
ávarpi sínu. „Það er kominn tími á 
nýja nálgun.“

Obama hyggst á næstunni opna 
bandarískt sendiráð í Havana, höf-
uðborg Kúbu, og skoða hvort taka 
eigi Kúbu af lista yfir ríki sem 
styðja hryðjuverkamenn. Banda-
rískir erindrekar verða sendir til 
Kúbu til viðræðna um frekari sam-
skipti og útfærslu þeirra. „Þessi 
ákvörðun Obama forseta á skilið 
virðingu og viðurkenningu þjóðar 
okkar,“ sagði Raúl Castro Kúbu-

forseti í ávarpi sínu. Hann sagði 
ríkin tvö þurfa að læra að umgang-
ast hvort annað með siðuðum hætti 
þrátt fyrir ágreining um ýmis mál.

Tíðindin komu töluvert á óvart, 
bæði á Kúbu og í Bandaríkjunum. 
Leynilegar samningaviðræður milli 
ríkjanna hafa staðið yfir í meira en 
ár. Þær hafa verið haldnar bæði í 
Kanada og í Páfagarði. Í ávarpi sínu 
þakkaði Castro sérstaklega Frans 
páfa fyrir hlut hans í þeirri lausn, 
sem nú er fundin. Bandaríkjamenn 
lögðu meðal annars áherslu á að 
Kúbustjórn léti Alan Gross lausan, 
bandarískan ríkisborgara sem hafði 
verið í fangelsi á Kúbu í fimm ár, 
sakfelldur fyrir njósnir. Gross kom 
til Bandaríkjanna í gærmorgun, 
stuttu áður en Obama flutti ávarp 
sitt. Bandaríkin leystu fyrir sitt 

leyti úr haldi þrjá Kúbumenn, sem 
hafa verið í fangelsi í Bandaríkjun-
um hálfan annan áratug, einnig sak-
felldir fyrir njósnir. Mennirnir eru 
þjóðhetjur á Kúbu ásamt tveimur 
öðrum, sem áður höfðu verið látnir 
lausir. gudsteinn@frettabladid.is

Bandaríkin aflétta 
einangrun af Kúbu
Rúmlega hálfri öld eftir að Bandaríkin lögðu viðskiptabann á Kúbu hafa tekist 
sögulegar sættir milli ríkjanna. Obama Bandaríkjaforseti segir einangrunarstefn-
una úrelta og aldrei hafa virkað. Opnað verður á viðskipti og ferðalög.

BARACK OBAMA  Segir einangrunar-
stefnu síðustu áratuga ekki hafa virkað.
 FRÉTTABLAÐIÐ/AP

CASTRO 
Í BEINNI  
Fylgst var 
með ávarpi 
forsetans í 
skólastofum 
á Kúbu.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

  Þessi ákvörðun 
Obama forseta á skilið 
virðingu og viðurkenn-

ingu þjóðar okkar.
Raúl Castro, Kúbuforseti
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HEILBRIGÐISMÁL 160 milljónum 
hefur verið varið í viðgerðir á 
byggingu gamla Landspítalans við 
Hringbraut vegna leka sem var í 
húsinu.

Skemmdirnar ollu myglu inni í 
veggjum sem leiddi meðal annars 
til veikinda meðal starfsmanna. 

Heilbrigðisstarfsmenn sem 
störfuðu í húsinu höfðu fundið 
fyrir ýmsum einkennum vegna 
myglunnar. Þegar farið var að 
rannsaka málið kom í ljós að undir 
gluggum og í veggjum byggingar-
innar var raki sem hafði leitt til 
myglu inni í veggjum. Meðal ann-
ars þurftu þrír læknar að fara í 
aðgerð vegna þess auk þess sem 
fleiri heilbrigðisstarfsmenn sem 
unnið hafa í húsnæðinu hafa haft 
hin ýmsu einkenni vegna mygl-
unnar. 

Samkvæmt upplýsingum frá Ing-
ólfi Þórissyni, framkvæmdastjóra 
rekstrarsviðs Landspítalans, hefur 
verið unnið að því síðustu tvö ár að 
þétta veggi hússins auk þess sem 
skipt hefur verið um alla glugga 
byggingarinnar.

„Það er búið að þétta veggi og 
skipta um glugga til þess að fyrir-
byggja raka,“ segir Ingólfur. 

Eftir að komst upp um mygluna 
var skipaður starfshópur til þess 
að finna lausn á vandanum. Ástand 
hússins var kannað og hvað væri 
hægt að gera til þess að vinna að 
því að bæta það. Auk þess voru 
könnuð hugsanleg áhrif myglunn-
ar á bæði starfsmenn og sjúklinga. 
Sýkingavarnardeild Landspítalans 
rannsakaði hvort myglan hefði haft 
einhver áhrif á sýkingar meðal 
sjúklinga.

„Við gátum ekki merkt að það 
hefði orðið nein aukning á sýk-
ingum af völdum þessa í þessum 
hópi,“ segir Ólafur Guðlaugsson 
ofnæmislæknir sem kom að rann-
sókninni.

Hins vegar kom í ljós að þeir 
sem unnið höfðu í byggingunni, 
læknar og annað heilbrigðisstarfs-
fólk sem hafði verið lengi í bygg-
ingunni, höfðu ýmis einkenni. 

Til þess að reyna að hindra frek-
ari myglu var farið í aðgerðir til að 
þétta veggi hússins. Myglan er hins 

  Nú er verið að meta 
ástandið í samráði við 

helstu sérfræðinga lands-
ins og gaumgæfa hvort 
frekari aðgerða er þörf. 

Ingólfur Þórisson, framkvæmdastjóri 
rekstrarsviðs Landspítalans.

SVEITARSTJÓRNARMÁL Borgar-
stjórn skorar á ríkisstjórnina að 
stækka griðasvæði hvala á Faxa-
flóa. Þetta var samþykkt á borgar-
stjórnarfundi á þriðjudag, með 14 
atkvæðum. Einn borgarfulltrúi, 
Kjartan Magnússon, Sjálfstæðis-
flokki, sat hjá við atkvæðagreiðsl-
una.

Borgarstjórn er þeirrar skoð-
unar að gríðarmiklir hagsmunir 
íslenskrar ferðaþjónustu séu að 
veði. Uppbygging hvalaskoðun-
arfyrirtækja við Gömlu höfnina 
hafi styrkt og eflt fyrirtæki og 
mannlíf á svæðinu, þar sem þús-
undir ferðamanna leggja leið sína 
á svæðið og njóta þar afþreying-
ar og þjónustu. Þar komi við sögu 
hjólaferðir, lundaskoðun og sjó-
stangaveiði, ferðir í handverks-
búðir, á kaffi- eða veitinga-
hús.

Því sé ljóst að verði griða-
svæðið ekki stækkað sé verið 
að fórna meiri hagsmunum 
fyrir minni. 

Í aðdraganda borgarstjórnar-
kosninga var framtíð hvalaskoð-
unar og ferðaþjónustu við Reykja-
víkurhöfn sérstaklega tekin fyrir 
á fundi sem Samtök ferðaþjónust-
unnar (SAF) stóðu fyrir með odd-
vitum flokkanna. 

Þar kom fram að hvalaskoðun 
hefur á rúmum tveimur áratug-
um vaxið upp í að verða stærsta 
afþreyingargrein ferðaþjónust-
unnar í Reykjavík og sú þriðja 

stærsta á Íslandi. Á hverju ári 
starfa meira en 200 manns við 
greinina og skilar hún rúmum 
fjórum milljörðum króna í gjald-
eyristekjur. Á síðasta ári nýttu 
rúmlega 200 þúsund manns sér 
þessa afþreyingu, þar af 115 þús-
und í ferðum frá Reykjavík.  - shá

Borgarstjórn segir meiri hagsmunum fórnað fyrir minni við hvalveiðar:

Hvalir fái grið víðar á Faxaflóa

Í HVALASKOÐUN  Fjórði hver erlendur ferðamaður fer í hvalaskoðun.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

➜ Árlega starfa yfir 
200 manns við hvalaskoðun 

sem skilar rúmum fjórum 
milljörðum króna í 

gjaldeyristekjur.

LANDGRÆÐSLA Sorpstöð Rangár-
vallasýslu, Landgræðsla ríkis-
ins, Rangárþing ytra, Rangárþing 
eystra og Ásahreppur gerðu í gær 
samkomulag um notkun á seyru 
til landgræðslu, með fyrirvara um 
samþykki sveitarstjórnanna.

Nýta á þá seyru sem til fellur 
í Rangárþingi til landgræðslu á 
svæðum á forræði Landgræðslu 
ríkisins og er samkomulagið gert 
til þriggja ára.

Áætlað er að samstarfið muni 
spara sveitarfélögunum og íbúum 
þeirra verulegar fjárhæðir, en 
til stendur að bjóða reglubundna 
losun á öllum rotþróm á svæðinu í 
kjölfarið.  - shá

Rotþrær tæmdar án gjalds:

Seyran nýtt til 
landgræðslu

GRÓÐURSETNING  Víða þarf að taka til 
hendi í Rangárþingi. 

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.

Myglan kostað 160 milljónir 
Miklar framkvæmdir hafa verið við elstu byggingu Landspítalans við Hringbraut vegna leka sem olli myglu. 
Skipt hefur verið um glugga og veggir þéttir til að freista þess að koma í veg fyrir raka og hindra mygluna. 

ENDURBÆTUR  Á undan-
förnum tveimur árum hafa 
miklar endurbætur verið 
gerðar á húsnæði gamla 
spítalans við Hringbraut 
vegna myglu sem þar kom 
upp í kjölfar leka.

AF SKRIFSTOFU  Þessi mynd 
er tekin á einni skrifstofunni 
en þar er gat á veggnum svo 
að myglan sést. 

Tómas Guðbjartsson, hjarta- og lungnaskurðlæknir, var 
einn þeirra heilbrigðisstarfsmanna sem veiktust vegna 
myglunnar. Hann þurfti að fara í aðgerð á ennisholum 
vegna þessa og hefur ekki getað notað skrifstofu sína 
síðan upp komst um mygluna. „Það er auðvitað skrítið 
að Landspítalinn sé heilsuspillandi vinnustaður. Þetta 
er lýsandi dæmi um úrræðaleysið sem ríkir. Þetta er 
ekki stjórnunarvandi heldur er svo skert fjármagn til 
stofnunarinnar að það verður að taka fé úr eðlilegu við-
haldi í grunnþjónustu við sjúklinga. Þetta er látið sitja á 
hakan um og svo núna þá erum við að fá svona ótrúlega 
bakreikninga,“ segir hann. 

Tómas er einn þeirra lækna sem munu fá skrifstofuað-
stöðu í gámunum þegar þeir verða komnir upp. Honum 
finnst það ekki spennandi kostur. „Það segir sig sjálft að 
það að vera settur í gám á lóðinni er afar óspennandi. 
Skárra en að vera í herbergi þar sem maður verður veikur 
en þetta er engan veginn góð lausn fyrir neinn. Það er svolítið langt að fara á milli skrifstofunnar og spítalans en 
við læknar viljum vera nálægt sjúklingunum okkar. Ég lít á þetta sem algjöra neyðarlausn og ekki góða lausn.“

Veiktist vegna myglunnar 

FYRIR UTAN SKRIFSTOFUNA  Tómas fyrir utan skrifstofuna 
sína sem hann hefur ekki getað notað í tvö ár.  
 FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

vegar enn til staðar inni í veggjun-
um en búið er að mestu að stöðva 
lekann.

„Nú er verið að meta ástandið 
í samráði við helstu sérfræðinga 
landsins og gaumgæfa hvort frek-
ari aðgerða er þörf,“ segir Ingólfur.

Margir læknar þurftu að yfir-
gefa skrifstofur sínar vegna mygl-

unnar en auk þess hefur mikið 
plássleysi háð spítalanum. Til 
stendur að leysa húsnæðisvand-
ann með því að setja upp gáma við 
spítalann en sú lausn kostar um 
120 milljónir. Gámarnir komu til 
landsins í gær og farið verður í það 
á næstu dögum að setja þá upp. 
 viktoria@frettabladid.is
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SKILA EÐA SKIPTAILA EÐAK

Skilafrestur bóka er 7. jan. 2015

A SKIEÐA

r 7. jajanann.n. . 220200115.
Skilafrestur bóka er 7. jan. 2015

Furby Boom

9.999kr
fullt verð 14.999

50 cm

5.999kr

15 cm

1.199kr

Toy state bílar

verð frá

 1.499kr

Toy state bílar

verð frá

1 499

Toy state bílar

CAT Dump Truck

8.999kr

Galdrabók

Einars Mikaels

2.799krGaldrabúningur

4.999kr

VaporizR

12.499kr



iMac 21” 

Verð frá 199.990.-

iMac 27”

Verð frá 329.990.-

Apple TV
Varpaðu myndefni og tónlist 
þráðlaust í sjónvarpið.

Verð 16.990.-

ZIPP

Hátalari
Léttur og einfaldur hátalari 
með innbyggðri rafhlöðu. 

Verð frá 59.990.-

°  

GoPro Aukahlutir

Ýmsir aukahlutir fyrir hina 
vinsælu GoPro myndavél.

30 afsláttur

BEATS heyrnatól
Beats heyrnatólin eru án efa þau 
vinsælustu á markaðnum í dag.

Urbeats se, verð 18.990.-
Solo2, verð 37.990.-
Studio, verð frá 59.990.-

GoPro - myndavélar

Innbyggður snertiskjár
1080p60, 720p120fps
12Mpix ljósmyndun
Vatnsheld allt að 40m

Verð frá 74.990.-

PUNK - þráðlaus hátalari

Flottur þráðlaus hátalari frá SOL 
Republic. PUNK er smár, sterkur 
og urrandi hávaðasamur.

Verð 12.990.-

 

Polar Loop - armband
Lifðu virku lífi með Polar Loop! Hann 
heldur utan um alla hreyfingu þína 24 
klukkustundir á sólarhring alla daga 
vikunnar. Hann telur einnig skrefin þín, 
kaloríur og heldur utan um svefninn þinn.    

Verð 16.990.-

iPad mini
Skarpur og fallegur skjár, 10 
klst. rafhlöðuending - og hann 
fer vel í lófa.

Verð frá 46.990.-

Airport Express
Þráðlaus netstöð með innbyggðu 
AirPlay til að senda tónlist 
þráðlaust í hátalara.

Verð 21.990.-

Wi-Fi ketill

Nú getur þú stillt í símanum 
hvenær þú vilt sjóða vatn á 
Smarter Wi-Fi katlinum.
Fyrir iPhone.

Verð 19.990.-



iPad mini 3
Verð frá 74.990.-
Silfur - Gull - Dökkgrár

iPad Air 2
Verð frá 89.990.-
Silfur - Gull - Dökkgrár

Verslanir á Laugavegi 182 og í Smáralind  ·  sími 512 1300  ·  epli.is
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VIÐSKIPTI Samkeppniseftirlitið 
tekur á ný til meðferðar hugsan-
lega misnotkun Mjólkursamsöl-
unnar (MS) á markaðsráðandi 
stöðu sinni eftir að áfrýjunar-
nefnd samkeppnismála felldi úr 
gildi ákvörðun eftirlitsins um 370 
milljóna króna sekt á hendur MS 
fyrir misnotkun. Sektina fékk 
félagið fyrir að selja Kú hrámjólk 
á hærra verði en keppinautar Kú, 
tengdir MS, þurftu að greiða.

MS lagði fram fyrir áfrýjunar-
nefndina samning við Kaupfélag 
Skagfirðinga frá 15. júlí 2008 
sem ekki hafði komið fram áður 
og taldi nefndin því að rannsaka 
þyrfti málið betur.

„Jafnframt mun Samkeppnis-
eftirlitið taka til rannsóknar 
hvaða ástæður liggja fyrir því 
að umræddur samningur var 
ekki lagður fyrir eftirlitið við 
rannsókn málsins, en viðurlög 
geta legið við því að halda 
upplýsingum frá eftir-
litinu við rannsókn máls,“ 
segir í tilkynningu Sam-
keppnis eftirlitsins.

Félag atvinnurekenda 
(FA) kallaði í gær eftir 
því að mál Mjólkurbús-
ins Kú gegn MS fái flýti-
meðferð hjá Samkeppnis-
eftirlitinu.

Ólafur Stephensen, fram-
kvæmdastjóri FA, segir orka tví-
mælis að öflug, markaðsráðandi 
fyrirtæki komist upp með að 
tefja málsmeðferðina með því að 
leyna Samkeppniseftirlitið gögn-
um sem síðan séu dregin upp við 
málsmeðferð hjá áfrýjunarnefnd.

„Fyrir smærri keppinauta 
Mjólkursamsölunnar er lykil-
atriði að hin nýja rannsókn fari 
ekki í hefðbundinn margra mán-
aða farveg hjá Samkeppniseftir-
litinu heldur fái málið flýtimeð-

ferð þannig að endanleg 
niðurstaða liggi fyrir 
sem fyrst. Það er sömu-
leiðis brýnt hagsmuna-
mál fyrir neytendur, sér-
staklega í ljósi þess að 
meint brot MS hafa verið 
á fleiri sviðum. Hjá Sam-
keppniseftirlitinu er til 
meðferðar sambærileg 
kvörtun frá Kú vegna 

sölu á rjóma og brýnt að niður-
staða í því máli fáist sem fyrst,“ 
segir Ólafur.

Í tilkynningu sem MS sendi frá 
sér vegna málsins segir Einar 
Sigurðsson, forstjóri Mjólkur-
samsölunnar, um áfangasigur að 
ræða.

„Málið telst ekki rannsakað 
til þeirrar niðurstöðu sem kynnt 
var og 370 milljóna króna sektin 
verður nú endurgreidd félaginu,“ 
er haft eftir Einari.

Þá lýsa forsvarsmenn Kú í til-

kynningu furðu sinni á að MS 
í Reykjavík skuli hafa „leynt 
samningi, sem fyrirtækið segist 
nú hafa gert við Kaupfélag Skag-
firðinga“. Vinnubrögðin eru sögð 
til þess fallin að draga málið á 
langinn „og vekja spurningar um 
hvort fleiri leyniskjöl eigi eftir 
að koma fram“.

  olikr@frettabladid.is

Vilja að ný rannsókn 
á MS fái flýtimeðferð
Samningur Mjólkursamsölunnar við Kaupfélag Skagfirðinga sem lagður var fram fyrir 
áfrýjunarnefnd varð til þess að sekt á MS var lögð niður. Kú segir spurningar vakna um 
hvort fleiri „leyniskjöl“ eigi eftir að koma fram. Vinnubrögðin dragi málið á langinn.

BÍLAR MS  Áfrýjunarnefnd samkeppnismála segir að þótt ekki hafi komið fram hald-
bærar skýringar á af hverju samningur MS við Kaupfélag Skagfirðinga hafi ekki fyrr 
verið lagður fram þurfi að upplýsa málin að fullu. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

EINAR 
SIGURÐSSON

  Hjá 
Samkeppnis-

eftirlitinu er til 
meðferðar 

sambærileg 
kvörtun frá Kú 

vegna sölu á 
rjóma og brýnt að niðurstaða 

í því máli fáist sem fyrst.
Ólafur Stephensen, 

framkvæmdastjóri FA.

VIÐSKIPTI Orkuveita Reykja víkur 
ætlar að taka á ný við mælum fyrir 
rafmagn og heitt og kalt vatn hjá 
viðskiptavinum á þjónustusvæði 
sínu. Samningur sem gerður hafði 
verið við Frumherja um slíka þjón-
ustu rennur út 31. maí.

Frumherji á mælana núna og 
Orkuveitan mun kaupa hluta þeirra 
af fyrirtækinu. Á þessari stundu 
liggur kaupverðið ekki fyrir.

„Mælasafnið í heild kostar nokk-
ur hundruð milljónir en hvernig við 
færum það yfir er bara ekki vitað 
enn þá,“ segir Bjarni Bjarnason, 
forstjóri OR. Enn sé verið að semja 
um það.

Orkuveitan og forverar  hennar 

sáu um mælana til 2001 þegar 
Frumherji hf. keypti þá í kjölfar 
útboðs og leigði Orkuveitunni til 
afnota. Frumherji hefur síðan átt 
og rekið mælana.

Núgildandi þjónustusamningur 
Orkuveitunnar og Frumherja er 
frá 2008. Hann rann út í maí 2014 
og var þá framlengdur til eins árs 
eða út maí 2015. Ekki eru frekari 
möguleikar á framlengingu í samn-
ingnum.

Eignarhald mæla flyst því til 
Orkuveitunnar, þjónusta verður 
boðin út að einhverju leyti og eftir lit 
með mælum verður í höndum óháðs 
aðila. Verð á rafmagni og vatni á 
ekki að breytast vegna þessa. - jhh

Ekki liggur fyrir hvað það kostar Orkuveituna að taka við mælasafninu á ný:

Hundruð milljóna fyrir mæla

BREYTINGAR  Bjarni Bjarnason segir 
enn eftir að ákveða á hvaða verði mæl-
arnir verða keyptir. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

LOFTSLAGSMÁL Danir stefna að því 
að verða fyrsta þjóð heims sem 
verði óháð jarðefnaeldsneyti eigi 
síðar en 2050. Jafnframt að Danir 
hætti að nota kol fyrir 2025, segir 
í frétt á vef Upplýsingaskrifstofu 
Sameinuðu þjóðanna fyrir Vestur-
Evrópu og Heimsljós, veftímarit 
um þróunarmál, bendir á.

Á vef SÞ segir að líta beri á við-
leitni Dana í samhengi við nýjustu 
skýrslu loftslagsnefndar SÞ. Þar 
segir að grípa þurfi til róttækra 
ráðstafana ef koma eigi í veg fyrir 
að hitastig á jörðinni hækki um 

meira en tvær gráður á selsíus.
Danmörk hefur verið háð inn-

flutningi á olíu um áratuga-
skeið en frá því í byrjun níunda 
áratugarins hefur landið verið í 
fararbroddi í þróun sjálfbærra 
lausna og tækni í orkumálum. Á 
sama tíma hefur danska hagkerf-
ið vaxið um næstum því 80% án 
þess að auka heildarorkunotkun.

Sem stendur eru 40% af orku-
notkun Dana frá endurnýjan-
legum orkugjöfum en stefnt er 
að því að hlutfallið verði fimmtíu 
prósent árið 2020.  - shá

Stefna á að úthýsa jarðefnaeldsneyti fyrir árið 2050 og kolum árið 2025:

Danir vilja fyrstir verða sjálfbærir

DANMÖRK  Vindmyllur hafa verið reist-
ar í hundraða vís til að afla grænnar 
orku.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Laugavegi 174  |  Sími 590 5040
Opið virka daga frá kl. 10-18 og laugardaga kl. 12-16

Kíkið inná:
heklanotadirbilar.is

MM Pajero 3.2 Instyle  
Árgerð 2012, dísil 
Ekinn 46.000 km, sjálfskiptur

Ásett verð: 7.590.000

VW Tiguan Track&Style 
Árgerð 2013, dísil 
Ekinn 30.000 km, sjálfskiptur

Komdu og 
skoðaðu 
úrvalið!

Audi Q3 2.0 TDI S-tronic 177 hö.
Árgerð 2013, dísil 
Ekinn 11.000 km, sjálfskiptur

Ásett verð: 7.490.000

Skoda Superb Combi 2.0 
TDI. Árgerð 2013, dísil 
Ekinn 39.000 km, sjálfskiptur

Ásett verð: 5.190.000

Ásett verð: 5.790.000

VW Passat Alltrack 4motion
Árgerð 2012, dísil 
Ekinn 39.500 km, sjálfskiptur

Ásett verð: 5.690.000

Skoda Octavia Combi 
2.0 TDI. Árg. 2013, dísil 
Ekinn 46.500 km, sjálfskiptur

Ásett verð: 4.490.000

Skoda Octavia Combi 
1.6  TDI. Árgerð 2013, dísil 
Ekinn 73.000 km, beinskiptur

Ásett verð: 3.690.000

ÚRVAL AF 
NÝLEGUM 

GÆÐINGUM 
MEÐ DRIF 
Á ÖLLUM 
HJÓLUM

udi Q3 TDI S i h

4X4

4X4 4X4

4X4 4X4

4X4 4X4



BESTA  
HANDBÓKIN /  
FRÆÐIBÓKIN
2. sæti  
Sveitin í sálinni

BESTA  
ÆVISAGAN
3. sæti  
Hans Jónatan – maðurinn  
sem stal sjálfum sér

BESTA ÞÝDDA  
SK ÁLDSAGAN
3. sæti – Lífið að leysa

BESTA ÍSLENSK A  
SK ÁLDSAGAN
2. sæti – Kata

3.–4. sæti – Vonarlandið

TIL HAMINGJU, HÖFUNDAR!

BESTA 
L JÓÐABÓKIN
2. sæti – Drápa

F J Ö R U
VERÐLAUNIN

1.
SÆTI



18. desember 2014  FIMMTUDAGUR| FRÉTTIR | 18

BJÖRGUN „Þeir stóðu sig eins 
og hetjur. Ég er þeim ótrúlega 
þakklátur,“ segir Kristján Víðir 
Kristjánsson, fyrsti stýrimaður 
á Örfiris ey RE, um skipsfélaga 
sína. Þann 5. desember síðastlið-
inn fékk hann hjartaáfall um borð 
sem endaði með hjartastoppi. 
Líkt og Fréttablaðið greindi frá í 
síðustu viku tók það þyrlu Land-
helgisgæslunnar tæpa þrjá tíma 
að komast á staðinn þar sem 
þyrlan var stödd í verkefni fyrir 
Almannavarnir við eldstöðvarn-
ar í Bárðar bungu. Skipsfélagar 
Kristjáns björguðu lífi hans en 
þeir veittu honum hjartahnoð og 
notuðu á hann hjartastuðtæki sem 
var um borð í skipinu. Kristján var 
meðvitundarlaus allan tímann og 
man síðast eftir sér áður en hann 
hneig niður. Hann hafði fundið 
fyrir slappleika og jafnvel haft 
það á tilfinningunni að þetta gæti 
tengst hjartanu á einhvern hátt 
þar sem bróðir hans hafði fengið 
svipuð einkenni mánuði fyrr og þá 
endað í bráðahjartaþræðingu. 

Hann segir það í raun vera lán 
í óláni að hann hafi hnigið niður 
fyrir framan skipsfélaga sinn. 
Kristján er fyrsti stýrimaður og 
var nýkominn af vakt í stýrishúsi 
þar sem hann er einn yfir nóttina 
og fram á morgun. „Þetta hefði 
getað gerst hvenær sem er yfir 
nóttina,“ segir Kristján.

Sjálfur man hann lítið eftir 
aðdraganda áfallsins, hann minn-
ist þess að hafa verið slappur en 
vaknaði svo ekki fyrr en tveimur 
dögum síðar á spítala. 

„Ég var að fara að hengja upp 
fiskspyrður sem ég ætlaði að taka 
með mér í matinn heim. Ég fer með 
þær upp og kem svo niður í stakka-
geymsluna. Þá finn ég að ég er eitt-

Afar þakklátur fyrir björgunina 
Kristján fékk hjartaáfall um borð í Örfirisey RE en það tók þyrlu Landhelgisgæslunnar þrjá tíma að koma að skipinu. Skipsfélagar Kristjáns 
björguðu lífi hans með því að veita honum hjartahnoð og nota á hann hjartastuðtæki. 

ÞAKKLÁTUR  Kristján er þakklátur fyrir að vera á lífi en skipsfélagar hans komu 
honum aftur til lífs.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

FORSÍÐUFRÉTT 
FRÉTTABLAÐSINS 
12. DESEMBER  
 Trausti Egilsson 
sagði í samtali 
við Fréttablaðið 
í síðustu viku að 
þyrla Landhelgis-
gæslunnar væri eini 
sjúkrabíll sjómanna 
og það ætti ekki 
að nota hana í að 
sinna verkefnum 
sem aðrar þyrlur 
gætu sinnt. 

MEST LESNA 

DAGBLAÐ Á ÍSLANDI*

*Samkvæmt prentmiðlakönnun Capacent Gallup apríl-júní 2014

Föstudagur

Sími: 512 5000

12. desember 2014 
292. tölublað 14. árgangur

Deilt um ráðgjafa.  Forstjóri 
Fangelsismálastofnunar vill að náms-
ráðgjafi sinni öllum fangelsum. 6
Sauðfénu beitt. Engar takmarkanir 
eru á sauðfjárbeit þrátt fyrir jarðvegs-
eyðingu. 8

MENNING Kristín Steins-
dóttir fræðir um kjör 
þvottakvenna á 19. öld. 36

SPORT Orðin bæði leikja- 
og stigahæst í úrvalsdeild 
kvenna frá upphafi. 56

LÍFIÐ

FRÉTTIR

Fórnaði æskunni fyrir tónlist
Jóhanna Guðrún Jónsdóttir vann hug 
og hjarta þjóðarinnar ung að árum. 
Aðeins tólf ára að aldri var hún búin að 
senda frá sér þrjár metsöluplötur. Síðan 
þá hefur hún slegið eftirminnilega í 
gegn í Söngvakeppni evrópskra sjón-
varpsstöðva, kynnst ástinni og hyggur á 
plötuútgáfu á nýju ári.

Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla, Vesturbergi
og Arnarbakka
í
o

SKOÐUN Sif Sigmarsdóttir 
skrifar um væl í kerlingum, 
brjóstaskoru og heyskap. 27

LÍFIÐ Jón Jónsson syngur í 
HM-laginu með Alexander 
Rybak. 62

BJÖRGUN Skipverji á frystitogar-
anum Örfirisey RE fékk hjartaáfall 
um borð þann 5. desember síðast-
liðinn. Það tók þyrlu Landhelgis-
gæslunnar tæpa þrjá tíma að kom-
ast á staðinn þar sem þyrlan var 
stödd í verkefni fyrir Almanna-
varnir við eldstöðvarnar í Bárðar-
bungu. 

„Það sem við erum ósáttir við 
er að þetta er björgunarþyrla. Þótt 
þeir séu í góðum verkefnum verð-
ur að vera björgunarþyrla til taks 
þegar verða slys eða menn veikj-
ast alvarlega. Þetta er svo mikið 
öryggisleysi,“ segir Trausti Egils-
son, skipstjóri á Örfirisey RE.

Hann er ósáttur við hversu 
langan tíma það tók þyrluna að 
ná í manninn. Hefði þyrlan verið 
í Reykjavík hefði það tekið um 

klukkustund en þar sem hún var 
við gosstöðvarnar í fyrrnefndu 
verkefni, þurfti fyrst að fara með 
farþega þyrlunnar til Akureyrar 
áður en hægt var að ná í mann-
inn. Það tók því um þrjár klukku-
stundir. Útkallið kom um klukkan 
12.40, þyrlan var komin að skipinu 
um 15.30 og á Landspítalann í Foss-
vogi klukkan 17.  

„Hann var meðvitundarlaus í 
hjartastoppi. Hann var hnoðaður 
og blásinn fyrst, síðan settum við 
á hann hjartastuðtæki sem skaut 
honum í gang. Síðan var fylgst með 
honum, gefið súrefni og annað sem 
lög gera ráð fyrir,“ segir Trausti. 

Skipinu var strax stefnt í land en 
það var statt 30 sjómílur norðvest-
ur af Ísafjarðardjúpi.

„Við vorum komnir inn í mynni 

Önundarfjarðar þegar þyrlan kom. 
Þetta voru ansi langar klukku-
stundir þangað til maður fór að 
heyra í þyrlunni,“ segir hann.

Hrafnhildur Brynja Stefánsdótt-
ir, upplýsingafulltrúi Landhelgis-
gæslunnar, segir að verkefnið sem 
þyrlan var í sé hluti af lögbundinni 
skyldu gæslunnar.

„Það var farið um morguninn 
með tækni- og vísindamenn að 
Bárðarbungu,“ segir Hrafnhildur. 

Danska varðskipið Triton sem 
er með þyrlu um borð hjá sér var 
á bakvakt. Þegar útkallið barst var  
niðurstaðan hins vegar sú að þyrla 
gæslunnar yrði fljótari á staðinn 
en þyrla Triton. Aðspurð hvort það 
sé ekki óábyrgt að fara í slík verk-
efni þegar ekki er önnur þyrluvakt 
hjá gæslunni segir Hrafnhildur: 

„Þú veist aldrei hvar útköllin ger-
ast. Landhelgisgæslan fær ákveð-
ið fjármagn. Þennan dag var ekki 
hægt að vera með tvær áhafnir,  
samt var danska þyrlan hérna, við 
vorum því í raun með ágæta stöðu 
þennan dag,“ segir hún. 

Trausti segir það óásættanlegt 
að þyrlan sé í slíkum verkefnum. 

„Í svona tilfellum skiptir tíminn 
svo miklu máli,“ og bætir við að það 
snúist um lífslíkur fólks að stytta 
viðbragðstíma gæslunnar. 

„Hvaða forgang vilja menn hafa 
í þessu? Þetta er ekkert ólíkt því að 
sjúkrabílarnir í Reykjavík væru í 
leigubílaakstri og svo þegar þyrfti 
á aðstoð að halda þá skiluðu þeir 
fólkinu heim og færu svo að athuga 
með mann,“ segir Trausti að lokum.

  - vh 

Tók þyrluna þrjá tíma að 
ná í veikan mann á sjó 
Skipverji á sjó fékk hjartaáfall og fór í hjartastopp. Þyrla Landhelgisgæslunnar var stödd við gosstöðvarnar og 
tók það þrjá tíma að ná í manninn. Skipstjórinn segir óásættanlegt að farið sé í slík verkefni á björgunarþyrlu.  

hvað slappur við þessa áreynslu og 
sest niður. Ég sit þar og þá kemur 
víst vélstjórinn og heilsar mér en 
ég svara honum ekki. Hann lítur á 
mig og þá hníg ég víst bara niður 
og man ekki eftir því.“

Þegar hann hneig niður kallaði 
vélstjórinn á hina skipsfélagana 
sem hófust strax handa við að hlúa 
að Kristjáni. Skipstjórinn hringdi 
á Landhelgisgæsluna til þess að 
óska eftir aðstoð þyrlunnar auk 
þess sem skipinu var stefnt beina 
leið í land. „Ég hefði ekki getað 
verið í betri höndum. Mér skilst að 
annar stýrimaður hafi stýrt þessu. 
Það má í raun þakka Slysavarna-
félagi sjómanna líka fyrir að þetta 
fór svona. Við höfum allir farið á 
námskeið hjá þeim og þessi annar 
stýrimaður var nýbúinn að vera 
á námskeiði og því allt í fersku  
minni,“ segir Kristján. 

Skipverjarnir náðu að hnoða 
hann til lífs og þyrla Landhelgis-
gæslunnar kom svo ekki fyrr en 
þremur tímum seinna. Trausti 
Egilsson sagði í samtali við Frétta-
blaðið í síðustu viku að þessar 

klukkustundir hefðu verið ansi 
lengi að líða en undir venjulegum 
kringumstæðum hefði það tekið 
þyrluna klukkutíma að komast á 
staðinn. Þegar þyrlan loks kom var 
flogið beint með Kristján á Land-
spítalann í Fossvogi þar sem hann 
fór í hjartaþræðingu. 

Kristján fékk að fara heim eftir 
þrjá daga á spítalanum. Hann er 
enn nokkuð þrekaður og er heima 
að safna kröftum. „Ég er bara 
þokkalegur þannig séð. Ég er 
með verki í brjóstinu en það gæti 
verið bara eftir hnoðið. Ég er bara 
að hvíla mig og get ekki farið að 
vinna fyrr en í fyrsta lagi eftir 
mánuð.“ 

Þrátt fyrir atvikið segist hann 
óhræddur við að fara að vinna 
á ný en myndi gjarnan vilja sjá 
breytingar á því hvernig þyrl-
an er notuð. „Auðvitað eru menn 
óánægðir með að hún skuli ekki 
vera til staðar þegar þarf á henni 
að halda. Mér finnst það líka svo-
lítið hart því þegar ég var í Sjó-
mannaskólanum vorum við að 
safna fyrir því að kaupa þyrlu og 

þá var skilyrðið það að við mynd-
um kaupa hana og ríkissjóður 
reka hana. Það er kannski verið að 
reyna að spara eitthvað og leigja 

hana út í svona verkefni til þess að 
halda þessu gangandi. En auðvitað 
á hún að vera til staðar ef eitthvað 
kemur upp á.“  viktoria@frettabladid.is 
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PAKISTAN Bænastundir voru 
haldnar víða í skólum og öðrum 
stöðum í Pakistan í gær til að 
minnast nærri 150 manns, sem 
myrtir voru í skóla í Peshawar á 
þriðjudag. Flestir hinna látnu, alls 
132, voru á barnsaldri.

Mohammed Khurasani, tals-
maður pakistönsku talibanahreyf-
ingarinnar, sagði árásina réttlæt-
anlega vegna þess að pakistanski 
herinn hefði um langa hríð drep-
ið fjöldann allan af börnum og 
öðrum ættingjum liðsmanna 
hreyfingarinnar.

Talibanahreyfingin í Afgan-
istan fordæmir hins vegar árás-
ina og segist hafa sent ættingj-
um hinna látnu samúðarkveðjur 
sínar. Haft er eftir Zabihullah 
Mujahid, talsmanni afganskra 
talibana, að árásin hafi verið 
 „óíslömsk“.

Árásin hófst á þriðjudagsmorg-
un með því að sex vopnaðir menn, 
klæddir í herbúninga, réðust inn í 
skólann. Einum þeirra, klæddum 
sprengjuvesti, tókst að komast inn 
í sal skólans þar sem kennsla stóð 
yfir. Hann sprengdi sig þar í loft 
upp innan um fjölda námsmanna. 
Aðrir árásarmannanna skutu á 
fólk af handahófi en sumir tóku 
skólastjórann, um tuttugu kenn-
ara og 34 nemendur í gíslingu. 

Alls tókst fjórum árásarmann-
anna að sprengja sig í loft upp. 
Tveir þeirra, þeir sem héldu 
fólkinu í gíslingu, féllu í skotbar-
daga við  pakistanska hermenn 
um átta klukkustundum eftir að 
árásin hófst. Gíslarnir sluppu 
allir heilir á húfi. 

 gudsteinn@frettabladid.is

Harmur í Pakistan
Sorg og reiði í Pakistan vegna fjöldamorðanna á þriðjudag. Talibanar segja árásina 
hafa verið réttlætanlega hefnd fyrir árásir pakistanska hersins undanfarin misseri.

Pakistanska talibanahreyfingin á rætur að rekja til andófsbaráttunnar gegn 
hernámi Sovétríkjanna í Afganistan. Fjöldi ungra manna hélt til nágranna-
landsins Afganistans til þess að taka þátt í baráttunni og fékk til þess 
stuðning meðal annars frá pakistönskum og bandarískum stjórnvöldum. 

Margir þeirra gengu síðan til liðs við afgönsku talibanahreyfinguna, en 
aðrir héldu heim aftur. Eftir innrás Bandaríkjanna og NATO í Afganistan 
árið 2001 gripu þessir menn aftur til vopna, að þessu sinni til varnar 
afgönsku talibanahreyfingunni. 

Vegna stuðnings Pakistans við Bandaríkin og fjölþjóðalið NATO í 
Afganistan tóku þeir einnig að beina vopnum sínum gegn pakistanska 
ríkinu og pakistanska hernum. 

Árið 2007 sameinuðust pakistanskar talibanahreyfingar í eina heildar-
hreyfingu undir heitinu Tahreek-e-Taliban Pakistan. Leiðtogi þeirra nú 
nefnist Maulana Fazlullah.

Talibanar, bæði afganskir og pakistanskir, koma einkum úr röðum 
pastúna, ættflokks sem býr beggja vegna landamæranna. Norðaustur-
hluti Pakistans, meðfram landamærum Afganistans, er að mestu byggður 
pastúnum og þar er staða talibana sterkust.

 Heimild: Al Jazeera

Pakistanska talibanahreyfingin

ÁRÁSARMENNIRNIR  Talibanahreyfingin í Pakistan hefur birt myndir af mönnun-
um sem myrtu 132 börn á þriðjudaginn. FRÉTTABLAÐIÐ/AP
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Helstu möguleikar Íslendinga til að 
draga úr útstreymi gróðurhúsaloft-
tegunda liggja í endurheimt votlend-
is. Tæknilega er sú aðgerð einföld, 
og ódýrari en flestar aðrar sem lúta 
að þessu markmiði. 

Það vekur því furðu hversu lítill 
gaumur þessari leið er gefinn hér-
lendis í ljósi þess að Ísland gerði að 
tillögu sinni á vettvangi Samein-
uðu þjóðanna, og fékk samþykkt, 
að endur heimt votlendis væri tæk 
loftslagsaðgerð. 

Samanburður marklaus
Heildstæð mynd af þeim möguleik-
um sem Íslendingar hafa til þess 
að draga úr nettóútstreymi gróður-
húsalofttegunda fékkst með úttekt 
sérfræðinganefndar sem skilaði 
Svandísi Svavarsdóttur, þáverandi 
umhverfisráðherra, niðurstöðum 
sínum árið 2009. Þar lá fyrir ítar-
leg greining á tæknilegum og hag-
rænum þáttum þessa risavaxna 
viðfangsefnis hér á landi og á 
heimsvísu.

Í skýrslunni kemur fram, að gróð-
ur- og skógareyðing og framræsla 
votlendis hér á landi er slík að allur 
samanburður við önnur lönd í því 
tilliti er marklaus. Ekkert af okkar 
nágrannalöndum hefur búið við 
jarðvegseyðingu sem er eitthvað 
í líkingu við það sem átt hefur sér 
stað hér á landi. 

Þar segir ennfremur að sú teg-
und landnotkunar sem orsakar 
mest útstreymi gróðurhúsaloftteg-
unda séu framræstar mýrar, en eins 
og Fréttablaðið hefur fjallað um að 
undanförnu þá var helmingur alls 
votlendis á Íslandi þurrkaður upp 
með framræslu til að auka fram-
leiðni í landbúnaði. Allur saman-
burður á hlutfallslegu útstreymi 
vegna landnotkunar er því til lítils 
annars en að undirstrika sérstöðu 
Íslands.

Baráttumál Íslands
Þessi sérstaða kemur fram m.a. í 
því að Ísland er eitt fárra landa sem 
hafa landgræðslu á lista yfir mót-
vægisaðgerðir við útstreymi gróð-
urhúsalofttegunda til að standa við 
skuldbindingar í loftslagsmálum. 
En sérstaðan kristallast kannski 
enn frekar í því að Ísland gerði 
fyrir margt löngu að tillögu sinni 
að endurheimt votlendis teldi sem 
mótvægisaðgerð gegn losun gróð-
urhúsalofttegunda innan Kyoto-bók-
unar Loftslagssamnings Sameinuðu 
þjóðanna. Á loftslagsráðstefnunni í 
Cancún í Mexíkó árið 2011 fékkst 
þetta samþykkt og öðlaðist fullt 
vægi með samkomulagi um fram-
hald Kýóto-bókunarinnar nokkru 
síðar – en samkomulagið gildir til 
ársins 2020. Má hafa hugfast að 
um var að ræða fyrstu breytingu á 

aðferðafræði Kyoto frá því bókunin 
tók gildi árið 2005. Málið vakti því 
athygli á sínum tíma, og ekki síður 
á því að framræst land víða um 
heim losar meira á heimsvísu en öll 
flugumferð í heiminum – sem sýnir 
mikil vægi þessa máls í samhengi 
loftslagsmála.

Miklir möguleikar
Hlynur Óskarsson, dósent og 
deildar forseti umhverfisdeildar 
Landbúnaðarháskóla Íslands, segir 
mikilvægi þess að aðgerðin fékkst 
samþykkt á alþjóðavettvangi veru-
legt. „Þetta býður upp á mikla 
möguleika í framhaldinu. Hingað 
til hefur ríkið ekki sett fjármagn 
í endurheimt votlendis, en þessi 
mikla áhersla á málið á alþjóðavett-
vangi hlýtur að benda til þess að það 
standi til bóta, ekki var öllum þess-
um tíma og kröftum varið í mála-
flokk sem stjórnvöld ætla sér ekkert 
með,“ segir Hlynur. 

Íslensk stjórnvöld samþykktu 
aðgerðaáætlun í loftslagsmálum 
haustið 2010. Áætlunin er hugsuð 
sem tæki til að draga úr nettólosun 
gróðurhúsalofttegunda á Íslandi og 
að standa við alþjóðlegar skuldbind-
ingar. Ein af tíu aðgerðum sem þar 
eru tilgreindar lýtur að endurheimt 
votlendis. 

Í rökstuðningi segir að ljóst sé að 
verulegur ávinningur geti orðið af 
endurheimt votlendis og að auki sé 
slík endurheimt æskileg af öðrum 
orsökum, s.s. til að vernda líffræði-
lega fjölbreytni, enda hafi meiri-
hluti votlendis á láglendi verið ræst-
ur fram. 

Hlynur tekur undir það sjónarmið 
sem kemur fram í áætlun stjórn-
valda að vel þurfi að undirbúa slíkar 
aðgerðir og nauðsynlegt sé að koma 
á fót góðu yfirliti yfir bæði óraskað 
og framræst votlendi og hvatakerfi 
til endurheimtar og gera áætlun um 
endurheimt. Óvíst sé hversu mikill 
hluti framræsts votlendis henti til 
endurheimtar. Í forgangi yrðu svæði 
þar sem lítil eða engin landbúnaðar-
not eru nú og verulegur ávinningur 
gæti verið af fyrir líffræðilega fjöl-
breytni. 

Verðum að fara varlega
„Hér er mikilvægt að fara var-
lega, og gera ekki sömu mistök og 
þegar svæðin voru ræst fram. En 
á það hefur þó verið bent af sér-
fræðingum að endurheimta mætti 
allt að þúsund ferkílómetra án þess 
að það komi niður á annarri land-
nýtingu, s.s. landbúnaði. Svo virðist 
sem kostnaðurinn við slíka aðgerð 
sé minni en við margar aðrar til að 
draga úr losun,“ segir Hlynur.

Hér má hnykkja á því að sam-
kvæmt mati Jóns Guðmundssonar, 
lektors við Landbúnaðarháskóla 
Íslands, og fleiri vísindamanna, 
eru tún og akrar á framræstu landi 
einungis um 500 ferkílómetrar. 
Þessi niðurstaða er önnur ef tekið 
er mið af tölum frá Bændasamtök-
um Íslands sem gera ráð fyrir að 

um 1.200 ferkílómetrar af fram-
ræstu landi séu tún og annað ræktað 
land. Bæði vísindamenn og samtök 
bænda eru hins vegar sammála um 
að þúsund ferkílómetrar séu hálf-
gert „einskismannsland“, í þeim 
skilningi að hagsmunir fárra bind-
ast því landi til beinna nota.

900 kall
Kostnaður við að endurheimta land 
var hins vegar viðfangsefni sér-
fræðinganefndar Svandísar sem 
skilaði af sér 2009. Snorri Baldurs-
son þjóðgarðsvörður fjallaði nýlega 
um þetta atriði í grein í Kjarnan-
um þar sem hann benti á að hvert 
tonn bundins kolefnis kostar um 900 
krónur í framræsluverkefnum en 
1.300–1.500 í landgræðslu og skóg-
rækt. „Séu þessir útreikningar réttir 
er hagstæðast fyrir ríkið að leggja 
fé í endurheimt votlendis til að ná 
markmiðum í loftslagsmálum,“ 
skrifaði Snorri og bætti við á öðrum 
stað í greininni að Ísland og Evrópu-
sambandið hefðu í sumar samið um 
sameiginleg markmið í loftslags-
málum í anda Kyoto-bókunarinn-
ar. Samkvæmt samningnum þarf 
nettólosun gróðurhúsalofttegunda 
frá Íslandi að dragast saman sem 
nemur um 860 þúsundum tonna kol-
tvísýrings til ársins 2020, eða sem 
nemur um 31% af núverandi losun. 
Og títtnefndir þúsund ferkílómetrar 
koma aftur við sögu í grein Snorra.

„[...] áætlað er að um fjórðung-
ur framræsts lands sé ekki nýttur 

með beinum hætti til fóðurfram-
leiðslu eða beitar og því sársauka-
laust fyrir bændur og aðra landeig-
endur að endurheimta þann hluta. 
Sé gert ráð fyrir að þessi fjórðungur 
framræsts lands verði endurheimt-
ur á allra næstu árum má draga úr 
losun árið 2020 sem nemur um 400 
þúsund kolefnistonnum og þar með 
næst að uppfylla helming Kyoto-
markmiðsins.“ 

Dagurinn í dag
Eins og fram kom nýlega hefur Sig-
urður Ingi Jóhannsson, umhverf-
is- og auðlindaráðherra, ákveðið að 
hefja vinnu við frumvarp að nýjum 
lögum um landgræðslu. Sú laga-
setning hefur staðið í mörgum ráð-
herranum enda hafa allar tilraunir 
til þessa runnið út í sandinn síðustu 
áratugina. Núgildandi lög voru stað-
fest í apríl 1965. Það hefur ekki farið 

eins hátt að Sigurður hefur boðað 
hagsmuna- og fagaðila til samráðs 
um mótun aðgerðaáætlunar varð-
andi endurheimt votlendis, sem 
tengist væntanlega vinnunni við 
endurskoðun landgræðslulaganna 
beint. Markmið starfsins verður að 
kortleggja nánar hvaða svæði koma 
til greina til endurheimtar votlendis 
án þess að skaða hagsmuni annarrar 
landnotkunar.

Fyrir liggja svo tillögur starfs-
hóps vegna nýrra laga um land-
græðslu. Þar er sérstaklega nefnt 
að endurheimt votlendis er verkefni 
sem ekki hefur haft lagastoð. Nefnd-
in leggur til að þessu verði breytt og 
endurheimt votlendis verði sérstakt 
lögbundið viðfangsefni. Þar verði 
Landgræðslu ríkisins falið það hlut-
verk í lögum að hvetja til og bera 
ábyrgð á verkefnum sem tengjast 
endurheimt votlendis. 

Svavar 
Hávarðsson
svavar@frettabladid.is

Ódýr aðgerð og skilar fljótt miklu
Ísland sótti það fast á vettvangi Sameinuðu þjóðanna fyrir nokkrum árum að endurheimt votlendis væri tæk aðgerð til að standa við skuld-
bindingar í loftslagsmálum. Hér heima ríkti þögn um málið þó fjölmörg rök stæðu til annars. Málið virðist loks komið á dagskrá löggjafans.

Á SNÆFELLSNESI   Með endurheimt votlendis er leitast við að færa land í átt til fyrra horfs og skapa fyrri lífsskilyrði fyrir gróður 
og dýr. Skilyrði þess er að vatnsbúskapur á svæðunum verði í líkingu við það sem áður var. Með tímanum bindur votlendið kol-
efni í stað þess að losa það út í andrúmsloftið.  MYND/ÁSKELL ÞÓRISSON

Votlendi sem landslagseining hefur mikið og margvíslegt gildi. Þannig 
getur votlendi haft afgerandi áhrif á hringrásir vatns og næringarefna, 
jafnframt því að auka verulega við líffræðilega fjölbreytni viðkomandi 
svæðis. Mikilvægi votlendis er flokkað á eftirfarandi hátt:

■ Vatnsfræðilegt gildi: Í miklum rigningum taka votlendissvæði til sín 
vatn, en miðla vatni frá sér í þurrkatíð. Á þann hátt viðhalda votlendis-
svæði jöfnu rennsli í lækjum og ám, en jafnt rennsli straumvatna er 
mikilvægt fyrir þær lífverur sem þar búa, s.s. laxfiska.

■ Næringarefnafræðilegt gildi: Við vöxt taka jurtir til sín koltvísýring 
úr andrúmslofti. Við niðurbrot jurtaleifa skilar koltvísýringurinn sér 
út í loftið aftur. En vegna hárrar jarðvatnsstöðu mýra er niðurbrot 
jurtaleifa hægfara og afleiðing þess er sú að með tímanum safnast 
jurtaleifar fyrir og mynda mólög. Mýrar hafa því að geyma óhemju 
magn af kolefni og allar breytingar í kolefnisbúskap þessara vistkerfa 
því mikilvægar á hnattræna vísu. 

■ Vistfræðilegt gildi: Votlendi er mikilvægt búsvæði fugla og plantna og 
fjölmargar tegundir byggja tilvist sína á því. Tilvist votlendis eykur því 
verulega við líffræðilega fjölbreytni viðkomandi landsvæðis.

Heimild: Nefnd um endurheimt votlendis

Mikið og margvíslegt gildi votlendis 

FRAMRÆSLUSKURÐUR  Skurður sem þessi veldur því að aðeins regnvatns nýtur á stóru svæði – og því rýrnar frjósemi landsins 
hægt og bítandi.  MYND/LANDGRÆÐSLAN

3.900
ferkílómetrar hafa 
verið ræstir fram og 
þurrkaðir upp. 
Mikið land hefur 
verið ræst fram 
þess utan.

1/8 
af framræstu 
landi er tún 
og akrar, 
er mat 
vísindamanna. 

1.000 
ferkílómetrar eru taldir henta 
vel til endurheimtu þar sem 
þeir eru að mestu ónýttir.

  Varðandi þessi framræstu svæði sem ekki 
eru í beinni nýtingu má spyrja sig: Hvers vegna 

ættum við að endurheimta svæði sem við höfum 
þegar kostað fjármunum til við að ræsa fram; er 

ekki betra að geyma svæðin í þessu ástandi? 
Málið er að sem aðildarþjóð að Ríó-sáttmál-

anum ber okkur að nýta auðlindir á sjálfbæran 
hátt og að „geyma“ svæðin í þessu ástandi er ekki sjálfbært; 

svæðin losa frá sér mikið magn koltvísýrings, styðja lítt við 
líffræðilegan fjölbreytileika og þeim hnignar stöðugt hvað 

varðar frjósemi.
Hlynur Óskarsson, dósent við Landbúnaðarháskólann. 

10% 
landsins voru 
votlendi–  
helmingur þess 
hefur verið 
þurrkaður upp.
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SAMFÉLAGSMÁL Það hefur gerst að 
börn missi leikskólapláss vegna 
vangoldinna leikskólagjalda bæði 
í Hafnarfirði og Reykjavík. Sam-
kvæmt upplýsingum frá Reykja-
víkurborg hafa um það bil sjö börn 
hætt í leikskóla á árunum 2012-
14 í kjölfar verulegra vanskila. 
Fimm þeirra hófu leikskólavist að 
nýju þegar samið hafði verið um 
greiðslu. Innheimtureglur Reykja-
víkurborgar kveða á um að leik-
skólaþjónustu skuli sagt upp þegar 
um veruleg vanskil er að ræða. 
Lendi foreldrar í vanskilum með 
leikskólagjöld er þeim bent á að 
tala við félagsráðgjafa á þjónustu-
miðstöðvum borgarinnar og þá 
frestast uppsögn til þess að hægt 
sé að vinna í málinu og leita lausna 
en fresturinn getur að hámarki 
verið þrír mánuðir. Ef foreldrar 
geta ekki greitt þá er lögð fram 
beiðni til afskriftarnefndar um 
að afskrifa vanskilin. Það er þá 
yfirleitt gert gegn því að viðkom-
andi skuldbindi sig til að standa 
við greiðslur áfallandi gjalda í að 
minnsta kosti sex mánuði. Hátt í 
tíu forsjáraðilar leikskólabarna 
hafa fengið slíka afskrift á þessu 
ári hjá Reykjavíkurborg. 

 Fulltrúar minnihlutaflokka í 
fræðsluráði Hafnarfjarðar lögðu 
fram fyrirspurn á fundi þess á 
mánudag þar sem spurt var um 
hvort einhver dæmi væru um það 
að börnum væri úthýst úr leikskól-
um bæjarins vegna vangoldinna 
leikskólagjalda. Einnig var spurt 
hvort einhverjum börnum hefði 
verið vísað af frístundaheimilum 
af sömu ástæðu. 

„Við höfum dæmi um þetta og 
þess vegna erum við að leggja 
þetta fram. Þetta er tímaskekkja og 
við þurfum að taka okkur saman í 
andlitinu og gera eitthvað í þessu,“ 
segir Adda María Jóhannsdóttir, 
fulltrúi Samfylkingar í fræðslu-
ráði Hafnarfjarðarbæjar.

Magnús Bald-
ursson, fræðslu-
stjóri Hafnar-
fjarðarbæjar, 
staðfestir að 
upp hafi komið 
dæmi þar sem 
barn hafi misst 
pláss af þessum 
ástæðum en það 
sé mjög sjald-
gæft.  „Þetta 

hefur gerst en er ekki algengt. 
Við miðum við þriggja mánaða 
skuld án þess að það sé samið um 
greiðslur.“ Hann segir alltaf reynt 
að semja um greiðslur skuldar 
áður en barnið missi plássið og 
dæmin séu ekki mörg. „Þetta er 
mjög sjaldgæft,“ segir Magnús.

Adda María segist hafa lagt 
fram fyrirspurnina vegna þess 
að hún hafi heyrt dæmi um það að 
leikskólabörn hafi misst pláss sitt 
á leikskóla vegna vangoldinna leik-
skólagjalda.

„Ég býst ekki við því að dæmin séu 
mörg en þetta á ekki að vera svona 
árið 2014. Þarna hljóta að vera ein-
hverjar skýringar að baki og spurn-
ing hvort það sé eitthvert annað kerfi 
innan bæjarins sem eigi að taka á 
þessu svo það bitni ekki á börnun-
um. Nú ímyndar maður sér að þetta 
séu fjölskyldur sem eigi í fjárhags-
erfið leikum og við erum með batt-
erí til aðstoðar slíkum fjölskyldum. 
Við hljótum að þurfa að endurskoða 
eitthvað þessa verkferla,“ segir Adda 
María.  viktoria@frettabladid.is 

Úthýst af leikskólum 
ef gjöld eru ógreidd
Fulltrúi Samfylkingar í fræðsluráði Hafnarfjarðarbæjar lagði fram fyrirspurn um 
hversu algengt það væri að börn misstu leikskólapláss vegna vangoldinna leik-
skólagjalda. Fræðslustjóri bæjarins segir dæmi um það en það sé afar sjaldgæft. 

SVEITARSTJÓRNARMÁL Samband íslenskra 
sveitar félaga sendi í byrjun mánaðarins fram-
kvæmdastjórum sveitarfélaga bréf þar sem 
þau eru hvött til að leita leiða svo fjölga megi 
leikskólakennurum í leikskólum landsins.

Félag leikskólakennara og Félag stjórnenda 
leikskóla fagna þessari áherslu og vonast til 
þess að sveitarfélög fari í markvissar aðgerð-
ir til að svo megi verða. Þetta kemur fram í 
ályktun fundar félaganna frá 11. þessa mán-
aðar.

Í hvatningarbréfinu frá Sambandi íslenskra 
sveitarfélaga er bent á þá staðreynd að ein-
ungis þriðjungur starfsfólks á leikskólum 

hafi leikskólakennaramenntun. „Og miðað 
við aðsókn í leikskólakennaranám undanfar-
in ár mun ekki takast að uppfylla lagaskyldur 
stjórnvalda, um að tveir þriðju hlutar starfs-
manna leikskóla séu með leikskólakennara-
menntun, á þessari öld,“ segir í upphafsorð-
um bréfsins.

Bent er á að leikskólastigið sé eina skóla-
stigið á Íslandi sem líði fyrir skort á kennur-
um. „En úr því má bæta meðal annars með því 
að nýta fjölbreyttan bakgrunn leiðbeinenda 
og skapa þeim aukna möguleika til að mennta 
sig til starfa á leikskólum,“ segir í bréfi Sam-
bandsins.  - óká

Miðað við aðsókn í réttindanám nást lögbundin markmið um leikskóla ekki á þessari öld:

Leita á leiða til að fjölga leikskólakennurum

KJARAMÁL Framsýn stéttarfélag 
telur samræmda launastefnu 
halda niðri launum í þeim grein-
um atvinnulífsins sem hafi haft 
burði til að greiða hærri laun en 
raun ber vitni.

Framsýn segir láglaunafólk 
eiga rétt á leiðréttingu í næstu 
kjarasamningum. Ótrúlegt sé að 
ráðamenn segi allt fara á hliðina 
með hækkun lægstu launa en 
þegi er laun hátekjufólks hækki.

Hækki lágmarkslaun ekki úr 
201.317 í  261.712 krónur á mán-
uði sé engin ástæða til að fagna 
með vöfflukaffi. - jóe

Framsýn krefst leiðréttingar:

Launin hækki 
um þriðjung

FÉLAGSMÁL Foreldrar munu greiða 
178,5 krónur á dag fyrir síðdegis-
hressingu barna sinna á Frístunda-
heimilum borgarinnar á meðan 280 
krónur fara í fæði leikskólabarna.
Foreldrar hafa á árinu greitt 75 
milljónir í síðdegishressingu og 
af þeirri upphæð hafa 62 milljónir 
farið í matarinnkaup.

Samkvæmt samþykktri fjár-
hagsáætlun Reykjavíkurborgar 
fyrir árið 2015 hækka gjaldskrár 
frístundaheimila og frístunda-
klúbba um 3,4 prósent frá og með 
1. janúar 2015. „3,4 prósent er áætl-
uð hækkun neysluvísitölu útreikn-
uð í júlí 2014 fyrir árið 2015 þegar 

vinna við fjárhagsáætlun stóð 
yfir,“ segir Kristján Gunnarsson, 
fjármálastjóri Skóla- og frístunda-
sviðs hjá Reykjavíkurborg.

Bæði vistunargjald og gjald fyrir 
síðdegishressingu hækkar um 3,4 
prósent. Vistun 5 daga hækkar í 
12.350 úr 11.940 og síðdegishress-
ing í 3.570 úr 3.450 krónum. 

Gjald fyrir síðdegishressingu 
verður því 178,5 krónur á hvert 
barn.

Töluvert hefur verið rætt um 
kostnað máltíða í vistun barna á 
vegum Reykjavíkurborgar. Aðeins 
eru áætlaðar 280 krónur til fæðis 
leikskólabarns. - kbg

Greiða 75 milljónir í síðdegishressingu á frístundaheimilum borgarinnar:

Dýrt miðað við leikskólafæðið

LEIKSKÓLABÖRN FÁ MINNA  Hér 
gæða leikskólabörn á Garðaborg sér á 
þorramat. Hlutfallslega minna er áætlað 
á börn á leikskólum en til að mynda á 
frístundaheimilum borgarinnar. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/HARALDUR JÓNASSON

LEIKSKÓLABÖRN  Fulltrúi Samfylkingar í fræðsluráði Hafnarfjarðar  spurði hvort 
börn hefðu misst pláss á leikskóla eða frístundaheimilum vegna vangoldinna gjalda. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM 

ADDA MARÍA 

Í LEIKSKÓLANUM  Aðalheiður Jensen jógakennari kennir 
þriggja ára börnum jóga í leikskólanum Öskju.
 FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Skeifan 4, 108 Rvk. • S :  588-1818 • nanathai@yummy.is

banthai.is/menu_nanathai

AF ÖLLU Á MATSEÐLI
FRÍ HEIMSENDING

BIRTING LÝSINGAR

Tilkynning um birtingu þriggja lýsinga sem gerðar eru í tengslum við 
umsókn um töku skuldabréfa til viðskipta
 
Arion banki hf. birti þrjár lýsingar þann 17. desember 2014, í tengslum við 
umsókn um töku samningsbundinna sértryggðra skuldabréfa til viðskipta hjá 
NASDAQ OMX Iceland hf. Lýsingarnar eru dagsettar 17. desember 2014, gefnar 
út á ensku og birtar á vefsíðu Arion banka, 
http://www.arionbanki.is/english/about-us/investor-relations/debt-investors/. 
Umsókn hefur verið send til NASDAQ OMX í Reykjavík og mun NASDAQ OMX 
tilkynna um töku til viðskipta með að lágmarki eins viðskiptadags fyrirvara.

Lýsingarnar eru gefnar út með rafrænum hætti og má nálgast þær hjá Arion banka 
næstu 12 mánuði. Hægt er að óska eftir afriti af lýsingunum á pappírsformi með 
því að senda póst til Arion banka hf., Borgartúni 19, 105 Reykjavík.

Útgefin skuldabréf eru kr. 68.760.853.461 að nafnverði. Skuldabréfin voru 
upprunalega gefin út af Kaupþingi banka hf. en síðar yfirtekin af Arion banka hf. 
Skuldabréfin eru verðtryggð með föstum vöxtum. Til tryggingar réttum efndum 
skuldabréfanna stendur sjóðurinn Arion Bank Mortgages Institutional Investor 
Fund (ABMIIF) sem rekinn er af Stefni hf. Eignir sjóðsins eru að meginhluta 
fasteignalán en einnig innlán. Tilgangur sjóðsins ABMIIF er að verja fjármunum 
sínum til kaupa á íbúðalánum af Arion banka hf. og dótturfélögum, í samræmi við 
fyrirkomulag um útgáfu samningsbundinna sértryggðra skuldabréfa. Einnig 
ábyrgist sjóðurinn allar greiðslur vegna útgáfu Arion banka hf. á samnings-
bundnum sértryggðum skuldabréfum í samræmi við skilmála í fyrirkomulagi um 
sértryggð skuldabréf sem sjóðurinn er aðili að. Arion banki hf. er skuldbundinn til 
að halda eignastöðu sjóðsins yfir ákveðnum mörkum á meðan skuldabréfin eru 
útistandandi.

Frekari upplýsingar um Arion banka hf. og ABMIIF sjóðinn er að finna á heimasíðu 
Arion banka, www.arionbanki.is og 
www.arionbanki.is/bankinn/fjarfestatengsl/skuldabrefa-fjarfestar/.

Nánari upplýsingar veitir Haraldur Guðni Eiðsson, forstöðumaður 
samskiptasviðs Arion banka, haraldur.eidsson@arionbanki.is, s: 856 7108.

Reykjavík, 18. desember 2014
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AFNEMUM VÖRUGJÖLD* AF ÖLLUM HLJÓM TÆKJUM, 
HEIMABÍÓKERFUM, HÁTÖLURUM, HEYRNARTÓLUM, 

BLU-RAY SPILURUM OG SJÓNVÖRPUM FRÁ LG, 
YAMAHA, PANASONIC, TOSHIBA, HARMAN KARDON, 

JBL, THOMSON, TDK, SONOS OG FINLUX
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Noontec ZoroHdRd
Öflug heyrnartól sem má brjóta saman og því 
auðvelt að ferðast með. Fislétt með frábærum 
hljóm. 13 Hz - 26 kHz. 32 Ohm. Næmni á 
1 KHz 1mW: 108dB. Max power: 60mW. 
1.2m kapall. 150 gr.
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JBL PULSEBLACK
2x6w þráðlaus Bluetooth hátalalari með 
ótrúlega flottum hljóm. 64 LED perur 
með 5 stillingum sem breyta honum í 
diskókúlu. Hleðslurafhlaða og USB.

FULLT VERÐ 

16.990

13.592

DUTY
FREE
VERÐ

FULLT VERÐ 

12.990

9.990

DUTY
FREE
VERÐ

FULLT VERÐ 

39.990

31.992

DUTY
FREE
VERÐ

TY

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDUTY DUTY DUTY DUTY DUTY DDUUUUUUUUUUUU

DD TY DUTY U Y D Y

HTC DESIRE510
4,7“ Quad Core snjallsími. Rafhlaða 
dugar 16klst í tal. Einföld myndavél. 
Fæst steingrár eða hvítur.

HTC ONEM8
5,0“ Quad Core vinnuhesturinn frá HTC. 
Öflugur, hraðvirkur og með ótrúlega 
rafhlöðuendingu. Fæst grár eða gylltur.

HTC ONEMINI2
4,5“ Quad Core ofur snjallsími. 
Mjög öflugur og hlaðinn 
aukabúnaði. Fæst grár eða gylltur.

Kazam THUNDERQ45
4,5“ Quad Core snjallsími fyrir þá 
sem vilja góðan síma á enn betra 
verði. Svartur.

HTC DESIRE610B
4,7“ Quad Core snjallsími. 
Rafhlaða dugar 16klst í tal. 
Vönduð myndavél. Blár.
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Scansonic P800
Nett FM/DAB útvarp með Power 
Sound. AUX In fyrir iPod og MP3 
spilara. Heyrnatólstengi. Notar 
rafmagn eða 4xAA rafhlöður.

SCANSONIC

Skywatcer 
SWHERITAGE76
Dobson stjörnusjónauki 
með 5x24 leitar  sjón-
auka, 76mm (3”) 
ljósopi, 300mm 
brennivídd, f/3,95 
brennihlutfalli. Sjónauki 
með 25mm gleri (12x), 
10mm augngleri (30x) 
og tunglsíu.

Olympus 
10X50DPSI
Sjónauki með 10x 
Stækkun og 50mm 
linsu. Taska fylgir.

Olympus VG170 
Myndavél með 14 milljónir 
punkta upplausn. 5x Optical 
og 4x Digital Zoom. 4.7 - 
23,5mm linsa. 3" LCD skjár. 
Face Detection. iESP Auto, 
Spot AF, Face Detection AF, 
AF Tracking. Auto Exposure 
og 3D myndataka. HD vídeó 
upptaka. Sendir myndir 
þráðlaust í tölvu/síma. 
SD kortarauf. 49 MB 
minni. Hleðslurafhlaða.

Tasco 168RB
FERÐASJÓNAUKI 
með 10x stækkun 
og 25mm glerjum.

Sandisk CLIPSPORT8GB
MP3 spilari með 8GB minni 
(stækkanlegt). 1.44" LCD 
snertiskjár. DRM-free iTunes. 
Útvarp með stöðvaminni. 
Skeiðklukka. microSDHC. USB 
2.0. Hleðslurafhlaða.

Harman Kardon NOVA
Bluetooth Hátalalari með 2 x 20W 
woofer og 2 x 20W tweeter. 
Magnaður hljómur.

FULLT VERÐ 

59.990

47.992

DUTY
FREE
VERÐ

Telefunken TF72
Stafrænn 7" hágæða TFT-LCD 
myndarammi með 480 x 234 
upplausn. Myndir beint af USB 2.0 
eða myndavélakorti. Tekur minniskort.

FULLT VERÐ 

12.990

7.990

DUTY
FREE
VERÐ

FULLT VERÐ 

16.990

11.990

JÓLA
TILBOÐ
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*Jafngildir 20% verðlækkun. Að sjálfsögðu fær ríkissjóður 25% vörugjöld af þessum tækjum. Verðlækkunin er alfarið á kostnað Sjónvarpsmiðstöðvarinnar. Í einhverjum tilfellum er verðlækkun enn meiri.
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UNITED LED32X162
Einfalt og gott 32“ sjónvarp með 1366x768p upplausn. Progressive 
Scan. Stafrænn DVB-T/T2 móttakari. USB, 3x HDMI, Scart, S-video, 
Digital Coax, PC, heyrnartóls- og RCA tengi. CI kortarauf.

Panasonic TX50AS500Y
42" Smart VIERA LED sjónvarp með 1920x1080p upplausn og 100 Hz Back Light 
Blinking. High-Contrast Filter. VIERA Connect - opinn netvafri. Swipe & Share 2.0. 
Þráðlaus Wi-Fi móttakari. Skype. Stafrænn DVB-C, DVB-T, DVB-T2 móttakari. 
Apple eða Android síma- / spjaldtölvuapp. Media spilari / USB. 2x HDMI o.fl.

LG 55LB620
55" Full HD sjónvarp með 1920x1080p upplausn. IPS panel. Triple 
XD Engine. 100 Hz MCI. Picture Wizard III. Cinema 3D. 2D to 3D. 
Stafrænn DVB-T2/C móttakari. DVB-S2 gerfihnattamóttakari. 3 x 
USB. 2 x HDMI. Upptökumöguleiki. Tvenn 3D gleraugu fylgja.

LG 42LB561V
42” Full HD sjónvarp með 1920 x 1080p Full HD upplausn. Triple XD Engine. 
Picture Wizard II. Stafrænn móttakari DVB-T2/C. CI kortarauf. 2x HDMI, USB o.fl.

FULLT VERÐ 

59.990

47.992

DUTY
FREE
VERÐ

FULLT VERÐ 

189.990

151.992

DUTY
FREE
VERÐ

FULLT VERÐ 

279.990

219.992

DUTY
FREE
VERÐ

Epson EHTW5200
3D Full HD heimabíóskjávarpi með 1920x1080p upplausn og 
2000 ANSI Lumen. Bright 3D. 16:9 hlutfall. 15,000:1 skerpa. 
Myndstærð frá 34" til 328". 2x HDMI o.fl. 3D gleraugu.

FULLT VERÐ 

199.990

149.990

DUTY
FREE
VERÐ

JBL SB350
320w SoundBar heimabíókerfi með 6,5" þráðlausum bassa. Dolby Digital Decoding. 
Bluetooth. HARMAN SOUND. Lærir á fjarstýringu sjónvarps. USB. HDMI o.fl.

SOUNDBAR 
HEIMABÍÓ

FLOWBAR 
HEIMABÍÓ

3D FULL HD 
SKJÁVARPI

FULLT VERÐ 

79.990

63.992

DUTY
FREE
VERÐ

LG LAS650M
Þráðlaust 320w Music Flow WIFI Soundbar með 160w 
bassaboxi. Wifi. Ethernet. Bluetooth. 2 x HDMI. USB. 
Multi Room mode. Smartphone Remote App og NFC.

FULLT VERÐ 

159.990

127.992

DUTY
FREE
VERÐ

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

20% DUTY FREE AFSLÁTTUR AF ÖLLUM SONOS HÁTÖLURUM FÁÐU ÞRÁÐLAUSAN 
AÐGANG AÐ TÓNLISTINNI 
Í ÖLLUM HERBERGJUM

Y DUUTTYY DDUTY
FULLT VERÐ 

129.990

103.992

DUTY
FREE
VERÐ
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„Mesta gleðin er fólgin í því að 
horfa á eftir manni ganga héðan 
út beinni í baki en áður og heyra 
svo af honum sem góðborgara í 
samfélaginu. Þeir eru nokkrir og 
tilhugsunin er verulega góð,“ segir 
Ingis Ingason, kennslustjóri FSu á 
Litla-Hrauni, sem kom fyrst að 
kennslu á þeim stað árið 1982 og 
hefur sinnt stöðu kennslustjóra frá 
árinu 1987. 

Ingis lætur af störfum um 
áramótin eftir áratuga starf. 
„Mér finnst alltaf ánægjulegt 
þegar nemendur mínir ná góðum 
árangri. Maður reynir að hafa þá 
biblíuhugsun að vera ekkert að 
gráta þá 99 sauði sem týnast held-
ur gleðjast yfir þeim eina sem skil-
ar sér aftur. Annars væri þetta 
dálítið erfitt.“

Í desembermánuði hefur verið 
fjallað um menntamál fanga í 
Fréttablaðinu. Varpað hefur verið 
ljósi á skort á heildrænni stefnu og 
fjárskort sem háir málaflokknum. 
Staða náms- og starfsráðgjafa við 
fangelsin í landinu hafi verið skert 
um 50 prósent vegna niðurskurð-
ar og sagt hefur verið frá mismun-
andi aðbúnaði fanga til náms eftir 
því hvar þeir afplána sinn dóm. 

Háskólinn á Litla-Hrauni 
Ingis tekur á móti blaðamanni í 
skólanum á Litla-Hrauni sem sam-
anstendur af fáeinum litlum skóla-
stofum á litlum gangi gegnt fanga-
álmunum. Á ganginum úr álmunni 
yfir í skólastofurnar á sér stað 
hugarfarsbreyting, segir Ingis. 
„Bara við það að ganga yfir lóðina, 
þá eru þeir á leiðinni úr fangelsinu 
í skólann. Það finnst þeim gott.“ 

Á pappírsmiða á einni hurðinni 
stendur: Háskólinn á Litla-Hrauni. 
Þar er sérstök aðstaða fyrir þá 
nemendur sem stunda fjarnám 
við háskóla landsins. „Einstaka 
sinnum gengur þetta undir nafn-
inu Georgsstofa,“ segir Ingis. 
„Þið munið eftir Georg Bjarn-
freðarsyni, með háskólagráðurn-
ar fimm,“ segir hann og skellir 
upp úr.

Kennt í hænsnakofa 
Skólinn á Litla-Hrauni er deild 
frá Fjölbrautaskóla Suðurlands en 
samstarf Litla-Hrauns við skóla-
kerfið byrjaði 1978 og þá við Iðn-
skólann á Selfossi. Kennt var í 
setustofu vistmanna í fangelsinu. 

„Árið 1978 var ráðinn hing-
að kennari. Þá var gefinn hingað 
gamall hænsnakofi sem var inn-
réttaður annars vegar sem íbúð 
fyrir hann og hins vegar sem 
kennslustofa. Það var stutt fyrir 
hann að fara í vinnuna,“ segir 
hann frá. Það er fyrir löngu búið 
að rífa hænsnakofann.

Afleysing varð að ævistarfi
Ingis kom fyrst á Litla-Hraun árið 
1981 til þess að aðstoða nemanda 
sem hafði verið í þýsku í MH en 
farið villur vegar. Sá hinn sami 
fékk fyrir góðan vilja kennara 
síns að vera áfram innritaður í 
skólann og Ingis mætti til hans í 
fangelsið til að leggja fyrir hann 
próf í þýsku. 

„Það var stuttu eftir að FSu 
varð til, þá gekk gamli Iðnskól-
inn á Selfossi inn í hann og nám 
fanga fylgdi með. Forveri minn 
varð við það starfsmaður Fjöl-
brautaskólans. Hann var sem slík-
ur alveg fram í nóvember 1986. Þá 
kom þáverandi skólameistari og 
minn fyrrverandi þýskukennari, 
Þór Vigfússon, og spurði hvort ég 
gæti leyst þennan mann af til ára-
móta. Ég taldi að það væri stutt í 
áramót, en ég held að þau séu loks 

Fangar í námi verða góðborgarar
Ingis Ingason, kennslustjóri FSu á Litla-Hrauni, lætur af störfum um áramót eftir áratuga uppbyggingarstarf. Hann hefur horft 
á eftir hnarreistum mönnum ganga út úr fangelsinu og verða góðborgarar í samfélaginu og trúir því að nám sé besta betrunin.

Kristjana Björg 
Guðbrandsdóttir
kristjanabjorg@frettabladid.is

FARSÆLT STARF  Ingis Ingason, kennslustjóri á Litla-Hrauni, lætur af störfum um áramótin.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

að koma núna,“ segir Ingis og hlær 
enda varð nokkurra vikna afleys-
ing að ævistarfi að hluta til. Lengst 
af var kennslustjórnunin aðeins 
25 prósent starfshlutfall, en er nú 
komin upp í 50 prósent. 

Fylgst vel með netnotkun fanga
Þeir sem stunda nám á Litla-
Hrauni innritast á brautir við 
Fjölbrautaskólann. Þeir eru í raun 
við nám í FSu og teljast nemend-
ur skólans og hér er stundað full-
gilt nám. „Við erum með staðbund-
ið nám, það koma fimm kennarar 
hingað reglulega auk mín í viku 
hverri. Við erum líka með íþrótta-
hús. Íþróttakennarinn kemur einu 
sinni í viku og kennir verklegar og 
bóklegar íþróttir. Það er jafnframt 
æfingasalur þeirra.“ 

Kennslan hefur þróast allmikið 
þau ár sem Ingis hefur starfað að 
málaflokknum. Nú gefst föngum 
kostur á að stunda fjarnám við 
FSu og ýmsa aðra skóla, jafnvel á 
háskólastigi. Notast er við rafrænt 
námsumhverfi, Moodle, og fylgst 
vandlega með samskiptum fanga 
innan þess kerfis. „Nemendur sem 
eru í fjarnámi hafa aðgang að net-
inu undir eftirliti mínu en með því 
skilyrði að þeir séu eingöngu að 
sinna náminu. Menn mega ekki 
einu sinni vera í póstsamskipt-
um við sína nánustu. Þetta er ein-
göngu bundið náminu.“

Þakkar afburðanemendum
Háskólanám á Litla-Hrauni hefur 
gengið vel vegna frammistöðu 
nokkurra afburðanemenda í 
afplánun.

„Við áttum verulega góðan kafla 
í samstarfi við Háskólann á Akur-
eyri. Það þakka ég Ágústi Þór 
Árnasyni. Hann var mikill drif-
fjöður í að koma þessu á koppinn 

með okkur. Auðvitað skipti þar 
ekki minnstu máli að við vorum 
með afburðanemendur sem voru 
í námi hjá þeim. HA bauð upp á 
fjarnám, meðal annars í viðskipta-
fræði. Þessir drengir vildu fara í 
lögfræði. Þeir tóku reyndar bæði 
viðskiptafræði og lögfræði. Það 
varð úr að bjóða eingöngu þeim 
þetta fjarnám í lögfræði, það hefur 
haldist síðan einfaldlega vegna 
þess að þessir nemendur náðu svo 
frábærum árangri að menn voru 
tilbúnir að opna fyrir þennan 
möguleika. 

Þetta voru tveir fangar sem 
lögðu stund á háskólanám í upp-
hafi en nú er það á þriðja tug sem 
hefur stundað háskólanám frá 
Litla-Hrauni. Þetta hefur vakið 
verulega athygli kollega okkar 
erlendis. Alltaf á tveggja ára fresti 
eru ráðstefnur á vegum EPEA 
(www.epea.org), sem ég hef jafn-
an sótt og menn hafa ekki áttað sig 
á því hvernig hefur tekist að halda 
úti fjarnámi. Hvort þetta séu ekki 
örugglega glæpamenn sem eru 
hér,“ segir Ingis og brosir breitt. 

En forskotið sem Íslendingar 
höfðu um stund er löngu horfið. 
„Við erum ekki lengur fremst í 
flokki. Yfirvöld í öðrum löndum 
eru búin að átta sig á hagkvæmni 
þess að nota nám sem betrun,“ 
segir Ingis og bendir á að nú dragi 
Íslendingar lappirnar og standist 
ekki ýmsar alþjóðlegar skuldbind-
ingar varðandi menntamál fanga.

Nám er besta betrunin 
Miklar viðhorfsbreytingar hafa 
orðið á þeim tíma sem Ingis hefur 
starfað með föngum. „Það voru til 
þau sjónarmið áður að það væri 
ástæðulaust að vera að púkka 
upp á þetta og eyða fjármunum í 
menntun fanga. Nú eru menn sam-

mála um að nám sé besta betrun-
in. Tölfræðin sýnir að þeir sem 
ljúka skilgreindu námi koma síður 
aftur. Mjög margir sem eru í námi 
hér hafa flosnað upp úr venjulega 
skólakerfinu. Þegar þeir ná sínu 
fyrsta prófi hér, þá nær brosið yfir 
allt andlitið. Sem verður til þess 
að menn átta sig á því að þeir geta 
lært ef þeir vilja. 

Það eru ýmsar ástæður fyrir 
því að menn lenda hér í fang-
elsi, ég held að braut sumra hafi 
verið mörkuð ansi snemma. Ég tel 
mig nú ekki forlagatrúar og vil 
ekki að menn rugli því saman en 
það kemur upp í hugann það sem 
Goethe sagði: Man könnte erzog-
ene Kinder gebären, wenn die 
Eltern erzogen wären. Það mætti 
snúa á íslensku sem svo; uppalin 
börn mætti af sér fæða ef uppalda 
foreldra væri um að ræða. Hins 
vegar er ekki alltaf við foreldrana 
að sakast, það er langt í frá.“

Hugurinn er utan múranna
Heyrst hefur að í skólanum á Litla-
Hrauni séu stundum afkastamestu 
nemendur FSu. 

„Einn nemenda okkar lauk 48 
einingum á önn og 87 einingum á 
ári, það met stendur óhaggað. En 
hér hafa nemendur náð afburða 
einkunnum og eru stundum hæstir 
í faginu. En það er ekki svo að það 
sé vegna þess að þeir hafi meiri 
frið til að læra. Mesti misskiln-
ingur sem ég hef kannski upplif-
að er sá að hér hafi menn nógan 
tíma og geti einbeitt sér að námi. 
Það er nefnilega hægt að gera svo 
margt annað hérna en að læra. Ég 
held að það sé ekkert sérstaklega 
gott að einbeita sér hér. Hugurinn 
er utan múranna. Eitt er löngu 
fullreynt, maður reynir ekki að 
taka nemanda í próf stuttu áður 

en hann losnar. Má þá einu gilda 
hversu oft hann hefur losnað áður. 
Mjög margir sem hérna eru eiga 
við athyglisbrest að stríða, jafn-
vel ofvirkni líka og þurfa að hafa 
mikið fyrir árangri sínum.“ 

Nú eftir áramót taka við önnur 
verkefni hjá Ingis. Hann ætlar sér 
að leiða þýskumælandi ferðamenn 
um landið. 

„Ég hef starfað síðan 1985 sem 
leiðsögumaður með þýskumælandi 
ferðamenn, það er skemmtilegt 
starf ef félagsskapurinn er góður.“

Ekki gæluverkefni
Mestu vonbrigðin í starfinu segir 
Ingis tengd stjórnmálum og þeim 
viðvarandi fjárskorti sem mennta-
mál fanga eru lituð af. 

„Stjórnmálamenn eru í raun lítt 
tilbúnir til að sinna þessum mál-
efnum þótt þeir segi það á tylli-
dögum. Eigum við ekki að orða 
það þannig að skólamál í fangels-
um hafi ekki verið neitt sérstakt 
gæluverkefni íslenskra stjórn-
málamanna,“ segir hann.

Að sögn Ingis þarf meiri náms- 
og starfsráðgjöf. Einnig sé mjög 
takmarkað framboð af verknámi.  
Lítið gagn sé í að hafa náms- og 
starfsráðgjafa, ef of litlu fé er 
varið til kennslunnar í fangels-
unum.

„Það þarf að tryggja að fangar 
geti tryggt sér réttindi af stuttum 
námsbrautum. Þessi tregða, að 
búa til fagmenntað fólk af stutt-
um brautum, er skammsýni. Slíkt 
fyrirkomulag myndi hafa úrslita-
áhrif. Það, sem hefur gengið vel, 
er samstarf skólans og fangelsis-
ins. Það hefur ekki borið skugga 
á þetta samstarf síðan ég byrjaði. 
Ég fæ seint þakkað hvað ég hef 
verið lánsamur hvað það varðar,“ 
segir Ingis Ingason.

  Maður reynir að hafa 
þá biblíuhugsun að vera 

ekkert að gráta þá 99 sauði 
sem týnast heldur gleðjast 

yfir þeim eina sem skilar 
sér aftur.

  Við erum ekki lengur 
fremst í flokki. Yfirvöld í 
öðrum löndum eru búin 
að átta sig á hagkvæmni 

þess að nota nám sem 
betrun.

  Hér hafa nemendur 
náð afburða einkunnum og 

eru stundum hæstir í 
faginu. En það er ekki svo 

að það sé vegna þess að þeir 
hafi meiri frið til að læra. 

  Eigum við ekki að 
orða það þannig að 

skólamál í fangelsum hafi 
ekki verið neitt sérstakt 
gæluverkefni íslenskra 

stjórnmálamanna.
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Framtíðin er hér

Verið velkomin í Samsung Setrið, sérverslun með Samsung vörur. Samsung hefur í um 
70 ár starfað á ýmsum sviðum m.a. byggt skýjakljúfa, framleitt vinnuvélar, starfrækt 
hótelkeðjur og margt fleira. Nú er Samsung best þekkt fyrir hátæknivörur fyrir heimilið 
svo sem sjónvörp, hljómtæki, snjallsíma, myndavélar, fartölvur, prentara, kæliskápa, 
þvottavélar og margt fleira. Samsung vörur fást í um 20 verslunum um allt land.

Vnr: RH57H90507F
Kælirými: 394 ltr. 
Frystirými: 176 ltr. 
Mál HxBxD: 177,4 x 91,2 x 72,1 cm.

Vnr: WW10H9600EW
Tekur 10 kg.
Vinduhraði: 1600 snúningar.
Mál HxBxD: 85 x 60 x 68 cm.

Opið til kl. 21 alla daga til jóla.
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AKUREYRI Allt að þriggja ára bið er 
eftir félagslegu húsnæði á Akur-
eyri þrátt fyrir að bærinn eigi um 
300 íbúðir til útleigu á félagsleg-
um forsendum. 140 einstaklingar 
og fjölskyldur eru á biðlista.

Ekki er gert ráð fyrir fjölgun 
félagslegra íbúða í fjárhagsáætlun 
næsta árs hjá bænum en málið er 
þó til skoðunar að sögn formanns 
bæjarráðs. 

Akureyrarbær býður upp á allar 
stærðir af íbúðum, frá tveggja her-
bergja íbúðum til fimm herbergja 
fyrir stórar fjölskyldur. Bærinn 
niðurgreiðir leigukostnaðinn að 
einhverju leyti og er því leigan í 
slíkum íbúðum lægri en á almenn-
um leigumarkaði. 

Lengsta biðin, samkvæmt hús-
næðisdeild Akureyrarbæjar, er 
eftir tveggja herbergja íbúðum. Í 
þær íbúðir sækja einstaklingar og 
er biðin um þrjú ár. Um helmingur 
þeirra sem eru á biðlista á Akur-
eyri eftir félagslegu úrræði eru að 
leita sér að tveggja herbergja íbúð.

Sóley Björk Stefánsdóttir, odd-
viti Vinstri grænna í bæjarstjórn 

Akureyrar, segir ástand félags-
lega kerfisins á Akureyri óboðlegt 
og huga þurfi að úrræðum. Hér sé 
um afar brýnan vanda að ræða og 
þurfi að fjölga íbúðum hratt til að 
ganga á biðlistann.

„Vandinn er sá að einstakling-
ar í mikilli neyð eftir félagslegri 
íbúð fara í sérstakan forgang. 
Þeim einstaklingum hefur fjölgað 
upp á síðkastið og þýðir það að ein-
staklingar og fjölskyldur sem eru 
ekki í bráðri neyð eftir félagslegri 

íbúð haggast ekki á biðlistanum og 
þurfa því að bíða mjög lengi eftir 
að komi að þeim,“ segir Sóley.

Guðmundur Baldvin Guðmunds-
son, formaður bæjarráðs Akureyr-
ar, segir þetta vera til skoðunar.

„Þetta er eitt af þeim málum 
sem við verðum að skoða. Við 
vitum af vandanum og þurfum 
að taka á honum með einhverjum 
hætti. Þessi mál verða rædd innan 
bæjar kerfisins. Við munum ekki 
horfa fram hjá þessum málaflokki, 
síður en svo,“ segir Guðmundur.

Sóley telur að þessi vandi geti 
einnig haft mikil áhrif á fólk sem 
ekki er að sækjast eftir íbúð.

„Við höfum séð dæmi þess að 
rígfullorðnir foreldrar séu orðnir 
þreyttir á þessu ástandi. Á heim-
ilinu búa kannski ennþá geðfatlað-
ir einstaklingar komnir á fertugs-
aldur og þeir einstaklingar komast 
ekki í úrræði vegna þess að þeir 
eru ekki í bráðri neyð. Það er eins 
og eina ráðið sé að vísa þeim á dyr 
til að þeir fái úrræði fyrr,“ segir 
Sóley.  

 sveinn@frettabladid.is

Þriggja ára bið eftir 
félagslegu húsnæði
Akureyrarbær á tæplega þrjú hundruð félagslegar íbúðir til útleigu. 140 fjölskyld-
ur og einstaklingar eru á biðlista eftir slíku húsnæði í bænum. Oddviti Vinstri 
grænna í bæjarstjórn telur þörf á að fjölga félagslegum íbúðum á vegum bæjarins. 

HAFRANNSÓKNIR Haldbærar skýr-
ingar á því af hverju stór ýsu-
árgangur mældist í haustralli Haf-
rannsóknastofnunar liggja ekki á 
lausu. Eina sem er í hendi er eðli 
ýsustofnsins hér og annarra í Norð-
ur-Atlantshafi. 

Eins og greint hefur verið 
frá bendir fyrsta mæling á 
2014-árgangi ýsu til að nú sé sex 
ára hrinu af mjög lélegum árgöng-
um lokið. Mældist 2014-árgangur-
inn sá næststærsti síðan haustrall 
hófst árið 1996 og einungis stóri 
árgangurinn frá 2003 mældist 
stærri í fyrstu mælingu árgangs-
ins á sínum tíma. Vísbendingar eru 

því um að 2014-árgangur ýsu geti 
orðið stór eftir langvarandi lélega 
nýliðun.   

Sérfræðingar Hafrannsókna-
stofnunar segja í svari við fyrir-
spurn Fréttablaðsins að eðli allra 
ýsustofna, sem reyndar finnast bara 
í Norður-Atlantshafi, sé að viðkoma 
þeirra er ætíð háð miklum sveifl-
um og orsökin fyrir því er óljós; 
umhverfisþættir allra þessara ýsu-
stofna eru eðli málsins samkvæmt 
næsta ólíkir og þá er einnig ljóst að 
stærð hrygningarstofns hefur lítið 
með þessar sveiflur að gera. 

Þannig kom stóri árgangurinn 
frá 2003 upp af hrygningarstofni 

sem var í meðallagi stór eða jafnvel 
minni en það eftir því hversu meðal-
tal er tekið af mörgum árum.   - shá 

Vísindamenn hafa ekki haldbærar skýringar á sveiflukenndri viðkomu ýsu:

Stór ýsuárgangur kemur á óvart

ÝSA  Síðast mældist svo góður ýsu-
árgangur fyrir rúmum áratug.  
 FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

VIÐSKIPTI Samstarf TVG, Ekrunn-
ar, Gáru og fimm innlendra birgja 
hefur borið þann ávöxt að milli 
áranna 2013 og 2014 var 70 pró-
senta aukning í sölu fyrirtækjanna 
til erlendra skemmtiferðaskipa 
sem komu hingað til lands. Mark-
hópurinn er smærri skemmtiferða-
skip sem bjóða farþegum fyrsta 
flokks þjónustu, en átakið er undir 
merkinu Flavour of Iceland.

Fyrirtækin hófu samstarf í 
fyrra í kjölfar funda hjá Íslenska 
sjávarklasanum. Samstarfið felst 

meðal annars í gerð markaðsefnis 
og þátttöku í vörusýningum fyrir 
útgerðir skemmtiferðaskipa.  

Áætlað er að um 100 skemmti-
ferðaskip komi til landsins á næsta 
ári og að farþegar þeirra verði um 
100 þúsund talsins. Íslenski sjáv-
arklasinn áætlar að kostnaður við 
fæði farþeganna meðan á Íslands-
dvölinni stendur sé um 3-3,5 millj-
arðar króna. Á sama tíma hefur 
sala íslenskra fyrirtækja til skip-
anna aðeins numið um 300-400 
milljónum króna.  - shá

Unnið er að því að auka hlutdeild í sölu á kosti til skemmtiferðaskipa:

Samstarf skilaði 70% meiri sölu

Í HEIMSÓKN  Gert er ráð fyrir að 100 
skemmtiferðaskip komi á næsta ári. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Á AKUREYRI  Oddviti VG telur þurfa að fjölga félagslegum íbúðum og setja þá sem séu í mestri neyð í forgang. FRÉTTABLAÐIÐ/AUÐUNN

GUÐMUNDUR 
BALDVIN 
GUÐMUNDSSON 
 formaður bæjar-
ráðs Akureyrar.

SÓLEY BJÖRK 
STEFÁNSDÓTTIR 
 oddviti VG

MÖNDLUGRAUTURINN

Fjarstýrður Bíll
360° Twister.  
Verð: 6.499.-

Ludo Frozen  
Verð: 3.899.-

Reykjavík:
Krókháls 16
110 Reykjavík
Sími 568-1500

Akureyri:
Lónsbakka
601 Akureyri
Sími 568-1555

Vefsíða:
 
www.thor.is

HITABLÁSARAR
Þessir einu sönnu gæða hitablásarar.  

Bjóðum úrval alvöru hitablásara bæði fyrir  
gas og diesel/steinolíu. 

Eigum líka hitastilla fyrir MASTER hitablásara.  
Viðurkennd viðgerða- og varahlutaþjónusta.

SJÁVARÚTVEGUR Allir sem sinna 
útgerð á Flateyri ætla að sækja í 
sameiningu um sértækan byggða-
kvóta sem í boði er á Flateyri. 

Í síðustu viku sendu smábátasjó-
menn á Flateyri bréf til Byggða-
stofnunar þar sem þeir óskuðu eftir 
samstarfi. Guðmundur Björgvins-
son, formaður Íbúasamtaka Flat-
eyrar, sagðist vona að samvinna 
gæti myndast milli allra aðila á 
svæðinu.

Fyrr í haust sleit Byggðastofn-
un samstarfi við Arctic Odda um 

vinnslu á bolfiski á Flateyri þar 
sem fyrirtækið hugðist hætta 
vinnslu á svæðinu.  - sa

Allir aðilar útgerðar á Flateyri með í samningnum:

Vilja kvótann saman

FLATEYRI  Sátt er um veiðar og vinnslu 
bolfisks á Flateyri. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR



bbbb
„Það sem er heillandi við skrif hans er hvernig hann  
fylgir lögreglurannsókn frá upphafi til enda á  
mjög trúverðugan hátt … það er nánast  
eins og Arnaldur hafi tekið þátt í rannsókninni …“

 SÓLRÚN LILJA RAGNARSDÓTTIR / DV

bbbb
„Þetta er ekki aðeins glæpasaga heldur má flokka hana  
undir fagurbókmenntir …“  
STEINÞÓR GUÐBJARTSSON / MORGUNBLAÐIÐ

„Það er enginn íslenskur glæpasagna- 
höfundur sem gerir betur en Arnaldur.“ 

 KOLBRÚN BERGÞÓRSDÓTTIR / KILJAN

„Arnaldur er fantagóður í þessari nýjustu bók sinni  
og fléttar saman alla þræði af mikilli list.“ 

 GUÐRÍÐUR HARALDSDÓTTIR / VIKAN

„Glæpamálið er ekki endilega í lykilhlutverki, áherslan er á  
að fjalla um samfélagið og rýna í ýmsar hliðar þess …  
Annað einkenni sem nýtur sín sérlega vel hér er hinn  
meitlaði stíll höfundar …“ 

 ÚLFHILDUR DAGSDÓTTIR / BOKMENNTIR.IS

VINSÆLASTA BÓK 
ÁRSINS!

r hvernig hannnnnnnnnnnnnn 
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Neytendur þurfa ekki að hafa 
áhyggjur af eiturefnum í fiski. 
Þetta kemur fram í skýrslu norsku 
vísindanefndarinnar um matvæla-
öryggi sem kynnt var í vikunni og 
norskir fjölmiðlar greina frá. 

Bent er á að fyrir átta árum hafi 
verið greint frá því að þeir sem 
neyttu yfir 400 g af feitum fiski 
á viku myndu fá í sig meira en 
hámarksviðmiðunarmagn af eitur-
efninu PCB og díoxínum. Nú er þess 
getið að magn eiturefna í eldisfiski 
hafi minnkað verulega síðustu átta 
árin, eða milli 50 og 70 prósent. Jafn-
framt að konur á frjósemisaldri og 
stúlkur þurfi ekki lengur að tak-

marka neyslu á feitum fiski eins og áður var ráðlagt.
Jákvæð áhrif fiskneyslu á heilsufarið eru sögð vega upp á móti óveru-

legri hættu af neyslunni. Niðurstaða vísindamanna er að neysla fisks 
valdi engum hópum hættu. Ófrískum konum er nú ráðlagt að borða meiri 
fisk. - ibs

Magn eiturefna í eldisfiski hefur minnkað:

Engum stafar hætta af neyslu fisks

LAX  Jákvæð áhrif fiskneyslu á heilsufar-
ið eru sögð vega upp á móti óverulegri 
hættu af neyslunni. NORDICPHOTOS/GETTY

Vonbrigði sem fylgja óraunhæfum 
væntingum geta leitt til aukinn-
ar aðsóknar í fjölskyldumeðferð 
eftir stórhátíðar, að sögn Ragn-
heiðar Sigurjónsdóttur, forstöðu-
manns Fjölskyldumiðstöðvarinnar 
að Skúlagötu 21 sem Reykjavíkur-
deild Rauða krossins rekur með 
aðkomu borgarinnar og velferð-
arráðuneytisins.

„Fjölskyldulífið og gleðin verð-
ur ekki alltaf í samræmi við 
væntingarnar og því fylgir þá 
oft depurð á eftir. Það er oftar 
haft samband við okkur eftir jól 
og aðrar stórhátíðir en á öðrum 
tímum,“ greinir Ragnheiður frá.

Síðastliðið ár leituðu yfir 400 
fjölskyldur til Fjölskyldumiðstöðv-
arinnar en ráðgjöfin þar er án 
endur gjalds. „Fólk leitar til okkar 
með ýmis vandamál. Aðsóknin 
jókst til dæmis gríðarlega eftir 
hrunið. Það er meiri fátækt núna 
í þjóðfélaginu. Þeir sem hafa haft 
það gott hafa það betra en áður 
en aðrir eru verr staddir en áður. 
Fátækt reynir meira á sambandið 
og allt umhverfið. Fjölskyldan öll 
þarf meiri stuðning.“

Yfirskrift Fjölskyldumiðstöðv-
arinnar er Betra fjölskyldulíf, að 
því er Ragnheiður bendir á. Veitt 
er ráðgjöf vegna samskiptavanda, 
uppeldis, skilnaðar- og forsjár-
mála, vanlíðanar í skóla, vímu-

efna- og áfengisneyslu ungmenna, 
barna sem sýna andfélagslega 
hegðun og vegna geðrænna erf-
iðleika. „Við tökum oft alla fjöl-
skylduna í meðferð,“ tekur Ragn-
heiður fram.

Á stórhátíðum leysist alls konar 
vandi úr læðingi, að sögn Ragn-
heiðar. „Fólk verður þá viðkvæm-
ara og minningar streyma fram. 
Fjölskyldan á bara að reyna að 
gleðjast saman og vera með raun-
hæfar væntingar til annarra í fjöl-
skyldunni og sjálfs sín. Á þessum 
tíma er fólk meira saman og þá 
reynir meira á samskiptin. Oft 
er samskiptavandinn jafnframt 
meiri í stjúpfjölskyldum um hátíð-
ar.“

Á Fjölskyldumiðstöðinni starfa 
fjölskylduráðgjafar, félagsráð-
gjafar, sálfræðingar og geð-
hjúkrunarfræðingar. „Þeim sem 
hringja sjálfir og panta tíma hjá 
okkur fjölgar stöðugt en við þjón-
ustum jafnframt alla skóla. Þjón-
ustumiðstöðvar, heilsugæslan og 
Barnavernd vísa einnig fjölskyld-
um til okkar. Starfið miðar að því 
að styrkja fjölskyldur og leggja 
þeim lið við að leysa vanda sem 
fyrst svo koma megi í veg fyrir 
að mál þróist á verri veg,“ segir 
Ragnheiður.

Fjölskyldum er boðið upp á 4-6 
viðtöl hjá ráðgjöfum Fjölskyldu-

miðstöðvarinnar. Þjónustan er 
opin öllum fjölskyldum og er þeim 
að kostnaðarlausu. Foreldrum og 
börnum stendur til boða að taka 
þátt í hópastarfi á vegum Fjöl-
skyldumiðstöðvarinnar. Mark-
miðið er að styrkja foreldra í upp-
eldishlutverkinu með umræðum 
og fræðslu í hóp með öðrum sem 
eru að fást við svipuð viðfangs-
efni í uppeldinu. Með hópastarfi 
unglinga er markmiðið að styrkja 
heilbrigða og jákvæða sjálfsímynd 
þeirra. ibs@frettabladid.is

  Á þessum tíma er fólk 
meira saman og þá reynir 
meira á samskiptin. Oft er 

samskiptavandinn jafn-
framt meiri í stjúpfjölskyld-

um um hátíðar.
Ragnheiður Sigurjónsdóttir

Fleiri biðja um 
ráðgjöf eftir hátíðar
Yfir 400 fjölskyldur leituðu til Fjölskyldumiðstöðvarinnar á vegum Reykjavíkur-
deildar Rauða krossins síðastliðið ár. Aðsókn eftir fjölskylduráðgjöf fer vaxandi.

JÓLAUNDIRBÚNINGUR  Mikilvægt er að væntingar til samverustunda um hátíðar séu raunhæfar. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Mikil sykurneysla getur skert 
minnið. Vísindamenn við Háskól-
ann í Kaliforníu í Bandaríkjunum 
rannsökuðu 76 rottur á mismun-
andi aldri sem þjálfaðar höfðu 
verið í að ganga gegnum völundar-
hús. Síðan var þeim gefin sykur-
lausn sem var 35 til 40 prósent af 
heildarkaloríuneyslu þeirra. Syk-
urneysla bandarísks tánings er um 
17 prósent af heildarkaloríuneysl-
unni. Helmingur rottanna fékk, 
auk sykursins, mikið magn ómega-
3 fitusýra, að því er segir í frétt á 
vef Sænska dagblaðsins.

Rotturnar sem eingöngu höfðu 
fengið sykur áttu í miklu meiri 
erfiðleikum með að rata í völundar-

húsinu heldur en hinar sem höfðu 
bæði fengið sykur og ómega-3 
fitusýrur. Vísindamennirnir kom-
ust einnig að því að rottunum sem 
voru á táningsaldri gekk verst á 
prófinu. Telja vísindamennirn-
ir að það sé vegna bólgu í drek-
anum (hippocampus), það er að 
segja þeim hluta heilans sem stýr-
ir minninu. Bent er á að hjá þeim 
sem eru með Alzheimer og aðra 
minnissjúkdóma séu oft skemmd-
ir í drekanum. 

Haft er eftir einum vísindamann-
anna að heilinn sé sérstaklega við-
kvæmur fyrir innihaldi fæðunnar á 
mikilvægu skeiði í þroska hans, eins 
og til dæmis á táningsárunum. - ibs

Niðurstöður rannsóknar bandarískra vísindamanna á rottum:

Skert minni af sykurneyslu

VINNINGASKRÁ
Hausthappdrætti 2014. Dregið 15. desember 2014

1. vinningur:
Chevrolet Captiva LT, 2,2, L diesel, sjálfskiptur  
frá Bílabúð Benna. Verðmæti: 6.290.000 kr.
76227       
2. vinningur:  
Chervrolet Cruze LT 1,4l. beinskiptur.  
frá Bílabúð Benna. Verðmæti kr. 3.490.000
80322

3. vinningur:  
Chervrolet Spark LT 1,2l. beinskiptur.  
frá Bílabúð Benna. Verðmæti kr. 1.990.000
83506

4 - 43. vinningur: 
Ferðavinningar með leiguflugi frá Heimsferðum.  
Hver að verðmæti kr. 500.000      
1632 15225 31264 40544 56032 78044 113665 130951
2974 16028 35835 46373 60919 79242 115877 133785
7391 16326 36460 49653 68617 88931 123758 137809
9859 16574 40044 54770 70650 90071 124342 150967
13948 29908 40468 54897 73382 107534 126925 152475

44 - 103. vinningur 
Ferðavinningar með leiguflugi frá Heimsferðum.  
Hver að verðmæti kr. 300.000     
2751 25196 40832 53183 68646 83547 98942 113034 129070 147430
3101 29550 41340 54786 70014 87446 102593 117181 129103 149232
6363 29921 43098 59196 71740 88111 103214 119469 130967 152689
12265 31413 48127 65904 77930 89927 103891 126387 137425 152889
12543 34458 52065 66528 79836 91707 108342 128311 145840 153953
25187 36115 52609 67876 80128 95990 108576 128923 146479 154362

104 - 183. vinningur: 
Samsung Galaxy S5, snallsími. Hver að verðæti 119.900 kr  
2271 8773 21514 31893 49289 66392 79267 90392 98624 110918 118990 143057

2373 12555 23822 41374 51594 66602 79571 90494 103589 111998 120628 153592

2927 12925 24270 42215 51673 67403 79877 91346 104204 112853 122630 153726

3686 14299 25824 43973 55709 68599 79919 91614 106859 114248 125639 

5422 14731 26982 45128 56122 69083 84246 94605 106954 114735 131567 

7044 17563 27039 45191 58157 78700 88161 96146 109197 118415 132524 

7658 19315 31629 48100 62120 79081 89974 96375 110062 118443 142259

184 - 273. vinningur  
Samsung Galaxy Tab 3, 8” 4G, spjaldtölva.  
Hver að verðmæti 69.900 kr.
2032 15986 32789 49219 71929 91547 107956 130386 142787
2498 18683 33111 49602 72189 94171 108029 131757 144893
4020 22647 34537 50290 78415 96556 112523 131815 146011
6530 23595 36202 53986 82207 97874 115919 132426 149449
9633 23619 37494 54119 82882 98741 117715 133560 150089
12916 24157 37717 55958 83409 99390 118256 134021 150328
13133 25676 38399 57515 86452 102441 118427 136048 153141
13667 26716 42757 60111 86535 103132 119244 137708 153177
13903 29157 43461 67916 86562 104912 119308 139118 156174
14742 29833 44180 68983 87624 107196 122143 142702 156941

Vinninga ber að vitja innan árs á skrifstofu Blindrafélagsins, Hamrahlíð 17.
Upplýsingasími 525 0000. Vinsamlega athugið, vegna mistaka við áritun
happdrættismiða þá vantaði síðasta tölustafinn í gula reitinn á miðum með
númer hærra en 99.999, rétt númer er læsilegt í OCR talnarununni á miða-
num. Einnig er rétt happdrættisnúmer tengt við valkröfuna sem
birtist í heimabanka. Birt án ábyrgðar.

SÆTINDI  Heilinn er sérstaklega við-
kvæmur fyrir innihaldi fæðunnar á 
mikilvægu þroskaskeiði hans.
 NORDICPHOTOS/GETTY
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VIÐSKIPTI Alls 51 íslenskt mat-
vælafyrirtæki bíður nú ákvörð-
unar rússneskra yfirvalda vegna 
umsókna um innflutningsleyfi 
til Tollabandalags Rússlands, 
Hvíta-Rússlands og Kasakstans. 
Mjólkur samsalan (MS), Fjarðalax, 
Stjörnugrís og Sláturhúsið á Hellu 
eru á meðal umsækjenda. 

Samkvæmt upplýsingum frá 
Matvælastofnun höfðu 44 fisk-
vinnslu- eða fiskeldisfyrirtæki 
sótt um innflutningsleyfi þegar 
sendinefnd tollabandalagsins 
kom hingað til lands um miðj-
an nóvember til að gera úttekt á 
fisk-,  kjöt- og mjólkurframleiðslu. 
Tíu starfsmenn Matvælastofnunar 
Rússlands unnu úttektina, sem tók 
tvær vikur, en á þeim tíma tókst 
ekki að heimsækja alla umsækj-
endur. Matvælastofnun gerir 
ráð fyrir að umsóknirnar verði 
afgreiddar á fyrstu mánuðum 
næsta árs.  

Einar Sigurðsson, forstjóri MS, 
segir fyrirtækið líta á Rússland 
sem framtíðarmarkað.  

„Við erum að kanna aðeins 
möguleika á skyrútflutningi til 
Rússlands. Það hefur einnig verið 

töluverður áhugi þar fyrir fiturík-
um vörum, ostum og öðru slíku, en 
vegna söluaukningarinnar á þeim 
hér heima þá hyggjum við ekki á 
neinn slíkan útflutning á næstu 
misserum,“ segir Einar. 

Eins og kom fram í Frétta-
blaðinu í gær hefur fall rúblunn-
ar leitt til þess að íslenskir fisk-
útflytjendur ætla að gera hlé á 
útflutningi sínum til Rússlands.  
HB Grandi og Iceland Seafood 
eru þar á meðal en þau eru í hópi 
82 íslenskra fyrirtækja sem eru 
nú þegar með leyfi til útflutnings 
á sjávarafurðum til Rússlands.  

 Einar segir ákvörðun MS um 
að sækja um leyfi ekki tengjast 
ákvörðun rússneskra yfirvalda um 
að setja innflutningsbann á flest 
ríki Evrópu, Noreg og Bandaríkin. 

„Þetta var komið af stað áður en 
það gerðist og við fylgjumst með 
efnahagsástandinu í Rússlandi. 
Þetta er hins vegar stór framtíðar-
markaður og við viljum vera til-
búin með viðurkenningar fyrir 
mjólkurstöðvar fyrirtækisins.“

Hörður Harðarson,  formaður 
Svínaræktarfélags Íslands, segir 
rússneska kaupendur hafa sýnt 

íslensku svínakjöti aukinn áhuga 
eftir að innflutningsbannið tók 
gildi. Því hafi kjötvinnslufyrir-
tækið Stjörnugrís ákveðið að 
sækja um innflutningsleyfi. 

„En svo vitum við ekkert hvern-
ig þessu viðskiptabanni reiðir af 
og ef það fer eitthvað að rofa til 
í viðskiptum Evrópusambands-
ins og Rússa þá verður allt önnur 
staða uppi. En það gæti verið 
áhugavert að láta á þetta reyna og 
hvaða möguleikar eru þarna í stöð-
unni. Ég geri ráð fyrir að leyfið 
fáist afgreitt í byrjun næsta árs,“ 
segir Hörður. haraldur@frettabladid.is

Um 50 fyrirtæki vilja 
selja Rússum matvæli
Rússnesk yfirvöld fara nú yfir umsóknir 51 íslensks matvælafyrirtækis um inn-
flutningsleyfi til landsins. Mjólkursamsalan og Fjarðalax eru á meðal umsækjenda. 
Aukin eftirspurn er eftir íslensku svínakjöti í kjölfar innflutningsbanns Rússa. 

LAMBAKJÖT  Kjötvinnslufyrirtækið Norðlenska er með leyfi til útflutnings á sauðfjárafurðum til Rússlands en vill nú einnig fá 
að selja þangað svínakjöt.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA  

  Við erum 
að kanna 

aðeins mögu-
leika á skyr-

útflutningi til 
Rússlands. Það 

hefur einnig 
verið töluverður áhugi þar 

fyrir fituríkum vörum, 
ostum og öðru slíku. 

Einar Sigurðsson, forstjóri MS

KOL RESTAURANT   ·  SKÓLAVÖRÐUSTÍGUR 40   ·   SÍMI 517 7474 ·   KOLRESTAURANT.IS

 JÓLA-
STEMNINGIN

 ER Á KOL
…og matseðillinn er kominn í léttan jólabúning

VIÐSKIPTI Greiðslukortavelta 
erlendra ferðamanna var tæpum 
þriðjungi meiri í nóvember síðast-
liðnum en í sama mánuði í fyrra. 
Þetta kemur fram í tölum frá 
Rannsóknarsetri verslunarinnar.

Erlendir ferðamenn greiddu 
með kortum sínum nærri 6,5 
milljarða króna en upphæðin í 
fyrra nam tæpum fimm milljörð-
um.

Tölurnar ná eingöngu til korta 
og því er ótalið það sem keypt var 
með beinhörðum peningum. - jóe

Kortavelta ferðamanna eykst:

Metaukning í 
síðasta mánuði

RÚSSLAND Rúblan, gjaldmiðill 
Rússa, hélt áfram að hríðfalla í 
verði og hefur hún fallið um tutt-
ugu prósent í vikunni. Þegar verst 
lét fengust áttatíu rúblur fyrir 
dollarann en í upphafi árs fengust 
tæpar 33 rúblur fyrir dollarann. 
Þegar markaðir lokuðu fengust 
tæpar sjötíu rúblur fyrir dollarann. 
Ástæðan fyrir veikingunni er talin 
vera lækkun á heimsverði olíu.

Rússneski seðlabankinn greip 
til þess ráðs í fyrradag að hækka 
stýrivexti úr 10,5 prósentum upp 

í sautján prósent. Aðgerðin skil-
aði ekki tilætluðum árangri. Seðla-
bankinn hefur einnig varið stórum 
hluta af gjaldeyrisforða sínum til 
að stemma stigu við falli rúblunnar.

Erlend fyrirtæki fylgjast með 
ástandinu. Apple hefur til að mynda 
hætt netsölu á vörum sínum til 
landsins. Fyrir þremur vikum 
hækkaði fyrirtækið verð á iPhone 
6 um 25 prósent en eftir að verðið 
er umreiknað í dollara hefur sím-
inn engu að síður lækkað í verði. 

Margir íbúar landsins hafa 

brugðið á það ráð að hamstra vörur 
áður en verð á þeim hækkar enn 
frekar. Þeirra á meðal er Elena, 36 
ára stjórnandi fyrirtækis í Moskvu, 
en í síðustu viku keypti hún ríflega 
þrjátíu kíló af kjötvöru, tíu kíló 
af hveiti og mjöli auk fatnaðar og 
snyrtivara. Óvissan í landinu er 
gífurleg. 

Óvíst er hvert næsta skref Vlad-
imirs Pútín verður en líklegt þykir 
að Rússar muni grípa til þess ráðs 
að selja hluta gullforða síns.

 - jóe

Rúblan féll áfram í verði þrátt fyrir stýrivaxtahækkun og hefur hún veikst um 52% gagnvart dollar í ár:

Örþrifaráð Rússa virkuðu ekki sem skyldi

HÖFUÐVERKUR  Óvissan er gífurleg 
í Rússlandi og veit fólk ekki hvað skal 
gera. FRÉTTABLAÐIÐ/AP
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FRÁ DEGI 
TIL DAGS

Sigurjón Magnús 
Egilsson

sme@frettabladid.is

Talsmenn verslunarinnar í landinu hafa að 
undanförnu beitt sér mjög gegn íslenskum 
landbúnaði í opinberri umræðu. Sætir furðu 
hversu óvægin sú herferð hefur verið. Þann-
ig kom Ólafur Stephensen, framkvæmda-
stjóri Félags atvinnurekenda, fram í fjöl-
miðlum á dögunum og sagði að það eina sem 
skipti almenning máli þegar kemur að inn-
kaupum væri vöruverð. Gæði, hollusta eða 
heilnæmi virtust engu máli skipta. Bætti 
hann svo við að ef innlendir aðilar gætu 
ekki keppt við verð sem erlendir aðilar 
bjóða þá væri allt eins gott fyrir þá að hætta 
sínum rekstri. Hvaða starfsemi yrði eigin-
lega eftir hér landi ef Ólafi yrði að ósk sinni?

Ekki er langt síðan Samtök verslunar 
og þjónustu (SVÞ) stóðu fyrir átakinu Það 
borgar sig að versla á Íslandi. Í kynningar-
efni þess segir meðal annars: „Þegar þú 
velur verslun og þjónustu á Íslandi heldurðu 
hagkerfinu gangandi.“ En það gæti einnig 
verið freistandi að setjast niður eina kvöld-
stund við tölvuna og kaupa allar jólagjaf-
irnar í kínverskum netverslunum fyrir brot 
af því verði sem sambærilegar vörur kosta 
í verslun á Íslandi. Breytir engu þó þær 
vörur gætu reynst falsaðar eða óvandaðar 
ef við hugsum eingöngu út frá verði eins og 
Ólafur gerir. Fróðlegt er að spyrja: Hvernig 
tæki verslunin því ef samtök bænda færu í 
herferð fyrir því að verslað yrði eingöngu 
við netverslanir sem bjóða lægstu verðin?

Engum samtökum myndi detta í huga 
að leggjast í svo lágkúrulega herferð. Við 
svínabændur tökum nefnilega undir þenn-
an málflutning SVÞ um mikilvægi þess 
að versla við innlenda verslun og það má 
auðveldlega heimfæra hann upp á okkar 
búskap. Innlend verslun skapar fjölda starfa 
og afleidd umsvif sem kemur okkur öllum 
til góða. Það kæmi ekki almenningi til góða 
ef verslun flosnaði upp í stórum stíl vegna 
flóðbylgju af ódýrum varningi að utan. 
Hið sama á við um landbúnað. Með því að 
kaupa innlendar landbúnaðarafurðir getur 
almenningur gengið að því sem vísu að um 
hágæða vöru sé að ræða enda starfa íslensk 
svínabú í samræmi við eina framsækn-
ustu löggjöf í heiminum á sviði matvæla-
framleiðslu og dýravelferðar auk þess sem 
notkun sýklalyfja við eldið hér á landi er 
með því minnsta sem gerist. Þá sköpum við 
bændur mikinn fjölda beinna og afleiddra 
starfa með starfsemi okkar. Einnig væri 
nær fyrir Samtök atvinnurekanda að fara 
í herferð gegn þeim framleiðendum sem 
blanda erlendu og innlendu hráefni saman 
en gæta þess að fela vel eða segja ekki frá á 
umbúðum hvers kyns er. 

Öllu máli skiptir að hér á landi þrífist 
fjölbreytt atvinnustarfsemi, landbúnaður, 
verslun eða eitthvað annað. Með því að velja 
íslenskt höldum við hagkerfinu gangandi og 
tryggjum störf. 

Höldum hagkerfi nu gangandi
LANDBÚNAÐUR

Hörður
Harðarson
formaður Félags 
svínabænda

N
iðurstaða sérfræðinga Evrópusambandsins í byggðamál-
um var skýr þegar staða Íslands var metin. Þeir komust 
að því að hér er engin byggðastefna. Þetta var fyrir 
þremur árum. Eitthvað hefur þokast fram á við. Búið er 
að breyta reglugerðum um meingallaðan byggðakvóta, 

ekki síst Raufarhöfn til hagsbóta. Og er það vel. En er rétt að hér sé 
ekki rekin byggðastefna?

Þóroddur Bjarnason, félags-
fræði prófessor við Háskólann á 
Akureyri og stjórnarformaður 
Byggðastofnunar, sagði í útvarps-
þættinum Sprengisandi á Bylgj-
unni í október 2011 að við höfum 
byggðaóskir, óskum þess að 
byggðir blómstri um land allt, en 
engar áætlanir, engin markmið, 

ekkert um hvaða leiðir við ætlum að fara, aldrei sé tekinn út ávinn-
ingurinn af því sem gert hefur verið og svo vonum við einatt að þetta 
blessist allt saman. Þannig er íslenska byggðastefnan í raun. Stefna 
sem segja má að sé ekki til.

Fyrri ríkisstjórn var með vísi að byggðastefnu, sóknaráætlun 
landshlutanna. Núverandi ríkisstjórn henti því plaggi út í hafsauga og 
boðar þess í stað í tillögum hagræðingarhóps ríkisstjórnarinnar: „Við 
allar breytingar á stofnanakerfi og þjónustu ríkisins verði sérstak-
lega horft til þess möguleika að flytja opinber störf út á land.“ Hvergi 
er talað um hver hagræðing á að verða af þessu. Látum það liggja 
milli hluta. Í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar segir: „ … auka 
verðmætasköpun og fjárfestingu og fjölga störfum á landsbyggðinni 
meðal annars með skattalegum hvötum.“ Og eins þetta: „Ljóst er 
að ákveðnar byggðir eiga við meiri erfiðleika að etja en aðrar. Gera 
þarf úttekt á þeim svæðum og móta tillögur um hvernig mæta má 
aðsteðjandi vanda.“

Þetta er stefna. Ekki skýr, en stefna. Hvernig kjörbúðarstefna 
norðvesturnefndarinnar samrýmist þessu er annað mál og vandséð. 
Fálmkenndir frekjutilburðir mega ekki og geta ekki talist stefna 
í byggðamálum. Þótt fólk sé ósammála aðferðinni sem beitt er í 
Fiskistofumálinu eða innkaupalista Skagfirðinga í norðvesturnefnd-
inni, segir það ekkert um hug fólks til markvissrar og uppbyggjandi 
byggðastefnu. Hennar er þörf. Reyndar er merkilegt að fólk skuli 
tilbúið að beita sér af öllu afli til varnar nýjustu tíðindum af kaup-
staðarferð þeirra framsóknarmanna. 

Kröfur þeirra og illskiljanleg ákvörðun Sigurðar Inga Jóhanns-
sonar ráðherra um Fiskistofu er ekki byggðaáætlun. Hér að ofan 
var vitnað í sáttmála ríkisstjórnarflokkanna. Þar stendur hvergi að 
nefndir héðan og þaðan eigi að fara til Reykjavíkur og taka til sín það 
sem hugurinn girnist. Sigurður Ingi ráðherra sagði nýverið að við 
ætluðum öll að byggja allt Ísland. Gott og vel, gerum það, en um leið 
skulum við gera þá kröfu til ráðafólks að það myndi stefnu í byggða-
málum og leggi af byggðaóskir. Skyndireddingar eru einskis virði. 

Byggðarlög hafa farið í eyði og svo mun gerast áfram. Hér er engin 
stefna um það frekar en margt annað. Þóroddur Bjarnason prófessor 
var nefndur á nafn hér að ofan. Hann og hans sjónarmið skipta máli 
og það er manna eins og hans að móta stefnuna. Ekki stjórnmála-
mannanna. Almennt er þeirra sjóndeildarhringur of þröngur. Eins og 
dæmin sanna.

Ísland sker sig víða úr í alþjóðlegum samanburði:

Byggðaóskir en 
ekki byggðastefna

Halldór Haraldsson

Evrópumeistarar í fjárlögum
Forðum var sagt; hverjum finnst sinn 
fugl fagur, þó hann sé bæði ljótur og 
magur. Þessi hending kom í hugann 
við þennan lestur: „Þetta eru sann-
kölluð end ur reisn ar fjárlög,“ sagði 
Sig mund ur. Hann bætti við að frum-
varpið myndi renna stoðum und ir 
hag vöxt og að það að samþykkja 
halla laus fjár lög væri eins dæmi í Evr-
ópu.“ Auðvitað er átt við Sigmund 
Davíð Gunnlaugsson, sem finnur 
Íslandi oft stað meðal fremstu 
þjóða. Frægast er trúlega leiðrétt-
ingin, heimsmetið okkar. Og um 
fjárlögin og Sigmund, hann 
sagði einnig, að sjald an 
hefði verið jafn mik il 
ástæða til að óska fólki 
til ham ingju með ný-
samþykkt fjár lög og nú.

B-liðið, elítan og RÚV
Það blæs oft á Stórhöfða og ekki er 
logn þegar Elliði Vignisson tjáir sig. 
Elliða þykir ekki mikið til samstöðu-
fundar um RÚV koma, sem hann 
kallar elítumiðil. Hann segir fleiri 
hafa mætt á bikarleik b-liðs ÍBV en á 
samstöðufundinn. „Ef til vill bendir 
það frekar til þess að RÚV sé að 
einangrast. Ná til minni og minni 

hluta þjóðarinnar. Sé að verða 
elítumiðill. Í ljósi þess að allir Ís-
lendingar eru látnir greiða fyrir 
aðgengi að miðlinum þá þykir 
mér það slæmt. Jafnvel þótt 

sjálfur tilheyri ég þeim 
hópi sem þykir 
vænt um RÚV 
og sé dyggur 
notandi mið-
ilsins.

Engin endurreisn?
Katrín Jakobsdóttir, þingmaður og 
formaður Vinstri grænna, er ekki 
allskostar sátt við fjárlögin, alla vega 
langt í frá jafn sátt og Sigmundur 
Davíð Gunnlaugsson, sem talar 
um endurreisnarfjárlög. „Forsætis-
ráðherra talar nú um „endurreisnar-
fjárlög“. Ég er hrædd um að venjulegt 
fólk líti ekki sömu augum á málið 
enda þarf það að borga meira fyrir 

mat og menningu, kemst ekki í 
framhaldsskóla eftir 25 ára aldur, 
þarf að horfa upp á niðurskurð 
á almannaútvarpinu og taka 
aukinn þátt í lyfjakostnaði. Og 
auðlegðarskattur er afnuminn 
og veiðigjöldin lækkuð enn 
meir. Hvílík „endurreisn“.“ 
Þannig skrifaði Katrín Jakobs-

dóttir. sme@frettabladid.is
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Í tilefni umræðunnar sem 
nú hefur verið endurvakin 
varðandi stöðu trúarbragða 
í samfélagi okkar langar 
mig að nefna þrjú megin-
sjónarmið sem hafa komið 
fram og erfitt hefur reynst 
að samræma; Hugmyndin 
um að meirihlutavald skuli 
ráða í trúarefnum, hug-
myndin um að trú sé einka-
mál sem halda skuli utan 
almannarýmisins og loks 
hugmyndin um að lífsskoð-
anir og trú séu æskilegur þáttur í 
fjölbreyttu þjóðlífi. 

Margir hafa orðið til þess að 
benda á augljósa galla fyrstu hug-
myndarinnar og það hvernig and-
úðarótti gagnvart framandi menn-
ingu hefur verið virkjaður til þess 
að tryggja henni brautargengi. Um 
óskynsemina sem þar hefur riðið 
röftum þarf ekki að fjölyrða. Skyn-
semin segir okkur t.d. að múslim-
ar séu fólk eins og við en við erum 
samt hrædd. Við vitum líka ofur-
vel að Tyrkjaránið kemur þessu 
máli ekkert við, en það býr bara í 
taugakerfinu á okkur og kallar á 
viðbrögð. Það er áhyggjuefni og 
markar þáttaskil í íslenskri póli-
tík að andúðarótti skuli hafa verið 
virkjaður með þeim hætti sem raun 
bar vitni á liðnum vordögum en því 
þarf að svara með einhverju öðru en 
andúð og skömmum.

Almenn sanngirni
Hugmyndin um að trú sé einka-
mál sem halda skuli utan almanna-
rýmisins er lausnamiðuð við fyrstu 
sýn. Hún er nokkurs konar Salóm-
onsdómur ættaður frá höfundum 
hins borgaralega nútíma og byggir 
á þeirri sannfæringu að fólk muni 
seint verða sammála um þá vegi 
sem liggi að hinu góða lífi í tíma 
og eilífð. Því sé best að sleppa öllu 
þrasi en einbeita sér að almennri 
sanngirni, lögum og reglum og eftir-
láta einkalífinu eilífðarmálin og ást-
armálin ásamt öllu hinu sem aldrei 
mun finna sitt svar. 

Umliðna áratugi hafa feminískir 
fræðimenn hafnað þessari skipt-
ingu veruleikans í hið opinbera svið 
og einkasviðið. Bent hefur verið á 
að hin upphaflega hugsun sem bjó 
að baki aðskilnaðinum milli hins 
opinbera rýmis og einkalífsins 
hafi verið leit að jafnvægi og ein-
ingu í mannfélaginu. Þar hafi hug-
myndin um hlutleysið sem viðmið í 
allri þekkingarleit ráðið för ásamt 
einbeittri fegurðarþrá. Að margra 
áliti er niðurstaðan þó tragísk þar 
sem hugmyndin um hið hlutlausa 
sjónarhorn og leitin að jafnvægi 
og einingu alls með þessari tví-
skiptingu veruleikans hafi í raun 
orðið til þess að jaðarsetja þorra 
almennings og setja fólk í þá stöðu 
að mikilvægir þættir tilverunnar 
þyki ekki boðlegir heldur tilefni 
blygðunar eða skammar. 

Flest tilheyrum við minnihluta-
hópum og engin heildarsýn er svo 
gjörtæk að hún nái til allra. Um 
leið og menn skilgreina hið hlut-
lausa og viðtekna draga þeir línu 
í mannhafið þar sem einhverjir 
lenda alltaf öfugu megin. Þannig 
hefur verið fullyrt að vestrænn 
almenningur lifi í raun undir oki 
hins meinta hlutleysis sem jaðar-
setji þorra manna; þar eð lífsgildi 
séu bönnuð í almannarýminu séu 
hagsmunir einir til umræðu og í 
stað samtals ríki kappræða þar 
sem hinn almenni maður fari hall-
oka á meðan ríkjandi valdastétt 
fari sínu fram án pólitísks aðhalds. 

Gagnrýni mín á hugmyndina 
um trú sem einkamál er runnin af 
þessum rótum. Ég álít hana vafa-
sama vegna þess að hún jaðarset-
ur og auðmýkir þau mörgu sem 
horfa á heiminn með augum trú-
arinnar um leið og hún gerir ver-
aldlega heimsmynd að sjálfgefnu 
viðmiði. Þannig endar hin lausna-
miðaða hugmynd um trú og lífs-
skoðanir sem einkamál á því að 
auka á vandann sem hún hugðist 
leysa. Andúðin á hinu óþekkta og 
skömmin yfir því að vera vanmátt-
ug manneskja er færð til en ekki 
létt af fólki. 

Æskilegur þáttur
Ég hallast að þriðju hug-
myndinni sem nefnd var 
hér að ofan, jafn vel þótt 
hún sé margfalt flóknari 
í framkvæmd en hinar 
tvær fyrri. Ég álít að lífs-
skoðanir og trú séu æski-
legur þáttur í fjölbreyttu 
þjóðlífi og viðfangsefnið 
verði hvorki leyst með 
meirihlutavaldi né meintu 
hlutleysi veraldlegrar 
heimsmyndar. Eina færa 

leiðin er sú erfiðasta; að ræða 
saman, vera saman og byggja 

upp gagnkvæma þekkingu og 
skilning. Við þurfum að þróa 
með okkur veitula og frjóa menn-
ingu þar sem samstaða ríkir um 
það atlæti sem við búum vaxandi 
kynslóð þannig að hún verði ekki 
rænd sögu sinni og samhengi. 
Trú og hin fjölbreytilega iðkun 
hennar samhliða meðvitaðri 
höfnun allrar trúar er hluti af 
samhengi okkar. Ef börn eiga að 
verða læs á menningu sína þurfa 
þau líka að fá að kynnast lifandi 
fólki sem trúir eða efast og tjáir 
þeim hug sinn og langar að hafa 
áhrif á þau. Slíkur uppeldisbak-

grunnur með góðu aðhaldi skóla- 
og foreldrasamfélagsins er auk 
annars líklegur til þess að varna 
því að fólk verði síðar á lífsleið-
inni leiksoppar andúðarafla sem 
oft nýta sér trúartákn og kenni-
setningar sem aðferð til að ná 
valdi á fólki. 

Í stað meirihlutaræðis eða 
þykjustuhlutleysis legg ég til 
að við hættum að þagga hvert 
annað en ræðum saman um lífs-
gildi okkar og lærum hvert af 
öðru. Það er margt hættulegra í 
umhverfi barna en biblíusögur, 
möntrur og siðmenntarfræði.

Hið vonlausa hlutleysi
TRÚMÁL

Bjarni Karlsson
prestur, með MA í 
siðfræði

Þegar þú stofnar Framtíðarreikning og leggur inn 2.000 kr. fylgir 
með fallegur baukur úr Sparilandi og í hvert sinn sem baukurinn 
er tæmdur fær barnið skemmtilega hvatagjöf. 

Framtíðarreikningur er framúrskarandi leið til að byggja upp 
sparnað fyrir börnin. Hann ber ávallt hæstu vexti verðtryggðra 
innlánsreikninga bankans og er bundinn til 18 ára aldurs. 
Hann er því sannarlega gjöf sem heldur áfram að gefa.

 

Kynntu þér málið í næsta útibúi eða á arionbanki.is/Spariland

FRAMTÍÐARGJÖF FYRIR
ÖMMUBARNIÐ ÞITT

➜ Ég álít að lífsskoðanir 
og trú séu æskilegur þáttur 
í fjölbreyttu þjóðlífi  og 
viðfangsefnið verði hvorki 
leyst með meirihlutavaldi 
né meintu hlutleysi verald-
legrar heimsmyndar. Eina 
færa leiðin er sú erfi ðasta; 
að ræða saman, vera saman 
og byggja upp gagnkvæma 
þekkingu og skilning.
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Flestir geta tekið undir þau 
sjónarmið að æskilegt sé 
að hið opinbera starfi jafnt 
út á landsbyggðinni sem á 
höfuðborgarsvæðinu og í 
þeim efnum getum við gert 
mun betur en nú er. Stað-
setning stofnunar má þó 
aldrei ráðast af tilviljunum 
eða þröngum hagsmunum 
einstakra landsvæða og 
jafnvel stjórnmálamanna 
og ástæðan má heldur ekki 
vera „af því bara“!

Það er tvennt ólíkt að 
setja niður starfsemi opinberra 
fyrirtækja eða stofnana á lands-
byggðinni og að taka rótgróna 
stofnun og flytja hana út á land 
með manni og mús, eins og nú 
er reynt með flutningi Fiski-
stofu frá Hafnarfirði til Akur-
eyrar. Það sem er ólíkt við þess-
ar tvær aðgerðir er í fyrsta lagi 
það að þegar opinber starfsemi er 
byggð upp frá grunni á viðkom-
andi landsvæði vex mannauðurinn 
með stofnuninni og tekur þátt í að 
þróa starfsemina. Þegar reynt er 
hins vegar að flytja stofnun með 
valdi með öllu sem henni tilheyr-
ir, jafnt innanstokksmunum sem 
starfsmönnum, þá tapast mikill 
mannauður og þekking í leiðinni. 
Síðarnefnda aðferðin er algjörlega 
ólíðandi gagnvart starfsmönnum 
stofnunarinnar og brýtur illilega 
í bága við nútíma mannauðs- og 
fjölskyldustefnu stofnana og fyr-
irtækja. Starfsmenn stofnunar-
innar eru ekki eyland og ef þess 

er krafist að þeir flytji 
með stofnuninni milli 
landsvæða, neyðast börn 
þeirra og maki til að flytja 
líka, algjörlega burtséð 
frá aðstæðum þeirra, ein-
ungis af því það hentar 
hagsmunum einhverra 
stjórnmálamanna. 

Norska leiðin, eða hvað?
Svo er það hin hliðin á 
málinu. Þykir til dæmis 
sannað að flutningur 
stofnunarinnar sé góður 

fyrir starfsemina? Sjávarútvegs-
ráðherra vill meina að slíkur 
flutningur hafi jákvæð áhrif og 
benti m.a. á reynslu Norðmanna: 
„Ef við horfum bara til reynslu 
þeirra landa sem við gjarnan horf-
um til, til að mynda Norðmanna 
sem hafa staðið í slíkum flutn-
ingum á störfum frá höfuðborg-
arsvæðinu út um land þá hefur 
reynslan verið sú að starfsemin 
blómstrar eftir á, en það tekur 
auðvitað alltaf ákveðinn tíma.“ Nú 
er hins vegar að koma í ljós að ráð-
herra á í mesta basli með að finna 
þessum orðum sínum stað í raun-
veruleikanum. Því hið andstæða 
hefur komið fram í skýrslu sem 
norsk stjórnvöld létu gera árið 
2009, um mat á flutningi stofnana 
út á land. 

Í þeirri úttekt kemur fram að 
afar lítið jákvætt er hægt að segja 
um þeirra reynslu, en mjög margt 
neikvætt. Þar kemur til dæmis 
fram eins og margoft er búið að 

halda fram í umræðunni um flutn-
ing Fiskistofunnar að í raun séu 
það alltaf afar fáir starfsmenn 
sem flytja með þegar stofnun er 
flutt með þessum hætti. Þar af 
leiðandi tapast bæði reynsla og 
sérfræðiþekkingin algjörlega og 
það tekur fleiri fleiri ár að vinna 
hana upp aftur. Í millitíðinni 
hefur það auðvitað valdið miklum 
skaða. Þá kemur einnig fram að 
kostnaðurinn við flutning stofn-
unar hleypur alltaf á milljónum 
og flutningurinn hefur lítil hag-
ræn áhrif á þau svæði sem þær 
voru fluttar til. Þó skal tekið fram 
hér að hvergi liggur fyrir kostn-
aðarmat á flutningi Fiskistofu þó 
margoft hafi verið kallað eftir því.

Hugrekki óskast
Nú er spurningin hvort Sigurður 
Ingi Jóhannsson, sjávarútvegs- og 
landbúnaðarráðherra, hefur póli-
tískt hugrekki til að líta aftur hlut-
lægt yfir málið og meta að nýju 
þau rök og ábendingar sem hafa 
komið fram og hætta við þennan 
gjörning. Ef hugrekkið reynist 
ekki nægjanlegt má vera að hann 
vilji þá fresta málinu og skoða 
betur þangað til einhver haldbær 
rök liggja fyrir því sem boðað 
hefur verið.

Nauðungarfl utningar ríkis-
starfsmanna … af því bara

Þegar kemur að málefnum 
dýravelferðar þá hendir 
stundum að velferð dýr-
anna lúti lægra haldi fyrir 
sjónarmiðum árangurs eða 
hagnýtingar. Stundum eru 
dýr hlutgerð til þess að ná 
árangri eða markmiði og 
þau beitt meðferð sem við 
myndum ekki bjóða dýrum 
við eðlilegar aðstæður.

Aníta Margrét Aradótt-
ir var nýverið valin kona 
ársins hjá tímaritinu Nýju 
lífi fyrir að hafa tekið 
þátt í 1.000 km kappreið á 
hestum í Mongólíu. Ritstjórn Nýs 
lífs veitti Anítu þennan titil fyrir 
að sýna að allt sé hægt ef vilji er 
fyrir hendi. Þannig var þátttaka 
í þessari erfiðu keppni sýnd sem 
skemmtilegur viðburður og pers-
ónulegt afrek, en um þátttöku 
hennar hefur verið fjallað bæði í 
almennum sem og hestatengdum 
fréttamiðlum hérlendis. Það sem 
gleymst hefur í þessari umræðu 
er hins vegar velferð hestanna sem 
notaðir voru til keppninnar. Ljóst 
er að hart er lagt að þessum hest-
um. Við þetta hefur enginn gert 
athugasemd, en full ástæða er til.

Í þessari kappreið er kall-
ast Mongol Derby er miðað við 

að riðnir séu um 120 km 
dag hvern og fá þátttak-
endur þrjú hross á dag til 
að ferðast þá vegalengd. 
Hverju hrossi er því riðið 
um 40 km dagleið og er 
farið hratt yfir misgreið-
færa náttúru Mongólíu, á 
stökki eða brokki, að jafn-
aði í um 30 stiga hita. Þessi 
hross eru svipuð að stærð 
og íslenski hesturinn. 

Til samanburðar við 
hestaferðir hérlendis þykir 
50-60 km dagleið drjúg og 
tekur sú ferð að jafnaði 

um 7-10 klukkustundir með eðli-
legri áningu. Yfirleitt er því miðað 
við um 10-15 km dagleið á hvern 
hest þegar um þjálfaða reiðhesta 
er að ræða, enda flestir með fleiri 
en þrjá til reiðar. Þessi hefð hefur 
myndast vegna reynslu okkar af 
íslenska hestinum og byggir á að 
bæði hesti og knapa geti liðið vel. 

Álagið mjög mikið
Augljóst er að vegalengdir eins og 
tíðkast að fara í Mongol Derby-
kappreiðunum eru langtum lengri 
en tíðkast hér í hestaferðum. Þegar 
litið er til Mongol Derby með þetta 
í huga er ljóst að álagið á mong-
ólsku hestana er mjög mikið. Hest-

arnir eru að auki lítið sem ekkert 
tamdir og því ekki eins vanir að 
bera mann og þjálfaðir reiðhest-
ar. Þegar myndir frá keppninni 
eru skoðaðar má sjá að hestarnir 
kunna margir ekki að bera beisli 
sem er grunnforsenda góðrar reið-
mennsku. Ekki er erfitt að ímynda 
sér það álag að hlaupa 40 km dag-
leið í miklum hita með framandi 
byrði sem vegur um 1/3 af líkams-
þyngd hestanna, sem hlýtur að 
leiða til mikils álags á stoðkerfi 
dýranna.

Mér þykir miður að í umræðu 
um þessa keppni virðist velferð 
hestanna ekki hafa skipt eins miklu 
máli og eðlilegt væri. Jafnframt 
er áríðandi að fjölmiðlafólk kynni 
sér málin vel þegar dýr eiga í hlut. 
Jákvæð umfjöllun um viðburði sem 
eru andstæðir dýravelferð á aldrei 
við. Það er ljóst að keppni með 
fyrirkomulagi eins og stunduð er 
í Mongólíu yrði aldrei leyfð hér á 
landi, enda höfum við góða dýravel-
ferðarlöggjöf. 

Jákvæð umfjöllun 
um illa meðferð á hestum

DÝRAVERND

Linda Karen 
Gunnarsdóttir, 
hestafræðingur og 
stjórnarmaður í 
stjórn Dýraverndar-
sambands Íslands

STJÓRNSÝSLA

Árni Stefán 
Jónsson
formaður SFR 
stéttarfélags í 
almannaþjónustu

➜ Ef hugrekkið reynist ekki 
nægjanlegt má vera að hann 
vilji þá fresta málinu og 
skoða betur þangað til...

➜ Það sem gleymst hefur 
í þessari umræðu er hins 
vegar velferð hestanna sem 
notaðir voru til keppninnar.

Ekki nota jólasveinana 
til að hegna eða umbuna í 
desember. 

Íslensku jólasveinarn-
ir gætu verið forfeður 
okkar í dulargervi. Að 
deyja í fjall er gamall 
siður/talsmáti. Þeir koma 
svo í heimsókn um vetrar-
sólhvörf, jólin. Matar-
gjafir og forfeðradýrkun 
gætu hafa verið bannað-
ar á myrku öldunum, svo 
við sögðum þá hafa stol-
ið bjúgum og skyri og ljósum. Ó 
ó! En við látum núna alveg ljós 

á leiði ættingja um jólin. 
Það er ekki bannað.

Bes, lítil jólavættur 
frá Egyptalandi, er síðan 
um 2000 árum fyrir róm-
verska núllið. Rauði bún-
ingurinn á Santa kemur 
svo frá kardínálum 
(húfan þó öðruvísi í lag-
inu). Ég tel að okkar jóla-
sveinar þurfi ekki að vera 
nein eftiröpun á þessu 
erlenda.

Okkar jólasveinar eru 
alls ekki að koma til byggða til að 
hygla þægum þýlyndum, og hegna 

þeim sem hafa sjálfstæðan vilja 
og skoðanir, þetta sem fullorðnir 
kalla: óþekkur. 

Guðveldin nota gulrót og keyri, 
eða m.ö.o. umbun og hótun, með 
hlýðnikröfum.  Og það eru til 
grimmar mömmur. 

En góðir uppalendur þurfa ekk-
ert á hegningunni að halda. Þeir 
gefa ást, kærleika og umhyggju. 
Kenna börnum að bera ábyrgð.

Ég hef séð lítil börn sem fá hráa 
kartöflu meðan systkinin fá sæl-
gæti. Ég hef séð lítil börn sem fá 
ekki neitt í skóinn. Tilhlökkun og 
gleði breytist í vonbrigði, sorg, 

reiði, uppgjöf, niðurlægingu. 
Erum við ekki að reyna að koma í 
veg fyrir andlegt ofbeldi? 

Er ekki hrá kartafla í skóinn 
andlegt kvalræði af hendi mömm-
unnar? Og í þokkabót að ljúga sig 
út úr óhæfuverkinu með því að 
kenna fagurri vætt tilhlökkun-
ar og gleði um ódæðið. Hvernig 
getur nokkur mamma notað svona 
lágkúru? Við ættum að vernda 
börn slíkra mæðra. Ekki básúna 
hegningartól í fjölmiðlum, né á 
öðrum stöðum. Nei. Íslenskir jóla-
sveinar séu ekki í kartöflunni.

Falleg er sagan af litlu telpunni 

sem var miklu þroskaðri andlega 
en mamman. Ljómandi af gleði 
sagði hún:

– Mamma sjáðu hvað jóla-
sveinninn gaf mér! Viltu sjóða 
hana og gæta þess að hún ruglist 
ekki saman við venjulegu kartöfl-
urnar. 

Erum við ekki að reyna að koma í veg fyrir andlegt ofbeldi? 
SAMFÉLAG

Guðrún Kristín 
Magnúsdóttir
rithöfundur og 
myndlistamaður

➜ Ég hef séð lítil börn sem 
fá hráa kartöfl u meðan 
systkinin fá sælgæti. Ég hef 
séð lítil börn sem fá ekki 
neitt í skóinn.



VERÐ .....9.995 VERÐ ...1.870

HRÆRIVÉL + BÖKUNARSETT 

Settið inniheldur 
5 vönduð og 
viðloðunarfrí 
KitchenAid 

bökunarform.

SeSSetttttiðiðið
5 5 vövö
viviiv ðlððlððl
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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

EINS OG 
AMMA Á

ÍSLENSKA PÖNNNUKÖKU
PANNAN

TRISTAR
VÖFFLUJÁRN

EKTA 
BELGÍSKAR

VERÐ ÁÐUR ....9.995 
JÓLATILBOÐ ...5.995

VERÐ ÁÐUR ...12.995 
JÓLATILBOÐ ....9.995 JÓLABÚÐIN ÞÍN

KRINGLUNNI • SÍMI 568 9400 • BYGGTOGBUID.IS

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!

VERÐ ÁÐUR ....5.995 
JÓLATILBOÐ ...4.495

TRISTAR 
SALT- OG 

PIPARKVÖRN

2 SAMAN 
Í PAKKA

40%

20%

20%

20%

Dolce Gusto
YFIR 30 

GERÐIR AF 
TE, KAFFI 
OG KAKÓ!

JÓLASVEINAR

JÓLASVEINAR

JÓLASVEINAR

JÓLASVEINAR

JÓLASVEINAR

JÓLASVEINAR

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

VERÐ ...19.995

KYNNINGAR 
ALLA DAGA 

TIL JÓLA

ROSENTHAL VÖRUR Í MIKLU ÚRVALI

VERtÐ ÁÐUR ... 32.995 
JÓLATILBOÐ .... 26.995

VERtÐ ÁÐUR ...17.995 
JÓLATILBOÐ ....14.995

VERÐ ÁÐUR ....6.495 
JÓLATILBOÐ ...4.955

EMSA 
KAFFIKANNA 

SAMBA
Margir litir

20%

VERÐ .. 18.995

VERÐ ...12.995

VERÐ ... 9.995

VERÐ ... 6.995

VERÐ ... 9.995

1200W TRYLLITÆKI!

WILFA BLANDARI

PHILIPS 
TÖFRASPROTI 

550W

YONANAS
ÍSGERÐARVÉL 

Góð fyrir 
frysta ávexti

KENWOOD
MATVINNSLUVÉL

750W

PHILIPS
RAKVÉL
SNÚRU- OG 
HLEÐSLUVÉL

KJÚKLINGASTANDUR

WEBER 



Allinox
10, 14 og 19 lítra stálpottar á 

frábæru verði.

Kaffivélin 
frábæra sem 
sýður vatnið.
Fæst í 3 litum.

Jólatilboð: 
19.990

6398

POPPVÉLIN SEM GERIR 
ÞAÐ ROSALEGA GOTT

Ómissandi græja fyrir alla 
poppara landsins.

9.990

Jólatilboð: 16.990

Öflugt og vandað mínútugrill

Þessi hágæða 
og vel hannaða 
kaffivél svarar 
öllum kröfum 
kaffigæðinga.

Jólatilboð: 
89.900

Dásamlegt verkfæri
í öll alvöru eldhús

AEG TÖFRASPROTI
MEÐ AUKAHLUTUM

Ryksugurnar frá AEG 
hafa þjónað íslendingum 
í áratugi.

Góð jólagjöf til heimilisins

20% 
afsláttur

NÝ 
kaffivél

Góðar jólagjafir 
til heimilisins í 
einstöku úrvali

FLAME LEIRPOTTARNIR frá Emile Henry
Alltaf glæsilegir og spennandi á matarborðinu.

Frönsk leirvara. Frönsk matarmenning.
Betra bragð og meira næringargildi.

NÝ SENDING

Hágæðavara:
Hnífasett með kubb.
Hnífasett, kínverskur 

hnífur, steikarsett, 
barnahnífaparasett, 

skurðarbretti, 
hnífastandur.

ZWILLING



EÐAL 
POTTAR & PÖNNUR

TEFAL POTTAR OG PÖNNUR HAFA VERIÐ Í SÉRSTÖKU 
UPPÁHALDI HJÁ ÞJÓÐINNI SL. 25 ÁR

Nytjalist í hæsta gæðaflokki -sjón er sögu ríkari

Ný og auðveld leið til að strauja
 150° heit og jöfn gufa
 Mjög auðvelt og þægilegt
 Fer einstaklega vel með öll efni

 Verð: 39.900
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Einu sinni ákvað ég að verða 
læknir þegar ég yrði stór. Ég 
man ekki nákvæmlega hvenær 
það gerðist, ég veit ekki af hverju 
það gerðist eða hvernig það gerð-
ist, það bara gerðist.

Ég þreytti inntökupróf í 
Læknadeild HÍ, meira að segja 
tvisvar, svo mikill var áhuginn. 
Ég var síðan himinsæl þegar ég 
komst inn. Ég fékk að vera með. 
Í deildinni átti ég dásamlegan 
tíma. Fyrstu þrjú árin voru aðal-
lega bókleg en við fengum að 
stíga með litlu tána inn á spít-
alana svona endrum og sinnum. 
Þvílíkur heimur!

Á fjórða ári í Læknadeild byrj-
ar lífið. Viðvera inni á deildum 
spítalans, undir handleiðslu þess-
ara frábæru lækna sem starfa 
hér á landi. Mikil viðvera, dag-
leg, stundum fram á nótt, stund-
um um helgar – sem nemi. Mér 
varð fljótt ljóst að lífið innan 
spítalans var ekki alveg eins og 
annars staðar. Kandídatar og 
unglæknar unnu kannski frá 8 
að morgni til miðnættis og voru 
samt mættir daginn eftir kl. 8 í 
vinnu. Sérfræðingar voru heima 
á bakvakt, kallaðir í hús seint að 
kvöldi eða um miðjar nætur og 
engu að síður komnir kl. 8 morg-
uninn eftir til að sinna dagvinnu. 
Þessir læknar virtust flestir eiga 
fjölskyldu, sumir voru jafnvel 
með ung börn. Eðlilega var ég 
hugsi. Ætli þau sjái nokkurn tíma 
fólkið sitt? 

Í þrjú ár sem klínískur nemi 
sá ég líka hvernig ástandið fór 
versnandi. Alltaf virtist fækka 
í hópi lækna. Fleiri unglæknar 
drifu sig út í sérnám fyrr af því 
það er það sem unglæknar þurfa 

að gera. Þeir þurfa að 
fara af landi brott til að 
klára nám sitt. Þeir ætla 
að verða sérfræðingar 
þegar þeir verða stórir. 
Þeir sem eru orðnir stórir 
sérfræðingar koma síðan 
ekki heim. Þeir sem voru 
komnir heim fóru jafnvel 
aftur utan. Þannig voru 
færri eftir hérna heima. 
Færri til að skipta með 
sér vöktum. Færri til að 
vinna jafn mikla vinnu – nei, 
meiri vinnu. 

En af hverju vill enginn koma 
heim? Það er ekki bara af því að 
húsnæðið er úr sér gengið. Það 
er ekki bara af því að nauðsyn-
leg tæki eru biluð, ónýt eða jafn-
vel ekki til á landinu. Það er ekki 
bara af því að veðrið er betra í 
útlöndum. Það er líka út af kjör-
unum. Ísland er ekki samkeppn-
ishæft. Læknar hérlendis hafa 
dregist aftur úr. Aftur úr koll-
egum sínum erlendis. Aftur úr 
öðrum háskólamenntuðum stétt-
um hérlendis. 

Eigum betra skilið
Ég útskrifaðist frá Læknadeild 
Háskóla Íslands í sumar. Ég er 
núna læknakandídat. Grunn-
laun mín eru á mánuði 340.734 
kr. fyrir skatt. Þetta fæ ég að 
loknum 6 árum í háskóla. Byrj-
unarlaun sérfræðings sem er 
nýkominn heim úr sérnámi, sem 
er í það minnsta 5 ár ofan á 6 ár 
í læknadeild og kandídatsár, eru 
530.556 kr. Launatafla okkar 
er einföld og hana er auðvelt að 
nálgast (http://www.lis.is/Kjara-
mal/Kjarasamningar). 

Laun eru ekki það sama og 

tekjur. Suma mánuði tek ég 
margar vaktir og fæ þá þolan-
lega summu á launaseðilinn 
að mér finnst. Mér finnst það 
allavega alveg þar til að ég átta 
mig hversu mikil vinna liggur að 
baki upphæðinni. Þá verð ég sár. 

Mér sárnar um hver mánaða-
mót. 

Mér finnst ég eiga betra skilið. 
Mér finnst við öll eiga betra 

skilið. 
Við sem þjóð eigum skilið öfl-

ugt og gott heilbrigðiskerfi sem 
allir hafa aðgang að. Við eigum 
skilið að stjórnvöld grípi í taum-
ana, semji við lækna og bjargi 
því sem bjargað verður. Það er 
að verða of seint. 

Ég hef skrifað undir yfirlýs-
ingu læknakandídata þess efnis 
að ég hyggist ekki ráða mig sem 
almennan lækni við heilbrigðis-
stofnanir hér á landi þegar kand-
ídatsári mínu líkur. Ekki fyrr en 
viðunandi kjarasamningar við 
lækna hafa verið undirritaðir. 

Ég ætla enn að verða læknir 
þegar ég verð stór. Eins og staðan 
er núna langar mig ekki að vera 
læknir á Íslandi. Vonandi breyt-
ist það sem fyrst. 

Einu sinni ákvað ég að verða 
læknir þegar ég yrði stórÍ veröldinni sem var hafði 

Ríkisútvarpið mikilvægu 
hlutverki að gegna bæði 
í miðlun og framleiðslu 
útvarps- og sjónvarps-
efnis. Árið 1986, fyrir 
28 árum, hafði tækninni 
fleygt nægilega fram til 
þess að aðkoma ríkisins var 
ekki lengur forsenda fyrir 
íslenskum ljósvakamiðl-
um. Síðan er liðinn hálfur 
mannsaldur þar sem fram-
farir í tækni hafa séð til 
þess að hægt en örugglega hefur 
fjarað undan rökum fyrir ljós-
vakamiðlun á vegum ríkisins. 
Í gegnum ljósleiðara og önnur 
nýtísku fjarskiptakerfi reiðir 
Ríkisútvarpið sig núorðið á inn-
viði í eigu annarra til þess að 
miðla efni sem að nokkrum hluta 
er framleitt af einkaaðilum. Það 
er því von að spurt sé hvort rekst-
ur ríkismiðils sé tímaskekkja ef 
hann hefur það eina hlutverk að 
vera einn af mörgum milliliðum 
á milli fjarskiptakerfa og efnis-
framleiðanda.

Þrátt fyrir að rökin skorti fyrir 
ríkismiðlun kunna enn að vera 
menningarleg rök fyrir aðkomu 
ríkisins að framleiðslu efnis. Í því 
samhengi er Ríkisútvarp augljós-
lega ekki forsenda. Ef skipuleggja 
ætti slíka aðkomu í dag væri 
það ekki gert með því að stofna 
Ríkisútvarp. Eðlilegast væri að 
þeim fjármunum sem ríkið kýs 
að verja í framleiðslu sjónvarps 
og útvarpsefnis væri úthlutað í 
gegnum samkeppnissjóð þar sem 
öllum landsmönnum gæfist kostur 
á að koma sínum hugmyndum að 
á jafnræðisgrunni. Birting gæti 
svo farið fram hvar sem er og 
jafnvel með áskilnaði um opinn 
aðgang. Eins og staðan er í dag er 
starfsmönnum Ríkisútvarpsins 
treyst fyrir mörg þúsund millj-

ónum árlega til þess að 
framleiða og kaupa efni 
án þess að raunverulegt 

gagnsæi sé í hvernig þeim fjár-
munum er varið. 

Tímaskekkja 
Menningarrökin ná ekki til stórs 
hluta þess sem Ríkisútvarpið 
sinnir í dag. Kaup ríkisins á ann-
ars og þriðja flokks afþreyingar-
efni erlendis frá er tímaskekkja. 
Einkaaðilar og jafnvel bloggsíður 
sinna íþróttaefni betur en Ríkis-
útvarpið. Fréttastofan er stundum 
ágæt og stundum ekki. Gæðalega 
stendur hún öðrum miðlum ekki 
framar og hún er að auki alveg 
jafn berskjölduð fyrir pólitískum 
hráskinnaleik og aðrar fréttastof-
ur. Sérstök rök fyrir aðkomu rík-
isins að fréttaflutningi skortir í 
umhverfi þar sem fjöldi einkaað-
ila gerir nákvæmlega það sama 
með svipuðum árangri. 

Þegar nostalgíunni eftir því 
sem var á gullöld almannasjón-
varpsins sleppir er fátt sem mælir 
á móti því að Ríkisútvarpið verði 
skrúfað í sundur og þeir hlutar 
seldir sem einhver vill kaupa. 
Fjármuni sem mundu losna árlega 
á fjárlögum við þá ráðstöfun 
mætti nota til að fjármagna sam-
keppnissjóð til styrktar fram-
leiðslu á íslensku efni sem miðlað 
væri í gegnum einhvern af þeim 
fjölmörgu miðlum sem nútíma-
tækni býður upp á.

RÚV og menningin
➜ Kaup ríkisins á 
annars og þriðja 
fl okks afþreyingar-
efni erlendis frá 
er tímaskekkja. 
Einkaaðilar og jafn-
vel bloggsíður sinna 
íþróttaefni betur …

➜Ísland er ekki sam-
keppnishæft. Læknar 
hérlendis hafa dregist 
aftur úr. Aftur úr koll-
egum sínum erlendis. 
Aftur úr öðrum 
háskólamenntuðum 
stéttum hérlendis. 

RÚV

Haukur Logi 
Karlsson
áhugamaður um 
vandað ljósvakaefni

KJARAMÁL

Sigrún 
Benediktsdóttir
læknakandídat
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Sorg ríkti í brjóstum 
margra, þegar St. Jóseps-
spítalanum í Hafnarfirði 
var lokað. Hins vegar er 
það svo, að erfiðleikar hafa 
oft í för með sér aukin tæki-
færi, tækifæri til þróunar 
og nýsköpunar. Þess vegna 
sjáum við nú von, von til 
þess að einstaklingar, 
félagasamtök, bæjarfélög 
og fyrirtæki sjái sér hag í 
að kaupa húsnæðið og hefja 
starfsemi að nýju. Frestur 
er senn á enda til þess að gera tilboð 
í húseignirnar. Hvað vilt þú, lesandi 
góður? Hvernig starfsemi vilt þú sjá 
á St. Jósepsspítala? Á meðan þú ert 
að velta spurningunum og væntan-
legum svörum fyrir þér, langar mig 
að segja þér þetta.

Tími jóla og áramóta er á næstu 
grösum, þessi tími fagnaðar, gleði, 
árnaðaróska og áramótaheita. Flest 
okkar geymum við í hjörtum okkar 
einlægar óskir um lífið, hvað okkur 
langar til að verða, gera, upplifa, 
hvernig persónur við viljum vera. 
Einhvern veginn er það nú samt 
svo að okkur tekst ekki alltaf vel 
upp. Mögulega getum við mætt ótta, 
efasemdum, áhyggjum, vanmáttar-
kennd, fordómum, ístöðuleysi, aga-
leysi og vanþekkingu. Við getum 
leitað svara hjá vinum og vanda-
mönnum, hlustað á fjölmiðla, trúar-
stofnanir, stjórnmálamenn, vísinda-
menn og fræðsluyfirvöld. Margir 
verða ráðvilltir og kasta ábyrgðinni 
yfir á þessa einstaklinga og stofnan-
ir sem stundum fá samheitið kenni-
vald. Menn láta einfaldlega berast 
með straumnum. Þá er svo auðvelt 
að gagnrýna og kenna öðrum um ef 
illa gengur. 

Öll viljum við vera glöð og 
ástunda kærleika. Við sýnum sam-
ferðarmönnum okkar virðingu, 
alúð, tillitssemi og ást. Við leitum 
stuðnings hjá vinum, ættingjum, 
lesum uppbyggjandi bækur, sjálfs-
hjálparbækur um hamingjuna og 
mannræktina. Við förum í leikhús, 

sjáum góðar myndir, stund-
um íþróttir, erum meðlimir 
í félagasamtökum og klúbb-
um. Höndlun lífshamingj-
unnar krefst ástar, krefst 
þess að viðkomandi sé 
sáttur við sjálfan sig, elski 
sjálfan sig. En hvað þarf til 
þess að rækta ástina? Ástin 
krefst umhyggju, ábyrgðar-
kenndar, virðingar og þekk-
ingar. Þar sem ástin er list, 
þarf hún æfingu, aga, þol-
inmæði og einbeitingu. Ein-

staklingurinn þarf að þekkja sjálf-
an sig, vera hlutlægur, auðmjúkur, 
skynsamur og öðlast hæfni í að sjá 
einstaklinga og hluti, eins og þeir 
eru.

Því spyr ég þig, lesandi góður, 
hvað þráir hjarta þitt? Láttu ekki 
hefðir, óöryggi, innrætingu, dulin 
viðhorf eða ótta hindra þig í að ná 
markmiði þínu. Þú skapar þína eigin 
framtíð og þú berð ábyrgð á eigin 
lífi. Sú ábyrgð felur í sér skuldbind-
ingu gagnvart hvers konar áskorun, 
hættum og vandamálum. 

Hagur sem flestra
En þá gætir þú spurt, lesandi góður: 
„Hvernig tengist titill greinarinnar 
þessari hugleiðingu? Svar mitt er 
þetta: Rannsóknarniðurstöður hafa 
undanfarin ár sannað óvefengjan-
lega mátt andans, vitundarinnar, 
til þess að hafa áhrif á líðan, halda 
heilbrigði og koma í veg fyrir sjúk-
dóma. Nútímarannsóknir í heil-
brigðisfræðum sýna, að tilfinning-
ar, streita, umhverfisþættir, matur, 
trú okkar, bænir og annað þess hátt-
ar kemur boðum yfir til erfðaefnis-
ins. Með þetta í huga verður ábyrgð 
okkar enn meiri, hvað snertir eigin 
sjúkdóma. Einnig getum við beitt 
áhrifum okkar til góðs á fjölskyldu 
okkar, samfélag og alla framtíð. 
Þannig virðist líkaminn lesa úr hugs-
unum okkar og tilfinningum. Nokkr-
ar rannsóknir sýna að, hvað einstak-
lingi finnst um heilsu sína ráði mestu 
um, hve lengi viðkomandi lifir.  

Ímyndið ykkur nú, hvílíkan 
sparnað heilbrigðiskerfið gæti sýnt 
fram á með að virkja þessa þætti til 
fullnustu. Með því móti mætti draga 
stórkostlega úr sjúkdómum. Nýjustu 
rannsóknir í heilbrigðisvísindum, 
utangena-erfðafræðin, heilbrigð 
skynsemi og samdráttur í framlagi 
hins opinbera til heilbrigðismála 
kallar á breytingar. Vellíðan, kær-
leikur og ást yrði þannig ríkjandi, 
ekki bara í samskiptum manna held-
ur einnig í umgengni mannsins við 
náttúruna, við jörðina alla. 

Ég kalla eftir víðtækri samstöðu, 
hugmyndum og útfærslum um far-
sæla lausn fyrir St. Jósepsspítala! 
Fjárfestum til framtíðar með hag 
sem flestra að leiðarljósi.

Hugmyndir, markmið og árangur:
● alhliða, heildræn miðstöð heil-

brigðisfræða á St. Jósepsspítala
● þar verða landssamtök um bætta 

lýðheilsu til húsa
● þar vinnur fagfólk saman, jafnt 

með vestræn og austræn viðhorf 
að leiðarljósi

● höfuðáhersla á forvarnir og 
ábyrgð einstaklinga á heilsu 
sinni

● allir skynji að allt hefur áhrif
● áhersla á kærleika og jákvæða 

hugsun sem leiðir til samkennd-
ar, friðar og gleði 

● þar verður aðstoð við einstak-
linga og fjölskyldur við sjálfs-
skoðun, þjálfun vitundarinnar 
til heilbrigðis og eflingu tilfinn-
ingaþroskans

● á St. Jósepsspítala mun samhug-
ur, samkennd og samvinna ríkja 

● þannig aukum við hamingju, 
kærleika, gleði og frið í samfé-
laginu 

Viltu verða samferða?

Sorgin, vonin og Sánkti Jó
Hvað getur maður sagt í 
blaði um geðraskanir. Jú, ég 
hef langa reynslu af kvíða, 
félagsfælni og þunglyndi. 
Að kvíða hverjum degi og 
fara á hnefanum gegnum 
lífið er mikið myrkur sem 
mótaði mitt líf. Ég vissi ekki 
hvað þetta var og því þorði 
ég ekki að tala um hvern-
ig  mér leið út af skömm á 
sjálfum mér þar sem ég hélt 
að allir myndu dæma mig, 
segja mér að hætta þessari 
vitleysu og rífa mig bara 
upp og hætta þessu væli. Ef það 
væri nú bara svo auðvelt þá væri 
þetta ekkert mál. Ég hélt að fólk sem 
væri geðveikt væri eins og maður 
sér í bandarískum bíómyndum, 
lokað inni og helst í spennitreyju. 
Það voru eiginlega einu skiptin sem 
ég sá fólk með geðraskanir.

Það var hins vegar gæfa mín að 
fara í mína aðra mjaðmaliðaskipt-
ingu á sex árum sömu megin eftir 
að vera kominn með slitgigt og vera 
verkjasjúklingur sem ég er í dag. 
Það var nefnilega árið 2005 þegar 
ég var í verkjaskóla á Kristnesi í 
Eyjafirði að þar var fræðsla um 
kvíða, félagsfælni og þunglyndi. 
Það var í fyrsta skipti á minni ævi 
sem ég sá hvað ég hafði verið að 
glíma við allt mitt líf og sá líka að 
hægt var að fá hjálp og það var von 
um betra líf. 

Ég fékk hjálp og hef nýtt mér 
hjálpina með að viðurkenna mínar 
geðraskanir og maður þarf ekki 
að skammast sín fyrir að vera með 
sjúkdóm. Hef lagt gríðarlega mikla 
vinnu á mig og nýtt mér hjálpina 
enda vildi ég eignast líf en til þess 
þurfti ég að vinna fyrir því. Þetta 
var árið 2005 og núna, eftir að 
hafa nýtt mér hjálpina, á ég mér líf 
sem ég vil lifa að vera þáttakandi 
í og miðla meðal annars af minni 
reynslu til að hjálpa öðrum. Eins og 
að skrifa mína sögu sem gefur von-
andi öðrum von. http://www.akv.is/
akvbl/umraedan/2013/10/09/saga-af-
bata/  http://grofin.wordpress.com/

Tími til að opna umræðuna
Um þessa hluti var ekki fjallað hér 
áður fyrr en sem betur fer er þetta 
að opnast. Það vill enginn vera veik-
ur, sama hvaða veiki það er. Lítið 

sjálfstraust og sjálfsvirð-
ing, taugakerfið brothætt, 
sjálfsvígshugsanir, sjálfs-
hatur og að vera uppstökk-
ur. Allt eru þetta algengir 
fylgikvillar geðraskana. En 
af hverju eru svona miklir 
fordómar gagnvart fólki 

með geðraskanir? Er það umfjöll-
un fjölmiðla sem hefur svona mikil 
áhrif? Eru það bandarískar bíó-
myndir sem sýna óraunverulegt 
ástands fólks með geðraskanir? Ef 
fólk væri með krabbamein væri 
fólk með fordóma gagnvart því? 
Nei, það vill enginn vera veikur og 
það gildir jafnt yfir fólk með geð-
ræn veikindi og önnur veikindi! 
Því eigum við að standa saman og 
hjálpa hverju öðru til öðlast betra 
líf.

Vanþekking er enn mikil í þjóð-
félaginu, stimplun og fordóm-
ar verða oft til þess að fólk leitar 
sér ekki aðstoðar. Með því að opna 
þessa umræðu og nýta sér sameig-
inlega reynslu fagmanna og not-
enda í bata af geðröskunum væri 
hægt að bjarga mörgum mannslíf-
um. Meðal annars með því að leggja 
almennilegan pening í forvarnir 
og fræðslu um geðraskanir. Í félög 
sem eru að vinna í þessum geira svo 
þau geti sinnt þessum málum.

Opinberar stofnanir sem vinna í 
þessum geira ættu að sjá hag sinn 
í að ráða notendur í bata til starfa. 
Það er mikill fjársjóður í notend-
um í bata sem er oft vanmetinn 
því miður. Það þarf nýja nálgun og 
hvernig væri þá að nýta sér reynslu 
notenda sem fæst ekki í bókum 
heldur af persónulegri reynslu. Að 
fagmenn og notendur í bata vinni 
saman á jafningjagrunni gæti 
hjálpað mörgum og bjargað mörg-
um mannslífum til að öðlast betra 
líf. En til þess þarf aðeins vilja til 
að breyta en ekki hanga í sama 
farinu. Það eru 2-3 sem svipta sig 
lífi á mánuði sem eru að gíma við 
geðraskanir og ég hefði getað orðið 
einn af þeim.

Hver vill vera veikur?
HEILBRIGÐIS-
MÁL

Gunnar Rafn 
Jónsson
læknir

HEILBRIGÐIS-
MÁL

Eymundur L. 
Eymundsson
ráðgjafi  og notandi 
í bata

➜ Ég kalla eftir víðtækri 
samstöðu, hugmyndum og 
útfærslum um farsæla lausn 
fyrir St. Jósefsspítala!

➜ Ég fékk hjálp og 
hef nýtt mér hjálpina 
með að viðurkenna 
mínar geðraskanir …

Óánægja lækna með laun 
og starfskjör fer hátt þessa 
dagana og þeir hafa gripið 
til aðgerða sem hafa mikil 
áhrif. Að mínu mati hefur 
þessi óánægja kraumað 
undir yfirborðinu í fjölda 
ára og kemur ekki á óvart 
að nú hafi soðið upp úr. 
Vorið 2010 var gerð rann-
sókn meðal allra starfandi 
lækna á Íslandi, þar sem 
61 prósent svaraði. Sama 
ár var gerð rannsókn meðal 1.500 
norskra lækna þar sem 67 prósent 
svöruðu. Strax þá sáust ýmis hættu-
merki um slæmt ástand heilbrigðis-
kerfisins á Íslandi, slæmar vinnuað-
stæður, slæm launakjör og óánægju í 

starfi miðað við starfsbræð-
ur í Noregi.

Rannsóknir hafa sýnt 
að líkur á að upplifa kuln-
un, að hætta að vinna sem 
læknar og að flytja af landi 
brott er meiri hjá læknum 
sem eru óánægðir í starfi 
en hinum. Einnig eru tengsl 
milli starfsánægju lækna og 
ánægju sjúklinga og gæða 
heilbrigðisþjónustu. 

Flestir læknar á Íslandi 
(77 prósent) upplifðu að sparnað-
arráðstafanir í kjölfar kreppunnar 
hefðu áhrif á vinnu þeirra. Þetta 
hafði neikvæð áhrif á starfsánægju 
þeirra. Margir sérfræðilæknar 
(63 prósent) svöruðu að áhyggjur 

af eigin fjárhag væru streituvald-
andi að litlu, einhverju eða miklu 
leyti. Því meiri sem streituvaldandi 
áhyggjur voru af eigin fjárhag því 
meiri líkur voru á því að sérfræði-
læknar hefðu hugleitt að flytja og 
starfa erlendis. 63 prósent sérfræði-
lækna höfðu hugleitt að flytja og 
starfa erlendis og 4 prósent sögðust 
flytja utan á næstu tveimur árum. 
Þeir sérfræðilæknar sem störfuðu 
erlendis í fríum voru fimm sinnum 
líklegri til að hafa hugleitt að flytja 
og starfa erlendis. Læknar sem voru 
óánægðir í starfi voru líka líklegri til 
að hafa hugleitt þetta. 

Tími til að forgangsraða
Hvað varðar starfsánægju íslensku 

læknanna voru þeir óánægðari en 
norskir læknar. Stærsti munur-
inn var varðandi launin, íslensku 
læknarnir voru miklu óánægðari 
með launin. Einnig var verulegur 
munur á ánægju með möguleika eða 
tækifæri til að nota eigin hæfileika 
í vinnunni og vinnutíma. Íslensku 
læknarnir voru líka óánægðari 
með vinnuaðstæður og viðurkenn-
ingu fyrir góða vinnu. Yngri læknar 
á Íslandi voru óánægðari í starfi en 
eldri. Streita tengd því að ná jafn-
vægi milli heimilis og vinnu var há 
meðal íslensku læknanna og þetta 
hafði áhrif á starfsánægju þeirra. 

Þetta var árið 2010, öllum má 
vera ljóst að ekki er staðan betri í 
dag fjórum árum síðar. Því er ljóst 

að kominn er tími til að forgangs-
raða læknum og heilbrigðiskerfinu 
í hag – annars tapa allir.

(Greinar úr rannsókninni: Solberg IB, 
Tómasson K, Aasland O, Tyssen R. The 
impact of economic factors on migra-
tion considerations among Icelandic 
specialist doctors: a cross-sectional 
study. BMC Health Serv Res 2013; 13: 
524.

Solberg IB, Tómasson K, Aasland O, 
Tyssen R. Cross-national comparison of 
job satisfaction in doctors during econo-
mic recession. Occup Med (Lond) 2014. 
doi:10.1093/occmed/kqu114.)

Hættumerki í heilbrigðiskerfi nu
➜ Því er ljóst að kominn er 
tími til að forgangsraða …

KJARAMÁL

Ingunn Bjarna-
dóttir Solberg
læknanemi í Noregi

„Vertu þægur.“
Ofangreind orð sagði einn af ráðamönnum þjóðarinnar við 

mig eftir að ég hafði tekið við hann eitt af nokkrum viðtölum 
mínum við þennan ráðamann um málefni, sem undir hann 
heyrðu. 

Hann var með þessu að láta mig vita af óánægju þáverandi 
ráðamanna með það að ég væri ekki nógu leiðitamur heldur dirfðist til 
dæmis að sýna þau svæði, þar sem komandi virkjanir ættu að rísa. 

Söngurinn um vonda og óþæga fjölmiðla hefur verið kunnuglegur 
undanfarin misseri. Sáran var kvartað yfir því að upplýst væri um „leka-
málið“ svonefnda og talað um að þar væri „leikinn ljótur pólitískur leikur“ 
og að málið væri allt „blásið upp“ af vinstri sinnuðu fjölmiðlafólki. 

Beitt var þrýstingi til að láta reka blaðamennina sem hreyfðu málinu 
fyrst. Eðlilegar fyrirspurnir fjölmiðlamanna varðandi byssumálið svo-
nefnda voru túlkaðar sem ofsóknir á hendur ráðamönnum. Áberandi var 
að greið svör fengust strax hjá upplýsingafulltrúa norska hersins á sama 
tíma og það tók hálfan mánuð að toga endanleg svör upp úr íslenskum 
ráðamönnum.

http://omarragnarsson.blog.is

Ómar Ragnarsson

AF NETINU
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Þjón usta á Þor láks messu  
og að fanga dag

Á Þor láks messu og að fanga dag, milli kl. 9:00 og 15:00 munu starfs menn 
í Foss vog skirkju garði, Gufun eskirkju garði, Kópa vogskirkju garði og Hóla-
val la garði leið beina eft ir bestu getu.

Hægt er að nálg ast upp lýs ing ar um stað setn ingu leiða á vefn um  
www.gard ur.is

Þjón ustusíma r:
Skrif stof an í Foss vogi, sími 585 2700 og skrif stof an í Gufun esi, sími  
585 2770, eru opn ar á Þor láks messu og að fanga dag frá kl. 9:00 til 15:00

Rat kort er hægt að fá af hent á skrif stof un um eða prenta út á  
www. kirkju gar dar.is

Upp lýs ing ar eru veitt ar í síma all an des em ber mán uð á skrif stofu tíma. 
Foss vog skirkja verð ur op in á að fanga dag frá kl. 9:00 til 12:00

Á að fanga dag frá kl. 9:00 til 15:00 er all ur akst ur um  
kirkju garð inn í Foss vogi óheim ill, nema fyr ir hreyfi haml aða.

Til kynn ing frá Kirkju görð um 
Reykja vík ur próf asts dæma

Gleði lega jóla há tíð
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Kirkju garð ar Reykja vík ur próf asts dæma 
www.kirkju gar dar.is



Full verslun af spennandi jólatilboðum!  

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

Stærð: 2x80x200 cm. Fullt verð 442.300

ÞÚ SPARAR 66.345 KR.

Til í öllum stærðum  
á jólatilboði

DORMA Holtagörðum, Reykjavík 512 6800    
Dalsbraut 1, Akureyri 558 1100 • Húsgagnahöllinni, Reykjavík 456 4566

NATURES REST – heilsurúm

JÓLATILBOÐ

69.900
120X200 CM

Stærð: 120x200 cm
Dýna, botn og lappir. Fullt verð 79.900

ÞÚ SPARAR 10.000 kr.

JÓLATILBOÐ

375.955
2X80X200 CM

C&J stillanlegt rúm með 
Shape heilsudýnu

Rúmföt UGLA 
       13.900 krónur

Aldrei meira úrval af rúmfötum frá Nordicform – Verð frá 6.900 kr.

Shape Classic kr. 5.900,-Shape Comfort kr. 4.900,-

Shape heilsukoddar veita frábæran stuðning!

SHAPE
B Y  N AT U R E ’ S  B E D D I N G

Hlý og vönduð 
dúnsæng og dúnkoddi

Fullt verð: 23.800. 

ÞÚ SPARAR  
4.900 kr.

TVENNUTILBOÐ

18.900
SÆNG+KODDI

QOD dúnsæng 
Þykk og hlý dúnsæng. Stærð: 140x200 cm.

Áklæði: 100% bómull. Þyngd: 600 gr.

JÓLAVERÐ

18.900
DÚNSÆNG

JÓLAOPNUNARTÍMI
18.-19. DES. KL. 10-18
20.-23. DES. KL. 10-22

24. DES. KL.10-13
25.-26. DES. LOKAÐ

27. DES. KL. 11-17
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Sæll, Pawel.
Ég get ekki orða bund-

ist eftir að hafa lesið grein 
þína „Leyfið lögmanninum 
að skúra“ í Fréttablaðinu 
þann 13. desember 2014.

Í hreinskilni sagt er 
ég alveg gáttaður á því 
hvers konar staðhæfing-
ar þú leyfir þér að setja 
fram í greininni. Að halda 
því fram að  manneskja 
eigi sér þann draum eftir sex til 
tíu ára háskólanám að vinna lág-
launastarf á Íslandi er hrein móðg-
un við fjölmennan hóp fyrstu kyn-
slóðar innflytjenda á Íslandi. Að 
halda því fram að sama mann-
eskja vilji fá frið til að njóta starfa 
sinna langt fyrir neðan faglegan 
og fræðilegan  metnað hennar er 

með sama hætti fullkomin 
fásinna. 

Innflytjendur rífa sig 
upp með rótum frá fjöl-
skyldu sinni, vinum, ætt-
ingjum og ættlandi til 
þess að leita að betra lífi 
í öðrum löndum. Eins og 
nærri má geta er markmið 
þeirra ekki að lifa sama 
eða erfiðara lífi í nýja 
landinu. Satt best að segja 

hélt ég að ég þyrfti ekki að útskýra 
þessa staðreynd fyrir þér, Pawel. 
Foreldrar þínir hefðu útskýrt hana 
fyrir þér fyrir mörgum árum. Ég 
var með öðrum orðum viss um 
að þú værir meðvitaður um að í 
sumum samfélögum neyddist fólk 
til að flytja til annarra landa til að 
sjá fjölskyldum sínum farborða 

og freista þess að skapa börnum 
sínum bjarta framtíð. 

Að sjálfsögðu þroskast fólk, 
menntast á nýjum sviðum og flestir 
skipta um vinnu oftar en einu sinni 
á starfsævinni. Íslendingar eru svo 
heppnir að geta skipt um starfs-
vettvang án þess að stefna fjár-
hagslegri framtíð fjölskyldna sinna 
í voða. Þú segist hafa menntað þig 
í stærðfræði en starfir við skriftir 
í dag. Ef þú hefur skipt um starfs-
vettvang vegna þess að áhugi þinn 
hefur beinst í nýja átt er ég ánægð-
ur fyrir þína hönd. Ef þú hefur ekki 
fengið vinnu við stærðfræði af því 
að umsókn þinni var ýtt til hliðar 
vegna þess að nafnið Pawel gæfi til 
kynna að þú talaðir ekki nægilega 
góða íslensku (sem er mjög mikil-
væg undirstaða stærðfræði) býð 

ég þig velkominn í hópinn þó ég 
efist ekki um að þú verðir fljótur að 
„stimpla“ þig út.

Stoltur Íslendingur 
Greinin þín í Fréttablaðinu minn-
ir um margt á söguþráð barnaleik-
ritsins Ávaxtakörfunnar. Ávextirn-
ir í körfunni koma upphaflega fram 
við Mæju jarðarber með lítillækk-
andi hætti og láta hana vinna öll 
verstu verkin. Þegar sögunni vindur 
fram villist Gedda gulrót inn í körf-
una og tekur í framhaldi af því við 
hlutverki Mæju í körfunni. Ef mig 
misminnir ekki segir Immi Ananas 
(konungur) orðrétt við Mæju: „Núna 
þarftu að sjá til þess að hún vinni 
öll verkin því að þú ert orðin ein af 
okkur!“ Ekki þarf að orðlengja að 
Mæja var fljót að tileinka sér sömu 

hegðun gagnvart Geddu og hinir 
ávextirnir sýndu henni áður. 

Þar sem ég hef oft sagt að mér 
leiðist að skilgreina mig og aðra í 
„við“ og „þeir“ ætla ég ekki að gera 
það í þessu tilfelli EN, elsku Pawel, 
ekki gera mikið úr sjálfum þér á 
kostnað annarra. Það klæðir þig ein-
faldlega ekki.  

Kær kveðja,
Maður sem fæddist í Bosníu en er 

stoltur Íslendingur í dag.*
*Vinsamlegast lesist Davor Puru-

sic, lögmaður. 

Af innfl ytjendum og jarðarberjum

Geturðu lánað mér einn 
pakka af kaffi til 10 ára? 
Ég borga örugglega aftur. 
Síðan er pakkinn sem var 
keyptur í kjörbúð afhentur. 
Pakkarnir í kjörbúðinni eru 
allir af svipaðri stærð og 
pakkinn til vinstri á mynd 
1. Síðan líða 10 ár og komið 
að því að borga skuldina. 
Miðað er við um það bil 
3,4% raunvexti og þá þarf 
að borga 8 pakka til að gera 
upp lánið. Nú fást nefnilega 
einungis pakkar eins og sýndir eru 
til hægri á mynd 1.

Upprunalegi pakkinn innihélt 
400 grömm af kaffi en nýju pakk-
arnir innihalda einungis 70 grömm. 
Heildarþyngd skuldarinnar er því 
komin í 560 grömm. Sumum finnst 
þetta nú vera frekar ósvífið að 
lána einn pakka af kaffi og heimta 
8 pakka til baka. Er ekki einhver 
forsendubrestur hér? Forsendan 
sem brást var að stærð pakkanna 
breyttist. Það var enginn vegur 
fyrir samningsaðila að sjá það fyrir 
að eftir 10 ár yrðu kaffipakkarnir 
miklu minni. Einungis var hægt að 
skilgreina upphaflega lánið í þeirri 
pakkastærð sem fáanleg var í kjör-
búðinni á lántökudegi. 

Átti einhver að spá fyrir um 
þróun á kaffipakkastærð í búðum? 
Ýmsir höfðu fylgst með þróuninni 
undanfarin ár og séð að pakkarnir 
urðu sífellt minni. Sögulega hefur 
hugsanlega verið rykkjótt minnk-
un þannig að það er ekki alveg auð-
velt að spá hvernig pakkarnir yrðu 
í framtíðinni. En á lánveitandinn 
samt að spá og skrifa spána í lána-
samninginn? Þannig vilja sumir 
túlka ráðgefandi álit EFTA-dóm-
stóls á lánasamningum í verð-
tryggðum krónum, jafnvel beita 
því ákvæði afturvirkt og sekta lán-
veitandann. 

Vilja raunmagnið endurgreitt
Þegar horft er á kaffipakkana er 
ekki alveg auðvelt að sjá hve mikið 
innihaldið í þeim hefur minnkað. 
Margir gjaldmiðlar, eins og t.d. 
íslenska krónan, hafa minnkað í 

rykkjum í tímans rás. Í til-
felli kaffisins er til stöðluð 
mælieining, gramm, sem 
mælir raunmagn kaff-
isins. Þannig má mæla 
raunmagnið í kaffipökk-

unum. Í verðtryggðum lánum er 
oft notast við vísitölu neysluverðs 
til að mæla raunvirði gjaldmiðils. 
Hagstofan reiknar neysluvísitölu 
sem notuð er til að mæla raun-
magnið í gjaldmiðlinum. Þeir sem 
lána vilja fá raunmagn sitt end-
urgreitt og þóknun fyrir tíma og 
áhættu. Hugsanlega þarf að bæta 
við áhættuþóknun fyrir rykkjótta 
þróun í stærð kaffipakkanna. 

Verðtryggð lán eru samningur 
um sjálfvirkan framtíðarlánsrétt 
á hluta vaxtanna. Endurlánað er 
fyrir þeim þætti er svarar til rýrn-
unar raunmagnsins í gjaldmiðl-
inum. Þessi endurfjármögnun er 
sjálfvirk og sparar því málsaðilum 
ferðir í bankann til að semja um 
ný lán. Upp úr 1980 voru algengir 
óverðtryggðir skuldabréfavextir 
í dönskum krónum rúmlega 20%. 
Það voru of háir vextir fyrir flesta 
og því nauðsynlegt að fá lán fyrir 
hluta þeirra vaxta og semja um nýtt 
lán og hækka þannig höfuðstólinn. 

Raunvirði höfuðstólsins breytist 
oftast lítið. Það er aðallega gjald-
miðilinn sem minnkar. Danir settu 
því lög um verðtryggingu 1982. 
Sjálfvirknin sparar mikla vinnu 
og fyrirhöfn. Samningar, t.d. lána-
samningar, verða að hafa viðmiðun 
á því augnabliki sem samningur 
er gerður. Eins og ágætur maður 
sagði: Fortíðin er dauð, framtíðin 
er óviss, við verðum að lifa í núinu. 
Ef samningar eru í kaffipökkum, þá 
eru þeir kaffipakkar sem fást núna 
eina nothæfa viðmiðunin. Væri 
óheiðarlegt að tiltaka hve mörg 
grömm væru í kaffipakkanum?

Hugleiðing um 
lánasamninga

Íslendingar eru upp til 
hópa mikil jólabörn sem 
halda í heiðri gamla 
íslenska siði og venjur. 
Með fjölbreyttara mann-
lífi berast hingað til lands 
í auknum mæli jólasiðir 
annarra þjóða. Jólin eru 
hátíð sem flest okkar bera 
miklar væntingar til. Und-
irbúningur og stemningin 
eru alls ráðandi, það þarf 
að huga að mörgu svo eft-
irvænting breytist ekki í 
vonbrigði. Jólaljós eru hengd upp 
strax í byrjun desember og jóla-
lögin fara að óma. Jólin eru líka 
mikil matarhátíð þar sem keppst 
er við að belgja sig út af alls kyns 
kræsingum. Tímabil áts og sukks 
er alltaf að lengjast í kringum 
jólahátíðina.

Í byrjun aðventu snýst veruleiki 
fólks á haus og margir eiga í erfið-
leikum með að finna tíma fyrir öll 
jólahlaðborðin og jólaskemmtan-
irnar sem eru á dagskrá desemb-
ermánaðar. 

Myrkrið hverfur þar sem allt er 
uppljómað af kertum og jólaserí-
um. Kirkjuklukkur eru notaðar 
til að minna okkur á upphaf jóla 
og fæðingu frelsarans. En þessari 
miklu hátíð ljóss og friðar fylgir 
einnig of mikið óhóf.

Ánægjulegt er þegar fólk 
kemur saman á jólahlaðborði. 
Jólin snúast einmitt um það að 
hittast, vera saman og gleðjast. 
Maður er manns gaman. Flestöll 
veitingahús og veislusalir bjóða 
upp á jólahlaðborð. Borð svigna 
undan mat og drykk – því meira 
sem er á boðstólunum þeim mun 
betra – finnst mörgum. Jólahlað-
borð eru hins vegar ekki endilega 
mjög sniðug því margt af matn-
um sem þar er á boðstólum fer 
til spillis. Stemningin er að borða 
mikið. Oft bjóða fyrirtæki starfs-
mönnum sínum í jólahlaðborð. 
Fólk ber því hugsanlega ekki 
sömu virðingu fyrir matnum og 
ef það þyrfti að borga sjálft fyrir 
hann. Nú er um að gera að belgja 
sig út eins og enginn sé morgun-

dagurinn. Það eru jú að 
koma jól – og þá er allt 
leyfilegt. 

Fólk kann sér ekki hóf 
– diskar á jólahlaðborðum 
eru kúfaðir og öllu bland-
að saman. Um að gera að 
spara ferðirnar að jóla-
hlaðborðinu. Síldin eða 
hryggurinn gætu verið 
búin þegar þú ferð næstu 
ferð. Graflaxsósa lekur 
yfir hangikjötið. Matur-
inn á disknum lítur út eins 

og hann sé að koma úr hrærivél. 
Í eldhúsinu standa matreiðslu-
mennirnir sem hafa lagt mikið 
á sig til að gera jólahlaðborð-
ið sem girnilegast. Fátt gleður 
augað eftir að gesturinn er búinn 
að smyrja fiski og kjöti saman á 
diskinn og hrúga 3-4 sósutegund-
um yfir krásirnar. Bragðið virðist 
ekki skipta máli lengur – nú hefur 
græðgin náð yfirhöndinni. 

Getum haft áhrif
Hvernig væri nú að setja minna 
á diskinn á næsta jólahlaðborði 
og fara jafnvel fleiri ferðir? Taka 
bara einn rétt í einu og njóta þess 
sem á diskinum er. Með því að 
setja minni skammta á diskinn 
minnka líkur á að matur endi í 
ruslinu. Færri ferðir og minna 
magn á diskinum getur meira að 
segja dregið úr skaðsemi lofts-
lagsbreytinga. Því miður er mat-
arsóun staðreynd. Hættuleg 
staðreynd. Ofneysla leiðir af sér 
falska eftirspurn eftir mat sem 
síðar á þátt í að draga úr lífsgæð-
um hér á jörð og veldur margs 
konar náttúruspjöllum. Að ekki 
sé talað um fjármuni og tíma sem 
sóað er um leið. 

Mitt ráð til þín er að huga 
aðeins betur að því sem þú setur 
á diskinn. Að kitla bragðlauk-
ana og njóta matarins – líka sjón-
rænt, vitandi að þú getur lagt þitt 
af mörkum til að gera jörðina líf-
vænlegri. Það þarf ekki að vera 
neitt leiðinlegra og er í ofanálag 
mun hátíðlegra. Að njóta betur og 
að koma í veg fyrir óþarfa sóun. 

Magn og gæði fara ekki alltaf 
saman.

Sagt er að janúar sé mánudag-
ur mánaðanna. Hann birtist fyrr 
en varir og þá hefst sami víta-
hringurinn hjá fjölmörgum – það 
er að reyna að ná af sér jólasukk-
inu og borga kreditkortareikn-
inginn. Hlýnun jarðar og gróður-
húsaáhrif er eitthvað sem kemur 
þér við, og mér líka. Ofsafengin 
veður, þurrkar, flóð – er það sem 
græðgi og virðingarleysi gagn-
vart náttúrunni færir okkur. Og 
þetta byrjar allt og endar á disk-
inum þínum. 

Við getum haft áhrif, en til þess 
þurfum við að vera meðvituð og 
upplýst. Leyfum komandi kyn-
slóðum einnig að njóta jóla í fram-
tíðinni.

Janúar kemur fyrr en varir
UMHVERFIS-
MÁL

Rakel 
Garðarsdóttir
f.h. Vakandi

FJÁRMÁL

Helgi Tómasson
prófessor í hag-
rannsóknum og 
tölfræði við HÍ

SAMFÉLAG

Davor Purusic
lögmaður

➜ Í hreinskilni sagt er ég 
alveg gáttaður á því hvers 
konar staðhæfi ngar þú leyfi r 
þér að setja fram í greininni.

➜ Þeir sem lána 
vilja fá raunmagn 
sitt endurgreitt og 
þóknun fyrir tíma og 
áhættu.

➜ Ofneysla leiðir af sér 
falska eftirspurn eftir mat 
sem síðar á þátt í að draga 
úr lífsgæðum hér á jörð og 
veldur margs konar náttúru-
spjöllum. Að ekki sé talað 
um fjármuni og tíma sem 
sóað er um leið.

Nú hefur fengist glæsileg 
niðurstaða í hönnunar-
samkeppni um samþættan 
leik- og grunnskóla með 
aðstöðu fyrir frístunda- 
og félagsstarf, menn-
ingarmiðstöð, bókasafn, 
sundlaug og íþróttaað-
stöðu Fram í Úlfarsárdal. 
Næstu skref eru að ljúka 
hönnun mannvirkjanna og 
hefja framkvæmdir.

Húsnæði Dalskóla er 
mest aðkallandi í augum 
íbúa Úlfarsárdals, enda liðin sjö 
ár frá því fyrstu íbúar fluttu í 
hverfið. Búið er að selja allar fjöl-
býlishúsalóðir í hverfinu og eru 
nú  eftir um 111 sérbýlishúsalóð-
ir. Gera má ráð fyrir að nemend-
um Dalskóla muni fjölga verulega 

á næstu árum. Nemendur 
Dalskóla eru í dag um 200 
og má áætla að þeir verði 
um 400 eftir tvö ár. 

Borgin hefur nú aug-
lýst lóðirnar í hverfinu 
til sölu á föstu verði og til 
þess að vel takist til með 
sölu lóða verður borgin 
að sýna fram á raunhæfa 
og metnaðarfulla áætlun 
um hraða uppbyggingu á 
þessum nauðsynlega þjón-
ustukjarna. Ekki er ásætt-

anlegt að Reykjavíkurborg ætli 
sér næsta áratuginn eða tvo til 
uppbyggingar þegar borgin hefur 
nú þegar dregið lappirnar í um 
15 ár tengt uppbyggingu íþrótta-
mannvirkja fyrir íbúa Grafar-
holts og Úlfarsárdals.  

Nú er komið að Reykjavíkur-
borg að standa við stóru orðin um 
myndarlega og hraða uppbygg-
ingu í hverfinu eins og lofað var 
þegar lóðirnar í hverfinu voru 
boðnar út og seldar á mjög háu-
verði. Íbúar Úlfarsárdals og Graf-
arholts fagna niðurstöðu úr hönn-
unarsamkeppni og bíða spenntir 
eftir að sjá þessa glæsilegu hönn-
un verða að veruleika.    

Borgin standi við stóru orðin
SKIPULAG

Kristinn Steinn 
Traustason
formaður íbúasam-
taka Úlfarsárdals

➜ Ekki er ásættanlegt að 
Reykjavíkurborg ætli sér 
næsta áratuginn eða tvo til 
uppbyggingar þegar borgin 
hefur nú þegar dregið lapp-
irnar í um 15 ár tengt upp-
byggingu íþróttamannvirkja.



Við gerum meira fyrir þig

Við g
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Lögheimilisforeldri 
hefur nánast allt vald eða 
forræði um hagi barns 
þrátt fyrir sameiginlega 
forsjá. Aðeins þrjár und-
antekningar eru frá þess-
ari reglu en það er þegar 
barn er flutt úr landi, 
barn er skráð í eða úr trú-
félagi og ef barn er sent í 
fóstur frá lögheimilisfor-
eldrinu.

Þegar talað er um 
heimild dómara til þess 
að dæma sameiginlega 
forsjá þá er iðulega fjallað um 
sameiginlegar ákvarðanir for-
eldra og hæfni þeirra til þess að 
taka slíkar ákvarðanir saman. Í 
því sambandi er rétt að fara yfir 
hvaða ákvarðanir foreldrar þurfa 
að taka í sameiningu. Þegar lögin 
eru greind kemur í ljós undarleg 
staðreynd og í engu samræmi 
við þá umræðu sem hefur verið 
í gangi.

Foreldrar skulu taka sameig-
inlega allar meiri háttar ákvarð-
anir sem varða barn nema 
þegar um svokallaðar afgerandi 
ákvarðanir um daglegt líf barns-
ins er að ræða, segir í lögum. Þá 
er í greinargerð með lögunum 
útskýrt hvað felst í meiri háttar 
ákvörðunum sem varða barn og 
hvað felst í afgerandi ákvörðun 
um daglegt líf barns.

Lögheimilisforeldri hefur 
heimild til að taka sjálft afger-
andi ákvarðanir um daglegt líf 

barnsins án samráðs við 
hitt foreldrið. Afgerandi 
ákvarðanir eru meðal 
annars hvar barnið skuli 
eiga lögheimili innan-
lands, hvar barnið skuli 
vera í leikskóla, grunn-
skóla og daggæslu, um 
heilbrigðisþjónustu, 
tannlæknaþjónustu, 
ungbarnaeftirlit, hvers 
konar rannsóknir, grein-
ingu, meðferð, lyfjagjöf 
og aðgerðir, reglubund-
ið tómstundastarf s.s. 

tónlistarskóla, íþróttastarf og 
félagsstarf.

Öryggisventill
Umgengnisforeldri, óháð forsjá, 
hefur heimild til þess að taka 
nauðsynlegar ákvarðanir um 
daglegt líf barns sem fylgja 
umgengninni á þeim tíma sem 
umgengni fer fram. Þessar nauð-
synlegu ákvarðanir varða klæða-
burð, mataræði, svefntíma, sam-
skipti barns við aðra, afþreyingu 
og tómstundir barns á meðan 
umgengni varir.

Ekki er skilgreint í barnalögum 
hvaða ákvarðanir foreldrar með 
sameiginlega forsjá taki sam-
eiginlega að öðru leyti en þegar 
fara á með barn úr landi. Þar 
getur þá sýslumaður úrskurðað 
ef um ómálefnalega synjun er að 
ræða. Um aðrar sameiginlegar 
ákvarðanir foreldra er vísað til 
annarra laga og þannig eru sam-

eiginlegar ákvarðanir skilgreind-
ar í lögum um skráð trúfélög og 
barnaverndarlögum. Foreldr-
ar taka þá saman ákvörðun um 
skráningu barns í eða úrsögn úr 
trúfélagi og samþykki beggja for-
eldra þarf þegar barnavernd leit-
ar eftir samþykki foreldra fyrir 
vistun barns yngra en 15 ára hjá 
þriðja aðila í barnaverndarmáli. 
Barnavernd hefur þó heimild til 
þess að ráðstafa barni án sam-
þykkis beggja foreldra ef með 
þarf.

Foreldri sem ekki deilir lög-
heimili með barni er samt ákveð-
inn öryggisventill í lífi barns, 
fari það með sameiginlega forsjá. 
Það er svona eins og leikmaður 
sem situr á varamannabekk. 
Þegar foreldrar fara sameigin-
lega með forsjá barns þá er öðru 
foreldri heimilt að taka nauðsyn-
legar ákvarðanir ef hitt foreldr-
ið er hindrað í að sinna forsjár-
skyldum sínum. Þetta getur t.d. 
átt við ef foreldri er horfið eða 
mjög sjúkt, en ætti einnig við 
ef foreldri er langdvölum fjarri 
heimili.

Sameiginleg forsjá – öryggis-
ventill fremur en forræði

GEÐORÐIN 10
Grein 2

Greinin er önnur greinin af tíu í 
greinaröð jafnmargra úrræða og/eða 
félaga á geðheilbrigðissviðinu á höfuð-
borgarsvæðinu um Geðorðin 10. 

Það er viðurkennt að fyrstu vik-
urnar í lífi sérhvers barns skipta 
sköpum fyrir þroska heilans og 
á því tímabili skiptir líkamleg 
snerting sköpum fyrir manninn 
út lífið, sem og ástúð og hlýja. 
Einlæg vinátta byggist á hlýju og 
skiptir þá engu hver maðurinn er. 
Menn eru félagsverur.

Nútímaaðstæður krefjast meiri 
víðsýni en áður og jafnvel ósér-
plægni því að lífveran og við-
horfin breytast í sífellu. Þegar 
við tölum og hugsum um annað 
fólk getum við ekki látið sem það 
skipti okkur ekki lengur máli. 
Hugsi maður aðeins um sjálfan 
sig og skeyti engu um réttindi 
og velferð annarra, eða það sem 
verra er, reynir að græða á þeim, 
leiðir það fyrr eða síðar til tjóns 
fyrir viðkomandi. Hann glatar 
vinum og elsku sem létu sér annt 
um velferð hans.  

Þegar maður vinnur fyrir aðra 
er maður í raun og veru að vinna 
fyrir sjálfan sig. Maður er að 
koma sér upp hinum dýra sjóði 
sem mölur og ryð fá ekki eytt. 
Sjálfsmynd manns er forsenda 
þess að höndla hamingjuna. Þess 

vegna þurfum við að móta samfé-
lag sem stuðlar að sterkari sjálfs-
mynd. Hún liggur í þeirri gæsku 
frumbernskuáranna, er við erum 
mótuð frá til lífstíðar. 

Einlæg vinátta byggist á hlýju 
og skiptir þá engu hver staða 
manns er. Velferð og réttindi ann-
arra skiptir höfuðmáli. Því sann-
ari vinir sem við erum, því meira 
berum við úr býtum. Um einstigi 
skyldunnar liggur þroskaleiðin 
í lífi sérhvers manns. Maðurinn 
hefur fyrst og fremst skyldur við 
sjálfan sig. Og með því að gera 
sjálfan sig að betri manni, bætir 
hann heiminn. 

Það er dýrmætt að eignast 
sálarfrið. Allir menn leita að 
slíkum friði. Hugurinn er einn 
hinn sanni orrustuvöllur manns-
ins. Þetta líf og þessi heimur, er 
heimur átaka og baráttu. Menn 
verða að rata hinn gullna meðal-
veg milli tvenns; deyfðar og sljó-
leika annars vegar og hins vegar 
að rasa ekki um ráð fram. 

Lífið hefur ekki nauðsynlegan 
tilgang. Lífið er tilgangur. Til-
gangur hverrar lífsveru birtist 
sem löngun. Löngun til þess að 
gera skyldu sína. Þess vegna er 
leið skyldunnar vegur sem ligg-
ur upp og fram og það slást allar 
langanir mannsins í för með 
henni. Maðurinn á sér frjálsan 
vilja. Vilji okkar breytist í verk. 
Við ráðum hugsunum okkar. 

Hugsun, orð, verk verða allt-
af orsök sem hefur í för með sér 
ákveðnar afleiðingar sem mæta 
okkur sjálfum fyrr eða síðar. 
Menn móta sitt eigið geð, hugs-
un og búa til sitt eigið eðli. Vald 
heimsins er valdið yfir sjálfum 
sér fyrst og fremst, lífi sínu, 
verkefnum og nánasta umhverfi. 

Valdalaus er sá einn sem miss-
ir vald yfir sjálfum sér. Þess 
vegna verður hver og einn að 
hlúa að því er okkur er dýrmæt-
ast í þessu lífi.  

Maður er manns gaman.

Hlúðu að því sem þér 
þykir vænt um

Að velja sér landfesti, kæri ráðherra
Margir læknar sögðu fyrir nokkrum árum að þeir færu aldrei 
í verkfall vegna launa sinna, það væri ekki samboðið lækna-
stéttinni. Læknar eiga engan verkfallssjóð enda ætluðu þeir 
sér aldrei í verkfall. Þrátt fyrir þessa fortíð eru allir þessir 
læknar í dag í verkfalli og samstaðan er algjör. Réttlæting 
læknanna er ekki sjálf launin, réttlætingin er hvort læknar 

verði þátttakendur í heilbrigðiskerfinu til framtíðar eða ekki. Þeir vita að 
án þeirra verður ekki neitt heilbrigðiskerfi. Þess vegna berjast menn.
Kæri Kristján og Co, ekki stóla á að læknar segi ekki upp. Læknar eru 
komnir út á ystu nöf, þeir geta ekki lengur tekið þátt í þessu leikriti um 
að allt sé í lagi. Það er ekki hægt að reka heilbrigðiskerfið á fornri frægð, 
það sekkur núna og íslenskir læknar eru menn að meiri að standa upp 
og viðurkenna hið augljósa.
Ég ráðlegg þér því eindregið að tryggja landfestar, það er skylda þín.
http://blog.pressan.is
Gunnar Skúli Ármannsson

AF NETINU

SAMFÉLAG

Heimir 
Hilmarsson
varaformaður 
Félags um 
foreldrajafnrétti

➜ Umgengnisforeldri, 
óháð forsjá, hefur heimild 
til þess að taka nauðsyn-
legar ákvarðanir um daglegt 
líf barns sem fylgja um-
gengninni á þeim tíma sem 
umgengni fer fram. 

➜Sjálfsmynd manns er for-
senda þess að höndla ham-
ingjuna. Þess vegna þurfum 
við að móta samfélag sem 
stuðlar að sterkari sjálfs-
mynd. Hún liggur í þeirri 
gæsku frumbernskuáranna, 
er við erum mótuð frá til 
lífstíðar.

GEÐHEILBRIGÐI

Helga 
Hallbjörnsdóttir

Eyjólur Magnús-
son Scheving
f.h. Handarinnar

Ábendingahnappinn má 

finna á www.barnaheill.is
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UHD Retina skjá og Touch ID fingrafaraskanna.
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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.

Kvikmyndin Með allt á hreinu var frumsýnd á þessum 
degi árið 1982. Leikstjórn myndarinnar var í höndum 
Ágústs Guðmundssonar en handritið skrifuðu hljóm-
sveitin Stuðmenn og leikarinn Eggert Þorleifsson 
ásamt fyrrnefndum Ágústi.

Grín og tónlist er alls ráðandi í myndinni sem fjallar 
um tvær hljómsveitir; Stuðmenn og Gærurnar. Þær 
ferðast um Ísland og lenda í ýmsum spaugilegum upp-
ákomum á leið sinni.

Það má með sanni segja að Með allt á hreinu sé 
ein vinsælasta, íslenska bíómyndin fyrr og síðar og 
þó rúmir þrír áratugir séu síðan hún var fyrst sýnd 
vitna landsmenn oft í hana á förnum vegi. Svo ekki sé 
minnst á tónlistina sem lifir góðu lífi enn í dag.

ÞETTA GERÐIST: 18. DESEMBER ÁRIÐ 1982

Kvikmyndin Með allt á hreinu er frumsýnd
➜ Fleygar setningar 

úr myndinni
„Lásinn er inn út, inn inn út.“

„Það verður sko engin helvítis 
rúta, það verður langferðabíll!“

„Hvernig á ég að geta sungið 
lagið, þetta er ómöguleg tón-
tegund. Ég syng lengst upp í 
rassgati.“

„Ég tvista til að gleyma.“

„Mengi er fyrst og fremst skapað sem 
vettvangur til að hugsa út fyrir boxið, 
prófa sig áfram á ýmsum sviðum og 
vinna með öðru fólki. Það þarf ekki 
endilega að vera bundið við listir eins 
og það hefur verið hingað til. Ég myndi 
vilja sjá aðra hluti í Mengi, eins og 
pælingar úr öðrum hliðum samfélags-
ins, til dæmis fræðimanna eða úr við-
skiptalífinu,“ segir Bjarni Gaukur Sig-
urðsson, eigandi Mengis á Óðinsgötu. 
Mengi fagnar eins árs afmæli sínu um 
þessar mundir.

„Þetta er búið að vera mjög merki-
legt ár. Þetta er þannig lagað einstök 
hugmynd og einstakur staður, hálf-
gerður listaklúbbur ef svo má segja. 
Það er búið að vera hellingur af frá-
bærum viðburðum hjá okkur með frá-
bærum listamönnum sem hafa ekki 
haft vettvang til að flytja sitt efni en 
eru reyndir og þekktir í bransanum. 
Þetta ár er líka búið að vera skemmti-
legt og lærdómsríkt,“ segir Bjarni. 

Dagskráin í þessari viku er óvenju 
glæsileg vegna afmælisins. Í kvöld 
sér Úlfur Hansson um að skemmta 
gestum en hann vinnur nú að hljóm-
sveitarverki fyrir L’Orchestre Phil-
harmonique de Radio France og Sin-
fóníuhljómsveit Íslands meðan hann 
klárar mastersnám í tónsmíðum við 
Mills College í Kaliforníu. Á föstu-
daginn verður síðan afmælisfögnuð-
ur í Mengi og á laugardaginn kemur 
tvíeykið Lazy blood, eða Valdimar 
Jóhannsson og Erna Ómarsdóttir, 
fram í Mengi í fyrsta sinn. Á sunnu-
daginn flytja síðan söngkonan Guð-
rún Jóhanna Ólafsdóttir og spænski 
gítarleikarinn Francisco Javier Jáu-
regui lög af geisladiskunum sínum 
Mitt er þitt – íslensk og spænsk söng-
lög, English and Scottish Romantic 
Songs for Voice and Guitar og Secre-
tos quiero descubrir – Spanish Music 
for Voice, Violin and Guitar. Allri dag-

skrá er stillt upp af Skúla Sverrissyni, 
sem er listrænn stjórnandi Mengis og 
sér hann um að velja atriðin sem koma 
fram.

„Upprunalega hugmyndin, sem er 
enn við lýði, er að í Mengi séu helst 
þrír viðburðir í viku. Það hefur verið 
ýmiss konar list, til dæmis tónlist, 
dans, leikhús, vídeóverk, myndlist, 
gjörningar og fleira. Rauði þráðurinn 
hjá okkur er að vera alltaf með reglu-
lega dagskrá sem er yfirleitt á sama 
tíma og kostar yfirleitt það sama inn,“ 
segir Bjarni en Mengi er rekið alfarið 
án utanaðkomandi styrkja. Það sem er 
enn fremur einstakt við hugmyndina á 
bak við Mengi er að listamenn fá ávallt 
greitt fyrir list sína.

„Það kostar ekkert að fá að koma 

fram hjá okkur. Listamenn fá greitt 
hlutfall af seldum miðum þannig að 
þeir fá alltaf greitt. Það er gert til 
að viðhalda metnaði, bæði hjá okkur 
og öðrum, að menn fái umbun fyrir 
listina og það er ekki ætlast til þess að 
listamenn fái ekki borgað eins og við-
gengst,“ segir Bjarni.

En hvernig lítur næsta ár út á þess-
um listræna vettvangi?

„Við ætlum að halda áfram og reyna 
að bæta okkur.“

 liljakatrin@frettabladid.is

Hugsa út fyrir boxið
Mengi á Óðinsgötu fagnar eins árs afmæli um þessar mundir. Bjarni Gaukur Sigurðsson, 
eigandi Mengis, segir árið hafa verið lærdómsríkt og stefnir á að gera betur á því næsta.

 Þetta er þannig lagað 
einstök hugmynd og ein-
stakur staður, hálfgerður 

listaklúbbur ef svo má segja.

BJARTSÝNN FYRIR NÆSTA ÁR  „Við ætlum að halda áfram og reyna að bæta okkur,“ segir 
Bjarni um framtíðarhorfur Mengis. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Þökkum innilega auðsýnda samúð og 
vinarhug vegna andláts ástkærs eiginmanns 

míns, föður okkar, tengdaföður,  
afa og langafa,

ÞORSTEINS GÍSLASONAR
skipstjóra,

Naustahlein 1, Garðabæ,

sem lést á Landspítalanum þann 12. ágúst 
síðastliðinn.

Vilborg Vilmundardóttir
Vilmundur Þorsteinsson Bjarney Jóhanna Sigurleifsdóttir
Gísli Þorsteinsson  Jolanta Salminaite
Hrefna Björg Þorsteinsdóttir Guðmundur Löve
Þorbjörg St. Þorsteinsdóttir Aðalbjörn Þórólfsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskulegur faðir okkar, 

tengdafaðir, afi og langafi,

EINAR GUÐMUNDSSON
pípulagningameistari,

Laufbrekku 20, Kópavogi,

lést á krabbameinsdeild Landspítalans  
2. desember. Útförin fer fram frá Kópavogs-
kirkju föstudaginn 19. desember kl. 13. Blóm og kransar eru 
vinsamlega afþakkaðir, þeim sem vilja minnast hans er bent á 
krabbameinsdeild Landspítalans.

Elín Einarsdóttir
Guðmundur Einarsson Anna Karlsdóttir
Kjartan Einarsson Claudia Spagnol
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskulegur eiginmaður minn, faðir, 
tengdafaðir og afi,

BALDVIN STEINDÓRSSON
rafvirkjameistari,

sem lést á hjúkrunarheimilinu Eir laugar-
daginn 13. desember, verður jarðsunginn 
föstudaginn 19. desember frá Háteigskirkju  
kl. 13.00. Blóm og kransar vinsamlega afþakkaðir en þeim sem 
vilja minnast hans er bent á Kristniboðssambandið.

Lilja Magnúsdóttir
Lilja Baldvinsdóttir Þorbjörn Viggósson
Kristján Baldvinsson Bryndís Ottósdóttir
Magnús Baldvinsson Bettina Wilhelmi
Halldór Baldvinsson Katrín Garðarsdóttir
Guðbjörn Baldvinsson Ingibjörg Sigurðardóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Okkar ástkæra móðir, amma,  
langamma og tengdamóðir,

BIRNA MULLER
Dalbraut 18, 
Reykjavík,

lést á hjúkrunarheimilinu Eir mánudaginn  
15. desember.

Stefanía Muller Stefán Guðmundsson
Marie Muller Friðrik Ólafsson
Björg I. Muller Johnny Arne Hansen
Leifur H. Muller Linda Ekløff Muller
Sveinn Muller Alda Hjartardóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Bróðir okkar, mágur og frændi,

VILHJÁLMUR BJÖRNSSON
Víkurhóli, Dalvík,

verður jarðsunginn frá Dalvíkurkirkju 
laugardaginn 20. desember nk. kl. 13.30.

Auður Björnsdóttir Magnús Stefánsson
Helgi Björnsson Sigrún Friðriksdóttir
Ingibjörg Björnsdóttir Árni Óskarsson
Svavar Björnsson Ann Björnsson
systkinabörn og fjölskyldur.

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar, 
tengdamóðir og amma,

KOLBRÚN SIGURÐARDÓTTIR
Háabergi 17,
Hafnarfirði,

lést á líknardeild Landspítalans þriðjudaginn 
16. desember. Útför hennar fer fram frá 
Hafnarfjarðarkirkju mánudaginn 22. desember kl. 13. Þeim 
sem vilja minnast hennar er bent á Ljósið eða líknardeild 
Landspítalans.

Benedikt R. Steingrímsson
Margrét Benediktsdóttir Pétur Hafliðason
Jenný Ýrr Benediktsdóttir Ágúst Þórhallsson
Hlín Benediktsdóttir Gísli Þór Jónsson
Guðrún Benediktsdóttir Steinn Sigurðsson
Selma Benediktsdóttir Eiríkur Ástvald Magnússon

og barnabörn.

RAGNHEIÐUR SIGURÐARDÓTTIR
frá Kolstöðum

andaðist mánudaginn 15. desember  
á hjúkrunarheimilinu Sóltúni.  
Jarðarförin auglýst síðar. 

Fyrir hönd ættingja og vina,
Ásgeir Sigurðsson

Innilegar þakkir til allra sem sýndu okkur 
samúð og hlýhug vegna andláts og útfarar 

eiginkonu minnar og móður,

KRISTÍNAR S. R. GUÐMUNDSDÓTTUR
Öldusölum 1, Kópavogi.

Sérstakar þakkir til starfsfólks líknardeildar 
Landspítalans fyrir frábæra umönnun.

Jón Ögmundsson
Guðmundur Þór Kristjánsson
Kristján Örn Kristjánsson

Vegna stærðar blaðsins á morgun, föstudag,  
verður Fréttablaðið prentað í tvennu lagi.

Frestur til að skila inn dánarauglýsingum í  
föstudagsblaðið færist því fram til kl. 13.30.



„Það kannast flestir við einkenni 
þess að hafa borðað mikið um jól-
in, vera útblásinn, illt í maganum 
og finna fyrir vanlíðan. Uppþemba 
og meltingarónot eru algeng 
vandamál í kringum hátíðir og 
fátt er betra til að líða vel í mag-
anum eftir máltíðir en Pró gastró 
DDS+3,“ segir Ásta Kjartans-

dóttir, vörustjóri hjá 
Gengur vel ehf. „Tvö 
hylki af Prógastró 
fyrir stóra máltíð 
geta létt verulega 
á meltingunni og 
þá sérstaklega ef á 
boðstólum er reykt 

kjöt, feitar sósur og því um líkt. 
Prógastró DD+3 er einn öflugasti 
asídófílusinn á markaðnum í dag. 
Hann inniheldur fjórar tegundir 
af góðgerlum sem eru bæði gall- 
og sýruþolnir, margfalda sig í 
smáþörmunum og koma þeim í 
frábært jafnvægi. Maginn verður 
glaður og við með!“

SÝRU- OG GALLÞOLNIR GERLAR
Mikilvægt er að gerlarnir sem 
teknir eru séu sýru- og gallþolnir 
því maginn inniheldur mikla sýru 
og próbíótísku gerlarnir eiga 
mjög erfitt með að lifa af í því 
háa sýrustigi sem fyrirfinnst í 
maganum. Þörfin fyrir góðgerlana 
er í smáþörmunum og því þurfa 
þeir að lifa af ferðina í gegnum 
súran magann. Dr. S.K. Dash, höf-
undur Prógastró DDS+3, hefur 
þróað tækni sem gerir alla hans 
gerla sýruþolna. Prógastró DDS+3 
þarf ekki nauðsynlega að geyma 
í kæli og því finnst hann í hillum 
á sumum sölustöðum en samt er 
ráðlagt að geyma hann í kæli eftir 
opnun.

LISTRÆNN STJÓRNANDI
Söngkonan Rihanna hefur verið útnefnd listrænn 
stjórnandi Puma og mun hafa umsjón með hönnun 
kvennalínu fyrirtækisins. Hún er komin í hóp þekktra 
íþróttamanna á borð við Usain Bolt og Mario Balotelli 
sem starfa með fyrirtækinu.

LÉTTIR VERULEGA 
Á MELTINGUNNI
„Tvö hylki af Prógastró fyrir 
stóra máltíð geta létt veru-
lega á meltingunni og þá 
sérstaklega ef á boðstólum 
er reykt kjöt, feitar sósur og 
því um líkt.“

BETRI MELTING 
UM HÁTÍÐARNAR
GENGUR VEL KYNNIR  Færðu oft illt í magann af reyktu kjöti eða verður 
að leggja þig eftir að hafa borðað stóra máltíð? Taktu málið í þínar hendur 
og prófaðu Prógastró DDS+3. Það getur létt verulega á meltingunni.

ÚTSÖLUSTAÐIR
Flest apótek, heilsubúðir og 
heilsuhillur stórmarkaða og 
verslana. Nánari upplýsingar 
á www.gengurvel.is.

Ásta 
Kjartansdóttir

20% afsláttur 
af úlpum og kápum 

fram að jólum!

TÆKIFÆRISGJAFIR
TILBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐTILBOÐOÐ

- mikið af frábærum - mmiikkikið aaf frfrráábbæærurumum boðumttiillbbooðuðumum

Laugaveg i  178  -  S ím i :  568  9955

Hnífaparatöskur – 12 manna
14 tegundir

Verð frá kr. 24.990

ht.is

með Android

UMBOÐSMENN UM LAND ALLT

með

Engin venjuleg upplifun

Við kynnum 
Philips Ambilight 
9000 sjónvörpin

Ultra HD með Android

AKRANES • AKUREYRI • HÚSAVÍK • EGILSSTAÐIR • SELFOSS • REYKJANESBÆR • REYKJAVÍK 
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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.

Útgefandi: 365 miðlar | Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal | Hönnun: Silja Ástþórsdóttir 
Sölumenn: Bryndís Hauksdóttir, bryndis@365.is, s. 512 5434  Kolbeinn Kolbeinsson, kkolbeins@365.is, s. 512 5447

KLASSÍSK
„Ég er oftast klass-
ísk og fín - svona 
„sophisticated 
look“. Mér finnst 
mjög gaman að 
klæða mig fínt en 
er líka mikið í rokk-
leðurlúkkinu. En ég 
myndi aldrei fara í 
íþróttafötin nema á 
æfingu.“

Menntun? BS í fjármálafræði 
og BA í stjórnmálafræði frá 
háskólanum í Flórída, og 

meistaragráða í fjármálahagfræði frá 
Háskóla Íslands.

Störf? Ég hef unnið hjá Secret 
Solstice Productions og Selected í 
Smáralind meðfram. Svo er ég að 
leita mér að vinnu! Og ef þú, sem ert 
að lesa þetta, ert með fjármála- eða 
markaðsstarf fyrir ótrúlega duglega 
stelpu, þá hafðu samband.

Ertu tískumeðvituð? Já, ég verð 
að segja það …

Hvernig klæðir þú þig hvers-
dags? Í gallabuxur/skinny jeans, 
svarta ökklaskó eða stígvél, flotta 
skyrtu og leðurjakka – og svo er ég 
alltaf með skartið mitt.

Hvernig klæðir þú þig spari? Í 
klassískan svartan kjól eða „wrap-
dress“ með svörtum sokkabuxum, 
pels og hælaskó – og rauðan varalit.

Hvernig lýsir þú stílnum þínum? 
Ég er oftast klassísk og fín – svona 
„sophisticated look“. Mér finnst 
mjög gaman að klæða mig fínt en er 
líka mikið í rokk-leðurlúkkinu. En 
ég myndi aldrei fara í íþróttafötin 
nema á æfingu. 

Hvar kaupir þú fötin þín? Oftast 
erlendis. Ég panta mikið erlendis 
frá – en hérna heima, þá er það í 
Selected í Smáralind, Kolaportinu 
og fatamörkuðum. 

Eyðir þú miklu í föt? Já, örugg-
lega meira en aðrir. En ég er svo 
góð í að gera góð kaup! Ég get yfir-
leitt fundið það sem mig langar í á 
netinu og sparað heilmikið. Ég er 
líka með reglu – að bíða í allavega 
sólarhring áður en ég kaupi mér föt 
úti í búð. 

Hver er uppáhaldsflíkin þín? 
Burberry-leðurjakkinn minn og Jör-
kápan mín.

Uppáhaldshönnuðir? Eliza-

beth & James, Alexander Wang & 
McQueen, Diane Von Furstenberg, 
JBrand Jeans og Kenzo.

Bestu kaupin? Jör-kápa, Schu-
macher-kápa frá Sævari Karli, en 
báðar fékk ég á ruglafslætti. Svo 
svarti Ella-kjóllinn og DVF-wrap-
kjóllinn minn – og Romygold-leður-
taskan mín sem ég er ALLTAF með. 

Verstu kaupin? Allt sem ég hef 
keypt í Kolaportinu sem er mega 
hipster.

Hverju verður bætt við fataskáp-
inn fyrir jólin? Svörtum pels sem 
ég pantaði frá Urban Outfitters og 
svörtum jólakjól frá YAS í Vero-
Moda.

Hver er helsti veikleiki þinn 
þegar kemur að tísku og útliti? Ég 
er svolítill merkjasnobbari – ég fíla 
designer-föt á góðu verði. Annars er 
það líka leður og gull.  

Hvers konar fylgihluti notar þú? 
Ég er alltaf með stórt flott úr, gull-
skart og stóra leðurtösku – og svo 
er ég líka oft með stór hálsmen.

Hvaða förðunarvörur notar þú 
daglega? Ég mála mig daglega og 
nota MAC eða Chanel foundation, 
MAC og Smashbox BB concealer, 
Bare Minerals Powder, Benefit Bene-
tint blush, Estée Lauder Bronzer, 
Benefit Highlighter, Lancôme mask-
ara, Shu Uemura EyeLash curler, 
Stila eyeshadow, Benefit EyeBright 
inner eyeliner, Stila liquid eyeliner, 
Rosebud Perfume Co. gloss. Svo er 
ég alltaf með ilmvatn, til dæmis Marc 
Jacobs classic, Chanel Chance Eau 
Tendre eða Atelier Cologne Cédrat 
Enivrant.

Áttu þér tískufyrirmynd? Victoriu 
Beckham – hún er ALLTAF fín. Svo 
bara vinkonur mínar í kringum 
mig – þær eru með svo ólíkan og 
fjölbreyttan stíl að ég fæ alltaf hug-
myndir frá þeim.

BÍÐ EINN DAG ÁÐUR EN ÉG KAUPI
TÍSKA  Kristjana Kristjánsson hefur miklar skoðanir á tísku enda hefur hún tekið að sér verkefni sem stílisti en í grunninn er hún 
fjármálahagfræðingur. Hún segist hálfgerður merkjasnobbari en hafi sérstakan hæfileika þegar kemur að því að gera góð kaup.

GLÆSILEG
Kristjana er í leður har-
em-buxum frá Selected, 
jakka frá Bebe, silkiklút 
frá KronKron, hvítum 
toppi frá American-
Eagle. Hún er með 
Michael Kors úr, Marc 
Jakobs wishbone-
hálsmen, þríkross og 
sítt gullhálsmenn frá 
Banana Republic og 
eyrnalokka frá Bulgari. 
MYND/STEFÁN

VETRARDAGAR
20% afsláttur af öllum fatnaði

Ný sending af 
vörum frá Basler! 

Peysur, jakkar og vinsælu 
viskose buxurnar  

komnar aftur.

Jólin komin í Parísartízkuna.
Verið velkomin.

Parísartízkan býður upp á  
vandaðan tísku- og skófatnað  

frá Þýskalandi og Ítalíu í  
stærðum 36-50. Áhersla  
er lögð á gæði og góða  
persónulega þjónustu

Skipholti 29b • S. 551 0770

FYRIR DÖMUR 

OG HERRA

Verð:24.000.-

Jólagjöfin í ár! 
Vinsælu kuldaskórnir 
með mannbroddunum

Fylgist með okkur áSjá fleiri myndir á

JÓLAKJÓLAR

40% afsl.

AÐEINS Í DAG

OPIÐ
10-22

Sjá fl i i di

l.



Úrsmíðameistari okkar 
missir aldrei einbeitinguna
Vegna annálaðrar einbeitingar, nákvæmni og 45 ára 
reynslu, tryggir úrsmíðameistarinn gæði íslensku úranna.

Gilbert Ó. Guðjónsson úrsmíðameistari og alþekktur fagmaður 
grandskoðar hvert einstakt úr áður en það yfirgefur verkstæði 
okkar.

JS úrin eru íslensk hönnun og framleiðsla, sett saman á 
úrsmíðaverkstæði Gilberts, þar sem viðskiptavinir geta 
komið og hitt úrsmiðina sem setja saman úrin þeirra.

Úrvalið af JS úrum hefur aldrei verið meira og ættu flestir að 
geta fundið íslenskt úr við sitt hæfi en úrvalið má skoða á 
vefsíðu www.gilbert.is eða www.jswatch.com.

www.gilbert.is
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Ég hef ekki selt verk áður á safn, 
þetta er ótrúlega skemmtilegt,“ 
segir Helga Ragnhildur Mogensen 

skartgripahönnuður en sænska hönn-
unarsafnið Röhsska Museet keypti verk 
eftir hana á dögunum, Rauða þráðinn.

Rauði þráðurinn er hluti af farand-
sýningunni From the Coolest Corner 
sem flakkar nú um Skandinavíu og 
staldraði meðal annars við í Röhsska. 
Alls var 61 hönnuði frá Norðurlönd-
unum og Eistlandi boðin þátttaka og frá 
Íslandi eiga auk Helgu Hulda B. Ágústs-
dóttir, Ástþór & Kjartan hjá Orr og 
Hildur Ýr Jónsdóttir verk á sýningunni.

Verk Helgu er hálsmen sem saman-
stendur af litlum bútum úr rekaviði sem 
tengjast allir með rauðum þræði. 

„Á hvern bút hef ég skrifað nafn með 
blýanti. Þetta eru nöfnin á fjölskyldu 
minni og hálsmenið er tákn um fólkið 
sem fer með mér norður á Strandir. 
Þangað hefur fjölskyldan farið frá því ég 
var lítil stelpa og þeim stað fylgir mikil 
nostalgía,“ segir Helga. „Ég nota mikið 
efni úr fjörunni í mín verk svo sem reka-
við og einnig roð til að fá lit. Verkið er 
tenging við fjölskyldu mína og tenging 
við þennan stað en það er unnið úr 
rekaviði úr fjörunni á Ströndum.  Margir 
hafa nefnt að verkið líti út eins og ættar-
tré.“

Síðasta eina og hálfa árið hefur Helga 
eingöngu unnið að eigin hönnun undir 
nafninu Helga Mogensen. Þá er hún 
hluti af hópi hönnuða og listamanna 
Kirsuberjatrésins þar sem hún selur 
vörur sínar. Hún segir nokkur spenn-
andi verkefni fram undan sem ekki megi 
ljóstra upp um strax en verði kynnt 
þegar nær dregur HönnunarMars. Sýn-
ingunni From the Coolest Corner mun 
ljúka í München í Þýskalandi snemma á 
næsta ári.  ■heida@365.is

RÖHSSKA KEYPTI 
RAUÐA ÞRÁÐINN
ÍSLENSK HÖNNUN  Helga Ragnhildur Mogensen skartgripahönnuður 
tekur  þátt í farandsýningunni From the Coolest Corner sem flakkar nú um 
 Skandinavíu. Röhsska Museet keypti verk Helgu þegar sýningin kom við þar.

FUGLAR Eyrnalokkar í formi smáfugla eftir Helgu.
 MYND/HELGA MOGENSEN

REKAVIÐUR Helga sækir efnivið sinn mikið í 
fjöruna á Ströndum og vinnur einnig með roð. 
 MYND/HELGA MOGENSEN

RAUÐI ÞRÁÐURINN Hálsmen Helgu úr rekavið og rauðu bandi er nú hluti af 
safneign Röhsska Museet í Gautaborg. MYND/HELGA MOGENSEN

HÖNNUÐUR Helga 
Ragnhildur Mogensen 
er ein fjögurra íslenskra 
skartgripahönnuða sem 
boðin var þátttaka í far-
andsýningunni From the 
Coolest Corner. Sænskt 
hönnunarsafn keypti verk 
Helgu þegar sýningin 
staldraði við þar. Forvitn-
ast má um hönnun Helgu 
á www.helgamogensen.
com.
 MYND/GVA

TÍSKA

Stærðir 38-52

Bæjarlind 1-3
201 Kópavogur 

s: 571-5464

my style

Smart jólaföt,  
fyrir smart konur

Fæst í apótekum og heilsubúðum
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Virkar lausnir frá OptiBac

One Week Flat
Minnkar þembu og Vindgang

Skeifunni 8  • 108 Reykjavík  •  Sími: 517 6460 • www.belladonna.is

Verslunin Belladonna

Stærðir 38-58

Flott föt, fyrir flottar konur

CREENSTONE
EINSTÖK GÆÐI
VEGLEG 
JÓLAGJÖF

Laugavegi 63 • S: 551 4422

Ábendingahnappinn 
má finna á 

www.barnaheill.is
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BRETAR 
SOFA NAKTIR
Könnunin sýndi að 
breskir karlmenn 
kjósa helst að sofa 
naktir, mun fleiri 
en bræður þeirra 
á meginlandinu. 
5.000 manns voru 
spurðir í könnun-
inni um kaupvenj-
ur. Konur reynd-
ust fimm sinnum 
líklegri til að eiga 
náttföt en karlar. 

Um 25% breskra karlmanna sofa 
ekki í náttfötum og eiga engin 
slík. Þetta kemur fram í nýlegri 

könnun. Um 1970 sváfu allir í náttföt-
um samkvæmt könnunum á þeim tíma 
en nú er öldin önnur. Það var fyrir-
tækið Cotton USA sem lét framkvæma 
könnunina en fyrirtækið vinnur með 
bómull og selur í meira en 50 löndum. 
Fyrirtækið er með sautján skrifstofur 
víða um heim. 

Könnunin sýndi að breskir karl-
menn kjósa helst að sofa naktir, 
mun fleiri en bræður þeirra á megin-
landinu. 5.000 manns voru spurðir 
í könnuninni um kaupvenjur. Konur 
reyndust fimm sinnum líklegri til að 
eiga náttföt en karlar. Þeir sögðust 
margir eiga óþægilegar minningar frá 
barnæsku sinni varðandi náttföt. 

HAFA ÞAÐ KÓSÍ
Allt önnur staða birtist þegar 
ítalskir karlar voru spurðir. 
Annar hver þeirra sefur 
alltaf í náttfötum. Í 
Þýskalandi hefur þeim 
karlmönnum fækkað 
sem vilja sofa í nátt-
fötum frá fyrri könn-
unum nema í Berlín, 
þar kjósa enn flest-
ir að sofa í þeim. 

Þótt færri karl-
ar sofi í nátt-
fötum eru enn 
margir sem líta 
til Playboy-
kóngsins 
Hughs Hefner í 
silkislopp með 
aðdáun. Dýrar 
og fínar versl-
anir í Bretlandi 
selja silkinátt-
föt og -sloppa 
í anda hans. 
Samkvæmt því 
sem talsmenn 
Debenhams 
tjáðu breska 
netmiðlinum 
The Telegraph 
jókst sala á nátt-
fötum um 10% á 
síðasta ári. Skýr-
ingin var: „Margir 
vilja fara í þægileg-
ar náttbuxur þegar 
heim er komið til 
að hafa það kósí.“

CAMERON Á NÁTT-
BUXUM
Það vakti mikla 
athygli þegar David 
Cameron, forsætis-
ráðherra Bret-
lands, viðurkenndi 
að hann klæddist 
gjarnan náttbuxum 
heimavið. Hann 
sagðist vinna verkefni 
snemma á morgnana 
klæddur náttbuxum. 
Heimili hans er í sama 
húsi og vinnustaðurinn 
í Downing-stræti 10. 
Frægt er að Winston 
Churchill, einn frægast 
stjórnmálamaður Breta, 
sat oft mikilvæga fundi 
á stríðstímum klæddur 
náttfötum. 

Frægir tískuhönn-

uðir eins og Jean-Paul 
Gaultier og Dolce & 
Gabbana hafa fram-
leitt vinsæl röndótt 
silkináttföt sem hafa 
vakið athygli. Ítalski 
tískuframleiðandinn 
Marni hefur sömu-
leiðis markaðssett 
gamaldags röndótt 
silkináttföt sem 
seljast vel. Þá er 
Calvin Klein öfl-
ugur náttfatahönn-
uður. 

VARÚÐ
Sumir telja að 
náttfatasala hafi 
aukist eftir efna-

hagshrunið. Fólk 
sé meira heima 
en áður og vilji 
hafa það notalegt 

á náttfötum. Svo 
algengt er það orðið 

að fólk sé á náttbuxum 
heima að sumir gleyma 
sér og fara út í búð án 
þess að skipta um föt. 
Talsmenn Tesco-versl-
unarkeðjunnar í Bret-
landi hafa bannað fólki 
að versla í náttfötum en 
það var orðin algeng sjón. 
Nokkrir skólar í Middles-
brough hafa þurft að biðja 
foreldra að gæta þess að 
börnin sýni velsæmi og 
komi ekki í náttbuxum í 
skólann. 

Í könnuninni kom einnig 
fram að Bretar eiga minna af 
fötum, nærfötum og sokkum 
en aðrir Evrópubúar. Full-
orðinn breskur karlmaður á að 

meðaltali ein jakkaföt. Ítalskur 
karlmaður á að minnsta kosti 
þrenn jakkaföt en Þjóðverjar 

eiga þó mest af fötum. 
 ■ elin@365.is

KJÓSA AÐ SOFA 
EKKI Í NÁTTFÖTUM
KÓSÍ  Náttföt eru vinsæl jólagjöf. Svo virðist sem karlmenn noti náttföt 
öðruvísi í dag en þeir gerðu áður fyrr. Margir nota náttbuxur sem kósíföt 
heima við en fara síðan úr þeim áður en gengið er til náða. Breskir karl-
menn kjósa helst að sofa naktir, samkvæmt evrópskri könnun.

HEIMA Körlum finnst 
þægilegt að vera á nátt-
buxunum heima, meira 
að segja forsætisráð-
herra Bretlands segist 
vinna á náttbuxunum 
heima.

NÁTTFÖT
Jólanáttföt 
eru kannski 
ekkert sér-

staklega 
smart. Nátt-
föt eru engu 
að síður vin-
sæl jólagjöf.

Bæjarlind 6 • S. 554 7030 Við erum á Facebook

Gjafakort frá 
okkur er góð gjöf

Laugavegi 178  |  Sími 555 1516

Athugið breyttan opnunartíma:

Opið til kl. 19:00 

í dag fimmtudag og föstudag.

Kíkið á myndir og verð á Facebook

Ábendingahnappinn má finna á 
www.barnaheill.is
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Tískustefnurnar fyrir næst-
komandi vor eru af ýmsum 
toga. Ein af þeim er af hern-
aðarlegum toga og var nokkuð 
áberandi á helstu tískusýn-
ingum haustsins þar sem sýnd 
var tíska vorsins og sumarsins 
2015. Hermannaföt og einkenn-
isbúningar virðast hafa orðið 
tískuhönnuðum töluverður 
innblástur en útfærslurnar 
voru af ýmsum toga. Þar mátti 
sjá allt frá litríkum búningum, 
flottum útfærslum á búningum 
kínverska kommúnistaflokksins 
og svo kjóla og kápur með her-
mannlegu ívafi. 

EINKENNISBÚNINGAR 
Á VORI KOMANDI

SACAI

TOMMY 
HILFIGER

MARC JACOBS

Tuttugu og átta hönnuðir koma saman á jólamarkaði 
PopUp verzlunar í porti Hafnarhússins um helgin. Þar 
af eru átta hönnuðir sem ekki hafa tekið þátt í PopUp 
áður. Á boðstólum verður fatnaður, fylgihlutir, hús-
búnaður og ýmiss konar gjafavara.

Fatahönnuðurinn Þórey Björk Halldórsdóttir 
stendur að markaðinum en hún er ein af stofnendum 
PopUp-markaðanna sem hafa skotið upp kollinum hér 
og þar síðastliðin ár. 

„Við vorum fjórar sem hófum þetta í upphafi en 
ég er ein eftir. Í dag vinn ég með grafískum hönn-
uðum, rýmishönnuðum og fleirum,“ segir Þórey sem 
jafnframt er viðburðastjóri viðburðadeildar Höfuð-
borgarstofu. Markaðurinn poppar upp eftir þörfum 
og er ávallt haldinn fyrir jól. „Við vorum með markað 
helgina 6.–7. desember og gekk hrikalega vel. Þar 
skapaðist mikil og góð stemning.“ 

Að þessu sinni verður Reykjavík Fashion Festi-
val með kynningarbás fyrir árlega hátíð sína í mars. 
„Við höfum aldrei leyft kynningarbása áður, heldur 
eingöngu sölubása. Við höfum hins vegar verið í sam-
starfi við RFF áður og ákváðum að þetta yrði góð 
viðbót við markaðinn. Þá verður Reykjavík Roasters 
með kaffihús, Blóma Náttúra með blómaskreytingar 
og Jólavættir Reykjavíkur á staðnum í bland við ljúfa 
tóna.“ 

Þórey segir hönnuði sérvalda á markaðinn. „Við 
mörkuðum okkur ákveðna stefnu í upphafi og höfum 
haldið okkur við hana. Við erum ekki með handverks-
fólk. Aðeins hönnuði. Þeir þurfa að vera komnir með 
vörumerki og heildstæða línu. Við reynum að taka inn 
framsækna hönnun og hönnun sem er í takt við sam-
tímann.“ Markaðurinn verður opinn á laugardag og 
sunnudag á milli 11 og 17. Hér má sjá brot af úrvalinu 
frá hönnuðum sem ekki hafa tekið þátt áður.

ÍSLENSK SAMTÍMAHÖNNUN
POPPAR ALLTAF UPP FYRIR JÓLIN  Jólamarkaður PopUp verzlunar verður haldinn í porti Hafnarhússins um helgina. Sams konar 
markaður var haldinn í byrjun mánaðar og vakti stormandi lukku. Að þessu sinni verða átta nýir hönnuðir með sölubása en auk 
þess verður Reykjavík Fashion Festival með kynningarbás í fyrsta skipti. Þá verður Reykjavík Roasters með kaffihús.

MARKRÚN

PASTELPAPERRIMMBAMM

ILDEM

INGASÓLMARKRÚN



GRÍPTU GÆSINA

CHATEAU

SPORTÍS
SETTU ALVÖRU GÆÐI Í JÓLAPAKKANN!

HYBRIDGE

CITADEL
MONTEBELLO

KENSINGTON

TRILLIUMVICTORIA

kr.129.990.-
kr.104.990.-

kr.114.990.-

LODGE
kr.99.990.-

kr.129.990.-

kr.114.990.-

kr.89.990.-

kr.114.990.-

  MÖRKIN 6  108 REYKJAVÍK  S:520-1000  SPORTIS.IS

KENSINGTON
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Flíkurnar kaupi ég 
helst af góðgerð-
arstofnunum 

svo peningur-
inn fari í 
gott mál-
efni. Mest 
kaupi ég 
í búð hér á 
Akranesi þar 
sem ég bý sem 
heitir Búkolla,“ 
segir Guðrún 
Jóhannesdóttir, 
fyrrverandi 
framhalds-

skólakennari og eigandi Betrumbótar. 
„Ég kaupi leðurflíkur og gervipelsa, 
spretti flíkunum upp, þvæ þær og 
þurrka, set þær saman og sauma upp 
á nýtt.“

Sagan á bak við Betrumbót Guðrúnar er 
á þá leið að hún saumaði sér kjól úr 
gervileðri sem hún var ekki alls 
kostar ánægð með. „Ég saum-
aði mér mjög flottan kjól sem 
töluverð vinna fór í, fór í hann 
tvisvar og þá flagnaði allt plast 
af honum. Þá varð ég svo fúl að 
ég ákvað að prófa að gera mér kjól 
úr alvöru leðri. Ég tímdi samt ekki 
að kaupa dýrt leður einungis til 
að gera tilraunir með þannig að ég 
keypti gamlan jakka og prófaði mig 
áfram. Á netinu fann ég aðferðir við 
saumaskapinn sem mér líkaði. Leð-
urflíkurnar gömlu þvæ ég í þvotta-

vél og nudda þær með hárnæringu og þá 
verður leðrið eins og nýtt. Fyrsti kjóllinn 

heppnaðist vel og svo fór boltinn að 
rúlla, ég saumaði fyrst bara fyrir 

sjálfa mig og svo fyrir aðra. 
Þetta var fyrir um það bil 
einu og hálfu ári og nú hefur 

Betrumbót meðal annars 
verið tvisvar sinnum á sýning-

unni Handverk og hönnun,“ segir 
Guðrún. 

Í leðurflíkunum sem Guðrún 
saumar eru bútarnir flestir litlir 
og segir hún það vera skemmti-
legt að sjá hve miklu efni er hægt 
að ná úr einni flík. „Það er sjaldan 
sem ein flík dugar í einn kjól. Það 
væri þá helst stór „eitís“-leður-
jakki með risastórum axlapúðum 

sem væri hægt að nota til að ná í 
einn nýjan kjól. Annars er ég nokkuð 

gróf í því að nota leðrið eins og það er 
þó það sé snjáð en það kemur samt 

ágætlega út.“
Guðrún segir vinnuna á bak 

við hverja flík sem hún saumar 
vera mikla. „Þetta er mjög tíma-
frekt, það tekur langan tíma að 

gera leðrið tilbúið og ég er alveg 
viku með hverja flík þannig að þetta 
er ekki mikil framleiðsla hjá mér,“ 
segir hún og hlær. 

Nánari upplýsingar um Betrumbót 
má finna á Facebook. 

NÝTT LÍF GAMLA LEÐURSINS
GAMALT VERÐUR NÝTT  Guðrún Jóhannesdóttir, fyrrverandi framhaldsskólakennari á Akranesi, saumar kjóla, stakka og pils úr 
gömlum leðurflíkum. Hún byrjaði á því að sauma leðurkjól á sjálfa sig og fann bestu aðferðina við verkið á netinu.   

GUÐRÚN 
JÓHANNESDÓTTIR 
hannar kjóla, pils og 
stakka úr gömlum leður-
flíkum og gervipelsum. 

ENDURUNNIÐ Kjólarnir eru allir úr leðri úr 
notuðum flíkum. 

ÁKVEÐIN HUGMYNDAFRÆÐI
Betrumbót eða „upcycling“ er að skapa 
verðmæti úr gömlu dóti, eða einhverju, 
sem hefur glatað gildi sínu, til dæmis 
dottið úr tísku. 

Mussur
Stærðir 38-48
Verð aðeins

7.990 kr.

Peysur
Stærðir 38-48
Verð aðeins

7.990 kr.

Vertu flott
um jólin





FÓLK|TÍSKA

Cox leikur transkonuna Sophiu 
Burset í Netflix-þáttaröðinni 
Orange Is the New Black 

sem snýst um lífið í kvennafangelsi 
í Bandaríkjunum. Cox fæddist í 
Mobile í Alabama árið 1984 og á 
tvíburabróður sem túlkaði hlutverk 
Sophiu Burset í OITNB áður en hún 
leiðrétti kyn sitt. 

Cox hefur verið ötul talskona 
transfólks í heiminum og hefur 
nýtt sér frægð sína til þess. 

Hún er bæði baráttukona og 
frumkvöðull og hefur tekið fyrstu 
skrefin inn á ýmis svið sem áður 
voru transfólki lokuð. Þannig varð 
hún fyrsta transmanneskjan til 
að hljóta tilnefningu til Emmy-
verðlauna fyrir leik. Hún er einnig 
fyrsta transkonan sem prýðir for-
síðu tímaritsins Time en það gerði 
hún í júní á þessu ári. 

Líf Cox hefur þó ekki verið dans 
á rósum. Hún reyndi sjálfsmorð 
ellefu ára gömul þegar hún upp-
götvaði að hún væri hrifin af strák 
í bekknum sínum. Þá hafði hún 
einnig verið lögð í einelti í mörg 
ár fyrir að haga sér ekki eins og 
strákar „eiga“ að gera.

Hún komst þó í gegnum ung-
lingsárin og útskrifaðist frá lista-
skóla þar sem hún lagði áherslu 
fyrst á dans og síðar leiklist. Hún 
hefur tekið að sér 
ýmis hlutverk og 
verið stjórnandi 

og framleiðandi raunveru-
leikaþáttarins TRANSform 
Me sem hlaut tilnefningu 
til GLAAD-verðlauna. Hún 
hefur einnig komið fram 
í ýmsum aukahlutverkum í 
þáttum, t.d. Law and Order: 
SVU og Bored to Death.

Meðfram starfi sínu sem 
skemmtikraftur kemur Cox 
reglulega fram og skrifar 
greinar um réttindi transfólks 
og önnur málefni líðandi 
stundar. Hún hefur vakið 
athygli á að transfólk verði 
oft fyrir ofbeldi og mis-
munun. Atvinnuleysi sé 
hærra meðal þess og enn 
meira hjá þeldökku trans-
fólki. Cox segir hlutverk 
sitt í OITNB hjálpa sér 
mikið við að koma mál-
staðnum á framfæri. 
Cox lýsir Sophiu sem 
margslunginni pers-
ónu sem fólk eigi 
auðvelt með að 
finna til með og 
þannig fái fólk 
jákvæða sýn á 
heim trans-
fólks. 

RÍSANDI STJARNA LAVERNE COX
FÖGUR KONA  Leikkonan Laverne Cox hefur vakið verðskuldaða athygli á árinu. Hún var tilnefnd til Emmy-verðlauna fyrir leik 
sinn í Orange Is the New Black og er ötul baráttukona LGBT-fólks enda er hún sjálf transkona.

Þúsundir landsmanna stunda skotveiði sér til 
ánægju og yndisauka. Í þessari bók, sem er 
sjálfstætt framhald af Skotveiði í máli og myndum 
sem kom út árið 2009, er komið víða við og 
stemmning skot veið innar svífur yfir vötnum. 

Nokkrir af snjöllustu skotveiði mönnum landsins 
segja sögur, rifja upp skemmtileg atvik og miðla af 
reynslu sinni. Einnig eru í bókinni eldri frásagnir 
og greinar sem sýna breytta tíma.

Bókin er ríkulega myndskreytt. LITRÓF

ÓF

Skotveiðií máli og myndum 2
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ð
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Einn sprækur og tilbúinn. 
Mynd Dúi Landmark.

Aðgerð um borð. 
Mynd Dúi Landmark.

Pétur Alan Guðmundsson á heiðagæsaslóðum.

177

176

Pétur Alan Guðmundsson á heiðagæsaslóðum.

132

Karri á spjalli við bergbúann. 

Mynd Pétur Alan Guðmundsson.
133

Margir skotveiðimenn, ekki síst byrjendur standa óklárir á stærðum 

haglaskota. Í stuttum pistli ætlum við að reyna að útskýra mun á 

stærð haglaskota. Það er bæði þyngd, hleðslu, hraða og síðast en ekki 

síst haglastærð.

Í fyrstu er rétt að hafa í huga að þegar talað er um þyngd og 

hleðslu skota er átt við þyngd á höglum en ekki púðri eins og sumir 

halda. 

Blý er algengasta efnið í höglum hér á landi og víðar. Fram-

leiðendur hafa valið blý þar sem það er heppilegast með tilliti til 

þyngdar, dreifingar og ákomu. Allra síðustu ár hefur blý verið 

bannað sumstaðar erlendis sér í lagi þar sem veitt er í votlendi 

(Waterfowl Hunting). Til „Waterfowl hunting“ mætti telja andaveiði 

og heiðagæsaveiði hér á landi eða með öðrum orðum þar sem skotið 

er við vötn og ár. Í Bandaríkjunum er blý víðast hvar leyft þar sem 

stundaðar eru „Upland Hunting“ veiðar en svo gætum við kallað 

grágæsa- og rjúpnaveiði hérlendis.

Fyrri hluta hausts í gæsaveiði eru algeng skot 2¾“ með um 40 

gramma hleðslu en þegar líður á veiðitíma, fugl verður varari um sig 

og skjóta þarf jafnvel á lengri færum, færa f leiri veiðimenn sig í 

þyngri hleðslur sem gjarnan eru kallaðar Magnum hleðslur og velja 

3“ skot og þá oftar stærri högl. Í rjúpnaveiði velja menn léttari 

hleðslur svo sem 32, 36 eða 42 gramma hleðslur og smærri högl.

Oft er rætt um hraða skota og þykir mörgum hraði skipta megin-

máli við val á skotum. Hraði getur vissulega skipt máli þegar veiða 

skal hraðfleyga fugla svo sem endur, en við gæsaveiði skiptir hraði 

minna máli. Gott er að hafa í huga að skot með léttari hleðslu, svo 

sem 32 eða 36 gramma, eru að öllu jöfnu mun hraðari en skot með 

þyngri hleðslu svo sem 42 eða 50 gramma.

Haglastærð skota vefst fyrir mörgum veiðimanninum enda ekki 

skrítið þar sem enginn alþjóðlegur staðall er til. T.a.m. nota enskir 

framleiðendur eitt númerakerfi á meðan bandarískir framleiðendur 

nota annað. Réttast væri að nota millimetramál.

Við vonum að þessi pistill hjálpi skotveiðimönnum við val á 

stærð haglaskota.
Ólafur Vigfússon.

Ýmislegt um haglaskot

Mynd Pétur Alan Guðmundsson.

Karri á spjalli viðKarri á spjalli viðKarri á spj  bergbúann.  bergbúann. 
GuðMynd Pétur Alan GuðMynd Pétur Alan Guðmundssonmundsson.mundss
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Fyrri hluta g

gramma hleðslu en þegar líður á veiðitíma, fugl verður varari um sig 
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Aflinn sóttur. Veiðimaður er Harpa Hlín Þórðardóttir, 
mynd Stefán Sigurðsson.

157

Stórglæsileg 
bók um 

skotveiði  
í máli og 
myndum

ÓSKABÓK  
SKOTVEIÐIMANNSINS

Eitt kort
38 vötn
6.900 kr

 www.veidikortid.is 

00000

Aldrei fleiri vötn!

Eitt kortEitt kort
JÓLAGJÖF VEIÐIMANNSINS!

IÐA-bókakaffi Vesturgata 2a 101 Rvk. 
opið til 22 alla daga.



Til hamingju hestamenn og aðrir landsmenn!
Hrossahlátur gamansögur af hestum og

mönnum er bók sem lýsir upp skammdegið.



BÍLAR &
FARARTÆKI

KIA Sportage EX 4wd. Árgerð 2013, 
ekinn 54 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
5.190.000. Rnr.990689. 6 ár eftir af 
verksmiðjuábyrgð.

MERCEDES-BENZ ML 250 bluetec 
4matic. Árgerð 2013, ekinn 11 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 9.750.000. 
Rnr.990899.

NISSAN Patrol gr. Árgerð 2007, ekinn 
91 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
3.390.000. Rnr.240504.

TOYOTA Land cruiser 150 GX. Árgerð 
2011, ekinn 72 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 7.890.000. Rnr.991042.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

 GÓÐ KAUP
SKODA Octavia ambiente. Árgerð 
2004, ekinn 186 Þ.KM, bensín, 5 
gírar. tilboðsv. 490.000. ásett v. 790þ 
Rnr.322304. fæst á visa/euro raðgrtil 
36 mán. uppl s 567-4000

MIKIÐ ENDURNÝJAÐUR 
TERRACAN.

ssk, krókur, 33”breyttur, ágæt 
dekk, lítur VEL út. ný tímareim og 
vatnsdæla, ný bremsurör, nýtt í 
bremsum, m.a. færslur, allur yfirfarinn. 
ásett verð 1290þ, TILBOÐ 1.090þ uppl 
s. 567-4000

Heimsbílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5674000
http://heimsbilar.is

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.

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

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

11-15
www.100bilar.is

ÁÐUR ÓSÉÐ VERÐ !!!
Nissan Murano 4X4 , 03/2004 ek 163 
þ.km , 3.5 V6 sjálfskiptur , Leður , 
vetrardekk ofl , Frábært verð 1.050 
þús stgr !!!

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 567 2000
Seljum í dag !
www.bilfang.is

2015 NÝJIR GMC 3500
Nýtt útlit að utan sem innan, 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

Honda Civic 1998 4. dyra. Sjálfskiptur, 
skoðaður ‚15. Verð 290þ. Uppl. í s. 
820 5181.

 0-250 þús.

Til sölu Nissan Almera árg ‚99, ek. 271 
þús, sko ‚15. Verð 195 þús. Uppl. í s. 
894 7713

 250-499 þús.

VISALÁN - 18 ÞÚS Á MÁN!
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

 500-999 þús.

VISALÁN - 21 ÞÚS Á MÁN!
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

 Bílar óskast

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

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

0-600 STAÐGREITT
Vantar bíl á verðinu 0-600. Skoða 
allt. Jeppa, fólksbíl. Má þarfnast 
lagfæringar. Sími 857 9326.

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Vinnuvélar

Europard 4x4, 55 hö, 2013 árg. 
Notkun, 73 vinnust. með fjórvirkum 
ámoksturstækjum Verð 3,9 m. uppl. í 
síma 8692159 eða bjornas@internet.is 
og á feisbókarsíðunni Til Sölu

 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

 Pípulagnir

PÍPULAGNIR
Faglærðir píparar geta bætt við 

sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.

Uppl. í s. 663 5315.

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

 Hreingerningar

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

 Bókhald

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

 Búslóðaflutningar

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

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

 Nudd

Jólanudd, úrvals nudd fyrir alla. 
Nuddstofan PT sími. 669 0802.

NUDD
Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur. 
Sími 694 7881, Zanna.

 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

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

SVART STOFU GLERBORÐ
Til sölu svart háglans kringlótt 

gler stofuborð, 2 glerplötur (miini 
glær undir), stálfætur. 

Stærð ca. 100 cm x 100 cm, í 
þvermál. 

Hæð ca. 70 cm. 

Verð 8 þús.

Upplýsingar í síma 699 2778 
Eftir hádegi.

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

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

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

JÓLAKJÓLAR/JÓLADRESS
 Pallíettukjóll 8.990,- Kimono 5.990,- 
Loðhúfur 4.990,- Erum á facebook 
Súpersól Hólmaseli 2 Seljahverfi 567-
2077 587-0077 Opið 10-22 alla virka 
daga Laugardaga 12-18

Kletthálsi 2 • 110 Rvk 
S. 586 1414 • www.stora.is

til sölu

Save the Children á Íslandi

Ábendingahnappinn 
má finna á 

www.barnaheill.is

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



| SMÁAUGLÝSINGAR | 

 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.

HEILSA

 Heilsuvörur

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

 Nudd

Nudd Nudd Nudd tilboð í dag, 
tímapantanir. Uppl. í s. 616 6469. 
Nuddstofan Svæði 105 Holtin.

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

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Ökukennsla

Ökukennsla, aðstoð við endurtökupróf 
og akstursmat. S. 893 1560 og 587 
0102, Páll Andrésson.

HEIMILIÐ

 Dýrahald

HVOLPUR TIL SÖLU!
HRFÍ rottweiler rakki leitar að 
framtíðarheimili hjá yndislegri 
fjölskyldu. Nánari upplýsingar 
moaevensen@gmail.com

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

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

 Atvinnuhúsnæði

Til leigu verslunarhúsnæði 70-80fm í 
kjallara á góðum stað við Ingólfstorg. 
Nánari uppl. í s. 893 1443

 Geymsluhúsnæði

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

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

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

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

ATVINNA

 Atvinna í boði

SÓMI

Óskum eftir að ráða bílstjóra til 
starfa, viðkomandi þarf að geta 

byrjað strax, vera yfir 20 ára, 
frískur, stundvís og reglusamur. 

Vinnutími er frá ca 05.00-12.00.

Tekið er á móti umsóknum á 
staðnum og á somi@somi.is

VINNA VIÐ SANDBLÁSTUR
Traust fyrirtæki á Reykjavíkursvæðinu 
óskar eftir starfsmanni í sandblástur. 
(Innivinna) Um framtíðarstarf gæti 
verið að ræða. Upplýsingar um aldur 
og fyrri störf sendist með tölvupósti 
til: vel@simnet.is

Vantar bílstjóra í 100% vinnu frá 
8-18! Dugnaður, sjálfstæð vinnubrögð 
og góð íslenskukunnátta eru skilyrði. 
Umsóknir og nánari upplýsingsr 
á vinnaibodi@gmail.com merkt 
„Bílstjóri”

Þjónustuauglýsingar   Sími 512 5407

Alla fimmtudaga og laugardaga    arnarut@365.is  sigrunh@365.is

ÍLAÞJÓNUSTA     JARKA ehf
alhliða bílaviðgerðir
Tímapantanir s: 445 4540/697 4540

bilathjonustabjarka@gmail.com
http//www.facebook.com/bilathjonustabjarka

viðarhöfði 2   110 reykjavík   sími 445 4540 / 697 4540

Hólmatún 37 

VHF talstöð með innbyggðu 
Verð kr. 33.118

Stafrænir   DVB-T2
HD móttakarar.
tilboðsv. Kr. 11.900

Fyrir húsbílinn
kr. 11.500

Tökum að okkur snjómokstur á  
höfuðborgarsvæðinu allan sólarhringinn. 

✆ 820 0070 577 5177

EHF

Save the Children á Íslandi

Ótrúlegt 
úrval íbúða til sölu 

eða leigu!

STÆRSTI 
HÚSNÆÐISVEFUR 

LANDSINS
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Um tillögu að deiliskipulagi Grænumarkar 1-5 og  
Austurvegar 51-59 Selfossi í Sveitarfélaginu Árborg

Samkvæmt 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 auglýsir 
bæjarstjórn Sveitarfélagsins Árborgar tillögu að deiliskipulagi 
Grænumarkar 1-5 og Austurvegar 51- 59 Selfossi.

Lóðirnar Austurvegur 51-59 verða sameinaðar í tvær lóðir ann- 
ars vegar Austurvegur 51-53 og Austurvegur 55-59. Spilda milli 
lóðanna og Austurvegar verður sameinuð lóðunum.

Á nýju sameinuðu lóðunum, er gert ráð fyrir tveimur stakstæðum 
nýjum íbúðabyggingum sem hugsanlega verða tengdar saman 
með tengibrú á 2. hæð. Byggingarnar verða 3 hæðir, auk kjallara. 
Ef þurfa þykir verður bílakjallari sunnan við vestara húsið og lóð 
þess ofan á honum. Aðkoma að lóðinni Austurvegur 51-53 verður 
frá Austurvegi ,en frá Heiðmörk að lóðinni Austurvegur 55-59 og 
hugsanlegum bílakjallara.

Gert er ráð fyrir því að nýtingarhlutfall lóðanna verði 0,9.Hluti vest-
ari nýbyggingar þ.e. jarðhæð og kjallari verður nýtt sem þjónusta 
fyrir aldraða, samtengd þjónustumiðstöð aldraðra við Grænumörk 
5 með einnar hæðar tengibyggingu.

Teikning ásamt greinagerð og skilmálum, vegna tillögunnar munu 
liggja frammi á skrifstofu skipulags- og byggingarfulltrúa að Aust- 
urvegi 67, Selfossi frá og með fimmtudeginum 18. desember 2014 
til og með fimmtudeginum 29.janúar 2015. 
Öllum er gefinn kostur á að gera athugasemdir við tillöguna. 
Frestur til að skila athugasemdum rennur út 29.janúar 2015, og 
skal þeim skilað skriflega til skipulags – og byggingarfulltrúa á 
skrifstofu hans að Austurvegi 67, 800 Selfossi.

Á sama tíma er teikning, greinagerð og skilmálar til kynningar á 
heimasíðu Árborgar http://www.arborg.is þar sem hægt er að 
skoða tillöguna og senda athugasemdir til skipulags- og bygg- 
ingarfulltrúa í netfangið bardur@arborg.is.

Virðingarfyllst
Bárður Guðmundsson

Skipulags- og byggingarfulltrúi
Árborgar.

Skaftárhreppur
Fulltrúi skipulags –og byggingarmála

Auglýsing um skipulagsmál í Skaftárhreppi

Í samræmi við 1.mgr. 41.gr. skipulagslaga nr. 123/2010, 
er hér með auglýst eftir athugasemdum við eftirfarandi 
skipulagstillögu.

Deiliskipulag – Orustustaða í Skaftárhreppi

Um er að ræða nýtt deiliskipulag fyrir hótel rúmlega 20 km 
austan við Kirkjubæjarklaustur, á jörðinni Orustustöðum í 
Skaftárhreppi. Deiliskipulagssvæðið er rúmlega 40 ha að 
stærð. Deiliskipulagið tekur einnig til aðkomuvegar sem 
liggur að hluta til í landi Hraunbóls/Sléttabóls.

Tillaga þessi liggur frammi hjá fulltrúa skipulags- og 
byggingarmála í Skaftárhreppi, Klaustursvegi 10, 880 
Kirkjubæjarklaustri og á heimasíðu Skaftárhrepps www.
klaustur.is. Frá 18. desember 2015 til og með 9. febrúar 
2015. Athugasemdafrestur við tillögu þessa er til og með 
mánudeginum 9. febrúar 2015. Athugasemdum ef ein-
hverjar eru skal skila skriflega til fulltrúa skipulags –og 
byggingarmála á skrifstofu Skaftárhrepps, Klaustursvegi 
10, 880 Kirkjubæjarklaustri. 

Virðingarfyllst
Vigfús Þór Hróbjartsson
Fulltrúi á sviði skipulags-og byggingarmála
Skaftár- og Mýrdalshreppi.

Ábendingahnappinn má finna á 
www.barnaheill.is

Skrifstofuhúsnæði til leigu

Um 680 fermetra skrifstofuhúsnæði í Grímsbæ til leigu í lengri 
eða skemmri tíma.
Nánari upplýsingar gefur Viktor í síma 696-9420.

Save the Children á ÍslandiSavSSave te the he ChiCh ldrren á Íá slas n





Vertu viss um að 
það standi YOUNG 

á rjúpunni þinni. 
Það tryggir þér

yngri fugl!

www.netto.is  
| Mjódd · Salavegur · Hverafold · Grandi · Akureyri · Höfn · Grindavík · Reykjanesbær · Borgarnes · Egilsstaðir · Selfoss | 
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Kjötsel
Úrbeinað hangilæri
 3.995 kr| 35% 

2.597 kr/kg

Kjötsel
Hamborgarhryggur 
m/beini
 1.998 kr| 40% 

1.199 kr/kg

Kalkúnn franskur
 1.298 kr| 23% 

999 kr/kg

Önd heil
1.738 kr| 23%

1.391 
kr/kg

Rjúpa skosk
350-400g

1.398 
kr/stk

GÆSABRINGUR

2.998
kr/kg

ANNAÐ SÆTI | Bragðkönnun DV

Andaleggur
m/læri

1.989 kr | 25% 

1.492 
kr/kg

40%
afsláttur

35%
afsláttur



Akureyri
Borgarnes
Egilsstaðir
Grindavík
Hverafold

Höfn
Kópavogur

Reykjanesbær
Selfoss

Grandi
Mjódd

18.-22.
desember

−

23.
Þorláksmessa

−

24.
Aðfangadag

−

25.
jóladag

−

26.
annan

−

30.
desember

−

31.
gamlárs

−

1.
janúar

−

opið
t

opið
t

opið
t

opið til opið til 

lokaðlokað

lokað

lokað

aðra daga gildir venjuleg opnun | nánar á netto.is

Mjódd t

Purely the Purple One
áður 1.399 kr

999
kr/stk

8 

Dádýralundir
6.989 kr| 30%

4.892 
kr/kg

30%
afsláttur

40%
afsláttur

Roses/ 
Heroes dós

1.998
kr/pk

Latabæjarspilið

4.998
kr/stk

Sænsk skinka
1.898 kr| 40%

1.139
kr/kg

Mackintosh 1,3 kg

2.498
kr/stk

Bob’s Sweet 
jólabrjóstsykur

1.999
kr/askjan

Laugardagur 20.des | Nettó - Akureyri kl 15-17
Guðrún Veiga – Nenni ekki að elda

Sunnudagur 21. des | Nettó - Mjódd kl 14-16
Úlfar – Stóra alifuglabókin

Mánudagur 22. des | Nettó - Egilsstaðir kl 16-18
Guðrún Veiga – Nenni ekki að elda

Tilboðin gilda 18. - 21. des  2014
Tilboðin gilda meðan birgðir endast. |  Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl  | Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.

kr/stk

opið frá 
lokað
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GELGJAN Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

SUDOKU LÉTT ÞUNGMIÐLUNGS

PONDUS Eftir Frode Øverli

Myndasögur

BARNALÁN Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

SKÁK
Gunnar Björnsson

KROSSGÁTA1

6 7 8

10

13

119

12

15

16

18

21

20

17

14

19

2 3 4 5

SPAKMÆLI DAGSINS

LÁRÉTT
2. spil, 6. þys, 8. væl, 9. duft, 11. Í röð, 
12. hroki, 14. íláta, 16. átt, 
17. hylur, 18. trjátegund, 20. fyrirtæki, 
21. innyfla.

LÓÐRÉTT
1. vesaldómur, 3. einnig, 4. blóm, 
5. angan, 7. sérgrein, 10. yfirbreiðsla, 
13. tal, 15. svari, 16. andmæli, 
19. íþróttafélag.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. gosi, 6. ys, 8. gól, 9. mél, 
11. lm, 12. dramb, 14. skála, 16. nv, 
17. lón, 18. eik, 20. ms, 21. iðra. 
LÓÐRÉTT: 1. eymd, 3. og, 4. sólblóm, 
5. ilm, 7. sérsvið, 10. lak, 13. mál, 
15. ansi, 16. nei, 19. kr.

„Ég á pabba mínum líf mitt að þakka. Ég man að fyrsta 
jólagjöfin mín var bolti. Í hverfinu þar sem ég bjó áttu ekki 
margir krakkar bolta.“

Sergio Aguero.

BLÁSI!

BLÁS!
BLÁSI!

Látum okkur 
sjá. Jólag jöf 
frá Ragga.

En 
sætt af 
honum.

Blástu 
hér.

 Ókei.

Hvað á 
þetta 

eiginlega 
að vera?

Það er 
akkúrat það 
sama ég er 
að spyrja 

mig að.

Amma sendi mér 
ávísun í afmælisg jöf.

Vá! Ég ætla að fá mér fleiri hringi 
í nefið. Síðan ætla ég að gefa 
dýraathvarfinu afganginn af 
peningunum áður en ég fer að 
vinna sem sjálfboðaliði hjá 
mæðrastyrksnefnd.

Pierce. Silfurandlit, 
hjarta úr gulli.

Má ég fá 
faðmlag?

Má ég fá 
koss?

Má ég fá 
gormastultur 
svo að ég geti 
hoppað yfir 
bíla.

Ekki 
möguleiki.

Sýndirðu henni 
sorgmæddu 
hvolpaaugun 
eins og við 

vorum búin að 
æfa?

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.

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

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

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

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

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

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

Þorvarður F. Ólafsson (2.237), Tafl-
félagi Reykjavíkur, hafði svart gegn 
Jóni Kristni Þorgeirssyni (2.059), 
Skákfélagi Akureyrar, á Íslandsmóti 
skákfélaga.
Svartur á leik

37. … Hxa2! Hvítur gafst upp. Fram-
haldið hefði getað orðið. 38. Dxa2 
Dg3+ 39. Kf1 Bc4+40. He2 Dxh3+ 41. 
Kg1 Bxb3 með yfirburðartafli enda 
öll hvítu peðin að falla.  
www.skak.is Gunnar Freyr vann 
Hraðskákmót Garðabæjar.
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Hin færeyska Eivör Pálsdóttir 
er komin til landsins til að gleðja 
okkur landsmenn með söng sínum. 
Hún er þegar búin að lenda í nokkr-
um hríðarbyljum á þeim dögum 
sem liðnir eru frá því hún lenti og 
einn slíkur er í algleymingi þegar 
ég hringi í hana um miðjan dag á 
þriðjudag. „Það er alltaf spennandi 
að vita hvort maður kemst á milli 
húsa,“ segir hún hlæjandi. „Svo 
skiptir veðrið hér svo oft um ham 
en ég er svo sem ekki óvön því frá 
Færeyjum að allar árstíðir birtist 
á einum degi.“

Býrðu í Færeyjum núna? „Nei, 
ég bý í Kaupmannahöfn en er 
mikið á ferðinni og nýti öll tæki-
færi sem ég get til að komast til 
Færeyja og Íslands. En ég hef líka 
mikið verið að túra um Evrópu og 
því finnst mér fínt að búa svona 
miðsvæðis eins og í Kaupmanna-
höfn, þaðan liggja leiðir til allra 
átta.“ 

Eivör ætlar að koma fram á 
Jólasöngvum Kórs Langholts-
kirkju sem fara fram þrjú kvöld í 
röð um helgina. Eivör kveðst hafa 
verið fastur gestur á þeim tónleik-
um á tímabili en nú séu nokkur ár 
liðin frá því hún hafi tekið lagið 
þar. „Þegar Jón Stefánsson org-
anisti spurði hvort ég vildi vera 
með þetta árið fannst mér alger-
lega kominn tími á það svo ég 
sagði auðvitað já. Mér finnst jólin 
vera komin þegar ég er að syngja 
á jólatónleikum á Íslandi. Það er 
svo sterk hefð fyrir því. Ég bjó á 
landinu í næstum fimm ár og hef 
verið hér með annan fótinn síðan 
enda finnst mér sérlega heimilis-
legt á Íslandi. Er líka svo heppin 
að eiga góða vini hér.“ 

Meðal þess sem Eivör ætlar að 
flytja í Langholtskirkju eru tvö 
lög eftir hana sjálfa. Annað þeirra 
kveðst hún hafa samið fyrir um 
það bil tíu árum. „Þá var ég að 

undirbúa mig fyrir Jólasöngva 
í Langholtskirkju og Jón organ-
isti bað mig að semja jólalag. Mér 
fannst það mikil áskorun og þá 
varð til lag sem heitir Jólanótt og 
það hef ég oft sungið síðan. Fyrir 
nokkrum árum bætti ég svo öðru 
jólalagi í bankann. Auk þess syng 
ég auðvitað lög eftir ýmsa höf-
unda, ásamt kórnum og fleirum. 
Þetta verður mjög hátíðlegt. Í 
mörg ár hef ég tekið ömmu mína 
með á þessa tónleika. Það er fastur 
liður. Þá eigum við smá jól saman. 
Það er líka svo jólalegt í Reykja-
vík núna.“

Aðfangadagskvöldi ætlar Eivör 
að verja heima í Götu í Færeyjum, 
ásamt eiginmanninum sem er líka 
færeyskur. „Við maðurinn minn 
skiptumst á um að vera hjá hans 
fjölskyldu og minni og nú verðum 
við hjá mömmu,“ segir hún.

Að sjálfsögðu er líka hefð 
fyrir jólatónleikum í Færeyjum 

og Eivör kveðst hafa verið þar í 
byrjun mánaðarins að syngja. En 
man hún eftir fyrstu tónleikunum 
sínum? „Já, fyrstu alvöru tónleik-
arnir sem ég kom fram á voru með 
karlakór í Færeyjum. Þá var ég ell-
efu ára. Fæturnir á mér skulfu svo 
mikið að ég hélt ég mundi detta. 
Þá prófaði ég að syngja berfætt og 
hef haldið þeirri venju síðan. Mér 
finnst svo ágætt að hafa góða jarð-
tengingu. Kalt? Nei, aldrei. Ekki á 
meðan ég er á sviði.“

Spurð í lokin hvort hún sé eitt-
hvað að gefa út um þessar mundir 

svarar Eivör: „Já, ég hef verið að 
vinna að nýrri plötu og hún kemur 
út í lok febrúar. Ég var að ljúka við 
hana og nú þarf hún bara aðeins að 
hvíla sig áður en ég sleppi henni út 
í heiminn. Ég þarf að fylgja henni 
eftir á næsta ári og fara með hana 
í ferðalag. Þá kíki ég til Íslands og 
held tónleika, alveg pottþétt.“
Hefð er fyrir að fyrstu Jóla-
söngvar í Langholtskirkju hefjist 
klukkan 23 síðasta föstudagskvöld 
fyrir jól en þeir verða endurtekn-
ir klukkan 20 á laugardags- og 
sunnudagskvöld.  gun@frettabladid.is

Jólasöngvar Kórs Langholtskirkju í ár eru þeir 37. í röðinni. Kór Langholts-
kirkju og Gradualekór Langholtskirkju syngja þar undir stjórn Jóns Stefáns-
sonar og auk Eivarar Pálsdóttur koma fram Ólöf Kolbrún Harðardóttir og 
Kolbrún Völkudóttir, einsöngvari á táknmáli. Einnig koma fram einsöngv-
arar úr báðum kórunum. Sungið er við kertaljós í kirkjunni og að vanda er 
boðið upp á rjúkandi súkkulaði og piparkökur í hléi.

Þrítugustu og sjöundu Jólasöngvarnir

Smá jól með ömmu á Íslandi
Jólasöngvar Kórs Langholtskirkju munu hljóma nú um helgina á þrennum tónleikum. Meðal einsöngvara er Eivör Pálsdóttir sem kemur 
þar fram eft ir nokkurra ára hlé og tekur meðal annars tvö lög eft ir sig, annað samdi hún fyrir áeggjan Jóns Stefánssonar organista. 

FASTUR LIÐUR  Eivör og amma hennar, Valborg Jakobsen, njóta gestrisni þeirra Jóns organista og Ólafar Kolbrúnar meðan þær eru á landinu. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Margir litir í boði. Margar 
tegundir af rúmgöflum. 
Fáanleg sem rafmagnsrúm.

Henson Design
Nettur og góður hvíldarstóll 
með háu baki og stillanlegum 
hnakkapúða. 

Ezzy
Glæsilegur og virkilega 
vandaður svefnsófi frá Ítalíu.

Demetra svefnsófi
Vinsæll hvíldarsófi. 
Til með og án tungu. 
Margir litir í boði. 

Diva
Þægilegur og flottur tungusófi. 
Nokkrir litir til á lager.

Mike

MENNING
18. desember 2014  FIMMTUDAGUR
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BÆKUR  ★★★ ★★

Saga þeirra, sagan mín
Helga Guðrún Johnson
JPV

Í þessari bók segir Helga Guð-
rún Johnson sögu þriggja 
kvenna, Katrínar Stellu Briem, 
móður hennar og ömmu. Lífs-
hlaup þeirra er ólíkt, allar eru 
þær fæddar inn í íslenska yfir-
stétt en for-
réttindin sem 
þær tvær eldri 
fá í vöggugjöf 
verða þeim 
ekki til sér-
stakrar gæfu. 
Sú y ngsta , 
sem kölluð er 
Kanda og er 
aðalpersóna 
og aðalheim-
ildamaður 
bókarinnar, 
þarf sjálf að 
móta líf sitt, 
hún vinnur 
fyrir sér frá 
unga aldri og 
byggir upp 
farsælt fyrir-
tæki og fjöl-
skyldulíf með 
eiginmanni 
sínum. Sögur 
þeirra Katr-
ínar, Stellu og Köndu eru merki-
legar hver fyrir sig og saman eru 
þær eins og spegill á tuttugustu 
öldina.

Fyrir lesanda sem þekkir sögu-
tímann úr skrifum og minningum 
annarra er hér margt forvitni-
legt. Heimur sögukvennanna er, 
sérstaklega framan af, stærri en 
flestra Íslendinga, Kanda elst 
upp við fjölmörg tungumál og 
ferðalög fjölskyldunnar og mis-
jafnt gengi gerir það að verkum 
að við fáum innsýn inn í ólíka 
kima samfélaga bæði í Evrópu 
og Bandaríkjunum.

Á forsíðu bókarinnar er talað 

um þrjár kynslóðir sjálfstæðra 
kvenna, en lesandinn kemst 
kannski að þeirri niðurstöðu að 
það sé aðeins sú yngsta sem er í 
raun og veru sjálfstæð og fær að 
njóta sín. Hinar tvær eru óvenju-
legar konur en þær ná aldrei 
tökum á lífi sínu, sögur þeirra 
eru harmsögur fyrst og fremst, 
sú fyrri stutt, sú seinni langvar-
andi og átakanleg bæði fyrir kon-
una sjálfa og aðstandendur.

Lífshlaup þessara kvenna er 
forvitnilegt, 
og þá kemur 
til kasta höf-
undarins sem 
skráir sögu 
þeirra. Aðferð 
Helgu Guð -
rúnar við að 
segja söguna 
er að mörgu 
leyti óvenju-
leg. Frásögn-
in skiptist í 
tvennt, annars 
vegar eru frá-
sagnarkaflar 
þar sem sagt er 
frá atburðum í 
lífi aðalpersón-
anna þriggja 
en einnig til-
finningum 
þeirra og sál-
arlífi .  Þessi 
meginfrásögn 
er svo fleyguð 

skáletruðum köflum sem er erf-
iðara að henda reiður á. Þar eru 
atburðir sviðsettir, fjallað um 
hugsanir persónanna og tilfinn-
ingar. Það getur verið svolítið 
erfitt fyrir lesandann að henda 
reiður á þessum ólíku köflum. 
Það er ekki alltaf ljóst hve stór 
þáttur Köndu sjálfrar er í bókinni 
eða hvert samband hennar og 
sögumannsins og höfundarins er.

 Jón Yngvi Jóhannsson

NIÐURSTAÐA: Fróðleg örlagasaga 
þriggja íslenskra nútímakvenna sögð 
á óvenjulegan hátt sem gengur ekki 
alltaf upp.

Þrjár kynslóðir kvenna

Íslenskar barnabækur
1  Þín eigin þjóðsaga 

Ævar Þór Benediktsson
Forlagið Mál og menning

2 Fuglaþrugl og naflakrafl 
Sigrún Eldjárn og Þórarinn Eldjárn 
Forlagið Vaka Helgafell

3/4  Síðasti galdrameistarinn 
Ármann Jakobsson
Forlagið JPV útgáfa

3/4  Skrímslakisi
Áslaug Jónsdóttir o.fl.
Forlagið Mál og menning

Þýddar barnabækur
1 Rottuborgari

David Walliams
Bókafélagið

2  Hvað gerðist þá?
Tove Jansson
Forlagið Mál og menning

3  Þegar litirnir fengu nóg
Drew Daywalt
Töfraland

Íslenskar ungmennabækur
1  Hafnfirðingabrandarinn 

Bryndís Björgvinsdóttir
Forlagið Vaka Helgafell

2  Maðurinn sem hataði börn 
Þórarinn Leifsson
Forlagið Vaka Helgafell

3  Freyjusaga 2, Djásn
Sif Sigmarsdóttir
Forlagið Mál og menning

Þýddar ungmennabækur
1  Eleanor og Park

Rainbow Rowell
Björt bókaútgáfa

2  Skrifað í stjörnurnar
John Grenn–  Draumsýn

3/4 Arfleifð
Veronica Roth
Björt bókaútgáfa

3/4  Rauð sem blóð
Salla Simukka
Forlagið Vaka Helgafell

Handbækur / fræðibækur
1 Lífríki Íslands

Snorri Baldursson
Forlagið / Opna

2  Sveitin í sálinni
Eggert Þór Bernharðsson
Forlagið JPV útgáfa

3  Reykjavík sem ekki varð
Anna Dröfn Ágústsdóttir og Guðni 
Valberg
Crymogea

Besta ævisagan
1/2 Saga þeirra, sagan mín

Helga Guðrún Johnsson
Forlagið JPV

1/2 Svarthvítir dagar
Jóhanna Kristjónsdóttir
Sögur útgáfa

3 Hans Jónatan
Gísli Pálsson
Forlagið Mál og menning

Besta íslenska skáldsagan
1 Öræfi

Ófeigur Sigurðsson
Forlagið Mál og menning

2  Kata
Steinar Bragi
Forlagið Mál og menning

3/4 Koparakur
Gyrðir Elíasson
Dimma

3/4 Vonarlandið
Kristín Steinsdóttir
Forlagið Vaka Helgafell

Besta þýdda skáldsagan
1 Náðarstund

Hannah Kent
Forlagið JPV útgáfa

2  Lolita
Vladimir Nabokov
Dimma

3  Lífið að leysa
Alice Munro
Forlagið Mál og menning

Besta ljóðabókin
1 Kok

Kristín Eiríksdóttir
Forlagið JPV útgáfa

2  Drápa
Gerður Kristný
Forlagið Mál og menning

3 Velúr
Þórdís Gísladóttir
Bjartur

Bóksalaverðlaunin 
2014 veitt í gær
Tilkynnt var í sjónvarpsþættinum Kiljunni í gærkvöldi hvaða bækur bóksalar 
landsins hafa valið sem bestu bækur ársins. Bóksalaverðlaunin eru veitt í níu 
fl okkum og hlýtur sigurvegarinn í hverjum fl okki rétt til að bera verðlaunamiðann 
Bóksalaverðlaunin 2014. Verðlaunin eru nú veitt í fi mmtánda sinn en þau voru 
fyrst veitt árið 2000. Alls tóku 55 bóksalar víðs vegar að af landinu þátt í valinu.

BÓKSALAVERÐLAUNIN 2014

TÓNLIST  ★★★ ★★

Hold
Árni Karlsson tríó
MOLD MUSIC

Árni Karlsson er framúrskarandi 
djasspíanóleikari. Hann spilar hér 
ásamt Þorgrími Jónssyni á kontra-
bassa og Scott McLemore á tromm-
ur. Píanóleikurinn er tær, glitrandi 
og öruggur. Tímasetningar eru 
hárnákvæmar, tónahlaupin eru 
jöfn og óheft, áslátturinn mjúkur 
og þægilegur áheyrnar. Sömu sögu 
er að segja um kontrabassaleik-

inn, sem er skemmtilega líflegur. 
Trommuleikurinn er líka akkúrat, 
hóflega afslappaður og svalur. 

Öll tónlistin er eftir Árna og hún 
er einnig útsett af honum. Stemn-
ingin er ljúf, samspil hljóðfæra-
raddanna er fínlega ofið. Þar er 
hvergi neinu ofaukið, samhljómur-
inn samsvarar sér prýðilega. 

Laglínurnar sjálfar eru þó ekki 
beint grípandi. Fátt í tónlistinni 
er virkilega heillandi. Tónlistin 
er alltaf armslengd í burtu. Lögin 
virka fyrst og fremst sem bak-
grunnstónlist þegar maður vill 
hafa það huggulegt. Hún er ekk-
ert að trana sér fram, æpir ekki 

á athygli. Það er því ekki hægt að 
segja að hún risti djúpt. En stund-
um er svoleiðis músík engu að síður 
alveg bráðnauðsynleg. Jónas Sen

NIÐURSTAÐA: Áheyrileg, nokkuð 
kuldaleg djasstónlist, en góð til síns 
brúks.

Ískaldir fingur djasspíanistans

HOLD  „Lögin virka fyrst og fremst sem 
bakgrunnstónlist þegar maður vill hafa 
það huggulegt,“ segir Jónas Sen.

 Öll tónlistin er eftir 
Árna og hún er einnig 

útsett af honum. Stemn-
ingin er ljúf, samspil 

hljóðfæra raddanna er 
fínlega ofið.

Hádegisdjassinn á 
Kexi hosteli heldur 
áfram á föstudögum í des-
ember. Á morgun koma fram 
saxófónleikarinn Eyjólfur 
Þorleifsson og gítarleik-
arinn Andrés Þór Gunn-
laugsson. Þeir munu 
leika djass með jólaívafi. 

Tónlistin hefst 
klukkan 12.15 og 
stendur í klukkutíma 
án hlés. Aðgangur 
ókeypis. Kex hostel 
er á Skúlagötu 28.

Hádegisdjass 
á Kexi hosteli

www.netto.is | Mjódd · Salavegur · Hverafold · Akureyri  
Höfn · Grindavík · Reykjanesbær · Borgarnes · Egilsstaðir · Selfoss · Grandi | 

EOS
4 STK/PK

KR



Nýjar vörur frá

Opið 
til 22 í dag og

alla daga til jóla

Klapparstígur 40 • 101 Rvk • 571 4010
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Sagan er í rauninni búin að lifa með 
mér í átta ár,“ segir Emil Hjörvar 
Petersen um þríleik sinn Sögu eftir-
lifenda. „Það var einmitt í desemb-
er 2006 sem ég fékk þá hugmynd 
að segja sögu eftirlifendanna úr 
Ragnarökum. Ég hef haft áhuga á 
norrænu goðafræðinni síðan ég var 
krakki og unglingur og spurningin 
um það hvers vegna það voru þess-
ar persónur sem lifðu af blundaði í 
mér lengi. Kvöld eitt þegar ég var að 
vinna að fyrstu ljóðabókinni minni 
var ég, einu sinni sem oftar, að 
spekúlera í goðsögum og þá fór ég 
að spyrja mig hvers vegna enginn 
hefði sagt sögu eftirlifendanna. Ég 
hef alltaf haft áhuga á smáatriðum 
og útúrdúrum í goðsögum og Höður 
hefur alltaf verið spurningarmerki í 
mínum huga þannig að mig langaði 
til að segja sögu hans. Þegar ég fór 
að þróa hina karakterana stækkaði 
sagan og varð að því sem hún varð, 
en það tók alveg tvö ár að leggja 
drögin að henni. “ 

Brautryðjendaverk
Emil segir Sögu eftirlifenda vera 
blöndu af fantasíu og vísindaskáld-
skap, enda væri ekki hægt að segja 
þessa sögu öðruvísi. „Hún byrj-
ar á Íslandi til þess að draga hinn 
íslenska lesanda inn í atburðarás 
sem hann býst ekki við og síðan 
fer furðan alltaf að taka stærra og 
stærra pláss í sögunni. Vættirnir 
koma inn og allt í einu er komin af 
stað atburðarás sem greinilega leið-
ir að einhverju miklu stærra.“

Það lá ljóst fyrir í huga Emils 
að um þríleik yrði að ræða, það er 
meira að segja tekið fram á kápu 
fyrstu bókarinnar. „Síðan urðu við-
tökurnar mun betri en ég þorði að 
vona og var jafnvel talað um að 
þetta væri brautryðjendaverk sem 
furðusaga fyrir fullorðna. Sagan 
umbyltist reyndar dálítið við aðra 
bókina þar sem ég var að byggja 
upp heila heimsmynd á rústum þess 
veruleika sem við þekkjum.“

Kynjajöfnun
Það er allur heimurinn undir í sög-
unni og í annarri bókinni, Heljar-
þröm, gerist sagan til að mynda í 
Kína, Englandi og Norður-Amer-
íku. Hvernig barst leikurinn með 
norræna goðafræði til Kína? „Ég 
vinn mikið með hliðstæður í öðrum 
goðsögum og þjóðsögum og reyni 
að nýta það sem ég hef einlæg-
an áhuga á, það hefur reynst mér 
best að leyfa því að flæða í gegn. 
Þegar sagan byrjar hefur Höður, 
þessi blindi bardagamaður, verið í 
útlegð í þúsundir ára og er búinn að 
sérhæfa sig í öllum heimsins bar-
dagalistum, meðal annars kung fu í 
Kína. Þar mun hann síðar í sögunni 
ásamt öðrum persónum reyna að 
vekja upp Terrakotta-herinn en það 
hefur ekki tekist. Ég læt kínverskar 
þjóðsögur og goðsögur kallast svo-
lítið á við norrænu goðafræðina og 

leita að tengingum þar á milli. Þær 
reyndust vera nokkrar og ég nýti 
það töluvert í þriðju bókinni, Níð-
höggi, þar sem þessi svið sem hafa 
verið í gangi í sögunni allri eru að 
tengjast. Það gerist dálítið í gegnum 
hinn nýja Alföður sem er að taka við 
og í þriðju bókinni eru eftirlifend-
urnir að átta sig á því að þeir þurfa 
að slíta öll tengsl við arfleifð æðri 
ásanna.“

Ein af þeim tengslum sem þarf 
að slíta er tengingin við feðraveldi 
ásanna. „Ég leik mér mikið með að 
fella feðraveldið og jafna kynjahlut-
verkin og í gegnum persónuskoð-
un Alföðurins koma tengingar við 
til dæmis samískan sjamanisma, 
hindúisma, kínverska goðafræði, 
gríska og norræna. Ég er dálít-
ið mikið með þrenndarpælingar, 
skapa nornirnar til dæmis, enda er 
ein af forsendum framfara í þessum 
heimi að slíta þessa örlagahringrás 
sem veldur því að heimurinn fer í 
rúst þegar eitthvað fer úrskeiðis. 
Svo má nefna að ný völva kemur til 
sögunnar í síðustu bókinni og leikur 
hún veigamikið hlutverk.“

Aukabónus
Þetta hljómar alveg óskaplega yfir-
gripsmikið og djúpt efni, skilur 
almennur lesandi sem ekki þekkir 
goðsögurnar nokkuð í þessu? „Já, 
já, já. Ég hef lagt mig fram við að 
skrifa söguna þannig að hún sé 
bæði til afþreyingar og til þess að 

fólk geti staldrað við og pælt aðeins 
í því hvað er verið að vinna með. 
Margir lesa söguna án þess að pæla 
neitt í því en þeir sem hafa ein-
hverja fyrir fram þekkingu á efn-
inu sjá ýmiss konar táknkerfi og 
vísanir, það er svona aukabónus. 
Svo er ég líka að endurspegla sam-
tímann, velta fyrir mér fortíð, nútíð 
og framtíð mismunandi menningar-
heima, það hljóta allir að geta tengt 
við það.“

Nú ertu búinn að hrærast í þess-
um heimi í átta ár, er ekki erfitt að 
vera búinn að yfirgefa hann? „Nei, 
nei, ég er búinn að vera að sinna alls 
konar verkefnum, en auðvitað er 
svolítið skrýtið að vera búinn með 
söguna. Ég held samt bara áfram, er 
byrjaður á nýrri sögu, og rétt búinn 
að skrifa undir umboðssamning 
um þríleikinn fyrir Austur-Evrópu 
sem vonandi leiðir til þess að hann 
komi út á þeim markaði. Þannig að 
ég mun væntanlega halda áfram að 
vera í tengslum við söguheiminn.“ 

Leikur sér að því 
að fella feðraveldið
Níðhöggur er lokabindið í þríleik Emils Hjörvars Petersen Saga eft irlifenda. Fyrsta 
bókin Höður og Baldur kom út 2010 en hugmyndin kviknaði fj órum árum fyrr.

EMIL HJÖRVAR PETERSEN  „Í gegnum persónuskoðun Alföðurins koma tengingar 
við til dæmis samískan sjamanisma, hindúisma, kínverska goðafræði, gríska og nor-
ræna.“ FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Friðrika Benónýsdóttir 
fridrikab@frettabladid.is

 Ég vinn mikið með 
hliðstæður í öðrum 

goðsögum og þjóðsögum 
og reyni að nýta það sem 
ég hef einlægan áhuga á, 

það hefur reynst mér 
best að leyfa því að 

flæða í gegn.

TÓNLIST  ★★★★★

Í ást sólar
Íslensk sönglög flutt af 
Hallveigu Rúnarsdóttur og 
Árna Heimi Ingólfssyni
SMEKKLEYSA

Íslensku sönglögin eru 
gríðarlega mörg, og 
sum eru snilld. Um það 
bera vitni óteljandi tón-
leikar og geisladiskar. 
Ég held samt að þau hafi 
sjaldan hljómað eins fal-
lega og á geisladiskinum Í ást sólar 

með Hallveigu Rún-
arsdóttur sópran og 
Árna Heimi Ingólfs-
syni píanóleikara. 

Tónlistin er 
óvanalega vel valin. 
Hvert lag er öðru 
fallegra. Þarna eru 
perlur eftir Jón 
Leifs, m.a. Vöggu-
vísa og Vertu Guð 
faðir, faðir minn. 
Einnig eru á disk-
inum einstaklega 
skemmtileg lög úr 

Sjálfstæðu fólki eftir Atla 
Heimi Sveinsson. Svo er þarna mögn-

uð tónlist eftir Hjálmar H. Ragnars-
son, Huga Guðmundsson, Hildigunni 
Rúnarsdóttur og Pál Ísólfsson.

Hallveig syngur af fáheyrðri alúð, 
næmri tilfinningu fyrir skáldskapn-
um og af tæknilegum yfirburðum. 
Söngurinn er bjartur og hreinn, næst-
um barnslegur. Það er hreinlega 
unaður að hlusta á hana syngja. Ekki 
síðri er píanóleikur Árna Heimis. 
Hann er fagurlega mótaður, mjúk-
ur og dreymandi, en þróttmikill og 
snarpur þegar við á. Þetta er him-
neskur geisladiskur. Jónas Sen

NIÐURSTAÐA: Lögin eru valin af smekkvísi 
og flutningurinn er í hæstu hæðum. 

Hvert lag öðru fegurra

HALLVEIG RÚNARSDÓTTIR  „Það er hreinlega unaður að hlusta á 
hana syngja,” að mati Jónasar Sen. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

    engin ranga bara rétta . . .a . . .

Tvöfalt prjón
Peysur • sokkar • vettlingar

treflar húfur hólkar • sjöl
teppi • og fleira

47 fjölbreyttar uppskriftir 
að fallegum slaufum

Guðrún María Guðmundsdóttir
og Rannveig Hafsteinsdóttir kynna bækur sínar 

fimmtudaginn 18. des. • Eymundsson, Smáralind, kl. 16-18
föstudaginn 19. des. • Eymundsson, Mjódd, kl. 16-18

 Fyrsta prentun uppseld

Önnur prentun
komin í verslanir

HÖFUNDAR KYNNA

Sölustaðir 
Gullsmiðja Hjálmars Torfasonar – Laugavegur 71, sími 552 1550
Gullsmiðir Sigtryggur og Pétur – Brekkugata 5 – Akureyri – sími 462 3524
Dýrfinna Skart – Stillholt 16-18 – Akranes – sími 464 3460
Hilton Reykjavík Nordica – sími 444 5000
Saga Shop 
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EINSTÖK STUND Í ROKKSÖGUNNI ÞAR SEM FLUTT VERÐA LÖGIN AF PLÖTUNUM

GEISLAVIRKIR / UTANGARÐSMENN OG LILY MARLENE / DAS KAPITAL
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JÓLAGJÖFIN
FÆST Í 
VERO MODA

KJÓLL 4590

Tíunda og jafnframt síðasta 
höfundakvöldið í Gunnarshúsi 
á þessu hausti verður haldið í 
kvöld. Þar mæta höfundarnir 
Yrsa Sigurðardóttir, sem les upp 
úr bók sinni DNA, og Gunnar 
Helgason, sem les úr lokabindi 
fótboltaflokks síns Gula spjaldið 
í Gautaborg. Að vanda svara höf-
undarnir jafnframt spurningum 
stjórnanda samkomunnar sem að 
þessu sinni verður Katrín Jak-
obsdóttir, formaður VG og fyrr-
verandi menntamálaráðherra.  

Dagskráin hefst stundvíslega 
klukkan 20 og eru allir velkomn-
ir á meðan stólar leyfa.

Yrsa og Gunnar í Gunnarshúsi
Síðasta höfundakvöld vertíðarinnar verður haldið í Gunnarshúsi í kvöld.

DNA  Yrsa Sigurðardóttir les úr bók sinni 
DNA. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

GULA SPJALDIÐ  Gunnar Helgason les 
úr bók sinni Gula spjaldið í Gautaborg.
 FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

„Það var sól þegar ég hitti Hákon 
fyrst.“ Einhvern veginn þannig 
er setning sem leggur í eyra mitt 
þegar ég opna dyrnar að litla sviði 
Borgarleikhússins. Þar er æfing í 
gangi á leikriti Auðar Övu Ólafs-
dóttur, Ekki hætta að anda, og ég 
hef fengið leyfi til að fylgjast með. 
Fjórar konur eru á sviðinu. Þær 
virðast allar hafa deilt lífi sínu 
með sama manninum á mismun-
andi tímum og vera að undirbúa 
útför hans. 

„Hver á að lesa?“
„Ætluðum við ekki að syngja?“
„Jú, hann vildi bara söng.“
Allar reyna að finna eitthvað til 

að byggja á en ýmislegt er í þoku. 
„Hvað höfum við í höndunum ef 
við hugsum lausnamiðað?“ spyr 
ein.

„Getum við ekki verið sammála 
um að Hákon hafi verið með ljósar 
krullur og meðalmaður á hæð?“

„Jú, hann þurfti stól þegar hann 
skipti um peru?“

„Var hann kominn í viðhaldið 
hjá þér? Festi hann einhvern tíma 
hurð á eldhússkáp?“

„Nei, hann var bara í rafmagn-
inu.“

Þegar smá hlé er gert á æfing-
unni fæ ég nokkrar mínútur með 
leikstjóranum, Stefáni Jónssyni. 
„Ekki hætta að anda er blanda 
af raunsæi og fantasíu sem flétt-
ast saman við eigin drauma og 
óra kvennanna fjögurra um eigin 
sögu og sína réttu mynd af mann-
inum Hákoni. Þær teljast eiga það 
sameiginlegt að eiga allar með 
honum börn,“ byrjar hann þegar 
hann er beðinn að útskýra verk-

ið. Hann segir leikið á mörgum 
plönum. „Hákon getur líka staðið 
fyrir guð eða sannleikann,“ segir 
hann. „Þessar konur eru allar á 
einhverjum flótta. Um leið og þær 
vilja fá fullvissu og festu eru þær 
ekki tilbúnar til að takast á við 
vissar staðreyndir.“ 

Er Auður Ava búin að koma á 
æfingu.

„Nei, en hún fær það í jólagjöf 
að koma á eina æfingu fyrir jól. 
Hún er mjög spennt.“ 

Ertu búinn að breyta leikritinu 
mikið?

„Nei, ég vann í handritinu með 
höfundinum. Það er alltaf þannig 
með ný íslensk verk að þeim er 
kastað á milli höfundar og leik-
stjóra. Þetta er fjórða eða fimmta 
uppkast sem við lásum á fyrsta 
samlestri.“ 

Dansinn sem ég sá, hvað á hann 
að túlka? „Síðasta konan sem 
Hákon átti í sambandi við heitir 
Agnes.  Hún setti sig í samband 
við hinar konurnar og bað þær að 
hitta sig því hann væri dáinn. Að 
ósk hins látna eigi þær að koma 
saman við jarðarförina hans og 
flytja atriði er byggist á dæg-
urlagi sem heitir Ekki hætta að 
anda.“

Leikkonurnar eru Elma Lísa 

Gunnarsdóttir, Katla Margrét 
Þorgeirsdóttir, María Heba Þor-
kelsdóttir og Tinna Hrafnsdótt-
ir. Á leiðinni út rekst ég á þær 
Tinnu og Maríu Hebu og þakka 
þeim fyrir ánægjulega stund. 
Þær minna á að mánuður sé eftir 
af æfingatímanum.

 gun@frettabladid.is

Það var sól þegar ég 
hitti Hákon fyrst
Nýtt leikverk eft ir Auði Övu Ólafsdóttur verður frumsýnt um miðjan janúar. Það 
nefnist Ekki hætta að anda. Á sviðinu eru fj órar konur með fl óknar tilfi nningar. 

Auður Ava Ólafsdóttir hefur áður skrifað þrjú leikrit, Svartur hundur 
prestsins (2011) og Svanir skilja ekki (2014) sem Þjóðleikhúsið setti upp. 
Einnig útvarpsleikritið Lán til góðverka (2014). 

Þar að auki er hún höfundur fjögurra skáldsagna og einnar ljóðabókar. 
Skáldsaga Auðar Övu, Afleggjarinn, hefur verið þýdd á tuttugu og tvö 

tungumál.

Höfundurinn

ÆFT FYRIR ÚTFÖRINA  María Heba, Elma Lísa, Katla Margrét og Tinna eru að undirbúa atriði að ósk hins látna. MYNDIR/GVA

LEIKSTJÓRINN   „Ekki hætta að anda er 
blanda af raunsæi og fantasíu,“ segir 
Stefán Jónsson.
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TÓNLIST ★★★★★

525
Gunnar Gunnarsson ásamt 
Ásgeiri Ásgeirssyni og Þor-
grími Jónssyni
DIMMA

525 er ekki sérlega 
krassandi titill á geisla-
diski. 666 myndi vekja 
miklu meiri athygli. En 
525 hefur líka merkingu, 
mun háleitari. Sálmur 
nr. 525 í sálmabók kirkj-
unnar er friðarbæn Páls 
Kolka, Til þín, Drott-
inn hnatta og heima. Við 
hana samdi Þorkell Sig-
urbjörnsson undurfagurt lag. Það 
er að finna á geisladiski Gunnars 
Gunnarssonar, sem er m.a. organ-
isti Fríkirkjunnar. Þetta er samt 
ekki sálmadiskur í venjulegum 
skilningi. Gunnar hefur áður 
vakið athygli fyrir óhefðbundn-
ar djassútsetningar á íslenskum 
sálmum og diskurinn nú er ein-
mitt í þeim anda. 

Þarna eru tvö lög úr Hallgríms-
passíu Sigurðar Sævarssonar. Ég 
hef ekki heyrt passíuna sjálfa, 
en lögin hér hljóma ákaflega fal-
lega. Þau eru þýð og yfir þeim er 
heillandi ferskleiki. Hið magn-
aða lag Gunnars Þórðarsonar úr 
óperunni Ragnheiði, Allt eins og 
blómstrið eina, kemur líka prýði-
lega út í útsetningu Gunnars. 
Lagið er grípandi og útsetningin 
er látlaus og innhverf. Hún er nán-
ast eins og hugleiðsla í stofunni 
heima eftir að hafa séð óperuna 

á sviði. Það er mögnuð upplifun. 
Aðdáunarvert er hversu Gunn-

ari tekst að gera lögin að sínum, 
án þess að stela þeim. Lögin eru 
allskonar, hinn fyrrnefndi sálm-
ur nr. 525, einnig Haustvísur til 
Máríu eftir Atla Heimi Sveinsson, 
Hinsta kveðja eftir Sigurð Flosa-
son og fleira. En persónuleiki 
Gunnars er í þeim öllum. Maður 
fær nýja sýn á lögin, akkúrat eins 
og góð útsetning á að framkalla.

Hljóðfæraleikurinn á geisla-
diskinum er flottur. Gunnar spilar 
af unaðslegri litfegurð á píanóið, 
Ásgeir Ásgeirsson er innblásinn 
á gítarinn og kontrabassaleikur 
Þorgríms Jónssonar er kvikur og 
áleitinn. Það gerist varla betra.  

Jónas Sen

NIÐURSTAÐA: Einstaklega heillandi 
djassútsetningar og flutningur á 
nokkrum perlum íslenskra sálmatón-
bókmennta.

Magnaðar 
tónahugleiðslurBÆKUR  ★★★ ★★

Mörður
Bjarni Harðarson
SÆMUNDUR

Bjarni Harðarson ræðst ekki á 
garðinn þar sem hann er lægst-
ur í skáldsögunni Merði. Þar er 
sögumaður ein hataðasta pers-
óna Íslendingasagnanna, Mörð-
ur Valgarðsson, sá hinn sami og 
hlaut þann vafasama heiður að fá 
nafni sínu skeytt við lygi svo úr 
varð Lyga-Mörður. Hér er hann 
sjálfur sögumaður og endurseg-
ir atburðarás Njálu út frá eigin 
sjónarmiðum, sem eins og gefur 
að skilja eru töluvert ólík þeim 
sem höfundur Njálu setur fram.

Mörður hefur nefnilega að 
eigin mati ekki gert neitt rangt, 
hann gerði einfaldlega það sem 
þurfti til að hin rétta ordnung 
hlutanna viðhéldist. Það náði 
auðvitað engri átt að papahyski 
eins og Njáll á Bergþórshvoli 
og afkomendur hans kæmist til 
áhrifa í samfélaginu. Slíkt varð 
að stoppa með öllum ráðum.

Bjarni er óhemjugóður sögu-
maður og fer hjá á kostum í drýg-
indarausi Marðar, sem minnir á 

ýmsar persónur í samtímanum 
og réttlætingar þeirra á gjörðum 
sínum. Mörður verður meira að 
segja ansi viðkunnanlegur karl í 
hans meðförum þrátt fyrir drýg-
indin. Hann elskaði konu sína, 
Kötlu, og sinnir barnabarni sínu 
af durtslegri alúð, eftir fremsta 
megni. Hrifning hans á Skarp-
héðni, einum hinna svörnu óvina, 
hrærir streng í brjósti Njáluaðdá-
enda og gerir hann enn mann-
legri en ella. Réttlætingar hans 
á eigin gerðum eru líka fullkom-
lega sannfærandi, þótt lesand-
inn sé ekki endilega sammála 
hans viðhorfi til annarra sögu-
persóna og þess sem þær taka 
sér fyrir hendur. Það er þó erfitt 
að sjá hvernig lesendur sem ekki 
þekkja til söguþráðar Njálu eiga 
að henda reiður á því sem karlinn 
rifjar upp, sú þekking er greini-
lega fyrirframgefin stærð í huga 
höfundarins, sem er töluverður 
galli.

Það sem þó fyrst og fremst 
gerir skáldsöguna, eða nóvell-
una öllu heldur, um Mörð að eins 
ánægjulegri lesningu og raun ber 
vitni er stíll Bjarna og dásam-
leg notkun hans á tungumálinu. 
Maður smjattar á orðum og setn-
ingum og dæsir af hamingju yfir 

því að enn skuli vera skrifað á 
svo kjarngóðri íslensku árið 2014. 
Málfarið eitt og sér gerir þessa 
bók nánast að skyldulesningu, 
hvað sem fólki finnst um nálgun 
á söguefnið, og auk þess er sagan 
ískrandi skemmtileg aflestrar.   
 Friðrika Benónýsdóttir

NIÐURSTAÐA: Bráðskemmtileg 
nóvella um efni sem flestir þekkja, 
skrifuð á aldeilis dásamlegri íslensku.

Ég gerði ekkert rangt

Ábendingahnappinn má 

finna á www.barnaheill.is
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Tónleikar
19.30 London Philharmonic Orchestra 
kemur fram í Hörpu. Fantasían um 
Thomas Tallis eftir Williams, Sinfónía 
nr. 1 í g-moll op. 13 eftir Tchaikovsky 
og hinn vinsælasti píanókonsert nr. 5 
í Es-dúr op. 73, eða Keisarakonsertinn 
eftir Beethoven. Stjórnandi verður 
Osmo Vänskä, sem hefur unnið til 
Grammy-verðlauna og var um árabil 
aðalstjórnandi Sinfóníuhljómsveitar 
Íslands. Einleikari verður norski píanó-
snillingurinn Leif Ove Andsnes. Miðar 
frá 7.900 krónum.
20.00 Kvennakórinn Katla og Bartón-
ar, karlakór Kaffibarsins, blása til jóla-
stórtónleika í Austurbæ undir dyggri 
stjórn Hildigunnar Einarsdóttur, Jóns 
Svavars Jósefssonar og Lilju Daggar 
Gunnarsdóttur. Tónleikarnir eru til 
styrktar Hugarafli. 1.990 krónur inn.
20.00 Ókeypis tónleikar í Guð-
ríðarkirkju í Grafarholti. Lesið upp 
úr gömlum jólasögum, gömul jóla-
ljóð flutt í tali og tónum og kakó og 
piparkökur á eftir í boði.
20.30 Hinir árlegu jólatónleikar Esth-
erar Jökulsdóttur í Laugarneskirkju 
þar sem hún syngur inn jólin í stíl 
Mahaliu Jackson með einvalaliði 
söngvara og tónlistarmanna. Með 
Esther syngja Gísli Magna tenór, 
Skarphéðinn Hjartarson tenór og Örn 
Arnarson tenór. 3.500 krónur inn.
21.00 ÍRiS treður upp á Hlemmi 
Square. Hún tvinnar saman raftónlist 
við lifandi hljóðfæraleik á borð við 
hörpu, píanó, selló og aðra óhefð-
bundnari hljóðgjafa. Meðspilarar eru 
Sandra Ósk Snæbjörnsdóttir á selló og 
Frank Aarnink á slagverk. Frítt inn.
21.00 Borgardætur halda sína árlegu 

jólatónleika á Rósenberg. 5.300 
krónur inn.
21.00 Hrund Ósk og Sveskjupeyjarnir 
troða upp á Forréttabarnum. Gamal-
kunnir standardar og hugljúf jólalög. 
2.000 krónur inn.
21.00 Heiðursveitin Stóns halda 
jólaafmælistónleika tileinkaðir 71 ára 
afmæli Keith Richards. Stóns til halds 
og trausts verða vel valdir einstak-
lingar úr íslensku tónlistarlífi. 2.500 
krónur inn.
21.00 Úlfur leikur af fingrum fram 
í Mengi. Notast hann við ýmiskonar 
vítahringskerfi til að leika á yfirtóna 
rýmisins, skinnhimnu og baritóngítar. 
2.000 krónur inn.
22.00 AmabAdamA heldur útgáfutón-
leika í Gamla bíói. Miðaverð er 2.500 
krónur. Húsið er opnað klukkan 21.00.
22.00 Magnús R. Einarsson heldur 
tónleika á Ob-La-Dí-Ob-La-Da.

Bókmenntir
20.00 Síðasta höfundakvöldið í 
Gunnarshúsi. Gunnar Helgason 
og Yrsa Sigurðardóttir lesa upp 
og svara spurningum Katrínar 
Jakobsdóttur um nýútkomnar 
bækur sínar. 500 krónur inn.

Pub Quiz
20.00 Þriðja kvikmyndakviss 
vetrarins í Bíó Paradís og er 
jólaþema að þessu sinni. 
Mest þrír í liði og efstu 
þrjú liðin fá bjór og 
bíómiða í verðlaun. Þá 
verða veitt verðlaun 
fyrir besta liðsnafnið 
og fyrir rétt svar við 
bjórspurningu.

Uppistand
21.00 Jólauppistand 
GOmobile í Stúdenta-
kjallaranum. Þórhallur 
Þórhallsson kynnir sex 
uppistandara.

Tónlist
20.00 Robot Disco jólakvöld á Paloma. 
Xylic, 90210, Jammin Jack og O.D. 
Wilson þeyta skífum.
20.00 Lagaffe Tales í Lucky Records. 
Intro Beats, Brilliantinus og Viktor 
Birgisson þeyta skífum.
21.00 Sakana þeytir skífum á Stofunni.
21.00 DJ Smutty Smiff spilar á 
Lebowski Bar.
21.00 Trúbadorarnir Magnús & Ívar 
troða upp á English Pub.
22.00 DJ Kári á Kaffibarnum.
22.00 DJ Styrmir Dansson á Bar 
Ananas.

Fyrirlestrar
17.00 Streitustúdíó í Hörpu. Svein-
björg Júlía Svavarsdóttir félagsráðgjafi 
flytur fyrirlesturinn Að missa ekki 
tökin á tilverunni.

Samkoma
21.00 Próflokadjamm Lista-
háskólans á Dolly. Frír bjór til 
þeirra fyrstu þyrstu.

Söngur
21.00 Jólakaraoke Hits & Tits 
á Húrra.
Upplýsingar um viðburði sendist 

á hvar@frettabladid.is

„Við ætluðum að keyra norður en 
svo þegar við hittumst á æfingu 
um daginn kom í ljós að foreldr-
ar allra hljómsveitarmeðlimanna 
voru búnir að banna okkur að 
keyra út af veðrinu og færð,“ segir 
Steinunn Jónsdóttir, ein af söngv-
urum í hljómsveitinni AmabA-
damA. Hljómsveitin kemur fram 
á útgáfutónleikum í Gamla bíói í 
kvöld í Reykjavík en fer í flug til 
Akureyrar klukkan 07.15 í fyrra-
málið. „Það tekur því varla að fara 
að sofa. Við þurfum allavega að 

stilla allar okkar vekjaraklukkur,“ 
segir Steinunn og hlær.

AmabAdamA hefur átt mjög 
gott ár og fagnar því með útgáfu-
tónleikum í kvöld. „Við ætlum að 
flytja plötuna í heild sinni og ef 
stemningin er góð, þá er aldrei að 
vita hvort við teljum í fleiri lög,“ 
bætir Steinunn við.

Tónleikarnir hefjast klukkan 
22.00 en hljómsveitin The Bang-
oura Band mun sjá um að hita 
mannskapinn upp með hressandi 
afrobeat-tónlist. - glp

AmabAdamA bannað 
að aka til Akureyrar
Hljómsveitin AmabAdamA þarf að yfi rgefa höfuð-
borgina snemma að morgni föstudags.

MIKILL FÖGNUÐUR  Hljómsveitin AmabAdamA fagnar útgáfu plötunnar sinnar í 
Gamla bíói.  MYND/SPESSI
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51 árs Brad Pitt, leikari
Þekktastur fyrir: Fight Club

Night at the Museum: 
Secret of the Tomb
Ævintýramynd
Helstu hlutverk: Ben Stiller, Owen 
Wilson og Robin Williams.

7,8/10 45% 6,8/10 34%

Horrible Bosses 2
Gamanmynd
Helstu hlutverk: Jason Bateman, 
Jason Sudeikis og Charlie Day.

Í viðræðum um X-Men
Ástralski leikarinn Hugh Jackman 
er í viðræðum um að leika í X-Men: 
Apocalypse. Hinn 46 ára leikari hefur 
farið með hlutverk Wolverine í X-Men-
myndunum við góðar undirtektir. „Ég 
hef talað við fólkið og ég má 
ekki segja nákvæmlega hvað 
er bígerð en það er margt 
mjög spennandi að krauma 
undir í heimi X-Men, þar á 
meðal Wolverine-myndin. 
Það er hellingur af 
svölum pælingum í 
gangi,“ sagði Jackman. 
X-Men: Apocalypse er 
væntanleg 2016 en The 
Wolverine í mars 2017. 

Skaut úr byssu
Katie Holmes þurfti að læra að skjóta úr 
byssu fyrir tökur á sinni nýjustu mynd, 
Miss Meadows. Leikkonan, sem er 35 
ára, hafði mjög gaman af því að leika í 
myndinni, sem fjallar um kennara sem 
bregður sér í hlutverk sjálfskipaðs lög-
gæslumanns á kvöldin. „Miss 
Meadows er öðruvísi persóna 
en ég hef áður leikið vegna 
þess að hún er frekar fyndin. 
Kennari sem tekur lögin í 
eigin hendur þegar hún sér 
barn verða fyrir ofbeldi. 
Það var gaman að leika 
hana og svo lærði ég 
líka að skjóta úr byssu,“ 
sagði hún.

BÍÓ ★★★★ ★

Jöklarinn, brot úr sögu 
Þórðar Halldórssonar mesta 
lygara allra tíma–  eða hvað? 
Heimildarmynd
LEIKSTJÓRN: KÁRI G. SCHRAM

Jöklarinn, brot úr sögu Þórðar 
Halldórssonar mesta lygara allra 
tíma – eða hvað? er stórmerkileg 
heimildarmynd Kára G. Schram 
um alþýðuhetjuna Þórð Halldórs-
son. Fólk af yngri kynslóðinni 
kannast ekkert við manninn en 
foreldrar okkar gerðu það – þetta 
var nefnilega þjóðþekktur lífs-
kúnstner að vestan sem var allt í 
senn refaskytta, sægarpur og nátt-
úruverndarsinni. Þetta var maður 
sem átti ekkert smá ævintýra-
legt líf en myndin gerir því skil á 

einfaldan og skemmtilegan hátt.
Myndin er byggð upp úr viðtölum í 
hljóði og mynd ásamt gömlum upp-
tökum af Þórði sem glæða mynd-
ina miklu lífi. Fjallað er um skip-
brotið sem hann lenti í  ungur að 
aldri og hvernig hann varð aldrei 
samur eftir að hafa náð að svindla 
á dauðanum. 

Þórður var skáld og sagnaþulur 
allt sitt líf og náði að stuða íslenskt 
myndlistarlíf með málverkum 
sínum, sem er einn göfugasti hlut-
ur sem hægt er að gera í myndlist-
arheiminum. Þá eru sagðar stór-
skemmtilegar sögur af kynnum 
Þórðar við merka og mæta ein-
staklinga svo sem Dieter Roth, 
Gunnar Dal og Halldór Laxness.
Jöklarinn er gerð ódýrt en rétt. 
Myndin heldur manni alveg við 
efnið, sem er af einstaklega áhuga-
verðu tagi. 

Saga Þórðar veitir mikinn inn-
blástur og viðhorf hans til nátt-
úrunnar og lífsins sjálf er gríð-
arlega fallegt, enda segir einn 
viðmælandinn að Þórður hafi eig-
inlega verið „taóið“ holdi klætt án 
þess að gera sér einu sinni grein 
fyrir því. Viðhorf hans til íslensku 
náttúrunnar gerði það að verkum 
að leikstjórinn lýsti honum „eins 
og Björk síns tíma“ en á þess-
um tíma stóriðju og jarðhlýnun-
ar á vísa Þórðar enn betur við en 
hún gerði á sínum tíma: „Eitrað 
haf og eins til heiða/eitrið sígur 
niðrí svörð/þeir sem stjórna, þeir 
eru að eyða/öllu lífi hér á jörð.“
 Þórður Ingi Jónsson 

NIÐURSTAÐA: Einföld, hugljúf 
og falleg mynd sem ætti að veita 
bóhemum og náttúrubörnum mikinn 
innblástur.

Taóið holdi klætt
Jöklarinn er frábær heimildarmynd um merkilegan mann sem veitir innblástur.

ÞÓRÐUR FRÁ 
DAGVERÐARÁ 
 Lífskúnstner 
með meiru.

BÍÓFRÉTTIR FRUMSÝNINGARAFMÆLISBARN DAGSINS

„Í staðinn fyrir að vera skaðlaus-
ari og ljúfari valkostir en dæmi-
gerðar hryllings- og dramamynd-
ir eru teiknimyndir barna í raun 
gróðrarstíur morða og ofbeld-
is,“ rita vísindamennirnir Dr. 
Ian Colman og Dr. James Kirk-
bride í vísindaritið British Medi-
cal Journal. Samkvæmt rannsókn 
þeirra fyrirfinnst ekkert minna 
af dauða og eyðileggingu í kvik-
myndum sem ætlaðar eru fyrir 
börn heldur en í kvikmyndum ætl-
uðum fullorðnum.

Rannsakendur horfðu á þær 45 
barna- og teiknimyndir sem voru 
hvað vinsælastar á milli 1937 og 
2013. Þeir komust að því að í tveim-
ur þriðju barnamyndanna lést 
mikilvæg sögupersóna en aðeins 
helmingur þeirra lést í „fullorð-
ins“-myndum. Aðalpersónur í 
teiknimyndum voru meira en tvö-
falt líklegri til að deyja og næstum 
þrisvar sinnum líklegri til að vera 
myrtar en í mynd fyrir fullorðna.

Foreldrar aðalpersóna voru 
meira en fimm sinnum líklegri til 
að deyja í teiknimyndum, eins og í 
Disney-myndinni vinsælu Frozen. 
Þá komust rannsakendur að því að 

foreldrar, óvinir og börn voru oft 
fyrstu persónurnar til að deyja í 
teiknimyndum.

Barnamyndirnar voru bornar 
saman við tvær vinsælustu mynd-
irnar fyrir fullorðna sem komu út 
á sama ári og barnamyndirnar, 
svo sem spennutryllarnir Black 
Swan og What Lies Beneath. Í 
rannsókninni kemur fram að 
ofbeldismagnið í teiknimyndum 
hafi ekki breyst síðan Mjallhvít 
var gefin út árið 1937.          - þij

Ofb eldi í barnamyndum
Ný rannsókn ber barnamyndir saman við fullorðins.

FROZEN  Ein af myndunum sem rann-
sakendur skoðuðu.

Lögfræðingurinn Alan Dershowitz 
reynir nú að ljúka Roman Polanski-
málinu, meira en 35 árum eftir 
að leikstjórinn var ásakaður um 
nauðgun. Dershowitz hefur óskað 
eftir nýjum réttarhöldum en hann 
ásakar saksóknara um að hafa 
gefið rangar upplýsingar þegar 
reynt var að gera leikstjórann 
útlægan úr heimalandi sínu Pól-
landi. Þá segir hann að hæstarétt-
ardómari hafi ákveðið árið 2009 að 
halda Polanski í fangelsi með því að 
fresta stöðugt úrskurði sínum. - þij

Vill ljúka 
Polanski-máli

ROMAN POLANSKI  Hefur haldið til í 
Evrópu undanfarin ár.  NORDICPHOTOS/GETTY
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„Þetta er í þriðja sinn sem þessir 
kórar leiða saman hesta sína í þágu 
góðs málefnis og spreyja jólaand-
anum yfir fólk,“ segir Lilja Dögg 
Gunnarsdóttir, annar kórstjóri 
kvennakórsins Kötlu, ásamt Hildi-
gunni Einarsdóttur.
   Þær ásamt karlakórnum Bartónum 
halda jólatónleika í kvöld til styrkt-
ar Hugarafli. Lilja segir kórana vera 
ofboðslega ólíka. „Kórarnir eru 
vanir að vinna hvor í sínu lagi, en 
blandast svona skemmtilega saman. 
Þegar tveir ólíkir menningar heimar 

koma saman þá verður til einhver 
fítonskraftur,“ segir hún. 
  Æfingar fyrir tónleikana hafa 
gengið mjög vel. „Venjulega syngja 
kórarnir allar fjórar raddirnar, en 
þarna þurfum við að syngja tvær og 
tvær raddir. Ætli þeir hafi ekki upp-
lifað sig sem bakraddir hjá okkur til 
að byrja með,“ segir Lilja og hlær.

En er ekki einhver rígur á milli 
kóranna, eða hvað? „Ég myndi nú 
ekki segja það beint. Þeir reyndar 
tala miklu meira en við á æfingum, 
við erum svo fókuseraðar, þannig 

að það verður stundum smá Grýlu-
Stuðmanna fílingur hjá okkur, en 
auðvitað er það allt á góðu nótunum. 
Hjá okkur er bara stuð og gaman,“ 
segir hún.
   Tónleikarnir verða í Austurbæ í 
kvöld klukkan átta og rennur allur 
ágóði beint til Hugarafls. „Við styðj-
um mismunandi málefni ár hvert og 
reynum að hafa þau ólík milli ára. 
Oft veljum við líka málefni sem 
tengist kórfélögunum á einhvern 
hátt og það er mjög gefandi,“ segir 
Lilja.  adda@frettabladid.is

Spreyja jólaanda yfi r gestina
Kvennakórinn Katla og karlakórinn Bartónar halda árlega jóla-styrktartónleika í Austurbæ í kvöld. 

FLOTTUR 
HÓPUR 
 Kvenna-
kórinn 
Katla og 
Bartónar 
ásamt 
stjórn-
endum á 
tónleik-
unum í 
fyrra. 
MYND/ 
GUÐMANN 
ÞÓR BJARG-
MUNDSSON

 Þeir reyndar tala 
miklu meira en við á 

æfingum, við erum svo 
fókuseraðar, þannig að 

það verður stundum smá 
Grýlu-Stuðmanna 
 fílingur hjá okkur.

Rihanna hefur verið ráðin í stöðu 
sköpunarstjóra hjá íþróttamerkinu 
Puma. Orðrómur var uppi um að 
hin 26 ára söngkona væri að gera 
um 120 milljóna króna samning 
við þýska merkið í nóvember síð-
astliðnum. Núna hefur verið til-
kynnt um ráðningu hennar.

„Rihanna mun starfa við hönnun 
og þróun á hinum sígilda stíl Puma 
auk þess að búa til nýjan stíl,“ 
sagði í yfirlýsingu frá fyrirtækinu. 

Rihanna verður einnig alþjóð-
legur sendiherra Puma og kemst 
þar í hóp með hlauparanum Usain 
Bolt og fótboltakappanum Mario 
Balotelli. Söngkonan mun taka þátt 
í herferð fyrirtækisins fyrir haust- 
og vetrarlínuna árið 2015.

Samkvæmt framkvæmdastjóra 

Puma, Bjørn Gulden, er Rihanna 
„eðlilegt val“ og „fullkominn 
sendiherra“ fyrir fyrirtækið, sem 
hefur lengi leitað að réttu mann-
eskjunni til að koma æfingaklæðn-
aði kvenna á framfæri. „Að semja 
við Rihönnu var frábært skref 
fyrir Puma. Ferilskrá hennar, 
útgeislun,  persónuleiki og metnað-
ur gera hana að fullkomnum sendi-
herra fyrir merkið,“ sagði Gulden.

Sköpunarstjóri Puma
Söngkonan Rihanna hefur undirritað nýjan samning.

RIHANNA  Söngkonan hefur gert samning við Puma.   NORDICPHOTOS/GETTY

➜ Rihanna hefur áður hann-
að undirföt og gallabuxur fyrir 
Armani. Hún hefur einnig sent 

frá sér ilmvötn fyrir konur og 
karlmannsilminn Rouge Men.  

Bill Withers gæti 
sungið við innvígsluna
Hinn 76 ára Bill Withers mun hugsanlega stíga 
á svið og syngja þegar hann verður vígður inn í 
Frægðarhöll rokksins á næsta ári. „Ég veit ekki hvort 
ég get það. Það verður bara að koma í ljós,“ sagði 
hann við tímaritið Rolling Stone. Hann gaf síðast út 
nýtt efni 1985 og sést mjög sjaldan opinberlega.

WITHERS  Gaf síðast út nýtt efni árið 1985.  
 NORDICPHOTOS/GETTY
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ÞEKKTUSTU LÖG BILL WITHERS:
Ain’t No Sunshine
Just the Two of Us
Lean on Me 
Lovely Day

➜ Vígð inn í Frægðarhöll 
rokksins 2015:
Lou Reed
Green Day
Stevie Ray Vaughan and Double Trouble
Joan Jett and the Blackhearts
Bill Withers
Paul Butterfield Blues Band
The 5 Royales
Ringo Starr



Instagram @vilaclothes_icelandFacebook.com/VILAclothesIS

Vilain kjóll 7990

Vipegonia jakki 8990

Vikamin leggings 9990

Visimpla jakki 12990

Vitrista pils 6490Vilisle kjóll 7490

Vigunilla kjóll 8490

Vilove buxur 9490

Villy skyrta 7990

Visaturday skyrta 6490

Vipenna skyrta 6990

Mollie trefill 3990

Vidat kjóll 5490

Kringlan / Smáralind

JÓLAGJÖFIN 
HENNAR
ER Í VILA



18. desember 2014  FIMMTUDAGUR| LÍFIÐ | 72

Í brúðarkjólnum á 
aðfangadag
Jólin ekki komin fyrr en Kristín er klædd í kjólinn.

Skemmtilegar og öðruvísi jólahefðir
Hefðir eru stór hluti af jólunum. Innan fj ölskyldna og vinahópa skapast oft  persónulegar og skemmtilegar jólahefðir sem koma fólki í 
hið eina sanna jólaskap og verða jafn sjálfsagður og ómissandi hluti af jólahátíðinni og malt og appelsín eða vel skreytt jólatré.   

HÁTÍÐLEG  Kristín og eiginmaður hennar hafa þann sið að klæða sig upp í 
brúðkaupsfötin á aðfangadagskvöld. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

MALT OG APPELSÍN  Áslaug Helga ásamt eiginmanni 
sínum Jóhanni Gunnari. MYND/EINKASAFN

 Á jólunum hafa flestir þann vana 
að klæðast sínu fínasta pússi. 
 Kristín Einarsdóttir tekur fínu 
fötin skrefinu lengra og klæðir sig 
upp í brúðarkjól. 

 Hún og eiginmaður hennar giftu 
sig í desember fyrir átján árum og 
hafa síðastliðin tíu ár klætt sig upp 
í brúðkaupsfötin á aðfangadag. 

 Kristínu fannst leiðinlegt að sjá 
brúðarkjólinn hanga inni í skáp og 
langaði að finna einhver not fyrir 
hann. Úr varð að hún ákvað að nota 

hann á jólunum. „Síðan hef ég bara 
farið í hann á hverju aðfangadags-
kvöldi og maðurinn minn í sín 
brúðgumaföt. Börnunum finnst 
ekki vera komin jól fyrr en við 
erum komin í fötin.“

 Kjóllinn er fremur fyrirferðar-
mikill með slöri og öllu tilheyr-
andi. „Ég fer í hann klukkan sex 
og græja allt í honum, það er mjög 
mikil pressa að komast í hann 
og vera í honum um jólin,“ segir 
Kristín hlæjandi.

Heinz með 
hangikjötinu
Vilborg hvetur alla til að prófa.
 Í fjölskyldu Vilborgar Þórðardóttur hefur 
tíðkast í þrjár kynslóðir að borða bakað-
ar baunir frá Heinz með hangikjötinu um 
jólin.

 „Þetta er sem sagt hefð á mínu heimili, 
heimili foreldra minna og hjá ömmu og afa 
að hafa alltaf Heinz bakaðar baunir með 
hangikjöti um jólin,“ segir Vilborg en það 
hvarflaði ekki að henni fyrr en í seinni tíð 
að það væru ekki allir sem borðuðu bak-
aðar baunir með hangikjöti.

 „Ég áttaði mig ekkert á því fyrr en ég 
var svona 25 ára að það væru ekki allir 
Íslendingar sem borðuðu bakaðar baun-
ir með hangikjötinu. Það var í einhverju 
jólaboði sem einhver nefndi að það væri 
fyndið að við værum alltaf með bakaðar 
baunir með.“

 Siðinn segir Vilborg koma frá afa sínum, 
Sverri Valdimarssyni, sem stundaði nám í 
Bandaríkjunum og komst að því að bakað-
ar baunir frá Heinz passa vel með reyktu 
kjöti. „Þetta var svo haft á jólunum með 
hangikjötinu enda passar þetta mjög vel 
saman. Ég bara hvet fólk til þess að prufa 
þetta,“ segir Vilborg og hlær.

Malt og appelsín út á jólagrautinn
Áslaug Helga hefur sett malt og appelsín út á jólagrautinn síðan hún var barn.
Malt og appelsín er klassískur 
drykkur á borðum landsmanna um 
jólin, flestir neyta drykkjarins úr 
glasi en Áslaug Helga Aðalsteins-
dóttir ólst upp við að setja malt og 
appelsín út á jólagrautinn.

 „Ég eiginlega man ekki hvenær 
þetta byrjaði. Þetta var bara gert 
þegar ég var barn og það hefur 
sjálfsagt bara einhver prufað þetta 
og svo bara bragðaðist þetta svo 
vel að við héldum þessu áfram,“ 
segir Áslaug.

 Aðspurð segir hún ekki alla í 
fjölskyldunni setja malt og appel-
sín út á jólagrautinn. „Það eru ekki 
alveg allir, en þeir sem þora að 
prufa  þetta prufa yfirleitt aftur.“

FEÐGIN   Í fjöl-
skylduboðum 
feðginanna 
hefur lengi 
tíðkast að leika 
bókatitla.
 FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Leika titlana úr Bókatíðindum
Þátttakendur klæðast búningum og fi nna leikmuni áður en titlarnir eru leiknir.
„Ég man eftir þessu frá því ég var 
lítil úr jólaboðum hjá ömmu og 
afa á jóladag. Þá var mikill spenn-
ingur hjá mér og frænda mínum 
að fá að velja í lið. Þá voru valin 
tvö lið og farið inn í herbergi 
með Bókatíðindi,“ segir Berglind 
Jónsdóttir en í fjölskyldu hennar 
tíðkast að leika bókartitla upp úr 
Bókatíðindum í jólaboðum fjöl-
skyldunnar. 

„Svo var valin bók, farið í bún-
inga og leikmunir valdir. Svo var 
planað lauslega hvað maður ætlaði 
að gera og farið inn í stofu og leik-
ið fyrir hina þar til þeir giskuðu á 
réttan titil.“

Faðir Berglindar, Jón Þorsteinn 
Gunnarsson, man eftir leiknum 
frá því hann var ungur. „Ég hugsa 
að þetta sé komið frá fjölskyldu 
mömmu,“ segir Jón.

Miserfitt er að leika bókartitl-
ana en Berglind segir að reynt sé 
að velja titla sem eru skemmtileg-
ir og þátttakendur þekki. „Ég man 
alltaf þegar uppskriftabókin Hratt 
og bítandi kom út. Þá kom liðið 
fram, búið að ná í eldhúsáhöld og í 
búningum. Þau fóru saman í hring, 
löbbuðu hratt og bitu saman tönn-
unum eins og þau væru að bíta,“ 
segir Berglind hlæjandi. 

 Það er 
mjög mikil 

pressa að 
komast í hann 

og vera í 
honum um 

jólin.
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Mikið úrval af
svefnpokum
frá PINGUIN
og ROBENS

Fjölbreytt úrval af
bakpokum frá SALOMON,
LOWE, ALPINE og PINGUIN

20%
jólaafsláttur

Góðar jólagjafir

lÍs en kus

✓
✓
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Megas og Sauðrekarnir flytja Jesúrím-
ur eftir Tryggva Magnússon, teiknara 
og myndlistarmann, ásamt Ágústu Evu 
Erlendsdóttur, á Kexi Hosteli á föstudag-
inn. „Megas samdi tónlistina við Jesúrímur 
árið 1973,“ segir Hörður Bragason organ-
isti sem leiðir Sauðrekana. „Tryggvi skrif-
aði rímurnar upp á sínum tíma með gömlu 
bleki á gamlan pappír og þóttist hafa fundið 
þetta í fórum gamallar konu. Hann kom 
þessu til Þjóðminjasafnsins og reyndi að 
halda því fram að þetta væri fleiri hundruð 
ára gamalt. Þjóðminjavörður sá reyndar í 
gegnum þetta.“

Hörður segir vísurnar hafa verið umdeildar á 

sínum tíma. „Sumum þykja þær enn þá 
pínulítið ófínar og allt að því dónalegar á 
köflum, en þetta er mjög skemmtilegur 
skáldskapur í gömlum rímnastíl,“ segir 
hann, en þær hafa aldrei verið gefnar út 
opinberlega. „Megas eignaði sér þær í 
ljósriti frá Helga Hóseassyni, sem hafði 
eignast þær einhvern veginn og dreift í 
takmörkuðu upplagi. Þetta var költ,“ segir 
Hörður en Megas samdi tónlist við rím-
urnar á áttunda áratugnum. Hann hefur 
flutt rímurnar með Sauðrekunum tvisvar 
áður en á föstudag verður fluttur sá hluti 

rímnanna sem fjallar um fæðingu frelsarans í bland 
við gömul og ný jólalög. - þij

 Megas eignaði sér 
þær í ljósriti frá Helga 
Hóseassyni, sem hafði 
eignast þær einhvern 

veginn og dreift í 
takmörkuðu upplagi. 

Þetta var költ.

STEMNING Á X-MAS
X-Mas, hinir árlegu styrktartónleikar útvarpsstöðvarinnar Xið 977, voru haldnir 
í Gamla bíói í fyrrakvöld. Fjöldi hljómsveita og tónlistarmanna lagði málefninu 
lið og að þessu sinni rennur allur ágóði óskiptur til Unglingadeildar SÁÁ. Meðal 
þeirra sem komu fram voru Agent Fresco, Dimma, Jónas Sig, Kaleo og Valdimar. 

Ætla að fl ytja hinar umdeildu Jesúrímur
Megas og Sauðrekarnir koma saman á Kexi Hosteli á föstudag og fl ytja rímur í bland við jólalög.

MEGAS  Samdi tónlist 
við rímurnar á sínum 
tíma.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLIW HÖRÐUR BRAGASON 

ORGANISTI   Segir rímurnar 
þykja enn ófínar á köflum. 

 FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

PÉTUR OG BRYNDÍS INGUNN OG KOLBRÚN BRYNDÍS OG SÓLRÚN

MANFREÐ, DAGUR OG KRISTÓFER

HLJÓMSVEITIN KIRIYAMA FAMILY VAR Í JÓLASKAPI

HLJÓMSVEITIN VALDIMAR 

ROKKSVEITIN STRIGASKÓR NR 42

Öll hulstur 
á 1990.- 
fram að 
jólum

Farsímar Tölvuvörur Aukahlutir Viðgerðir

Jóladagatal 
Miðborgarinnar 
okkar

Póstmóderníski rappgrallarinn Lil 
B The Based God segist hafa verið 
bannaður á Facebook í 30 daga fyrir 
það eitt að segja það sem honum 
lægi á hjarta. „Facebook hefur lokað 
á mig í 30 daga fyrir að tala tæpi-
tungulaust án ills ásetnings,“ ritaði 
hann á Twitter-síðu sína.

Lil B, sem mætti kalla vinsælasta 
tónlistarmann veraldarvefsins, fór 
mikinn á Facebook-síðu sinni í vik-
unni á sinn sérviskulega hátt. „Ef þú 
fæddist á sjötta áratugnum eða fyrr 
og fjölskyldan þín barðist ekki gegn 
aðskilnaðarhyggju eða þrælahaldi, 
þá eru amma þín og afi aumingjar.“ 

Þá bölsótaðist hann einnig út í 
dýraníðinga. „Dýrum er nauðgað 

á hverjum degi og þau drepin af 
mönnum svo að þú getir borðað mat-
inn,“ sagði hann og bætti við: „Flest-
um Bandaríkjamönnum finnst allt 
í lagi að nauðga dýrum og láta þau 
verða hina nýju raddlausu þræla 
Bandaríkjanna og heimsins, svona 
er auðvaldið.“ 

Facebook hefur ekki enn svarað 
fyrirspurnum fjölmiðla um hvaða 
ummæli hans urðu til þess að lokað 
var á hann. 

Lil B bannaður á Facebook 
Rapparinn Lil B The Based God bölsótaðist á Facebook á sinn sérviskulega hátt.

LIL B  Hefur verið kallaður vinsælasti 
tónlistarmaður veraldarvefsins. 

Lil B hefur verið 
bannaður á 

samskiptavefnum vinsæla í 
þrjátíu daga.

30



ÍSLENSK AR BARNABÆKUR ÍSLENSK AR UNGMENNABÆKUR

TIL HAMINGJU, HÖFUNDAR!

F J Ö R U
VERÐLAUNIN

1.
SÆTI

2. sæti 2. sæti3.– 4. sæti 3. sæti3.– 4. sæti
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Matarmarkaðurinn Krás var hald-
inn í Fógetagarðinum í sumar við 
góðar undirtektir, en á markaðnum 
er boðið upp á götumat frá ýmsum 
veitingastöðum. Um helgina verður 
hann með jólasniði og taka tólf veit-
ingastaðir þátt.

„Það verður jólaþema. Kalt úti og 
hægt að fá jólaglögg og heitt súkkul-
aði,“ segir Ólafur Örn Ólafsson sem 
skipuleggur Krás ásamt Gerði Jóns-
dóttur.

Tjald verður sett upp í Fógeta-
garðinum og Ólafur segist engar 
áhyggjur hafa af veðrinu. „Veður-
spáin er þannig að það er stilla, 
logn og frost sem er bara besta 
veður sem maður getur búist við 
í desember,“ segir hann glaður í 
bragði.

„Það er spennandi að sjá hvað fólk 
ætlar að gera. Það hefur einhvern 
jólaramma sem þarf að fylla inn 

í,“ Ólafur segir því margt spenn-
andi verða á boðstólum en meðal 
annars verður boðið upp á ind-
verskan og tyrkneskan mat í jóla-
búningi. Verðinu verður stillt í hóf 
og er hugmyndin sú að gestir hafi 
kost á að heimsækja nokkra bása. 
Matarmarkaðurinn Krás er haldinn 
í samstarfi við Reykjavíkurborg og 
verður í Fógetagarðinum á laugar-
dag og sunnudag frá klukkan tvö. 
Meðal veitingastaða sem taka þátt 
eru Dill, Cocoos nest, Meze, Grillið 
á Hótel Sögu og Austurlandahrað-
lestin. - gló

Götumatur verður 
færður í jólabúning 
Matarmarkaðurinn Krás verður með jólasniði í 
Fógetagarðinum um helgina. Tólf staðir taka þátt.

KRÁS  Ólafur hefur litlar áhyggjur af veðrinu um helgina. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

TÓNLIST ★★★★ ★

Bitter & Resentful
Sindri Eldon
SMEKKLEYSA

Sindri Eldon hefur verið viðloð-
andi tónlistarsenuna í Reykjavík í 
að minnsta kosti áratug. Ef út í það 
er farið var hann auðvitað kominn 
á svið þegar hann var enn í móð-
urkviði. Og ætli flestir beri ekki 
kennsl á hann einmitt vegna þess að 
hann er sonur Bjarkar Guðmunds-
dóttur. Má ekki viðurkenna það?

Undanfarin tvö ár hefur Sindri 
hins vegar einbeitt sér að eigin 
lagasmíðum og haldið úti hljóm-
sveit án þess að það hafi farið allt 
of mikið fyrir henni. Hún virðist þó 
yfirleitt dúkka upp í kringum Air-
waves-hátíðina ár hvert og svei mér 
þá ef hún hefur ekki alltaf fengið 
fína dóma fyrir frammistöðu sína 
á þeirri hátíð og það er auðvelt að 
ímynda sér hvers vegna. 

Fyrsta breiðskífa Sindra heitir 
Bitter & Resentful. Í stuttu máli er 
flæðiþéttirinn (e. flux capacitor) 
settur á fullt og DeLorean-bifreið-
in sett á fullt 20 ár aftur í tímann. 
Þessi diskur, og hér eftir verður 
rætt um „disk“ því svona músík 
á aðeins að heyr-
ast á CD-formi, er 
einfaldlega þræl-
fínn. Þetta gengur 
upp. Um er að ræða 
tónlist sem gæti 
þess vegna komið 
frá Bandaríkjunum, 
„indí-americana“-
áhrif alla leið – upp í 
hugann koma hljóm-
sveitir eins og Weezer, 
Pavement og Green 
Day – jafnvel Pixies á köflum. 

Lögin eru hröð með 
melódískum viðlögum, 
textum sem fjalla um 
angistina sem fylgir 
táningsárunum eða 
upphafsárum fullorð-
insaldursins, sungið af 
temmilegu kæruleysi 
eins og þessi tónlistar-
stefna gerir ráð fyrir. 
Diskurinn er sérstak-
lega á blússandi flugi 

um miðbikið, lög eins og „Almost 
Exactly,“ titillagið „Bitter & Resent-

ful,“ „Honey Dew“ og „Doer“ hefðu 
öll náð beinustu leið á topp X-Dom-
inos listans … árið 1995. En þetta 
gengur upp! Það liggur við að 
maður panti pizzu með nautahakki 
við hlustunina, gangi á ný í boxer-
nærbuxum og hringi úr og í land-
línusíma. Hressandi!  Björn Teitsson

NIÐURSTAÐA:  Tímaflakk til 10. 
áratugar síðustu aldar sem gengur 
upp. „Teenage angst“ eins og hún 
 gerist best, nú, eða verst. 

Velkomin til tíunda áratugarins

SINDRI ELDON  Lögin á plötunni eru hröð með melódískum viðlögum.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

 Það verður 
 jólaþema. Kalt úti og 
hægt að fá jólaglögg 

og heitt súkkulaði.  
Ólafur Örn Ólafsson.

 R E Y K J AV Í K  |  A K U R E Y R I

GERÐU FRÁBÆR KAUP!

H Ú S G AG N A H Ö L L I N  •  B í l d s h ö f ð a  2 0  •  R e y k j a v í k  O G  D a l s b r a u t  1  •  A k u r e y r i  •  E I T T  S Í M A N Ú M E R  5 5 8  1 1 0 0

BROSTE hreindýr, 2 stk. 
3.990  1.995 KR.

BROSTE jólaservíettur 
890  445 KR.

BROSTE   
  kertatvenna 
    990  495 KR.

SÖDAHL jóladúkar  
(í metratali, br. 140 cm) 
5.990  2.990 KR. m.

IT'S 
ABOUT 

ROMI kerti, 
köngull, 

stór 3.990  
1.995 KR.

IT'S ABOUT ROMI kertastjaki, 
snjókorn 1490  745 KR.

POUL PAVA jólabolli, 
1.490  745 KR. stk.

POUL PAVA jólaskál, 
1.470  735 KR. stk.

SÖDAHL 
diskamotta, 

1.490  745 KR.

IT'S ABOUT ROMI kerti, 
2.990  1.495 KR.

BROSTE 
jólastjörnur 
990  495 KR.

IT'S ABOUT ROMI snjókúlur, 
verð frá 3.990  1.995 KR.

          BROSTE jóla- 
   stjörnur, verð frá     
     1.990  995 KR.

GOODWILL
 hreindýr, 50 cm
6.490  3.245 KR.

GOOD- 
WILL
uglur, 
verð frá 
5.490  
2.745 KR.



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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➜ Haldið 
verður upp á 

71 árs afmæli 
Keith Richards 

í kvöld. 

„Þetta verður bæði skemmtilegasta afmælisveisla 
ársins og líka fallegasta minningarathöfn ársins,“ 
segir Björn Stefánsson í gervi Micks Jagger. 

Hann og hljómsveitin hans, Stóns, sem leikur lög 
Rolling Stones, heldur upp á 71 árs afmæli gítar-
leikarans Keith Richards í kvöld en að sama skapi 
ætla þeir félagar að heiðra minningu saxófónleikar-
ans Bobbys Keys sem féll frá fyrir skömmu. „Bobby 
Keys átti sama afmælisdag og Keith, 18. desember, og 
á því vel við að heiðra minningu hans,“ segir Bjössi. 

„Hann var fastur meðlimur í bandinu og spilaði inn 
á plötur og á tónleikum með þeim, eða þangað til að 
Keith Richards þurfti að láta hann fara úr bandinu, 
því Keys hafði þá fyllt baðkar af mjög dýru kampa-

víni og ekki mætt út á flugvöll í kjölfarið. Hann var 
bara með grúppíu í kampavínsbaði, sem hann hafði 
eytt öllum sínum launum í. Hann kom svo aftur inn 
í bandið en Keith segir að hann hafi verið sinn besti 
vinur,“ útskýrir Bjössi.

Jens Hansson bregður sér í líki Bobbys Keys á tón-
leikunum. „Ég sá Bobby „live“ árið 2005 á Parken 
og hann stóð sig eins og hetja. Hann hélt alltaf uppi 
heiðri rokksaxófónleikaranna, það er einmitt það sem 
ég hef reynt að gera hér á landi, að halda uppi heiðri 
rokksaxófónleikaranna, við eigum það sameiginlegt,“ 
segir Jens, sem er mjög spenntur fyrir tónleikunum.

Tónleikarnir verpa á Gauknum í kvöld klukkan 
21.00.  - glp

Heiðra minningu rokkara í afmælisveislu
Hljómsveitin Stóns ætlar að rífa þakið af Gauknum í kvöld þegar hún heldur upp á afmæli gítarleikarans Keith Richards.

AFMÆLISPARTÍ  Jens 
Hansson bregður sér 
í líki Bobbys Keys 
á tónleikunum í 
kvöld. Jens sá Keys á 
tónleikum á Parken 
árið 2005. 
MYND/ PÉTUR GEIR ZERANICO

Leikarinn Stephen Collins, sem 
er hvað þekktastur fyrir að 
leika prestinn í sjónvarpsþátt-
unum 7th Heaven, hefur nú játað 
opinberlega að hann hafi misnot-
að þrjár stúlkur undir lögaldri. 
Þetta segir hann í tilkynningu til 
tímaritsins People en hann segir 
að misnotkunin hafi átt sér stað 
á milli áranna 1973 og 1994. Þá 
segist hann sjá gríðarlega mikið 
eftir því og að hann hafi „ekki 
haft þörf til að hegða sér á þann 
hátt“ síðan þá.

Collins mun veita sjónvarpsvið-
tal við stöðina ABC, sem verður 
einnig streymt á Yahoo á föstu-
daginn.

Árið 2012 viðurkenndi Collins 
fyrir eiginkonu sinni að hafa mis-
notað stúlkur áður. Hún tók upp 
játninguna og lét slúðursíðunni 
TMZ hana í té.

Collins játar 
barnaníð

COLLINS  Leikarinn er þekktastur fyrir 
að leika prestinn í sjónvarpsþáttunum 
7th Heaven.  NORDICPHOTOS/GETTY

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.
Breska hljómsveitin Kasabian 
hlýtur flestar tilnefningar á 
NME-tónlistarhátíðinni sem fram 
fer þann 18. febrúar næstkom-
andi í London.

Sveitin hlýtur átta tilnefningar, 
meðal annars fyrir plötu árs-
ins, sem besta tónleikasveitin og 
besta breska hljómsveitin. Með-
limir sveitarinnar eru hæst-
ánægðir með tilnefningarnar. 

Royal Blood and Jamie T fylgja 
fast á eftir með sjö tilnefningar 
hvor. 

Taylor Swift, Harry Styles, 
Bono, Russell Brand, Nigel 
Farage og David Cameron berjast 
svo um þann vafasama titil 
illmenni ársins. 

Tilnefnd til 
átta verðlauna

VINSÆL  Hljómsveitin Kasabian hlýtur 
flestar tilnefningar á NME-hátíðinni.
 NORDICPHOTOS/GETTY



GAMAN AÐ SPILA SAMAN

EINFALT AÐ 
SKILA EÐA SKIPTAILA EÐAK

Skilafrestur bóka er 7. jan. 2015

A SKIPEÐÐA

r 7. jajanann.n. . 220200115.
Skilafrestur bóka er 7. jan. 2015

Fyrir púslglaða 
Íslendinga nær 

og fjær
vnr. 919063   2.490

Bezzerwizzer
3000 spurningar samdar og 

staðfærðar fyrir íslenskan markað. 
Hver er mesti Bezzerwizzerinn?  

Aldur: 15+ Leikmenn: 2+

vnr. 922076   7.990

Bananagramsms
Aldur: 7+ Leikmenn: 2-8

vnr. 917401   3.799

Party & Co 

Orðaleit

Ubongo Orð af orði
Aldur: 12+ Leikmenn: 4-20

vnr. 910922   5.990

Aldur: 7+ Leikmenn: 2-4

vnr. 887716   4.990

Sequence For Kids
Aldur: 3-6 Leikmenn: 2-4

vnr. 667011   2.499

Wasgij púsl 
1000 bita

vnr. 754581   2.689

Aldur: 8+ Leikmenn: 2-4

vnr. 881439   5.499
Aldur: 7+ Leikmenn: 2-4

vnr. 904189   3.999

Vinsælasta  
spurningaspil  
Skandinavíu 
 nú í íslenskri  

útgáfu!

HELDURÐU AÐ ÞÚ 

VITIR BETUR?

ORÐALEIKUR SEM GERIR YKKUR 

BANANABRJÁLUÐ!

King of Tokyo
Aldur: 8+ Leikmenn: 2-6

vnr. 917648   6.490

O ð l

O ð f ði

S F K d
Aldur: 8+ Leikmenn: 2-5

vnr. 769867   6.990

Ticket To Ride USA WW ij ú l
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Klúbbur matreiðslumeistara á 
Norðurlandi hélt hátíðarkvöldverð 
á Hótel KEA fyrir skemmstu en 
tilgangur kvöldverðarins var að 
safna peningum fyrir Krabba-
meinsfélag Akureyrar. Allir sem 
að viðburðinum komu gáfu vinnu 
sína, hvort sem það voru kokkar, 
þjónar eða skemmtikraftar. Lögðu 
fjölmargir birgjar til hráefni og 
léði Hótel KEA afnot af sal og eld-
húsi. 

Júlía Skarphéðinsdóttir, for-
maður Klúbbs matreiðslumanna 
á Norðurlandi, segir kvöldið hafa 
heppnast einstaklega vel. „Það 
var alveg ótrúlegt hvað var auð-
velt að safna fólki til að taka þátt 
og hvað allir voru tilbúnir til að 
gefa vinnu sína,“ segir Júlía en 
þetta er þriðja árið sem þau safna 
fyrir Krabbameinsfélagið á Akur-
eyri. Söfnunin hefur aldrei verið 
jafn viðamikil. 

Hugmyndin að henni kviknaði 
fyrir fjórum árum þegar félagið 
var stofnað. „Við heyrðum útund-
an okkur að félagið væri sjálf-
stætt starfandi og það sat eitthvað 
svo í okkur þannig að við völdum 
þau,“ segir Júlía. Í ár mættu um 
hund rað manns og segir hún þau 
ætla að gera enn betur að ári. 
„Þetta gekk svo vel. Að sjá metn-
aðinn í öllum sem að þessu komu 
og finna andann í salnum, þar 
sem allir vissu hvað þeir voru að 
styrkja, var ómetanlegt,“ segir 
hún.

Þorbjörg Ingvadóttir, fram-
kvæmdastjóri Krabbameinsfélags 
Akureyrar, var að vonum ánægð 
og segist ekki geta þakkað þeim 
nógu oft fyrir stuðninginn. „Þetta 
er algjörlega ómetanlegt, ég veit 
ekki hvernig ég get þakkað fyrir 
þetta. Þetta skiptir okkur öllu 

máli. Þessi frábæri hópur hefur 
gert þetta af svo mikilli einlægni 
og ósérhlífni og það er svo mikil-
vægt fyrir okkur að finna þennan 
stuðning,“ segir Þorbjörg. 

Vegna söfnunarinnar gat 
Krabbameinsfélagið hækkað 
styrki úr 50 prósentum í 75 pró-
sent vegna dvalar sjúklinga í 
íbúðum fyrir sunnan. „Það er 
dýrt að greinast með þennan sjúk-
dóm og hvað þá að þurfa að fara 
í annan landshluta í jafnvel tíu 
vikur í meðferð er kostnaðarsamt. 
Þetta skiptir öllu fyrir okkur í því 
að létta undir með fólki,“ segir 
Þorbjörg.  adda@frettabladid.is

 Það var alveg 
ótrúlegt hvað var auð-

velt að safna fólki til að 
taka þátt.

Júlía SkarphéðinsdóttirGiljagaur
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

Demantshringur 0.50ct
Verð 398.000 kr.

„Ég hef alltaf verið svolítið hrifin af dulúðinni 
og því sem er ævintýralegt,“ segir Hildur Björk 
Þorsteinsdóttir, grafískur hönnuður og teikn-
ari, sem flutti úr borginni fyrir rúmum fjórum 
árum í friðsældina austur á Djúpavogi.

Hún teiknar litríkar og ævintýralegar mynd-
ir undir nafninu Hildur Björk Art&Design. „Ég 
hef verið að teikna mjög lengi, en ég var í heilt 
ár að þróa þennan poppsúrrealíska stíl sem ég 
teikna í, en það eru ekki margir sem teikna í 
þessum stíl,“ segir Hildur, sem lærði grafíska 
hönnun í Listaháskóla Íslands. 

Hún hefur mikinn áhuga á barnabókum og 
myndmáli í þeim en hún hefur sjálf myndskreytt 
barnabækur. „Það hefur alltaf heillað mig svo-

lítið þetta barnslega og ævintýralega. Eftir að 
ég flutti hingað hefur náttúran veitt mér mikinn 
innblástur,“ segir Hildur og rifjar upp að fyrst 
þegar hún flutti hafi verið þykk þoka yfir öllu 
í mánuð. „Þetta allt veitti mér líka innblástur 
til þess að teikna meira íslenskt, eins og refinn 
okkar sem ég er að vinna með núna,“ segir hún. 

Áhugasamir geta nálgast myndir Hildar á 
Facebook-síðunni Hildur Björk Art&Design.  - asi

Fær innblástur úr þokunni á Djúpavogi
Grafíski hönnuðurinn Hildur Björk teiknar litríkar og dulrænar myndir. Hún vinnur að myndum um refi nn.

BARNSLEGT OG ÆVINTÝRALEGT  Hildur Björk með 
myndirnar sem hún teiknar. MYND/ÓSKAR RAGNARSSON

„Fólk verður í miklu 
stuði enda er sörf-
tónlist svo mikil stuð-
tónlist. Það er um að 
gera að skella sér eftir 
jólasteikina og dansa 
aðeins af sér kílóin,“ 
segir Bibbi barti, með-
limur sörfsveitarinn-
ar Brims sem spilar 
á jólaballi Húrra á 
öðrum í jólum. „Það er 
hrikalega góð stemn-
ing fyrir svona jólagiggum en við í Brimi byrjuðum aftur í sumar og 
slógum svona vel í gegn.“

Hljómsveitin mun svo hita upp fyrir jólaballið um helgina með því 
að spila á tónleikum á Kexi Hosteli á laugardaginn. Hljómsveitinni til 
halds og trausts verður hin síkáta Dj. flugvél & geimskip. „Við erum 
með eitthvað af nýjum lögum á prógramminu. Meðal annars Jólasvein-
ar ganga um gólf í sörf-útsetningu,“ segir Bibbi en það lag tók Bibbi 
einmitt ásamt Heiðu í Unun á einu jólatónleikum sem Brim hefur spil-
að á áður – í jólapartíi sjónvarpsþáttarins Ó-sins árið 1996. „Þá spilaði 
ég reyndar með gínum á sviðinu því hinir meðlimir hljómsveitarinnar 
voru fastir í prófum.“ - þij

Sörf er stuðtónlist
Brim spilar á tvennum jólatónleikum í desember.

BRIM  Taka meðal annars Jólasveinar ganga um gólf. 
 MYND/ÚR EINKASAFNI BRIM

 Ég hef verið að teikna mjög 
lengi, en ég var í heilt ár að þróa 
þennan poppsúrrealíska stíl sem 

ég teikna í.

Gáfu vinnu til styrktar 
krabbameinsveikum
Klúbbur matreiðslumanna á Norðurlandi hélt hátíðarkvöldverð til styrktar Krabba-
meinsfélagi Akureyrar. Þetta var í þriðja sinn sem kvöldverðurinn var haldinn. 

GIRNILEGT  Júlía  Skarphéðinsdóttir 
matreiðslumaður ber fram rétti í 
hátíðarkvöldverðinum. 
 MYND/KRISTINN FRÍMANN JAKOBSSON

FULLUR SALUR  Hátt í hundrað manns mættu og styrktu gott málefni.
 MYND/KRISTINN FRÍMANN JAKOBSSON

Uppselt er orðið á tónleika ástr-
ölsku rokkhljómsveitarinnar 
AC/DC á Wembley-leikvangin-
um í sumar. 72.500 miðar seld-
ust á innan við klukkutíma. 

Tónleikarnir eru hluti af 
stuttu ferðalagi sveitarinnar, en 
hún kemur einnig fram í Glas-
gow og Dublin. 

Sveitin gaf út plötuna Rock 
Or Bust fyrir skömmu og er að 
fylgja henni eftir. 

Hún er jafnframt fyrsta plat-
an sem Malcolm Young, einn 
af stofnendunum, leikur ekki 
inn á. 

Uppselt á 
klukkutíma
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BAKÞANKAR 
Frosta 
Logasonar

Við ætlum að bjarga þessum spítala
Þakklæti hefur verið mér ofarlega í huga 

undanfarið. Ég hef verið minntur á það 
ítrekað að hér á Íslandi er að störfum margt 
vandað fagfólk á heilbrigðisstofnunum sem 
eru að hruni komnar vegna fjársveltis und-
anfarinna ára.

SJÁLFUR á ég þessu sama heilbrigðiskerfi 
líf mitt að launa. Ég man að vísu ekkert eftir 
því en tíu sentimetra langur skurður á fram-
anverðum skrokknum á mér ber þess vitni 
að einhver fagmaðurinn opnaði mig á sínum 
tíma til þess að gera á mér aðgerð sem forð-
aði mér þá frá bráðum bana. 

ÉG hef alltof oft tekið lífinu sem sjálfsögð-
um hlut og alltof sjaldan leitt hugann 

að þessum krítíska tíma í mínu lífi. 
Ég var á þeim tíma bara smábarn. 
Móðir mín hefur hins vegar talað um 
lækninn sem framkvæmdi aðgerðina 

sem lifandi dýrling í rúm þrjátíu ár.

FYRIR um það bil tveimur vikum horfði ég 
svo á magnaða umfjöllun Kastljóssins um 
hið frábæra fólk sem starfar á Landspítalan-
um í Reykjavík. Þar var sýnd upptaka af því 
þegar neyðarteymi spítalans tók á móti stór-

slösuðum manni sem hafði verið stunginn í 
brjóstkassann og hnífurinn farið alla leið inn 
í sjálft hjartað. 

SJÁLFUR hefði ég haldið fyrirfram að 
manni með slíka áverka væri einfaldlega 
ekki hægt að bjarga. En alltaf lærir maður 
eitthvað nýtt í sjónvarpinu.

„VIÐ erum búin að finna gatið, við erum 
búin að koma hjartanu í gang og við ætlum 
að bjarga þessum manni,“ sagði læknirinn 
ákveðinn og framkvæmdi svo enn eina vel 
heppnuðu aðgerðina með þreyttu, illa laun-
uðu starfsfólki og lélegum tækjabúnaði. 

ÞETTA kvöld sá ég í sjónvarpinu mínu 
hvernig svokölluð kraftaverk gerast í raun-
veruleika lífsins. Þau gerast með sérþekk-
ingu, reynslu og metnaði þeirra sem hafa 
kosið sér þá óeigingjörnu leið í lífinu að 
starfa í heilbrigðisgeiranum.

ÞAÐ vilja allir rétta forgangsröðun. Hér 
vantar fé inn í heilbrigðiskerfið og læknar 
þurfa leiðréttingu launa sinna. Við erum 
búin að finna gatið, setjum fjárlögin í gang 
og björgum þessu heilbrigðiskerfi.

„Einn morguninn þegar ég var að 
setja morgunmatinn á borðin sá ég 
að tveir þriðju kórmeðlima voru 
með húðflúr,“ segir Jóna Hrönn 
Bolladóttir, sóknarprestur og verk-
efnastjóri Gospelkórs Jóns Vídalíns.

Gospelkórinn fór á dögunum í 
æfingabúðir og sá Jóna um matseld 
fyrir kórmeðlimi, þegar kórmeð-
limir tíndust inn í morgunmat rak 
hún augun í að fjöldi þeirra skartaði 
litríkum húðflúrum. „Ég hef aldrei 
séð svona samansafn af fólki með 
jafn litríkar myndir á eigin skinni,“ 
segir hún hlæjandi. Í kjölfarið datt 
henni í hug að láta mynda húðflúr 
kórfélaga í stað hinnar hefðbundnu 
kórmyndar og nota til þess að aug-
lýsa jólatónleika kórsins.

Gospelkórinn hefur verið starf-

ræktur frá árinu 2006 og er ald-
ursbil kórmeðlima frá 16-30 ára 
en Davíð Sigurgeirsson er kór-
stjóri. „Krakkarnir koma alls stað-
ar að, úr ýmsum mennta- og fjöl-
brautaskólum,“ segir Jóna, en hún 
segir gospeltónlist mikinn gleði-
gjafa. „Þetta er gleði og sálartón-
list. Í henni er ákveðið frelsi og 
það er svo gaman þegar þau eru að 
syngja,“ segir Jóna, en lagavalið á 
jólatónleikunum verður fjölbreytt 
og meðal annars verður flutt jóla-
lag með texta eftir tenórinn Sigurð 
Breiðfjörð Þorsteinsson sem er einn 
kórmeðlima.

Jólatónleikar gospelkórs Jóns 
Vídalíns verða haldnir í hátíðar-
sal Fjölbrautaskólans í Garðarbæ í 
kvöld klukkan átta. - gló

Húðfl úraður gospelkór syngur jólalög
Tveir þriðju kórmeðlima eru með húðfl úr. Jólatónleikar kórsins haldnir í Fjölbrautaskóla Garðabæjar í kvöld.

GOSPELKÓR  Margir kórmeðlimir gospelkórsins skarta húðflúrum. MYND/FOLKOGFLUR.IS
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EXODUS 3D  KL. 5.45 – 9 
MOCKINGJAY– PART 1  KL. 8 – 10.40 
DUMB AND DUMBER TO  KL. 5.30 – 8 – 10.30 
MÖRGÆSIR ÍSL TAL 2D  KL. 5.30 
NIGHTCRAWLER  KL. 8 – 10.30 
ST. VINCENT  KL. 5.30 

EXODUS 3D  KL. 4.30 – 8 – 11 
EXODUS 2D  KL. 8 – 11 
EXODUS 3D LÚXUS  KL. 4.30 – 8 – 11 
MOCKINGJAY – PART 1  KL. 8 – 10.45 
BIG HERO 6 3D  KL. 3.15 – 5.30 
BIG HERO 6 2D  KL. 3.15 – 5.30 
MÖRGÆSIR ÍSL TAL 2D  KL. 3.15 
DUMB AND DUMBER TO  KL. 5.30 – 8 – 10.30 

- EMPIRE

JÓLAMYNDIN Í ÁR

Director & Writer
Helga Björg Gylfadóttir 

Screenplay Based 
On The Novel
Anna Karenina 
By Leo Tolstoy

Starring
Lilja Birgisdóttir 
Arnmundur Ernst Backman 
Vigdís Másdóttir
Tui Hirv
Monika Ewa Orlowska
Gylfi Þór Magnússon
Árni Þór Árnason
Frímann Freyr Kjerúlf 
Haukur Valdimar Pálsson
Grétar Þorleifsson
The Reykjavík Chamber 
Orchestra String Quartet

Cinematographer 
& Light Design 
Logi Ingimarsson

Music Score 
Páll Ragnar Pálsson

Film And Music Editor 
HBG

Costume Design 
Hilda Gunnarsdóttir

1.AD 
Ása Helga Hjörleifsdóttir

2.AD 
Ágúst Örn Ágústsson

Hair And Make-Up 
Design 
Helga Katrín Hjartardóttir 
& Hilda Gunnarsdóttir

Props 
Ágústa Gunnarsdóttir 
& Rakel Jónsdóttir

A.C. 
Hallgrímur Jóhann 
Hallgrímsson

Grip 
Árni Freyr Haraldsson

Sound Recording 
Gunnar G. Sigurjónsson

Sound Editor 
Huldar Freyr Arnarson

Color Grader & VFX 
Michael Christophersson

Graphic Design 
& Poster 
Hrefna Sigurðardóttir

End Credit Song 
Skip&Die

Producer 
Helga Björg Gylfadóttir 

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

Teymið er einnig með hliðarverkefni í gangi þessa dagana sem kallast Vaktin.
„Vaktin, sem er viku gamall Snapchat Story-miðill, hefur tekið fram úr Skjánum 
í fjölda daglegra notenda en við erum með um 20.000 notendur daglega,“ 
segir Davíð Örn. 

Snapchat er miðill sem leyfir notendum að senda hámark 10 sekúndna 
vídeó eða ljósmyndir beint á vini sína, sem hægt er að skoða einungis einu 
sinni, eða sett efni sitt í svokallað Snapchat Story en þá getur hvaða vinur sem 
er séð efnið í 24 tíma. Til að fólk geti fengið snöppin sín birt á Vaktinni þurfa 
einstaklingar að adda Vaktinni á Snapchat. „Fólk sendir okkur svo snapp og við 
ritskoðum og setjum þau snöpp inn sem eiga við í Story.“ Þeir félagar fá send 
þrjátíu til fimmtíu snöpp á 4 mínútna fresti.

Hliðarverkefni Appollo X

Íslenska fyrirtækið Appollo X 
ætlar sér að senda frá sér nýtt app 
á tveggja vikna fresti. Teymið sem 
stendur á bak við fyrirtækið skipa 
íslenskir strákar sem eru vel kunn-
ir í tæknigeiranum en þeir sendu 
frá sér appið Blendin ekki alls fyrir 
löngu.  

„Við tókum stefnubreytingu fyrir 
nokkrum mánuðum og endurskil-
greindum okkur sem framleiðslu-
fyrirtæki sem skapar öpp eftir eigin 
hugmyndum fyrir almennan mark-
að,“ segir Davíð Örn Símonarson, 
framkvæmdastjóri fyrirtækisins 
Appollo X. 

Fyrirtæki líkt og þetta hefur ekki 
verið til á Íslandi áður og má segja 
að piltarnir séu brautryðjendur á 
þessu sviði. „Þetta konsept er ekki 
til á Íslandi, fjárfestingarfyrir tæki 
sem er að fjárfesta í sínum eigin 
hugmyndum og sjá þær verða að 
veruleika. Teymið eyðir heilum degi 
í að hugsa og koma með nýjar hug-
myndir, svo er keyrt á þá hugmynd 
sem verður fyrir valinu og eftir 
tvær vikur er hún gefin út.“

Móðurfélagið er staðsett í Banda-
ríkjunum en dótturfélagið, sem mun 

sjá um starfsemina, er á Íslandi. 
„Það er svo sem ekki mikil starf-
semi í Bandaríkjunum sem stend-
ur, hluti af lögfræðisviðinu og bók-
haldinu en þróunin og starfsemin 
fer fram hérna heima,“ bætir Davíð 
Örn við. 

Þeir sjá þetta konsept teygja  
anga sína út um allan heim og vilja 
einnig í framtíðinni sækja í hug-
myndir til hins almenna borgara. 
„Ef einhver manneskja, hvar sem er 
í heiminum, er með góða hugmynd 
að appi, getur hún komið til okkar 
og við hjálpumst að við að koma út 
vörunni. Við tökum ákveðinn eign-
arhlut og báðir aðilar græða. Til að 
byrja með keyrum við einungis á 
okkar hugmyndum,“ útskýrir Davíð 
Örn. Fyrsta appið, Blinder, kemur út 
á næstunni. gunnarleo@frettabladid.is 

Brautryðjendur í gerð appa
Íslenskir piltar hafa stofnað fyrirtækið Appollo X sem ætlar að framleiða nýtt app á tveggja vikna fresti. 

TEYMIÐ  
Davíð Örn, 
Daníel 
Björn,
 Kristján Ingi 
og Ásgeir 
Vísir eru 
á bak við 
Appollo X. 
MYND/AÐSEND

 Teymið eyðir heilum 
degi í að hugsa og koma 

með nýjar hugmyndir, svo 
er keyrt á þá hugmynd 

sem verður fyrir valinu.   
Davíð Örn Símonarson

EXODUS 3D 7, 10

BIG HERO 6 2D 4:30

BIG HERO 6 3D 4:30

HUNGER GAMES: MOCKINGJAY 7

MÖRGÆSIRNAR 2D 4

LAUGARÁSBÍÓ Sýningartímar

Leikstjórinn Tim Burton staðfestir 
í viðtali við sjónvarpsstöðina MTV 
að framhaldsmynd hryllingsgrín-
myndar hans Beetlejuice frá 1989 
sé í bígerð. „Ó já, ó já, ó já!“ svar-
aði Burton, aðspurður um myndina 
en stjarnan úr fyrstu myndinni, 
Winona Ryder, verður með í þeirri 
nýju. Ekki liggur fyrir hvort hin 
stjarnan, leikarinn Michael Kea-
ton, verði með en hann hefur lýst 
yfir áhuga sínum á því.

Burton rakst aftur á Ryder á 
dögunum þegar hann leikstýrði 
tónlistarmyndbandi fyrir hljóm-
sveitina The Killers. „Ég hafði 
ekki séð hana í einhvern tíma og 
hún var svo frábær,“ sagði Burton. 
„Ég var svo ánægður að sjá hana.“

Ný Beetlejuice-
mynd í bígerð



FOR THE WAY IT´S MADE

Mest seldu sjálfvirku kaffivélarnar á Íslandi um árabil!

Sjálfvirk kaffivél

KAUPAUKI
1kg af Kimbo baunum fylgir 
öllum SAECO kaffivélum til jóla

I T
A

L I A N  T A S T E R
S

C
E R T I F I E D  B

Y

Hágæða 
saxari

Hágæða matvinnsluvél

JÓLAGLAÐNINGURINN

VERÐ 64.990VERÐ 64 990VERÐ 64.990

VERÐ 6.990VERÐ 6 990VERÐ 6.990VERÐ 14.990VERÐ 14 990VERÐ 14.990

VERÐ 4.990VERÐ 4 990VERÐ 4.990

VERÐ 37.990VERÐ 37 990VERÐ 37.990

VERÐ 29.990VERÐ 29 990VERÐ 29.990

VERÐ 34.990VERÐ 34 990VERÐ 34.990

• Sjálfvirk kaffivél
• Ketill úr ryðfríu stáli
• Kvörn úr keramík
• Panarello flóunarstútur
• Baunahólf: 170 gr
• Vatnstankur: 1 líter

• Korgskúffa: 8 bollar
• Þrýstingur: 15 bör
• Til heimilisnotkunar
•  1400 wött

Saeco Xsmall

Severin SV2447
SOUS VIDE vacumsuðupottur. Varðveitir betur næringarefni í mat. 800W. 
6 lítra laus keramikpottur. Nákvæm hitastýring frá 40-99°C. LED skjár.

Severin HM3810
Handþeytari með skál.

salt- og piparkvarnir í úrvali

Kitchenaid 5KFC3515EER
Saxari með 2 snúningshröðum: 2450-3450 snúninga. 830 ml plastskál. 
Hnífur er smelltur á og dettur ekki af þegar hellt er úr skálinni.

Kitchenaid 5KFP0925EER
Matvinnsluvél með 2 snúningshröðum: 900-1750 
snúninga. 2,1 lítra plastskál og 710 ml minni 
skál. Stór og lítill hnífur, deigblað, rifjárn, sneiðari 
fylgja. Skálarlok með þískiptum troðara.

Kitchenaid 5KHB2571EOB
Töfrasproti með hnífum  og þeytara, 5 hraðar: 6100-
11000 snúninga. Stjörnuhnífur til að mylja. S hnífur til 
að mauka. Þeytiskífa fyrir mjólk og deig.  Saxari í skál. 
Pískari. Blöndunarkanna. Taska fylgir.

Hágæða töfraproti

Þrjár plastskálar 
saman í pakka

Fyrir 
kröfuharða
- fjórir litir



18. desember 2014  FIMMTUDAGUR| SPORT | 84

visir.is
Meira um leiki 
gærkvöldsins

ÁHORF Íþróttayfirvöld í Katar hafa 
enn eina ferðina verið ásökuð um 
að borga innfluttum verkamönn-
um fyrir að mæta á kappleiki svo 
vellir og íþróttahallir virðist ekki 
vera tómir.

Í frétt Guardian segir að um 
150 verkamenn hafi fengið borg-
að fyrir að mæta á opna katarska 
mótið í strandblaki í nóvember.

Á vefsíðu Alþjóðastrandblaks-
sambandsins segir að mótið hafi 
fengið fólk til að mæta á völlinn, 
en í rauninni voru flestir áhorfend-
urnir verkamenn frá Gana, Kenía, 
Nepal og fleiri löndum. 

Þeir vinna allir sem rútu- og 
leigubílstjórar fyrir ríkisfyrir-
tækið sem rekur almenningssam-
göngur í landinu. Verkamennirnir 
segjast hafa mætt fyrir peninginn 
– ekki strandblakið.

Frönsku leikmennirnir Edouard 
Rowlandson og Youssef Krou voru 
að vinna leikinn um þriðja sætið 
þegar verkamennirnir mættu allt 
í einu og sætin fóru að fyllast. Þeir 
sögðu þetta hafa verið sérstakt, en 
betra en að spila fyrir framan tómt 
áhorfendasvæði.

Þetta er ekkert nýtt hjá Katar-
mönnum. Í skoðanakönnun sem 
birtist í janúar, gerð af skipulags- 
og tölfræðinefnd ríkisins, sagði 
meirihluti 1.079 manna úrtaksins 
að áhorfendur sem fá greitt fyrir 
að mæta fá alvöru stuðningsmenn 
til að vera heima.

Fram kom í könnuninni að tveir 
þriðju af íbúum Katar fara ekki á 
knattspyrnuleiki í deildarkeppn-
inni þar í landi vegna þessara 
stuðningsmanna sem fá borgað 
fyrir að mæta.

Upphæðirnar eru ekki alltaf 
þær sömu. Þegar strandblakið 
var í gangi í síðasta mánuði fengu 
öryggisverðir og skrifstofudreng-
ir frá Kenía 680 krónur fyrir að 
mæta.

Margir verkamenn segjast 
reglulega fá boð um að mæta á 
kappleiki til að fylla hallirnar. 
Þeir fá um 680 krónur fyrir að 
mæta á knattspyrnuleiki, en sam-
kvæmt frétt Guardian sagðist einn 
verkamaður fá 1.700 krónur fyrir 
að mæta á handboltaleiki.

Heimsmeistaramótið í handbolta 
fer fram í Katar í janúar þar sem 
strákarnir okkar verða á meðal 
þátttökuþjóða.

Hallirnar þrjár sem keppt verð-
ur í taka frá 5.000-15.000 manns 
í sæti og er alls ekki ólíklegt að 
verkamönnum í landinu verði 

borgað fyrir að mæta og fylla hall-
irnar. 

Meðan á strandblakmótinu stóð 
sáust verkamennirnir nýta frítt 
þráðlaust net á staðnum til hins 
ýtrasta og voru meira að skoða 
símann sinn en að fylgjast með því 
sem gerðist á sandinum. Þeir virtu 
vallarþulinn ekki viðlits þegar 
hann hvatti þá til að klappa í takt 
við lagið Get Lucky með Pharrell.

Þetta stemmir ekki alveg við orð 
Aphrodite Moschoudi, yfirmanns 
nefndarinnar hjá Katar sem sæk-
ist eftir því að halda heimsmeist-
aramótið í frjálsíþróttum árið 
2019.

„Í Katar er mikil ástríða fyrir 
íþróttum. Það snýst allt um íþrótt-
ir í landinu,“ sagði hann, en Katar 
hefur tryggt sér mörg stór mót í 
mörgum greinum. - tom

1.700 krónur fyrir að horfa á HM í handbolta?
Verkamenn í Katar fá reglulega borgað fyrir að mæta á íþróttakappleiki í landinu til að fylla vellina.

TÓMLEGT  Ekki óalgeng sjón á íþrótta-
kappleik í Katar.  FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

FÓTBOLTI Knattspyrnudeild Stjörn-
unnar á von á myndarlegri búbót í 
byrjun árs, en nánast er öruggt að 
danski varnarmaðurinn Alexand-
er Scholz, sem spilaði með Stjörn-
unni sumarið 2012, verði seldur 
frá Lokeren.

Þegar Stjarnan seldi miðvörð-
inn unga til belgíska félagsins 
samdi það um að fá tíu prósent af 
næstu sölu, samkvæmt heimildum 
Fréttablaðsins, og það mun skila 
liðinu á endanum tæplega fimm-
tíu milljónum króna.

Scholz var einn albesti leikmað-
ur Pepsi-deildarinnar sumarið 2012 
þegar Stjarnan var hársbreidd frá 
Evrópukeppni og komst í úrslita-
leik bikarkeppninnar, og Garðbæ-
ingar halda áfram að græða á Dan-
anum. Þetta eru vafalítið ein bestu 
viðskipti sem félagið hefur gert.

Fjögur lið berjast
Staðið hefur til í nokkurn tíma að 
Scholz verði seldur frá Lokeren, 
en í gær láku fréttir þess efnis frá 
félaginu til belgískra fjölmiðla. 
Haft er eftir forseta félagsins að 
tilboð upp á þrjár milljónir evra 
eða jafnvirði 466 milljóna króna 
hafi borist í Danann.

Belgísku stórliðin Club Brugge 
og Anderlecht, austurríska liðið 
Red Bull Salzburg og fjárfestinga-
hópur frá Katar berjast um leik-
manninn. Katar-hópurinn er talinn 
ætla fara svipaða leið og með Belg-
ann unga Maxime Lestienne. Hann 
var keyptur til Katar en lánaður 
um leið til Genoa í Seríu A.

Fá söluverðið tvöfalt aftur
Lokeren keypti Scholz af Stjörn-
unni á 150.000 evrur eða 23 millj-
ónir króna, að því er fram kemur 
í frétt Voetball Belgie. Sem fyrr 
segir fá Garðbæingar svo tíu pró-
sent af næstu sölu, samkvæmt 
heimildum Fréttablaðsins.

Verði Scholz því seldur fyrir 
þrjár milljónir evra eins og forset-
inn býst við fær Stjarnan 300.000 
evrur eða 46,6 milljónir króna.

Verði Scholz seldur út fyrir 
Belgíu myndi 0,5 prósent af 
heildarupphæð uppeldisbót-
anna renna til Stjörnunnar þar 
sem hann spilaði með liðinu í 
eitt ár þegar hann var tvítug-
ur. Það gera 2,3 milljónir þann-
ig í heildina fengi Stjarnan 48,9 
milljónir fyrir næstu sölu Dan-
ans, ef miðað er við fréttir belg-
ískra miðla í gær. Uppeldis félag 
Scholz, Vejle, kæmi best út úr 
uppeldisbótunum en þrettán 
milljónir króna færu til þess og 
sjö milljónir til Lokeren. 

Stjarnan græðir nú á tá og fingri 
vegna mikillar og glæsilegrar upp-
byggingar félagsins og árangurs 
meistaraflokks karla.

Stjörnumenn fóru alla leið í 
umspil um sæti í Evrópudeild-
inni á síðustu leiktíð sem skilaði 
félaginu 83 milljónum króna.

Slegið í gegn
Alexander Scholz varð 22 ára 
gamall í október, en hann endur-
ræsti fótboltaferilinn hjá Stjörn-
unni 2012. Hann hafði þá tekið sér 
eins árs frí, en spilaði frábærlega 
fyrir Garðbæinga og er í miklum 
metum hjá Stjörnumönnum sem 
hann heldur enn góðu sambandi 
við.

Hjá Lokeren hefur hann slegið í 
gegn, en á fyrsta tímabili sínu var 
hann reglulega valinn í lið vikunn-
ar og þá skoraði hann sigurmarkið 
í 1-0 sigri Lokeren gegn Ólafi Inga 
Skúlasyni og félögum hans í Zulte-
Waregem í úrslitum belgísku bik-
arkeppninnar í vor.

Hann vann sér aftur inn sæti í 
U21-árs liði Danmerkur, en fram 
hjá honum hafði verið litið um 
nokkurt skeið. Honum var seint 
fyrirgefið að hafa tekið sér eins 
árs frí. Scholz byrjaði báða leik-
ina með Dönum gegn Íslandi í 
umspili um sæti á EM U21-árs 
landsliða sem fram fer í Tékk-
landi á næsta ári og verður hann 
væntanlega í hópnum þegar að 
mótinu kemur. tomas@365.is

Áfram græða Stjörnumenn
Knattspyrnudeild Stjörnunnar gæti fengið tæplega 50 milljónir króna í janúar ef danski varnarmaðurinn 
Alexander Scholz verður seldur. Mikill áhugi á leikmanninum innan Belgíu, í Austurríki og í Katar.

DÝRMÆTUR  Alexander Scholz skilaði góðu starfi fyrir Stjörnuna og Garðbæingar 
halda áfram að græða á gæðum hans. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

FÓTBOLTI Helena Ólafsdóttir hefur verið ráðin þjálfari 
norska B-deildarfélagsins FK Fortuna frá Álasundi. 
Helena tekur við liðinu eftir áramót en hún gerði 
tveggja ára samning við félagið með möguleika á 
eins árs framlengingu. Það verða því tvær íslenskar 
konur sem þjálfa á Norðurlöndunum en Elísabet 
Gunnarsdóttir er þjálfari Kristianstad í Svíþjóð.

Helena á langan feril að baki sem leikmaður og 
þjálfari og er bæði margfaldur Íslands- og bikarmeist-
ari. Hún var síðast þjálfari Vals í Pepsi-deild kvenna 
en hefur einnig þjálfað KR, FH, Selfoss og íslenska 
landsliðið. 

Fortuna hafnaði í fjórða sæti norsku B-deildarinnar 
í haust og verður það verkefni Helenu að koma liðinu 
upp í norsku úrvalsdeildina er nýtt tímabil hefst í 
apríl. - esá

Helena heldur til Noregs á nýju ári

ÚRSLIT
DOMINO‘S-DEILD KVENNA

KR - HAUKAR 58-72 (30-35)
Stigahæstar: Simone Holmes 14, Bergþóra Hol-
ton Tómasdóttir 9, Björg Guðrún Einarsdóttir 9, 
Helga Einarsdóttir 7/11 fráköst - LeLe Hardy 34/25 
fráköst, Sylvía Rún Hálfdanardóttir 11, María Lind 
Sigurðardóttir 8, Sólrún Inga Gísladóttir 8.

SNÆFELL - BREIÐABLIK 79-45 (44-23)
Stigahæstar: Kristen Denise McCarthy 22/9 frá-
köst/6 stolnir, Gunnhildur Gunnarsdóttir 14, María 
Björnsdóttir 12, Hildur Sigurðardóttir 10 - Arielle 
Wideman 11/8 fráköst, Elín Sóley Hrafnkelsdóttir 
10/9 fráköst, Aníta Rún Árnadóttir 8.

KEFLAVÍK - HAMAR 114-46 (58-22)
Stigahæstar: Carmen Tyson-Thomas 36/11 
fráköst/8 stoðsendingar/7 stolnir, Sara Rún 
Hinriksdóttir 21, Sandra Lind Þrastardóttir 12, 
Marín Laufey Davíðsdóttir 10/14 fráköst, Lovísa 
Falsdóttir 9 - Sydnei Moss 20/10 fráköst, Katrín 
Eik Össurardóttir 9, Þórunn Bjarnadóttir 8.  

VALUR - GRINDAVÍK 71-77 (32-31, 63-63)
Stigahæstar: Ragnheiður Benónísdóttir 21/13 
fráköst, Ragna Margrét Brynjarsdóttir 16/11 
fráköst, Kristrún Sigurjónsdóttir 9/6 fráköst/6 
stoðsendingar - Pálína Gunnlaugsdóttir 22/10 
fráköst, Petrúnella Skúladóttir 15, Rachel Tecca 
13/11 fráköst, María Ben Erlingsdóttir 13.

STAÐAN
Snæfell 14 13 1 1089-864 26
Keflavík 14 11 3 1216-901 22
Haukar 14 11 3 1002-905 22
Grindavík 14 8 6 1014-985 16
Valur 14 7 7 1047-1022 14
KR 14 3 11 847-1004 6
Hamar 14 2 12 738-1084 4
Breiðablik 14 1 13 852-1040 2

Það verður nóg um að vera í efstu 
deildum karla í bæði handbolta og 
körfubolta en þá fara alls tíu leikir 
fram. Lokaumferðin í Olísdeild karla 
fer öll fram í kvöld en fyrstu fimm 
leikirnir í lokaumferð Domino’s-deild-
ar karla sem lýkur svo með viðureign 
Keflavíkur og Hauka annað kvöld.

Það er ljóst hvaða lið verða í 
fjórum efstu sætum Olísdeildar karla 
og spila því í deildabikarnum á milli 
jóla og nýárs. Valur, ÍR, Afturelding og 
FH eru örugg með sín sæti í keppn-
inni sem fer fram í íþróttahúsinu í 
Strandgötu líkt og undanfarin ár.

Stórleikur kvöldsins verður 

viðureign Íslandsmeistara ÍBV og 
toppliðs Vals í Vestmannaeyjum en 
Eyjamenn hafa verið á fínni siglingu 
að undanförnu og unnið þrjá deildar-
leiki í röð. Valur er þó öruggur með 
toppsæti deildarinnar þó svo að 
ÍR eigi möguleika að ná honum að 
stigum í kvöld. Næstu deildarleikir 
fara svo ekki fram fyrr en um miðjan 
febrúar, eftir að HM í Katar lýkur.

KR er með fjögurra stiga forystu 
á toppi Domino’s-deildarinnar enda 
hefur liðið unnið alla tíu leiki sína til 
þessa. Liðið mætir botnliði Fjölnis í 
kvöld og á því góða möguleika á að 
fara taplaust í jólafríið. - esá

Reykjavíkurliðin verða á toppnum um jólin

ÓSIGRAÐIR  Brynjar Þór Björnsson og 
félagar í KR hafa enn ekki tapað leik í 
deildinni í haust. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

ÉG Á ÞENNAN BOLTA  Ragnheiður 
Benónísdóttir úr Val og Lilja Ósk Sig-
marsdóttir úr Grindavík í baráttunni um 
boltann í gær.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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Mats Hummels
Dortmund
Aldur 26 ára
Land Þýskaland
Hæð 191 sm.

Hummels hefur verið sem 
klettur í vörn Borussia 

Dortmund undanfarin ár og 
frammistaða hans hefur verið 
þess eðlis að hann hefur verið 
orðaður við mörg bestu lið 
Evrópu.

Hann er líklega sá varnar-
maður sem hefur verið hvað 
sterkast orðaður við Man. Utd.

Verðmiðinn á honum lækk-
aði ekki á HM síðasta sumar 
þar sem hann fór mikinn og 
skoraði meðal annars sigur-
mark Þjóðverja gegn Frökkum 
í átta liða úrslitum keppninn-
ar. Hann var svo valinn einn af 
tíu bestu mönnum mótsins.

Ezequiel Garay
Zenit
Aldur 28 ára
Land Argentína
Hæð 186 sm.

Garay var þráfaldlega 
orðaður við Man. Utd fyrr 

á árinu en að lokum fór svo 
að Benfica seldi hann til Zenit 
í Rússlandi á 12 milljónir 
punda. Margir segja það vera 
gjafverð fyrir þennan frábæra 
leikmann.

Er Garay var hjá Real 
Madrid  átti hann ekki upp á 
pallborðið hjá Jose Mourinho 
og var því seldur árið 2011. 
Eftir það hefur leiðin legið 
rakleitt upp á við og hann 
spilaði mjög vel fyrir Argent-
ínu á HM. Það er kreppa hjá 
rússneskum liðum og hann 
gæti losnað í janúar.

Raphael Varane
Real Madrid
Aldur 21 árs
Land Frakkland
Hæð 191 sm.

Varane var kominn með 
annan fótinn til Man. Utd 

árið 2011 er Jose Mourinho 
„stal“ honum til Real Madrid. 
Þar fékk hann mikil tækifæri og 
sýndi ótrúlega þroskaða og yfir-
vegaða spilamennsku er hann 
var enn ekki orðinn tvítugur.

Þó svo hann sé nýbúinn að 
skrifa undir langtímasamning við 
Real fær hann ekki sömu tæki-
færi hjá Carlo Ancelotti og hann 
fékk undir stjórn Mourinhos.

Mourinho er sjálfur mjög 
spenntur fyrir því að kaupa 
varnarmanninn og Man. Utd 
gæti því lent í kaupstríði við 
Chelsea.

Gerard Pique
Barcelona
Aldur 27 ára
Land Spánn
Hæð 192 sm.

Uppalinn hjá Barcelona en 
var hjá Man. Utd frá 2004 

til 2008. Þá fór hann aftur til 
Barcelona. Eftir farsæl síðustu 
ár hefur gefið á bátinn í vetur 
og hefur hann í kjölfarið verið 
orðaður á ný við sitt gamla 
félag á Englandi.

Pique er ekki sagður eiga 
skap saman við núverandi 
þjálfara Barcelona, Luis 
Enrique, og mátti sætta sig við 
bekkjarsetu framan af móti og 
var ekki ánægður með það.

Man. Utd myndi örugglega 
taka á móti honum með opinn 
faðminn en Chelsea er einnig 
sagt vera áhugasamt.

Diego Godin
Atletico Madrid
Aldur 28 ára
Land Úrúgvæ
Hæð 186 sm.

Hefur verið sterklega 
orðaður við sölu til Man. 

Utd í janúar en þessi frábæri 
varnarmaður mun ekki fást 
á neinu tombóluverði. Það 
kostar 28,5 milljónir punda 
að losa hann undan samningi 
og það er sú upphæð sem 
Atletico ætlar að fá fyrir hann. 
Leikmaðurinn er algjörlega 
ómissandi fyrir liðið sem 
hefur haldið hreinu í fimm 
leikjum í röð í Meistaradeild-
inni.

Atletico ætlar ekki að hlusta 
á nein tilboð undir þessari 
upphæð. Leikmaðurinn er það 
verðmætur.

Miranda
Atletico Madrid
Aldur 30 ára
Land Brasilía
Hæð 186 sm.

Man.Utd hefur áhuga 
á báðum miðvörðum 

Atletico og ætlar að landa 
Miranda eða Godin. Miranda 
er ódýrari enda eldri.

Þó svo hann hafi ekki kom-
ist í HM-hóp Brasilíu síðasta 
sumar þá hefur hann verið 
frábær hjá Atletico og löngu 
sannað sig í Evrópuboltanum. 
Hann hefur verið meiddur upp 
á síðkastið og hefur liðið leyst 
fjarveru hans vel. Atletico 
gæti því hugsað sér framtíð 
án hans.

Reynslumikill leikmaður 
sem gæti klárlega nýst liði 
Man. Utd vel.

SEX FRÁBÆRIR FYRIR MAN. UTD
Louis van Gaal, stjóri Man. Utd, mætir líklega til leiks á leikmannamarkaðinn eft ir áramót með troð-
fullt veskið. Á óskalistanum eru varnarmenn. Fréttablaðið skoðar hvaða leikmenn enska liðið mun 
líklegast bjóða rífl ega í. Varnarleikur Man. Utd hefur verið mikið í sviðsljósinu það sem af er leiktíð 

í ensku úrvalsdeildinni. Of margir varnarmanna liðsins þykja ekki nógu góðir og tíð meiðsli varnarmannanna hafa ekki létt 
liðinu lífi ð. Kaup á varnarmönnum eru yfi rvofandi á Old Traff ord og hafa ýmsir varnarmenn verið nefndir til sögunnar. Það gæti 
reynst þrautin þyngri að ná í eitthvað af þessum mönnum en allt ku nú vera falt fyrir rétta upphæð. 

Henry Birgir
Gunnarsson
henry@frettabladid.is

ÞETTA LÍST MÉR VEL Á  
Louis Van Gaal er örugg-
lega ánægður með þá 
leikmenn sem Frétta-
blaðið stingur upp á að 
hann skoði í janúar.
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FÓTBOLTI Manuel Pellegrini, stjóri 
Man. City, þarf nú ekkert að fara 
á taugum þó svo hans lið verði án 
Argentínumannsins Sergio Aguero 
og fleiri góðra leikmanna í jóla-
törninni erfiðu sem fram undan 
er í ensku úrvalsdeildinni. Venju-
lega lenda stóru liðin í því að mæta 
öðrum liðum í toppbaráttunni um 
jólin en það er óhætt að segja að 
það sé langt síðan lið fékk eins auð-
velda dagskrá og bíður Man. City 
um jólin. Tala menn um að þetta 
sé jafnvel auðveldasta jóladagskrá 
toppliðs í sögu úrvalsdeildarinnar.

Törnin byrjar um helgina og 
liðin fjögur sem bíða Man. City 
sitja í 14., 15., 16. og 17. sæti deild-
arinnar. 

Það verður að teljast ótrúlega 
vel sloppið og sérstaklega þar 
sem City á þrjá af þessum leikj-
um á heimavelli. City er síðan 
nýbúið að spila við botnlið deild-
arinnar, Leicester, og hafði þar 
0-1 sigur gegn botnliðinu.

Þrátt fyrir það sér Pellegrini 
ástæðu til þess að kvarta yfir 
leikjaálaginu en það hefur aðeins 
farið í taugarnar á honum að 

fyrir utan Aguero hafa þeir Stev-
an Jovetic og Edin Dzeko líka 
meiðst og verða eitthvað fjarver-
andi.

„Í fyrra spiluðum við níu leiki í 
desember og níu í janúar. Það er 
erfitt halda dampi í slíku álagi. 
Ég skil að leikirnir á annan í 
jólum skipti fólkið hér máli en ég 
skil ekki af hverju það er spilað 
28. desember og 1. janúar,“ sagði 
Pellegrini pirraður.

Hann verður kannski ekki eins 
pirraður ef hann fær tólf punkta 
úr næstu fjórum leikjum.  - hbg

 Í fyrra spiluðum við 
níu leiki í desember og 

níu í janúar. Það er erfitt 
að halda dampi.

Manuel Pellegrini

➜ Jóladagskráin
20. des. Man. City - Crystal Palace
26. des. WBA - Man. City
28. des.  Man. City - Burnley
  1. jan.   Man. City - Sunderland
 

Auðveldasta jóladagskrá í sögu ensku úrvalsdeildarinnar?
Manchester City mætir fi mm af sjö neðstu liðum deildarinnar í jólaleikjum sínum að þessu sinni. Liðið gæti nælt í 15 stig.

LÉTTUR UM JÓLIN  Pellegrini ætti 
að geta brosað í byrjun nýs árs ef allt 
verður eðlilegt. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

FÓTBOLTI Víkingar náðu í gær samningum við 
danska framherjann Rolf Toft en hann skrifaði 
undir tveggja ára samning við Fossvogsliðið. Vík-
ingar höfðu betur en Stjörnumenn sem vildu einnig 
semja aftur við þennan 22 ára framherja. 

Rolf Toft átti mikinn þátt í fyrsta Íslandsmeist-
aratitli Stjörnunnar í sumar en hann skoraði 6 mörk 
í 11 leikjum í Pepsi-deildinni 2014, þar af fjögur 
mörk í síðustu fjórum leikjum liðsins. Toft skoraði 
þrennu í næstsíðustu umferðinni þegar Stjarnan 
tryggði sér úrslitaleik um titilinn á móti FH sem 
liðið síðan vann. 

Víkingur sýndi honum meiri áhuga
„Ég vissi frá byrjun að þetta væri rétt ákvörðun og 
ég er ánægður með að þetta hafi gengið upp. Stjarn-
an var inni í myndinni, en Víkingur hafði meiri 
áhuga og sýndi þann áhuga í verki. Þess vegna valdi 
ég Víking. Ég var að leita mér að liði í stærri deild 
en það gekk ekki upp. Það verður gaman að koma 
aftur til Íslands þar sem ég á góðar minningar. Ég 
kem ekki sorgmæddur aftur til Íslands,“ sagði Rolf 
Toft í samtali við Tómas Þór Þórðarson á Vísi í gær.

Víkingur bölvuðu honum reyndar einu sinni í 
sumar. Það var nefnilega bara skorað eitt mark í 
tveimur leikjum Víkings og Stjörnunnar. Fyrri leik-
urinn endaði með markalausu jafntefli á gervigras-
inu í Garðabænum en í þeim síðari skoraði einmitt 
umræddur Rolf Toft sigurmarkið strax á 9. mínútu.

„Það var gaman í Stjörnunni og ég lít til baka 
glaður á tímann sem ég dvaldi þar. En nú tekst ég á 
við nýtt verkefni,“ sagði framherjinn í fyrrnefndu 
viðtali á Vísi.

Það eru liðin 24 ár síðan Víkingar fengu síðast til 
sín framherja úr Íslandsmeistaraliði en það gerðist 
veturinn 1990 til 1991 þegar Guðmundur Steinsson, 
þá þrítugur, ákvað að skipta úr Fram. Guðmundur 
hafði unnið bronsskóinn árið á undan þar sem hann 
skoraði tíu mörk og varð markahæstur hjá Íslands-
meistaraliði Fram. 

Víkingsliðið endaði í sjöunda sæti árið á undan en 
liðstyrkurinn í Guðmundi (og fleirum) hjálpaði til að 
gera sumarið 1991 að miklu ævintýri fyrir Víkinga. 

Viðburðaríkt tímabil hjá Guðmundi 1991
Þetta var svo sannarlega viðburða ríkt tímabil fyrir 
Guðmund Steinsson sem varð bæði markakóng-
ur deildarinnar og var kosinn leikmaður ársins. 
Í viðbót við það og að vinna Íslandsmeistaratitil-
inn, fyrsta titil Víkinga í níu ár, þá meiddist hann 
tvisvar þetta sumar. Guðmundur kinnbeinsbrotnaði 
fyrst á æfingu í júlíbyrjun (missti af þremur leikj-
um) og lék með grímu í nokkrum leikjum eftir það. 
Guðmundur var síðan borinn af velli í „úrslitaleikn-
um“ á móti Fram eftir að hafa fengið takka Birkis 
Kristinssonar í hnéð um leið og hann kom Víkings-
liðinu yfir í 1-0. Víkingar unnu leikinn 2-0 og unnu 
að lokum titilinn á markatölu. Þau gerast því varla 
eftirminnilegri tímabilin en fyrsta leiktíð Guð-
mundar Steinssonar í Víkinni. 

Íslandsmeistaralið hafa lifað það af að missa fram-
herja sinn til annars íslensks liðs. Skagamenn misstu 
Mihajlo Bibercic, markakóng Íslandsmótsins 1994, 
yfir í KR en tókst engu að síður að vinna Íslands-
meistaratitilinn með sannfærandi hætti árið eftir. 

KA-menn misstu Anthony Karl Gregory eftir að 
þeir unnu titil 1989 og voru í fallbaráttu sumarið 
eftir og FH-ingar vörðu ekki titilinn sumarið 2010 
eftir að hafa unnið tvö ár í röð þar á undan með 
Tryggva Guðmundsson innanborðs. 

Guðmundur Steinsson er líka langt frá því að vera 
eini leikmaðurinn sem hefur orðið Íslandsmeistari 
tvö ár í röð með tveimur félögum. Þorsteinn Þor-
steinsson fylgdi honum til dæmis yfir í Víking fyrir 
þetta tímabil 1991 en Þorsteinn var ekki fastamaður 
í Framliðinu 1990 eins og Guðmundur. 

Einn af þeim fyrstu sem náðu þessu var Krist-
inn Björnsson. Hann var reyndar ekki fastamaður 

með Val þegar liðið vann titilinn 1976 en tók engu að 
síður þátt í 13 af 16 leikjum liðsins. Kristinn fór yfir 
í ÍA fyrir 1977-tímabilið og fór þá á kostum ásamt 
þá 18 ára gömlum Pétri Péturssyni þegar Skaga-
menn tryggðu sér titilinn. Saman skoruðu þeir 22 
mörk, Pétur skoraði 16 mörk og Kristinn var með 6 
mörk í 18 leikjum.

Aðrir sem náðu því eins og Guðmundur að spila 
stórt hlutverk með mismunandi félögum á tveimur 
Íslandsmeistaratímabilum í röð eru Ormarr Örlygs-
son (Fram 1988 og KA 1989), Zoran Miljkovic (ÍA 
1996 og ÍBV 1997) og Baldur Bett (FH 2006 og 
Valur 2007). 

Hvort Rolf Toft bætist í hópinn næsta sumar 
verður að koma í ljós en líkt og Guðmundur var 
ekki eini liðsstyrkurinn sem Víkingar fengu fyrir 
sumarið 1991 þarf Fossvogsliðið að bæta við fleiri 
mönnum ætli liðið sér að berjast um efstu sætin í 
Pepsi-deildinni 2015.  ooj@frettabladid.is

Fetar Toft  í fótspor 
Gumma Steins?
Víkingar tefl a fram Íslandsmeistaraframherja næsta sumar en Rolf Toft  samdi 
við félagið í gær. Víkingar urðu meistarar þegar þeir fengu síðast slíkan liðstyrk.

KLÁRAÐI VÍK-
INGA SÍÐASTA 
SUMAR  Rolf 
Toft fagnar hér 
sigurmarki sínu á 
Víkingsvellinum. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

ANTHONY KARL GREGORY 
frá KA 1989 Íslandsmeistari 
 8 mörk í 18 leikjum

til Vals 1990 4. sæti 

 8 mörk í 18 leikjum

GUÐMUNDUR STEINSSON 
frá Fram 1990 Íslandsmeistari

 10 mörk í 18 leikjum

til  Víkings 1991 Íslandsmeistari

 13 mörk í 15 leikjum

MIHAJLO BIBERDZIC
frá ÍA 1994 Íslandsmeistari

 14 mörk í 18 leikjum

til KR 1995 2. sæti, bikarmeistari

 13 mörk í 17 leikjum

TRYGGVI GUÐMUNDSSON 
frá FH 2009 Íslandsmeistari
 7 mörk í 20 leikjum

til ÍBV 2010 3. sæti

 9 mörk í 21 leik

FJÓRIR SÓKNARMENN SEM HAFA YFIRGEFIÐ 
MEISTARA FYRIR ANNAÐ ÍSLENSKT LIÐ
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Thor Bjorgolfsson
with Andrew Cave

Billions to Bust – and Back 
How I made, lost and rebuilt a fortune, and what I learned on the way
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ÚTVARP 
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro

FM 90,1 Rás 2
FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1

FM 95,7 FM957
FM 96,3 FM Suðurland
FM 96,7 Létt Bylgjan

FM 97,7 X-ið
FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga

FM 100,5 K100 
FM 102,9 Lindin

STÖÐ 2 STÖÐ 3

SKJÁREINN

20.00 Hrafnaþing á Vestfjörðum 21.00 
Auðlindakistan 21.30 Suðurnesja-
magasín

08.00 Everybody Loves Raymond
08.20 Dr. Phil
09.00 The Talk
09.45 Pepsi MAX tónlist
14.05 The Voice
15.35 The Voice
16.20 The Biggest Loser
17.05 The Biggest Loser
17.50 Dr. Phil
18.30 The Tonight Show 
19.10 The Talk
19.50 America‘s Funniest Home Vid-
eos
20.15 Gordon Ramsey‘s Christmas 
Cookalong
21.45 How To Get Away With Mur-
der (3.15)
22.30 The Tonight Show
23.15 Law & Order. SVU (18.24)
00.00 The Affair (2.10)
00.50 Hannibal (12.13)
01.35 Gordon Ramsey‘s Christmas 
Cookalong
03.05 How To Get Away With Mur-
der
03.50 The Tonight Show
04.35 Pepsi MAX tónlist

08.00  Golfing World 2014
08.50  2014 European Tour Review 
of the Year
09.40  PGA Tour 2014 - Highlights
10.35  Golfing World 2014
11.25  US Open 2010
17.05  Golfing World 2014
17.55  The Open Championship
23.05  The Open Championship Hig-
hlights

 Modern Family
 GULL KL. 19.45

 Frábær gamanþáttur um líf þriggja 
ólíkra en dæmigerðra nútímafj öl-
skyldna. Leiðir þessara fj ölskyldna 

liggja saman og í hverjum þætti 
lenda þær í drepfyndnum aðstæð-

um sem samt eru svo skelfi lega ná-
lægt því sem við sjálf þekkjum alltof vel.

2 Broke Girls
 GULL KL. 19.20
 Hressileg gamanþáttaröð sem fj allar um 
stöllurnar Max og Caroline sem kynnast 
við störf á veitingastað. Við fyrstu sýn 
virðast þær eiga fátt sameiginlegt. 

Fóstbræður
 STÖÐ 2 KL. 19.20
 Íslenskt gæðagrín eins og það gerist 
best, hér fara hinir goðsagnakenndu 
Fóstbræður á kostum með sprenghlægi-
legu og frumlegu gríni. Fóstbræður voru 
Sigurjón Kjartansson, Jón Gnarr, Helga 
Braga Jónsdóttir og fl eiri framúrskar-
andi leikarar og grínarar.

Bylgjan kl. 19.00
90’s þátturinn
Þórunn Erna 
Clausen með 
allar perlurnar 
frá 90’s-tíma-
bilinu.

17.50 Top 20 Funniest
18.35 Community 3 
19.00 Last Man Standing 
19.25 Are You There, Chelsea? 
19.50 Wilfred  
20.15 X-factor UK
21.55 Originals 
22.40 Supernatural
23.25 Grimm
00.10 Constantine
00.50 Last Man Standing
01.15 Are You There, Chelsea? 
01.40 Wilfred
02.00 X-factor UK
03.40 Originals
04.25 Supernatural
05.10 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

07.00 Ljóti andarunginn og ég  07.25 
Latibær 07.47 Tommi og Jenni 07.54 
Tommi og Jenni  08.00 Dóra könnuð-
ur 08.24 Mörgæsirnar frá Madagask-
ar 08.45 Doddi litli og Eyrnastór  08.55 
Rasmus Klumpur og félagar  09.00 
Áfram Diego, áfram! 09.24 Svampur 
Sveins  09.45 Elías  09.55 UKI  10.00 Of-
urhundurinn Krypto  10.22 Kalli á þak-
inu  10.47 Töfrahetjurnar  11.00 Ljóti 
andarunginn og ég  11.25 Latibær 
11.47 Tommi og Jenni 11.53 Tommi 
og Jenni  12.00 Dóra könnuður  12.24 
Mörgæsirnar frá Madagaskar 12.45 
Doddi litli og Eyrnastór  12.55 Rasmus 
Klumpur og félagar  13.00 Áfram Diego, 
áfram!  13.24 Svampur Sveins  13.45 
Elías  13.55 UKI 14.00 Ofurhundur-
inn Krypto  14.22 Kalli á þakinu 14.47 
Töfrahetjurnar 15.00 Ljóti andarung-
inn og ég  15.25 Latibær 15.47 Tommi 
og Jenni 15.53 Tommi og Jenni 16.00 
Dóra könnuður 16.24 Mörgæsirnar frá 
Madagaskar 16.45 Doddi litli og Eyrna-
stór  16.55 Rasmus Klumpur og fé-
lagar  17.00 Áfram Diego, áfram! 17.24 
Svampur Sveins  17.45 Elías  17.55 UKI 
18.00 Ofurhundurinn Krypto  18.22 
Kalli á þakinu  18.47 Töfrahetjurnar 
 19.00 Jóladagatal Skoppu og Skrítlu 
 19.10 The Croods  20.50 Sögur fyrir 
svefninn  

18.25 Strákarnir 
18.55 Friends
19.20 2 Broke Girls
19.45 Modern Family  
20.10 Two and a Half Men
20.35 Go On
21.00 The Americans
21.50 E.R. 
22.35 The Untold History USA
23.35 Touch of Frost
01.20 Go On
01.45 The Americans
02.30 E.R. 
03.15 The Untold History of USA
04.15 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

11.10 Notting Hill 
13.15 Last Night 
14.45 The Jewel of the Nile
16.30 Notting Hill
18.35 Last Night 
20.10 The Jewel of the Nile 
22.00 Trespass 
23.30 The Burning Plain 
01.15 Straight A’s 
02.40 Trespass

12.20 Ensku mörkin - úrvalsdeild 
13.15 Burnley - Southampton
14.55 Messan
16.10 Football League Show
16.40 WBA - Aston Villa
18.20 Chelsea - Hull
20.00 Premier League World 2014 
20.30 Arsenal - Newcastle 
22.10 Leicester City - Manch.  City
23.50 Bolton Wanderers - Ipswich

07.00 Bournemouth - Liverpool  
08.40 Tottenham - Newcastle
11.40 Besiktas - Tottenham
13.30 Fuchse Berlin - RN Löwen
14.55 Þýsku mörkin  
15.25 Spænsku mörkin 2014/2015  
15.55 Stjarnan - Njarðvík
17.35 NBA Home Video - 2003 Spurs  
18.25 Tottenham - Newcastle  
20.05 League Cup Highlights
20.35 Bournemouth - Liverpool  
22.15 Box - Lemieux vs Rosado  
00.45 League Cup Highlights

07.00 Barnatími Stöðvar 2 
08.00 Wonder Years
08.25 Around the World in 80 Plates
09.15 Bold and the Beautiful
09.35 Doctors
10.15 60 mínútur
11.00 Don’t Blame the Dog
11.55 Harry’s Law
12.35 Nágrannar
13.00 Anger Management
14.50 Meet The Middletons
15.40 Back in the Game
16.05 The New Normal
16.30 New Girl
16.55 Bold and the Beautiful
17.20 Nágrannar
17.45 The Simpsons
18.10 Jóladagatal Skoppu og Skrítlu 
18.23 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2 
18.47 Íþróttir 
18.54 Ísland í dag 
19.11 Veður 
19.20 Fóstbræður
19.55 Marry Me 
20.20 Eldhúsið hans Eyþórs
20.50 NCIS
21.40 Ice Seinni hluti framhaldsmyndar.
23.15 Crimes That Shook Britain
00.05 Hreinn Skjöldur
00.35 Rizzoli & Isles
01.25 Homeland
02.20 Shameless
03.15 Louie
03.40 NCIS: New Orleans
04.25 Black Forest 

16.30 Ástareldur
17.20 Kóala bræður
17.30 Jesús og Jósefína
17.50 Turnverðirnir
18.05 Jólasveinarnir Íslenskt jóla-
dagatal. 
18.15 Táknmálsfréttir
18.25 Dýraspítalinn Sænsk þáttaröð. 
19.00 Fréttir
19.20 Íþróttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Kastljós
20.00 Eldað með Ebbu
20.35 Andri á Færeyjaflandri Eddu-
verðlaunahafinn Andri Freyr siglir til 
Færeyja og kynnist náfrændum okkar 
og vinum, lífsháttum þeirra, viðhorfum, 
siðum og venjum. 
21.10 Geðveik jól 2014
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.25 Glæpahneigð Bandarísk þátta-
röð um sérsveit lögreglumanna sem 
hefur þann starfa að rýna í persónuleika 
hættulegra glæpamanna.
23.10 Erfingjarnir
00.05 Erfingjarnir 
01.05 Kastljós
01.30 Fréttir
01.45 Dagskrárlok

Stöð 2 kl. 20.20
Eldhúsið hans Eyþórs
Vandaður íslenskur sjón-
varpsþáttur í umsjón Eyþórs 
Rúnarssonar matreiðslu-
meistara. Í hverjum þætti 
heimsækir hann sannkallaða 
sælkera sem allir eiga 
það sameiginlegt að 
elska mat og fram-
reiðslu og töfraðir 
verða fram dýrindis 
réttir sem gleðja 
bæði augu og 
bragðlauka.

Í KVÖLD
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Velvet púði
kr. 6.600

Drops púði
kr. 7.900

Dixie
55x35 cm 
kr. 29.900

Dixie
90x45 cm 
kr. 48.900

Tilvalinjólagjöf

kr. 1.800

kr. 4.700

kr. 1.490

YUMI
2 saman

í setti
 kr. 28.700

Tilvalinjólagjöf

LÍÐUR AÐ JÓLUM

Kr. 6.900

Kr. 6.600

Kr. 5.800
Kr. 23.900Kr. 19.900

Kr. 4.900

Tilvalinjólagjöf

Flinga 80 cm
kr. 9.900

Milton kúruteppi
kr. 9.990

Flinga 160  cm
kr. 16.900

Wolf teppi
kr. 19.900

kr. 5.800

Kr. 9.900



Jólagja
fir
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„Mér finnst skemmtilegast að fá 
hugmyndirnar, þær koma bara alls 
staðar frá,“ segir Ísabella Breka-
dóttir, því þrátt fyrir að vera aðeins 
átta ára er búin að hanna sína eigin 
hringalínu, en áhugann fékk hún frá 
pabba sínum, Breka Magnússyni 
gullsmið. „Ég held að mig langi að 
vera gullsmiður, eða svona „desig-
ner“ eins og mamma,“ bætir hún 
við. „Hún er búin að vera að dúlla 
sér með pabba sínum á verkstæðinu 
síðan hún var fjögurra ára. Það er 
fyrst núna sem hún gerir þetta af 

alvöru,“ segir Gúrý Finnbogadóttir, 
fatahönnuður og mamma Ísabellu. 

Hringalína Ísabellu inniheldur 
ellefu hringa ýmist með hauskúp-
um eða trúðum. „Hún tekur grunn-
inn frá pabba sínum, sem er úr vaxi 
en út frá því hannar hún sitt eigið 
alveg sjálf. Hún er alveg ótrúlega 
flink miðað við ungan aldur og það 
sem henni dettur í hug að gera er 
alveg magnað,“ segir hún og viður-
kennir að oft veiti hún foreldrum 
sínum mikinn innblástur með hug-
myndaflugi sínu og hæfileikum.

Hringana hannar hún undir 
nafninu Brekadóttir og eru hring-
arnir allir úr silfri. „Hún er nú 
þegar búin að selja tvo af þessum 
ellefu, en þeir verða allir til sýnis 
og sölu á sölusýningu okkar í dag 
að Grandagarði 33 á milli 18 og 22,“ 
segir Gúrý.  - asi

hringa með haus-
kúpum eða trúðum 

er að fi nna í hringalínu 
Ísabellu.

11

JÓLALAGIÐ Átta ára skartgripahönnuður
Ísabella Brekadóttir er átta ára og hefur hannað sína fyrstu skartgripalínu.

Á FRAMTÍÐINA FYRIR SÉR  Þó Ísabella sé 
aðeins átta ára er hún ansi hæfileikarík.
 MYND/BREKI MAGNÚSSON

„Það er allan tímann lagið Þú komst 
með jólin til mín, það kemur mér 
alltaf í jólaskap. Það eru ekki jól 
fyrr en Bó og Ruth hafa ómað í 
útvarpstækinu á aðfangadag.“
Orri Rafn Sigurðarson, rappari.

Margnota augnhitapoki

Augnhvílan er auðveld í notkun og vermir í 10 mínútur í hvert sinn. 
Hún er einfaldlega hituð í 30 sekúndur í örbylgjuofni og lögð yfir augun.

Fæst í apótekum Lyfju og Eyesland Gleraugnaverslun, Glæsibæ

Ef augnhvílan er notuð tvisvar á dag 
með reglulegu millibili hefur hún 
jafnan jákvæð áhrif á eftirfarandi:

•  Hvarmabólgu (Blepharitis) 
•  Vanstarfsemi í fitukirtlum
•  Augnþurrk 
•  Vogris
•  Augnhvarmablöðrur 
•  Rósroða í hvörmum/augnlokum

Önnur einkenni sem augnhvílan getur 
dregið úr og eru tengd augnþurrki:

•  Útferð í augum
•  Þreyta í augum
•  Rauð augu 
•  Óskýr sjón
•  Brunatilfinning í augum
•  Aðskotahlutstilfinning
•  Erting í augum

Skemmtileg
 jólagjöf! 

„Fyrir mér á Alþingi að vera 
virðulegt og það sem Vilhjálmur 
Bjarnason sagði, hvort sem það er 
í gríni eða alvöru, missti marks. 
Þetta er ekki staðurinn til þess að 
fara í pontu og segja svona,“ segir 
Bjarni Egill Ögmundsson háskóla-
nemi. 

Hann vitnar þar í orð Vilhjálms 
Bjarnasonar, þingmanns Sjálf-
stæðisflokksins, sem sagði að það 
yrði öllum til hagsbóta ef hinir 
efnaminni gætu keypt heimilis-
tæki af þeim efnameiri á hagstæðu 
verði, áður en breytingar á virðis-
aukaskatti gengju í gegn. 

Egill stendur fyrir gjörningnum 
„Fátæka fólkið gefur ríka fólkinu 
heimilistæki“ sem haldinn verður 
á Þorláksmessu fyrir utan Alþing-
ishúsið. „Ég var eitthvað latur að 
læra og ákvað að búa til þennan 

atburð. Þetta vatt svo upp á sig og 
er orðið nokkuð stórt.“ 

Hann vonar innilega að þetta 
hafi verið kaldhæðni hjá Vil-
hjálmi. „Það er alltaf hægt að nota 
kómík og grín, en mér finnst samt 
vert að benda á að ef þetta er hugs-
unin hjá efnaðra fólki þá er eitt-
hvað alvarlegt að,“ segir Egill, sem 
hvetur alla til þess að mæta með 
notuð heimilistæki. 

En hvernig ætlar hann að ganga 
frá því sem safnast upp? „Nú, ríka 
fólkið kemur auðvitað og tekur 
þetta,“ segir hann.  - asi

Fátækir gefa ríkum heimilistæki
Bjarni Egill Ögmundsson háskólanemi stendur fyrir gjörningi á Þorláksmessu.

ÖLLU GRÍNI FYLGIR ALVARA  Egill 
segist vona að Vilhjálmur hafi verið að 
grínast.  FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

 

 Mér finnst samt 
vert að benda á að ef 
þetta er hugsunin hjá 

efnaðra fólki þá er 
eitthvað alvarlegt að.

„Það er gaman að vera á tónleika-
ferðalagi og þú drepur niður fæti 
á mismunandi jarðir og áttar þig 
á að það er sami þráður sem ligg-
ur í þessu, sama hvort það er í 
Mexíkó eða Síberíu. Ef þú kroppar 
af fyrstu himnuna þá er þetta til-
finningalega táknmál eitthvað sem 
við skiljum öll. Það er þessi heims-
kennd,“ segir Högni Egilsson. 

Hann er nýkominn úr tónleika-
ferðalagi með GusGus. Á ferða-
laginu heimsótti hljómsveitin 
fjölda landa og fór meðal annars 
frá Rússlandi og yfir til Úkraínu 
og segir Högni þá upplifun hafa 
haft áhrif á tónlistina sem hann 
samdi við leiksýninguna Sjálfstætt 
fólk í Þjóðleikhúsinu í samstarfi 
við Guðmund Óskar Guðmunds-
son. Sýningin verður frumsýnd 
á annan í jólum. „Þú ert ekkert 
nema margfeldi upplifana þinna 
og augnablika og það skildi mjög 
mikið eftir sig hjá mér að fara úr 
Rússlandi og inn í Úkraínu.“

Sjálfstætt fólk eftir Halldór 
Laxness þekkja allir Íslendingar 
og Högni segir söguna fagra og 
mikla. „Sjálfstætt fólk er verk sem 
gengur út á þessa miklu umbreyt-
ingarsögu þessa karakters sem 
við þekkjum öll vel og hefur verið 
ákveðinn forði fyrir samtöl okkar 
Íslendinga, Bjartur í Sumarhús-
um,“ segir Högni.

„Það eru þessar lykilspurning-
ar um stolt og elju. Að sama skapi 
er þetta ákveðin harmsaga, hún 
hefur ákveðinn harmrænan tón.“

Högni hefur áður samið tón-
list fyrir leikhús og samdi meðal 
annars tónlistina fyrir sýninguna 
Engla alheimsins ásamt Hjaltalín. 
„Það er svo áhugavert við leikhús 
að þar er verið að kljást við stór-
ar hugmyndir og nota tilfinninga-
legt táknmál til þess að lita ein-
hverja reisu, einhverja sögu sem 
síðan áhorfandi eða lesandi tengir 

við,“ segir Högni. Hann bætir við 
að tónlistarleg aðkoma í leikhúsi 
sé ólík þeirri sem hann tekst á við 
með þeim hljómsveitum sem hann 
starfar með.

Högni segir tónlistina tals-
verða hugleiðingu um ósýnileik-
ann og það að semja tónlist fyrir 
jafn þekkt verk og Sjálfstætt fólk 
áskorun. „Fyrir mér er mikil gjöf 
að fá að lita þessa sögu, taka þátt 
í þessari framleiðslu og búa til 
þessa heildrænu upplifun. Ef vel 
tekst til þá er þetta eitthvað sem 
gæti skilið fólk eftir snortið.“ 
 gydaloa@frettabladid.is

Skildi mikið eft ir sig 
að fara til Úkraínu
Högni Egilsson er nýkominn úr tónleikaferðalagi um heiminn með GusGus. 
Hann samdi tónlistina við Sjálfstætt fólk og fékk mikinn innblástur í ferðinni.

 Það er svo áhuga-
vert við leikhús að 

þar er verið að kljást við 
stórar hugmyndir og 
nota tilfinningalegt 

táknmál til þess að lita 
einhverja reisu.

HÖGNI  Segir Sjálfstætt fólk mikla og fagra sögu. MYND/SAGASIG    

Kvikmyndahátíðin Stockfish Euro-
pean Film Festival verður hald-
in í Bíói Paradís í febrúar en að 

hátíðinni standa 
fagfélög í kvik-
myndagerð á 
Íslandi. 

„Þetta verð-
ur alveg brillj-
ant hátíð, það er 
verið að endur-
vekja gamla og 
virta hátíð sem 
datt niður fyrir 

nokkrum árum,“ segir Friðrik Þór 
Friðriksson, formaður stjórnar 
Stockfish-hátíðarinnar. 

Markmið hátíðarinnar er að 

þjóna kvikmyndagerð og kvik-
myndamenningu í landinu með því 
að sýna það besta í listrænni kvik-
myndagerð og bjóða erlendu fag-
fólki að miðla af þekkingu sinni. 
Þannig stefnir hátíðin að því að 
efla íslenskan kvikmyndaiðnað og 
tengsl hans við umheiminn. 

„Við erum að reyna að heilla 
erlenda aðila í kvikmyndaheimin-
um og sýna þjóðinni hvað fólk er 
að bralla í stuttmyndageiranum.“

Stuttmyndirnar mega vera að 
hámarki þrjátíu mínútur og ekki 
meira en ársgamlar og aðeins 
íslenskar stuttmyndir koma til 
greina. 

 - glp

Endurvekja virta hátíð
Ætla að sýna það besta í listrænni kvikmyndagerð.

FRIÐRIK ÞÓR 
FRIÐRIKSSON
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LEGGHLÍFAR 
GAITER 420 HD 

6.990 KR. 

PETZL HÖFUÐLJÓS

5.995 KR. 

LIGHT MY FIRE MEALKIT 2.0
Ferðamatarsett

3.995 KR. 

EASTON GÖNGUSTAFIR 

12.990 KR. 

SILVA RANGER S  
ÁTTAVITI

6.495 KR.

JETBOIL ZIP HITABOLLI 

18.990 KR.

– FULLT HÚS ÆVINTÝRA

Munið gjafabréfin!

TATONKA SKILL 30
BAKPOKI 

26.990 KR. 

VARMA ÁTTABLAÐARÓS
Stærðir S–XL 

19.990 KR. 
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Jólagjöfin fæst 
í Ellingsení í í Velkomin í Ellingsen! Hjá okkur færðu fatnað og útbúnað sem dugar vel til út istar og ferðalaga umtivi

landið í hvaða veðri sem er. Hjá Ellingsen starfa sérfræðingar í öllum deildumlandið í hvaða veðri sem er Hjá Ellingsen starfa sérfræðingar í öllum deildumm sem veita faglega ogm s

vandaða ráðgjöf og finna réttu vörurnar fyrir þig. Við seljum eingöngu þrautreyndar hágæðavörur utreyndar hágæðavörur

ysem henta fyrir íslenskar aðstæður.

SNOWLINE  
KEÐJUBRODDAR

8.990 KR. 

DEVOLD DUO ACTIVE
Svart og blátt, kk. Stærðir S–XXL 

10.990 KR. 

DEVOLD DUO ACTIVE
Svart og blátt, kk. Stærðir S–XXL 

10.990 KR. 

Jólin koma til
ÚTIVISTARFÓLKSINS
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VARMA FLÉTTA HÚFA
Rauð og blá, ein stærð

3.490 KR.

VARMA DÚSKHÚFA 
Margir litir, ein stærð 

5.490 KR.

BERGANS BARNA-  
SVEFNPOKI

14.990 KR. 

DEVOLD POLAR BABY
Blátt og bleikt, stærðir 74–98

13.990 KR. 

Afgreiðslutímar í desember
Fimmtudagur 18. des. 10–22 
Föstudagur 19. des. 10–22 
Laugardagur 20. des. 10–22

Sunnudagur 21. des. 12–22
Mánudagur 22. des. 10–22 
Þorláksmessa 23. des.   10–23

REYKJAVÍK • Fiskislóð 1 • Sími 580 8500 

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

Aðfangadagur 24. des. 10–12
Jóladagur 25. des.   Lokað
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 GLÆSIEG BORÐSTOFUHÚSGÖGN Í MIKLU ÚRVALI

PASADENA Borðstofuborð úr hnotu. 
Stærð: 100 x 200 H: 74 cm. Með innfelldri 100 cm stækkun.

299.990
FULLT VERÐ: 339.990

MORRISON borðstofuborð.  
B:100 L:200 H:73 cm. 
Gegnheil sápu- eða  
olíuborin eik. 

MORRISSON borð-
stofuborð er stækkan legt í 
358 cm með þremur  
stækkunum sem fylgja.
Hægt er að stækka í 512 cm.

349.990
FULLT VERÐ: 399.990

NORDIC borðstofuborð.  
B:100 L:183 H:74 cm. 
Stækkanlegt í 275
Gegnheil eik með
hvítum toppi.. 

199.990
FULLT VERÐ: 299.990

SYLVESTER borðstofustólar.  
Margir litir.

Fullt verð með  
krómlöppum kr. 13.990  

JÓLATILBOÐ KR. 11.990

Fullt verð með 
svörtum löppum kr. 11.990.

JÓLATILBOÐ KR. 9.990

MADISON borðstofustólar.  
Slitsterkt áklæði og eikarfætur.

Fullt verð: 44.990  
JÓLATILBOÐ KR. 34.990

VIVALDI borðstofustólar. Leður og hvíttuð eik. Fullt verð kr. 69.990 JÓLATILBOÐ KR. 55.990
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349.990
FULLT VERÐ: 399.990

SÓFAR OG STÓLAR FYRIR LIFANDI HEIMILI!

Stærð: 295 x 160 cm. H: 80 cm. 
Slitsterkt áklæði í mörgum litum. 
Hátt bak. Dúnfylltur. Einnig til í leðri.

LONDON Hornsófi 2H3 / 3H2. Grátt slitsterkt áklæði.
Stærð: 225 x 284 H: 86 cm. 

339.990
FULLT VERÐ: 389.990

239.990
FULLT VERÐ: 259.990

DC 3600 3JA SÆTA SÓFI

VESTA TUNGUSÓFI

Litir: Koníaksbrúnt, dökkbrúnt og svart. 
Vandað ekta leður. Stærð: 3ja 202 x 80 
H: 80 cm.  2ja sæta 143 x 80 H: 80 cm.

299.990
FULLT VERÐ: 329.990

GHOST 
hægindastóll
Slitsterkt áklæði, 
margir litir.
Fullt verð kr. 139.990 
JÓLATILBOÐ KR. 109.990

MIA 
hægindastóll
Blátt slitsterkt  
áklæði og eikar
fætur. Fullt verð
kr. 179.990
JÓLATILBOÐ  
KR. 149.990

FIMMTUDAGUR 18. OG 

FÖSTUDAGUR 19. DESEMBER  KL. 1000–1900

LAUGARDAGUR 20. TIL ÞRIÐJUDAGS 23. DESEMBER  KL. 1000–2200

AÐFANGADAGUR  24. DES. KL. 1000–1300

JÓLADAGUR, ANNAR Í JÓLUM, GAMLÁRSDAGUR OG NÝÁRSDAGUR LOKAÐ

AÐRA DAGA ER OPNUNARTÍMI HEFÐBUNDINN.

OPNUNARTÍMI YFIR HÁTÍÐARNAR



FRÉTTIR 
AF FÓLKI

Mest lesið
1 Veitingamaðurinn á Caruso læstur 

úti af húseigandanum
2 700 kr. fyrir að nota hraðbanka: „Við-

komandi ætti að sjálfsögðu að nota 
debetkort“

3 Fannst látinn
4 Móðir týnda Íslendingsins: „Þetta er 

svo yndislegur strákur“
5 Sumir á fl autunni þegar björgunar-

sveitarfólk losaði bíla

Tónleikaferð fram undan
Tónlistarkonan Ólöf Arnalds fer í 
stóra tónleikaferð um Evrópu og 
Norður-Ameríku á næsta ári til að 
kynna plötu sína Palme. Ferðin hefst 
á tónlistarhátíð í Sviss 7. febrúar 
og síðustu tónleikarnir sem hafa 
verið bókaðir eru í Los Angeles 29. 
apríl. Sænski tónlistarmaðurinn José 
González verður með henni í för 
meirihluta ferðalagsins, 
eða frá byrjun mars 
þegar þau spila í 
Berlín. González 
hefur nokkrum 
sinnum komið til 
Íslands og haldið 
tónleika. Á ferða-
laginu með Ólöfu 
mun hann fylgja 
eftir sinni 
þriðju plötu, 
Vestiges & 
Claws, sem 
kemur út í 
febrúar.
 - fb

Fjölskyldan til aðstoðar
Jóhanna Kristjónsdóttir rithöfundur 
jafnar sig eftir skurðaðgerð sem hún 
fór í  vegna krabbameins. Hún er 
þakklát fjölskyldu sinni sem hefur 
farið um víðan völl að lesa úr bók 
hennar, Svarthvítir dagar. „Hrafn, 
Vera og Illugi eru út um allar trissur 
að lesa úr Svarthvítum dögum og 
ekki skal Valgerði, systur minni, 
gleymt. Alls hefur tólf manna lið 
fjölskyldu, vina og kunningja tekið 

að sér lestur 
fyrir mig. 

Enn 
nokkrir 
eftir. 
Þetta 
er mikil 
greiða-
semi 

sem þau 
sýna 

mér.“ 
 - kbg

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR · SMÁAUGLÝSINGASÍMINN OG SKIPTIBORÐ: 512 5000 DREIFING: dreifing@postdreifing.is 
EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060

VÍSIR
RITSTJÓRN 512 5313, Fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is AUGLÝSINGADEILD auglysingar@frettabladid.is PRENTUN Ísafoldarprentsmiðja 

Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla, 
Vesturbergi og
Arnarbakka

Opið virka daga frá kl. 11 til 18 
laugardaga frá kl. 11 til 17 
sunnudaga frá kl. 13 til 17
Sími 568 9512 

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 

RAGNHEIÐUR
LAUGARDAGINN 27. DESEMBER
SUNNUDAGINN 28. DESEMBER

KÆRKOMIN JÓLAGJÖF!
MIÐASÖLUSÍMI 528 5050
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