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Sterkar tennur, fallegt bros
– það er Flux!

Hefur þú
skolað í dag?
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Gefðu góða gjöf

Valgeir Viðarsson sjúkraþjálfari fann leið til að vera í klefa með meistaraflokkum.

Valgeir nýtir þetta tæki, sem heitir Corex, mikið í þjálfuninni enda ekki ómerkari menn en Owen Hargreaves, fótboltamaður hjá

Manchester City, á meðal þeirra sem lofsyngja það. 

Valsaði um 
hjá New York Knicks
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Miðstöð í lýðheilsuvísindum  við Háskóla Íslands og 
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Valgeir nýtir þetta tæki, sem heitir Corex, mikið í þjálfuninni enda ekki ómerkari 

Manchester City, á meðal þeirra sem lofsyngja það. 
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ÞÞ etta byrjaði með því að égfó

ður um öxl og og skyggnst í heimildir um mataræði og tengsl næringar og heilsu á síðustu öld.

JÓLABAKSTURÞRIÐJUDAGUR  22. NÓVEMBER 2011 Kynningarblað Kökur, eftirréttir, uppskriftir, leikir, ljúfar stundir og góð ráð.

Að baka saman piparkökur eða 
búa til piparkökuhús er orðið 
hefð hjá mörgum og ómissandi 

þáttur í að koma fjölskyldumeðlimum 
í jólaskap.

Piparkökuhúsaleikur Kötlu er nú 
haldinn í sextánda sinn og þátttaka í 
leiknum er orðin jólahefð á mörgum 
heimilum. 

Keppt er í barna- og fullorðins-
flokki og verðlaun veitt fyrir falleg-
ustu og best gerðu húsin. Skila þarf 
húsunum inn fimmtudaginn 1. des-
ember frá kl. 17 til 19. Piparkökuhúsin

Öll fjölskyldan sameinast í piparkökuhúsaleik KötluHinn árlegi piparkökuhúsaleikur Kötlu er nú haldinn í sextánda sinn. Þátttaka í leiknum er orðin árviss jólahefð hjá 
mörgum fjölskyldum, enda ekkert nema ímyndunaraflið sem setur fólki skorður í piparkökuhúsagerðinni.

Börnin tóku forskot á sæluna í Smáralindinni og skreyttu piparkökuhjörtu af miklum móð. Ekki veitir af að æfa sig fyrir piparhúsaleik Kötlu sem nú er að hefjast í sextánda sinn.

HVASST SYÐRA   Í dag verða víða 
suðaustan 8-15 m/s, hvassast 
syðst. Rigning S- og SA-lands en 
skúrir eða él V-til. Hiti 0-8 stig.
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Ræðir aftur við Heiðar
Lars Lagerbäck 
hefur hrifist 
af leik Heiðars 
Helgusonar upp á 
síðkastið.
sport 30

Veðurbarinn leikstjóri
Reynir Lyngdal leikstýrir 
spennumynd uppi á 
Langjökli.
fólk 34

REYKJAVÍKURBORG „Það er verið að 
bæta töluvert í,“ segir Jón Hall-
dór Jónasson. upplýsingafulltrúi 
hjá Reykjavíkurborg, um jóla-
skreytingar sem settar verða upp 
á vegum borgarinnar í ár.

Áætlað er að borgin verji 31 
milljón króna í jólaskreytingar að 
þessu sinni. Sex milljónir er við-
bótarkostnaður miðað við fyrri 

ár. Helgast það af endurnýjun og 
viðbótum.

Meðal þess sem er verið að 
endurnýja eru ljósaseríur í um eitt 
hundrað trjám í miðborginni sem 
ekki var kveikt á í fyrra. Þessi tré 
eru á Laugavegi, í Bankastræti, 
Lækjargötu og á Sóleyjargötu.

„Síðan ætlum við að bæta við 
fimm jólatrjám á torgum svo 

þau verða samtals 25,“ segir Jón 
Halldór. „Við erum að láta smíða 
tíu stórar jólaklukkur sem nú í 
vikunni verða hengdar upp yfir 
Laugavegi og Skólavörðustíg. Þá 
má nefna að við erum að láta gera 
nýja stjörnu á Óslóartréð en kveikt 
verður á því næsta sunnudag. Við 
erum að nota peninginn til að 
hleypa lífi í borgarbúa.“  - gar

Talsverður viðbótarkostnaður vegna endurnýjunar jólaskreytinga í Reykjavík:

Sex aukamilljónir í jólaskraut

JÓLIN NÁLGAST Á SÓLEYJARGÖTU Starfsmenn Orkuveitunnar voru í óðaönn í gær að setja upp glænýjar ljósaseríur á Sóleyjar-
götu þegar ljósmyndara Fréttablaðsins bar að garði. FRÉTTABLAÐIÐ/HAG

IÐNAÐUR „Ef þetta verður að lögum 
er ég verulega hræddur um að 
okkar fjárfestar muni hætta við,“ 
segir Magnús Garðarsson, for-
stjóri Íslenska kísilfélagsins, um 
fyrirhugaða breytingu á lögum 
sem munu leggja kolefnisgjald 
á rafskaut sem meðal annars er 
notað til kísilframleiðslu.

Breytingin er hluti af frum-
varpi um ráðstafanir í ríkisfjár-
málum sem var til umræðu á þingi 
í upphafi mánaðar. Umsagnarferli 
er nýlokið og frumvarpið verður 
næst tekið fyrir í efnahags- og við-
skiptanefnd.

Íslenska kísilfélagið vinnur að 
gerð kísilverksmiðju í Helguvík en 
Magnús segir í samtali við Frétta-
blaðið að þetta gjald muni breyta 
öllu umhverfi til kísilframleiðslu 
hér á landi.

„Þetta er mjög hár skattur sem 
mun hækka enn meira fram til 
2015, og þegar svona skattur er 
kominn er alltaf hægt að halda 
áfram að hækka hann þar til að 
svona iðnaður hér á landi verð-
ur alls ekki samkeppnishæfur.“ 
Magnús bætir því við að þó að 
Kísilfélagið sé komið lengst í ferl-
inu, séu fleiri kísilfyrirtæki að 
undirbúa starfsemi hér á landi. Þau 
áform séu í hættu vegna kolefnis-
gjaldsins.

„Þetta drepur alveg niður allar 
efnahagslegar forsendur fyrir 
kísilvinnslu á Íslandi. Fyrirtækin 
fara einfaldlega eitthvert annað. 
Til dæmis er hægt að fá raforku 
á svipuðu verði í Bandaríkjunum, 
þar sem ekki er talað um kolefn-
isskatta.“ Hann segist jafnframt 
vera hissa á að stjórnvöld, sérstak-

Skattur fælir kísiliðnað frá
Forsvarsmaður Íslenska kísilfélagsins er uggandi um framtíð kísiliðnaðar ef fyrirhuguð álagning kolefnis-
gjalds gengur eftir. Segir breytinguna fara á svig við fjárfestingarsamning sem gerður var við stjórnvöld.

Allnokkrar umsagnir bárust um setningu kolefnisgjalds á rafskaut til iðn-
aðar. Meðal annars segir í umsögn Elkem Íslands, sem rekur verksmiðju 
á Grundartanga, að álagning þessi sé brot á samkomulagi sem stjórnvöld 
gerðu við stóriðjufyrirtæki árið 2009. Verði af henni muni það hafa í för með 
sér útgjöld upp á 430 milljónir árið 2013, 645 milljónir árið eftir og loks 
860 milljónir árið 2015. Það muni bæði „þurrka upp allan rekstrarhagnað 
félagsins“ og koma í veg fyrir áhuga Elkem á að stækka verksmiðjuna, eins 
og staðið hafi til um nokkurt skeið.

Stækkunaráform Elkem í uppnámi

lega Vinstri græn, sjái ekki kost-
ina sem kísilframleiðsla á Íslandi 
hefur út frá umhverfissjónarmiði.

Í greinargerð með frumvarpinu 
er þess getið að álagning kolefnis-
gjalds verði endurskoðuð á næsta 
ári, en Magnús segir það ekki gefa 
ástæðu til bjartsýni.

„Við gerðum fjárfestingarsamn-

ing við ríkið, einmitt til að tryggja 
fjárfestum okkar fyrirsjáanlegt 
hagkerfi. Þar segir að engar áætl-
anir séu um að leggja nýja skatta 
á orkufreka starfsemi. Svo er 
ekki liðið árið áður en svona nokk-
uð kemur fram. Trúverðugleiki 
stjórnvalda er enginn ef af þessu 
verður.“ - þj

MENNING Háteigsskóli sigraði í 
Skrekk, hæfileikakeppni grunn-
skólanna í Reykjavík, í Borgar-
leikhúsinu í gærkvöld. Atriði 
Háteigsskóla hét Síðasta blóm-
ið. Þetta er í fyrsta sinn sem 
Háteigskóli sigrar í keppninni.

Í öðru sæti varð Langholts-
skóli með atriðið 100 manna 
þorp og Réttarholtsskóli hlaut 
þriðja sætið fyrir Ástandið. 
Allir grunnskólar með ung-
lingadeild gátu sent eitt atriði 
á Skrekk og kepptu átta þeirra 
til úrslita að undangengnum 
fjórum undanúrslitum á 
jafnmörgum kvöldum.

Auk skólanna þriggja sem 
þegar eru nefndir áttu þar sína 
fulltrúa Árbæjarskóli, Hóla-
brekkuskóli, Laugalækjarskóli, 
Norðlingaskóli og Víkurskóli. 
Fyrsti Skrekkurinn var árið 
1990. Keppnin nú var því sú 22. 
í röðinni.  - gar

Síðasta blómið vann í Skrekk:

Fyrsti sigurinn 
til Háteigsskóla

Jólatré handa öllum
Tveir hönnuðir standa í 
annað sinn fyrir átakinu 
Pakki á pakka. Í ár er það 
til styrktar Fjölskylduhjálp 
Íslands. 
tímamót 18
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Nicotinell er samstarfsaðili 
Krabbameinsfélagsins

Nicotinell Tropical Fruit

Gildir út nóvember

SPURNING DAGSINS

HEILBRIGÐISMÁL Allir 39 íbúar 
hjúkrunarheimilisins Holtsbúðar í 
Garðabæ voru fluttir á Vífilsstaða-
spítala laugardaginn 12. nóvember 
vegna ófullnægjandi aðbúnaðar. 
Húsið stendur nú autt. 

Heimilisfólk Holtsbúðar, allt 
eldra fólk, býr flest hvert við mikil 
veikindi. Um miðjan september var 
Pálmi V. Jónsson, yfirlæknir öldr-
unar af Landakoti, fenginn inn í 
Holtsbúð til afleysinga. Innan fárra 
daga hafði hann áttað sig á því að 
Holtsbúð væri barn síns tíma og 
þar væri erfitt að annast jafnmikið 
veikt fólk og þar dvaldi.

„Það var sett upp af góðum hug 
á sínum tíma en var orðið algjör-
lega ófullnægjandi húsnæði og 
átti sinn þátt í því að skerða gæði 
þjónustunnar,“ segir Pálmi. „Mér 
fannst of langt að bíða eftir nýju 
hjúkrunarheimili sem er í bygg-
ingu. Það tekur eitt og hálft ár að 
byggja það en meðalævi fólks sem 
dvelur á svona hjúkrunarheimili er 
þrjú ár. Stór hluti þess hefði þess 
vegna aldrei fengið að njóta nýja 
heimilisins,“ segir hann.

Forstjóri Holtsbúðar hafði áður 
látið sér detta í hug að flytja starf-
semina að Vífilsstöðum og Pálmi 
ákvað að ganga í málið, fá vilyrði 
frá Birni Zoëga, forstjóra Land-
spítalans sem á Vífilsstaði, og viðra 
hugmyndina í kjölfarið við bæjar-
yfirvöld. Í þetta var vel tekið og 
innan tveggja mánaða var fólkið 
flutt.

Björn Zoëga segir að gerður 
hafi verið samningur við Garðabæ 
um afnot af Vífilsstöðum í eitt og 
hálft ár. Engin leiga verði greidd, 
en Garðabær þurfi þó að standa 
straum af öllum rekstrarkostnaði, 
til dæmis rafmagni og hita.

Landspítalinn lánar 
Garðabæ Vífilsstaði
Yfirlæknir í afleysingum á öldrunarheimili í Garðabæ hlutaðist til um það að 
allir íbúarnir yrðu færðir á Vífilsstaði vegna ófullnægjandi aðbúnaðar. Gamla 
húsið stendur autt en Garðabær greiðir af því fulla leigu næsta eitt og hálfa ár.

ALGJÖRLEGA ÓFULLNÆGJANDI Holtsbúð stendur nú auð en Garðbæingar greiða 
enn leigu af húsinu og munu gera fram á árið 2013. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Landlæknisembættið gerði úttekt á starfsemi Holtsbúðar síðasta vetur og 
skilaði skýrslu í vor. Þar birtast ýmsar athugasemdir, meðal annars í þá veru 
að mönnun fagfólks virðist vera í lágmarki, hjúkrunarskráning sé ónóg, ekki 
séu fyrir hendi sérstök markmið og áætlanir um gæði og þjónustu og að 
öryggi sé ábótavant. Bæta þurfi úr öllum þessum atriðum sem fyrst.

Erling Ásgeirsson, stjórnarformaður Holtsbúðar, segir flutninginn á Vífils-
staði ekki tengjast því beint sem fram kemur í skýrslunni, og undir það tekur 
Pálmi V. Jónsson.

Gagnrýnt í skýrslu Landlæknis

Ólafur, eruð þið alveg á kafi?

„Nei, en það er best að hafa þetta 
allt uppi á yfirborðinu.“

Ólafur Örn Haraldsson, þjóðgarðsvörður 
á Þingvöllum, vinnur að því að bæta 
aðstöðu köfunarfyrirtækja í þjóðgarð-
inum þar sem mikil ásókn hefur verið 
þangað undanfarið.

LÖGREGLUMÁL Nítján ára gamall 
maður var í síðasta mánuði 
dæmdur í Héraðsdómi Vestfjarða 
fyrir brot gegn barnaverndar-
lögum og áfengislögum en hann 
lét fimmtán ára gamla stúlku 
hafa við sig munnmök gegn því 
að lofa henni áfengi. Þá var hann 
einnig fundinn sekur um að hafa 
nokkrum dögum áður útvegað 
stúlkunni áfengi.

Í dómnum kemur fram að 
stúlkan hafi sjálf tilkynnt málið 
til barnaverndarnefndar. Mað-
urinn, sem var átján ára þegar 
brotið var framið, var dæmdur í 
skilorðsbundið 45 daga fangelsi 
og til þess að greiða sakarkostn-
að að hluta. Þá skal hann greiða 
stúlkunni 150 þúsund krónur auk 
vaxta.

Fékk skilorðsbundinn dóm:

Lofaði áfengi 
fyrir munnmök

ÖRYGGISMÁL Hafdís, björgunar-
bátur Slysavarnafélagsins Lands-
bjargar á Fáskrúðsfirði, dró fjög-
urra tonna bát í land í gærkvöldi 
eftir að hann strandaði í sunnan-
verðum firðinum.

Landhelgisgæslunni barst 
aðstoðarbeiðni rétt fyrir klukkan 
sex. Samstundis voru kallaðar út 
sjóbjörgunarsveitir auk þess sem 
haft var samband við nærstödd 
skip og báta. Skömmu síðar til-
kynnti skipstjóri bátsins að hann 
hefði losnað af strandstað og gæti 
siglt fyrir eigin vélarafli. - shá

Betur fór en á horfðist:

Losnaði sjálfur 
af strandstað

Garðabær hefur samning um 
leigu húsnæðisins að Holtsbúð 
fram til ársins 2013, sem bær-
inn mun greiða áfram þó að húsið 
standi autt. Spurður hve há leigan 
sé segist Erling Ásgeirsson, 

stjórnarformaður Holtsbúðar, 
ekki muna það. Fréttablaðið hefur 
heimildir fyrir því að hún sé 20,8 
milljónir á ári, og segir Erling það 
vel geta staðist. stigur@frettabladid.is

 sunna@frettabladid.is

REYKJAVÍK „Við höfum búist við 
þessu en þetta eru samt von-
brigði,“ segir Haraldur Freyr 
Gíslason, formaður Félags leik-
skólakennara, um þá fyrirætlan 
borgaryfirvalda að afnema yfir-
borgun starfsmanna leikskóla.

Í tillögu borgarstjóra fyrir 
borgarráð er gert ráð fyrir aftur-
köllun sérstakrar launauppbótar 
sem starfsmenn leikskóla fengu í 
október 2007 og fólst í tíu greidd-
um yfirvinnutímum á mánuði. 
Afnema á þessar greiðslur í fjór-
um áföngum fram til ársins 2014.

Í greinargerð með tillögunni 

s e g i r  a ð 
nágrannasveit-
arfélögin hafi 
tekið upp hlið-
stæðar yfir-
borganir en að 
þær hafi verið 
felldar niður. 
Ástæða þess 
að leikskóla-
kennarar hafi 
árið 2007 feng-

ið þessa „launauppbót umfram 
ákvæði kjarasamninga“ hafi verið 
mannekla og mikið álag í starfi. 
Það eigi ekki lengur við.

Afnema á fyrstu 2,5 yfirvinnu-
tímana 1. mars á næsta ári. Gefa 
á þeim starfsmönnum sem lægst 
hafa launin færi á að vinna þessa 
yfirvinnutíma svo heildarlaunin 
skerðist ekki.

Haraldur segir leikskólakenn-
ara vona að endurskoðun á launum 
þeirra með samanburði við grunn-
skólakennra leiði til þess að jafn-
gildi launauppbótarinnar fáist til 
baka. Sanngjarnt væri þó að þeir 
fengju hvort tveggja. „Það er bara 
bull að álagið hafi minnkað. En 
það er þó jákvætt að þetta verður 
afnumið í þrepum,“ segir hann. - gar

Borgaryfirvöld telja ekki lengur forsendur fyrir því að borga óunna yfirvinnu:

Afnema á launauppbót í leikskólum

HARALDUR FREYR 
GÍSLASON

DÓMSMÁL Ríkissaksóknari hefur ákært fyrir Héraðs-
dómi Norðurlands vestra fjóra pilta sem struku frá 
meðferðarheimilinu að Háholti í Skagafirði 17. júlí í 
sumar.

Piltarnir eru á aldrinum sextán til átján ára. Tveim-
ur þeirra er gefið að sök að hafa veist að starfsmanni í 
Háholti í sjónvarpsholi, eldhúsi og á göngum heimilis-
ins. Annar þeirra barði hann ítrekað með sundurskrúf-
uðum biljarðskjuða sem hafði fjögurra sentimetra 
járntein á öðrum enda í hnésbót, síðu og handleggi, 
að því er segir í ákæru. Hinn pilturinn barði hann 
einu sinni í handlegg með sams konar vopni. Auk 
þess hótuðu þeir að slá starfsmanninn í höfuðið með 
biljarðskjuðunum ef hann afhenti þeim ekki síma sinn 
og lykla. Af atlögunni hlaut starfsmaðurinn áverka, 
svo sem bólgur, mar og eymsli víða á líkama. 

Þá er öllum piltunum gefið að sök að hafa læst 
starfsmanninn inni í neyðarherbergi, skilið hann þar 
eftir og svipt hann þannig frelsi sínu, þar til annar 
starfsmaður mætti til vinnu rúmum fimm tímum síðar 
og hleypti honum út. 

Þá er einn piltanna ákærður fyrir að hafa ekið 
bifreið um nóttina án ökuréttinda. - jss

Ákærðir fyrir brot gegn valdstjórninni og frelsissviptingu á meðferðarheimili:

Börðu starfsmann og læstu inni

VARMAHLÍÐ Einn piltanna var ákærður fyrir að aka réttinda-
laus í nágrenni Varmahlíðar.

SPÁNN, AP Hægrimenn á Spáni 
unnu stórsigur í þingkosningun-
um þar á sunnudag. Lýðflokkur-
inn hlaut tæplega 45% atkvæða 
og hreinan meirihluta í neðri 
deild spænska þingsins, eða 186 
sæti af 350.

Sósíalistaflokkur forsætisráð-
herrans José Luis Zapatero beið 
afhroð, hlaut aðeins 29 prósent 
atkvæða og 110 þingsæti. Hann 
óskaði keppinauti sínum til ham-
ingju með sigurinn í fyrrakvöld.

Spánverjar standa frammi fyrir 
miklum efnahagsþrengingum og 
gríðarlegu atvinnuleysi. Mariano 
Rajoy, leiðtogi Lýðflokksins, 
tekur við forsætisráðherraemb-
ættinu af Zapatero eftir mánuð. 
Hann sagðist í gær gera sér grein 
fyrir umfangi þeirra verkefna 
sem lægju fyrir og hann væri 
reiðubúinn að færa fórnir.  - sh

Zapatero játar ósigur á Spáni:

Hægrimenn 
unnu stórsigur

ÞYKIR ÞURR Mariano Rajoy þykir afskap-
lega hæglátur og yfirvegaður maður – 
sumir segja óspennandi. NORDICPHOTOS/AFP

Oddur Björnsson, rithöfundur 
og leikskáld, er látinn, 79 ára 
að aldri. 

Oddur var 
bókavörður 
við Borgar-
bókasafn 
Reykjavíkur, 
kennari við 
Iðnskólann í 
Reykjavík og 
leikhússtjóri 
hjá Leik-
félagi Akureyrar. Þá skrifaði 
hann bækur og fjölmörg leikrit 
fyrir svið, útvarp og sjónvarp. 
Auk þess leikstýrði hann meðal 
annars í Þjóðleikhúsinu og hjá 
Leikfélagi Akureyrar. Hann 
hlaut heiðursverðlaun Leiklist-
arsambands Íslands á Grím-
unni fyrr á árinu fyrir fram-
úrskarandi ævistarf í þágu 
leiklistar.

Oddur lætur eftir sig eigin-
konu og tvö börn.

Oddur Björns-
son látinn

Hlutabréfaverð lækkaði
Hlutabréfaverð lækkuðu víðast hvar 
í dag vegna ótta fjárfesta við miklar 
skuldir þjóðríka og banka, að því er 
fram kemur á vef breska ríkisútvarps-
ins BBC. Hlutabréfavísitölur í 
Bandaríkjunum lækkuðu um 2,5% 
og hlutabréfaverð í Þýskalandi og 
Frakklandi um 3%.

VIÐSKIPTI



11.900 KR.*

Ferðatímabil: 23. nóv.–31. des. 2011

Bókunartímabil: Frá kl. 12:00 í dag, 22. nóv., til kl. 12:00 á fimmtudag, 24. nóv. 

*Aðra leið með sköttum og öðrum greiðslum. Valdar dagsetningar.

Frábærir jólamarkaðir í Potsdamer Platz, 
Alexanderplatz og Charlottenburg

Fjöldi tónleika

Ballettsýningar, m.a. Svanavatnið með 
Russian National Ballet

Það er ódýrt að versla í Berlín, kíktu í 
KaDeWe og Quarter 206

 

Jól í Tívolí – í ár er rússneskt þema í 
Tívolíinu

Ekta danskt jólahlaðborð

Jólamarkaðir í Nýhöfn og við Kronborgar-
kastalann

Meira að segja dýrin eru komin í  jólaskap 
í dýragarðinum!

Jólahátíð á Frederiksberg, markaður, 
tónlist og skemmtilegar uppákomur

Jólabjórssmökkun

Hin eina sanna jólastemning á Strikinu

 

Leikhús og söngleikir, Billy Elliot, Mamma 
Mia!, Vesalingarnir, o.fl. o.fl.

Skautasvell út um alla borg: Canary Wharf, 
Somerset House og Westfield

Jólatónleikar í Royal Albert Hall o.fl.

Jólamarkaður og ýmsar jólalegar 
uppákomur í Winter Wonderland í            
Hyde Park

Jólastemning og frábærar verslanir á t.d. 
Oxford Street, Regent Street og Jermyn 
Street

LondonKøbenBerlín

ímabrðatí

artímBókuna

eið m*Aðra le

Frábærir jóla
Alexanderpla

Fjöldi tónleik

Ballettsýning
Russian Nati

Það er ódýrt 
KaDeWe og Q

Berlín

AIRBUS A320  Iceland Express kynnir með stolti nýjar flugvélar og verður fyrst flugfélaga á Íslandi til að bjóða  

   áætlunarflug með Airbus-flugvélum. Þær eru mun rýmri en eldri flugvélarnar og taka 180 farþega. 

Airbus-flugvélarnar eru árgerðir 2004 og 2011 og verða því yngstu flugvélarnar í áætlunarflugi á Íslandi.      

Af þessu tilefni bjóðum við flugsæti til London, Kaupmannahafnar og Berlínar á sérstöku tilboðsverði. 

Skelltu þér í jólastemninguna á betra verði, þú bókar á www.icelandexpress.is
 ÁRGERÐIR 2004 og 2011

www.icelandexpress.is

Nýjar og betri flugvélar! 

ímFerðatí

AIRBUS A3222200000000000000000000000000000000000000000000000000000000 I       

  á    

s-fluAirbus

su tAf þes

u þér Skelltu
ÁRGERÐIR 2004 og 2011 ÁRGERÐIR 2004 og 2011
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Sé krossgáta síðasta laugardags leyst 
á réttan hátt fást tíu bókstafir sem 
mynda eiga lausnarorð. Einn þeirra er 
ö, en ætti með réttu að vera o.

Þá voru tvö orð misrituð í lausn 
krossgátu vikunnar þar á undan. 
Lausn á skýringu númer 11 á að vera 
stolnar og númer 36 ólatar. 

LAUGARDAGSKROSSGÁTA

UMHVERFISMÁL Hakkari réðst 
á síðu Umhverfisvaktarinnar, 
umhverfisvaktin.is, í Hvalfirði 
strax eftir að ályktanir fyrsta 
aðalfundar félagsins voru sendar 
út, segir á vefnum kjos.is. Síðan lá 
niðri í nokkra daga en hefur verið 
opnuð að nýju. 

Ragnheiður Þorgrímsdóttir, for-
maður félagsins, sagði á fundinum 
að vegna fyrirhugaðrar stækk-
unar á Grundartanga hefðu augu 
vaktarinnar fyrst og fremst 
beinst að þeim þætti umhverfis-
mála í Hvalfirði. - shá

Umhverfisvaktin.is:

Hakkari gerði 
vef óvirkan

STJÓRNMÁL Sóley Tómasdóttir, 
borgarfulltrúi Vinstri grænna, 
gekk af fundi stjórnar Orku-
veitunnar á föstudag eftir að til-

laga hennar um 
að rætt yrði 
við Geogreen-
house um að 
aflétta leynd af 
samningi milli 
fyrirtækjanna 
var felld. Sóley 
sagðist neita að 
taka við upp-
lýsingum sem 
ætlast væri 

til að haldið væri leyndum fyrir 
borgarbúum. Meirihluti Besta 
flokksins og Samfylkingar hefði 
misst af tækifæri til þess „sjálf-
bæra gagnsæis“ sem hann sjálfur 
hefði boðað. Samningurinn er um 
sölu á rafmagni og heitu og köldu 
vatni til ylræktarvers á Hellis-
heiði. Stjórnin samþykkti að 
við kynningu á verkefninu yrði 
arðsemi þess fyrir OR kynnt. - gar

Vill aflétta leynd á samningi:

Neitaði viðtöku 
trúnaðargagna

SÓLEY 
TÓMASDÓTTIR 

MENNING Björn Hlynur Haralds-
son leikari hlaut í gærkvöldi styrk 
úr Minningarsjóði frú Stefaníu 
Guðmundsdóttur. 

Björn Hlynur varð þar með 
37. einstaklingurinn sem hlýtur 
styrkinn. Fyrsti styrkurinn var 
veittur úr sjóðnum árið 1970, en 
þá hlaut Helga Bachmann hann. 
Sjóðurinn sjálfur var stofnaður 
árið 1938 af Önnu Borg, dóttur 
Stefaníu, og Poul Reumert manni 
hennar. Hann var stofnaður til 
að efla íslenska leiklist og heiðra 
minningu Stefaníu, en hún var 
leikkona og burðarás í Leikfélagi 
Reykjavíkur.  - þeb

Minningarsjóður Stefaníu:

Björn Hlynur 
hlaut styrkinn

FRÁ AFHENDINGUNNI Björn Hlynur tók 
við styrknum úr hendi Stefaníu Borg, 
barnabarns Stefaníu Guðmundsdóttur, í 
Iðnó í gærkvöldi.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

VIÐSKIPTI Breska flugrekstrarfélagið 
Astraeus, sem hefur séð Iceland 
Express (IE) fyrir flugvélum um 
árabil, hefur hætt starfsemi og verið 
sett í slitameðferð. Öllum þeim átta 
vélum sem félagið hefur verið með 
á leigu verður í kjölfarið skilað til 
eigenda sinna. IE var langstærsti 
viðskiptavinur Astraeus.

Ákvörðunin var tekin á fundi um 
hádegisbilið í gær. Ekki er þó úti-
lokað að Astraeus muni hefja starf-
semi að nýju í einhverri mynd komi 
fram áhugasamir kaupendur. Eign-
arhaldsfélagið Fengur var eigandi 
Astraeus og er eigandi IE. Pálmi 
Haraldsson á allt hlutafé Fengs. 
Heimildir Fréttablaðsins herma 
að ef takist að selja Astraeus muni 
ávinningurinn ekki renna til Pálma 
heldur annarra kröfuhafa félags-
ins. Starfsmenn Astraeus munu 
hins vegar þurfa að treysta á trygg-
ingasjóði launa hjá sínum stéttar-
félögum til að greiða þau laun sem 
þeir eiga inni og uppsagnarfresti. 

Skömmu áður en Astraeus var 
lokað var send út tilkynning um 
að IE hefði gengið frá samkomu-
lagi við tékkneska félagið CSA 
Holidays um að það myndi fljúga 
fyrir IE frá og með gærdeginum. 
IE hefur auk þess sótt um flug-
rekstrarleyfi til Flugmálastjórn-
ar Íslands og hyggst leigja nýjan 
flota af flugvélum fyrir komandi 
sumarvertíð. 

Í bréfi til starfsfólks Astraeus 
frá Hugh Parry, forstjóra félags-
ins, kemur fram að ákvörðunin 
hafi verið tekin eftir að samningar 
um flug til Asíu, Suður-Ameríku og 
Mið-Austurlanda sem vonast hefði 

Din smertestillende løsning til lokal 
behandling af smerter i ryg, skuldre og muskler

  
 

Voltaren Gel 100g

20% afsláttur

Seljavegi 2   101 Reykjavík   Sími 511 3340   www.reyap.is
Afgreiðslutími:  9-18.30 alla virka daga og 10-16 á laugardögum

Verð áður: 3.073 kr.

Verð nú: 2.458 kr.
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GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

 215,1552
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

 118,12 118,68

 185,32 186,22

 158,88 159,76

 21,344 21,468

 20,296 20,416

 17,319 17,421

 1,5348 1,5438

 184,23 185,33

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 
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DÓMSMÁL Ungur karlmaður hefur verið dæmd-
ur í Héraðsdómi Reykjaness til að sæta öryggis-
gæslu á viðeigandi stofnun og greiða rúmar 
átta milljónir í skaðabætur, eftir að hafa banað 
barnsmóður sinni í Heiðmörk í maí 2011.

Fólkið hafði farið ásamt ungum syni sínum 
í bíltúr sem endaði með þessum hörmulega 
hætti. Banamein konunnar var kyrking, jafn-
vel talin framkvæmd með bílbelti. Barnið svaf 
í bílnum meðan maðurinn vann voðaverkið. 
Maðurinn fór með drenginn í pössun hjá bróður 
sínum og þaðan lá leiðin á bráðamóttöku Land-
spítalans þar sem hann sýndi starfsfólki er tók 
á móti honum konuna látna í farangursgeymslu 
bílsins. Þar handtók lögregla hann.

Maðurinn hafði dvalið á geðdeild á 

Fjórðungssjúkrahúsinu á Akureyri vegna þung-
lyndis og ofskynjana en hafði útskrifað sig 
sjálfur tæpri viku áður en hann varð konunni 
að bana. Það gat hann þar sem óheimilt er að 
nauðungar vista fólk sem leggst sjálfviljugt inn. 
Hann hafði tjáð geðlækninum að hann væri 
hættur að taka geðlyfin, sér liði miklu betur og 
„raddir“ sem hann hefði heyrt væru horfnar. 
Að skipan „raddanna“ hafði hann margoft reynt 
að fyrirfara sér, þær sögðu honum að drepa til-
tekið fólk, berja aðra og vara sig á enn öðrum. 

Dómkvaddur geðlæknir mat manninn hafa 
verið ósakhæfan þegar verknaðurinn var unn-
inn. Annar geðlæknir kvaðst „sjaldan hafa séð 
eins hræðilega veikan mann“ og unga manninn.
 - jss

RÉTTARGEÐDEILDIN AÐ SOGNI Maðurinn hefur dvalið á 
Sogni. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Útskrifaði sig sjálfur af geðdeild og banaði barnsmóður sinni:

Dæmdur í öryggisgæslu eftir manndráp

Astraeus slitið og 
hættir starfsemi 
Breska flugrekstrarfélagið Astraeus var í gær sett í slitameðferð. Pálmi Haralds-
son hefur átt félagið um árabil. Hann tapar milljarða fjárfestingu. Iceland 
Express samdi þess í stað við tékkneskt flugrekstrarfélag um að fljúga fyrir sig. 

IRON MAIDEN Þungarokkshljómsveitin heimsfræga var á meðal þeirra sem 
leigðu vélar af Astraeus. Bruce Dickinson, söngvari hennar, starfaði auk þess 
sem flugmaður hjá félaginu.

Iceland Express hefur tilkynnt að félagið muni fækka áfangastöðum sínum úr 23 
í 16 næsta sumar og draga verulega úr sætaframboði. Ástæðan er meðal annars 
sú að búist er við 800 milljóna króna tapi á rekstri félagsins í ár. Fréttablaðið 
greindi frá því fyrr í þessum mánuði að Pálmi Haraldsson, eigandi félagsins, 
hefði nýverið veitt því um eins milljarðs króna hluthafalán til að bæta lausa-
fjárstöðu félagsins. Auk þess mun samkeppnin í flugrekstri aukast mikið næsta 
sumar með tilkomu Wow Air og Easyjet inn á íslenska flugmarkaðinn. 

Undirbúa sig fyrir aukna samkeppni

verið eftir að landa gengu ekki 
eftir. Í september síðastliðnum 
lánaði Pálmi Astraeus um milljarð 
króna og réð í kjölfarið Parry aftur 
í starf forstjóra félagsins, en hann 
hafði hætt sem slíkur í desember 
2007. Í bréfi Parrys fullyrðir hann 
að Pálmi hafi alls fjárfest um 7,5 
milljarða króna í Astraeus. Þeir 
peningar eru nú tapaðir. 

Fréttablaðið hefur ársreikn-
ing Astraeus fyrir árið 2010 undir 

höndum. Þar kemur fram að félagið 
hafi tapað um 540 milljónum króna 
í fyrra. Alls seldi það þjónustu fyrir 
10,9 milljarða króna á síðasta ári. Í 
ársreikningnum kemur einnig fram 
að Astraeus skuldaði Feng um 372 
milljónir króna og greiddi félaginu 
auk þess 18,5 milljónir króna í 
stjórnendakostnað í fyrra. Heildar-
skuldir Astraeus um síðustu áramót 
voru um 2,3 milljarðar króna.

 thordur@frettabladid.is 
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HEIMURINN

Vindhraði er í m/s. 
Hitastig eru í °C.  
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20°

7°

2°

5°

7°

9°

6°

6°

22°

13°

18°

11°

26°

3°

12°

15°

5°
Á MORGUN 

8-20 m/s, hvassast syðst.

FIMMTUDAGUR
Hæg suðvestlæg eða 
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SKÚRIR EÐA ÉL  
Stíf suðaustanátt á 
landinu í dag með 
rigningu, einkum 
suðaustan til. Til 
morguns snýst í 
nokkuð hvassa 
suðvestanátt með 
skúrum eða éljum 
en úrkomulítið 
austanlands. Hæg-
lætisveður og kalt 
á fi mmtudag.

Elísabet
Margeirsdóttir
veður-
fréttamaður

Litaðri hráolíu stolið
Um 700 lítrum af litaðri hráolíu var 
stolið af tönkum frá verktaka í grjót-
námum norðan við Eystri-Sólheima 
aðfaranótt síðastliðins föstudags. Lög-
reglan á Hvolsvelli biður þá sem hafa 
orðið varir við óeðlilegar mannaferðir 
á þessum slóðum á þessum tíma að 
hafa samband í síma 488 4110. 

LÖGREGLUMÁL



Alltaf pláss fyrir góða bók
Ómissandi þáttur í jólahaldi bókaþjóðar

Tilboð
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Auglýsing um styrki til rannsókna á stofnum 
villtra fugla og villtra spendýra

Samkvæmt 3. mgr. 11. gr. laga nr. 64/1994, um vernd, friðun og 
veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum, eins og henni 

-
ráðherra fé til rannsókna af tekjum vegna sölu veiðikorta.

rannsókna á stofnum villtra dýra sem undir áðurnefnd lög 

ráðuneytinu, Skuggasundi 1, 150 Reykjavík, merktar Veiði-
kortasjóður, fyrir 20.desember 2011. 

Í umsókn um styrk úr Veiðikortasjóði skal umsækjandi greina 
frá efni og afmörkun fyrirhugaðra rannsókna, hverjir koma að 
rannsóknunum, skipulagi þeirra og áætluðum tímamörkum 
ásamt upplýsingum um menntun og/eða fyrri rannsóknir.

Konur jafnt sem karlar eru hvött til að senda inn umsóknir. 

ráðgjafanefndar úthluta styrkjum eigi síðar en 15. febrúarr 2012.

21. nóvember 2011

NEYTENDUR Kílóverð á frosnum fiski í verslun-
um er einnig fyrir ís, vatn og umbúðir. Þegar 
frosinn fiskur er soðinn er þyngdin í sumum til-
vikum einungis helmingurinn af því sem borg-
að var fyrir. Þetta er niðurstaða úttektar Neyt-
endasamtakanna sem framkvæmd var af Matís 
á gæðum frosins fisks í stórmörkuðum. 

Kvartanir neytenda um óeðlilega rýrnun á 
frystum fiski við þíðingu og eldun berast reglu-
lega til Neytendasamtakanna og var því talin 
ástæða til að kanna málið nánar. Fyrir þau sýni 
sem könnuð voru náði nettóþyngd fisks ekki 
merktri þyngd. Neytendur eru því að borga 
fyrir umbúðir, íshúð og hrím í umbúðum á 
sama kílóverði og fyrir fiskinn.

Nýting fisksins við suðu var á bilinu 69 til 79 

prósent. Þegar íshúð og vatnstap við þíðingu 
var tekin með í reikninginn varð nýtingin 50 
til 79 prósent. Þegar nýtingin er aðeins 50% 
þýðir það að aðeins helmingurinn af keyptum 
fiski endar á diski neytandans.

Í skýrslu Matís kemur fram að íshúð var 
aðeins til staðar á sumum sýnanna. Því er raun-
hæfur verðsamanburður neytenda á frosnum 
fiski útilokaður þegar hann er ýmist í boði með 
eða án íshúðar og hún vigtuð með. 

Kannaður var frystur og pakkaður fiskur í 
frystiborðum Krónunnar, Bónuss, Nóatúns og 
Hagkaups í júlí og nóvember.  - sv

Nýting frosins fisks úr stórmörkuðum allt niður í 50 prósent við suðu:

Borgum fyrir vatn og umbúðir

FROSINN FISKUR Úttekt Matís sýnir að umbúðir, ís og 
vatn eru hluti af kílóverði frosins fisks. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

LÖGREGLUMÁL Þrír íslenskir karl-
menn, sem grunaðir eru um að 
hafa staðið að skotárás á bifreið á 
föstudagskvöldið, höfðu veitt öku-
manni hennar eftirför áður en þeir 
létu til skarar skríða. Tveir þeirra 
hafa verið úrskurðaðir í gæsluvarð-
hald og sá þriðji var handtekinn í 
gærkvöld. 

Mennirnir þrír voru grímu-
klæddir við eftirförina, sem stóð 
nokkra stund um hverfið þar sem 
þeir skutu síðan á bifreiðina. Í bíln-
um sem þeir veittu eftirför voru 
farþegar, auk ökumannsins. Þeir 
skutu tveimur skotum, að því er 
talið er, úr haglabyssu á bílinn á 
planinu við bílasöluna Höfðahöllina 
og splundraðist afturrúða hans við 
skothríðina. Fólkið í bílnum sakaði 
ekki og þykir mikil mildi að ekki 
skyldi fara verr þegar kúlnahríð-
in lenti á honum. Sá sem ók bílnum 
hélt rakleiðis á honum niður að lög-
reglustöð við Hverfisgötu, þar sem 
hann leitaði ásjár lögreglu. Skot-
mennirnir höfðust ekki frekar að. 
Lögregla rannsakar nú bifreið sem 

talið er að þeir hafi verið á þegar 
þeir skutu á hinn bílinn, en sú rann-
sókn var á frumstigi í gær.

Annar mannanna var handtekinn 
skömmu eftir árásina og úrskurð-
aður í gæsluvarðhald til 25. nóvem-
ber. Hinn maðurinn gaf sig síðan 
fram við lögreglu í fyrradag og 
var hann úrskurðaður í gæslu-
varðhald. Talið er að hann hafi 
staðið á bak við árásina og að hún 
hafi verið gerð að undirlagi hans. 
Báðir mennirnir eru á þrítugsaldri 
og hafa komið við sögu lögreglu 

vegna ýmissa mála áður. Sá þriðji 
sem handtekinn var í gærkvöld er 
sautján ára gamall. Fyrir fáeinum 
vikum hlaut hann sex mánaða fang-
elsisdóm en hafði ekki hafið afplán-
un. Dóminn fékk hann vegna þátt-
töku í alvarlegri líkamsárás sem 
tengist mótorhjólagenginu Black 
Pistons.  

Lögregla telur að þessi atburður 
tengist fíkniefnum. Fjölmennt lið 
lögreglu hefur unnið að málinu og 
notið við það aðstoðar sérsveitar 
ríkislögreglustjóra. jss@frettabladid.is

Einn árásarmanna 
beið eftir afplánun
Þrír karlmenn sem grunaðir eru um að hafa staðið að skotárás á bifreið á 
föstudagskvöld höfðu veitt bílnum eftirför áður en þeir létu til skarar skríða. 
Tveir sitja í gæsluvarðhaldi og þriðji maðurinn var handtekinn í gærkvöld.

Mennirnir tveir sem sitja í gæsluvarðhaldi vegna skotárásarinnar í austurborginni 
síðastliðið föstudagskvöld hafa báðir hlotið dóma.

Annar þeirra, sá sem gaf sig fram og er talinn standa á bak við árásina, 
var fyrir nokkrum árum dæmdur í sex mánaða skilorðsbundið fangelsi fyrir 
líkamsárásir og frelsissviptingu. 

Fáeinum mánuðum síðar var hann aftur dæmdur í þriggja mánaða skilorðs-
bundið fangelsi fyrir að hafa tálmað handtöku félaga síns. Ýtti hann þá svo við 
lögreglumanni að hann missti takið á félaganum, sem hljóp í burtu.

Hinn maðurinn hefur hlotið dóma fyrir umferðarlagabrot og fíkniefnalagabrot.

Dómar skotmannanna

LÖGREGLUMÁL Tveir Pólverjar 
voru úrskurðaðir í gæsluvarð-
hald á laugardagskvöld vegna 
mjög alvarlegrar líkamsárásar á 
landa sinn. Gæsluvarðhaldið, sem 
er á grundvelli rannsóknarhags-
muna, rennur út á morgun.

Atvikið átti sér stað í leigu-
herbergjum í Funahöfða aðfara-
nótt laugardagsins, eftir því sem 
Fréttablaðið kemst næst. Menn-
irnir urðu ósáttir sem endaði með 
því að tveir gengu í skokk á þeim 
þriðja og stórsköðuðu hann, eink-
um í andliti, þar sem hann mun 

hafa hlotið mörg beinbrot. Grun-
ur leikur á að ölvun hafi verið í 
spilinu þegar ósættið kom upp.

Nágrannar gerðu lögreglu við-
vart og hinn slasaði var fluttur 
á  spítala, þar sem hann gekkst 
undir aðgerð. Hann mun ekki 
vera í lífshættu. Tvímenning-
arnir létu sig hverfa eftir árás-
ina en voru handteknir snemma 
á laugardagsmorgun og færðir 
fyrir dómara um kvöldið.

Mennirnir eru allir um og yfir 
þrítugt. Þeir hafa dvalið hér og 
unnið um alllangt skeið. - jss

Tveir karlmenn í gæsluvarðhaldi eftir mjög alvarlega líkamsárás:

Stórsköðuðu landa sinn í andliti

HÉRAÐSDÓMUR REYKJAVÍKUR Úrskurð-
aði mennina tvo í gæsluvarðhald.

Ætlar þú að snæða rjúpur á 
næstu jólum? 
JÁ 12,4%
NEI 87,6%

SPURNING DAGSINS Í DAG: 

Fylgdist þú með fréttum af 
landsfundi Sjálfstæðisflokksins? 

Segðu þína skoðun á vísir.is.

FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

AF VETTVANGI Skotmenn-
irnir létu til skarar 
skríða á bílaplaninu við 
Höfðahölliina. Mikil 
mildi var að ekki fór verr, 
því þeir möluðu aftur-
rúðu bifreiðarinnar með 
kúlunum.
 

LÖGREGLUMÁL Lögreglunni á 
Selfossi var gert viðvart vegna 
tveggja manna sem bönkuðu upp 
á í húsi í bænum og kynntu sig 
sem starfsmenn vörslusviptinga-
fyrirtækis. Erindi þeirra væri 
að sækja bifreið manns sem var í 
skuld með hana.

Eigandinn krafði mennina 
um gilda pappíra sem heimil-
aði þeim vörslusviptinguna. 
Þeir framvísuðu pappírum sem 
maðurinn taldi ekki gilda og 
neitaði að afhenda bifreiðina.  
Mennirnir létu hann vita af því 
að skuldin myndi hækka talsvert 
ef hann afhenti hana ekki. Svo 
hurfu þeir á braut. Bíleigandinn 
er í greiðsluskjóli hjá Umboðs-
manni skuldara. - jss

Lögreglu gert viðvart:

Rukkarar undir 
fölsku flaggi

LÖGREGLUMÁL Lögreglan á höfuð-
borgarsvæðinu stöðvaði kannabis-
ræktun í iðnaðarhúsnæði í Garða-
bæ í síðustu viku. Í framhaldinu 
var farið í tvær húsleitir til við-
bótar, aðra á höfuðborgarsvæðinu 
en hina á Suðurnesjum.

Kókaín fannst á fyrrnefnda 
staðnum en á hinum reyndist vera 
önnur kannabisræktun. Þar og í 
Garðabæ var samanlagt að finna 
nokkra tugi plantna.

Þrír karlmenn, tveir á þrítugs-
aldri og einn á fertugsaldri, voru 
handteknir í þágu rannsóknar-
innar en við húsleitirnar var enn-
fremur lagt hald á ýmsa muni, 
meðal annars fartölvur.

Lögreglan á Suðurnesjum veitti 
aðstoð við húsleitina í umdæmi 
hennar.

Kannabisrækt í Garðabæ:

Fundu kanna-
bis og kókaín

KJÖRKASSINN
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Löggiltir dýnuframleiðendur, starfandi í 60 ár

FAGLEG RÁÐGJÖF OG 
FRÍ LEGUGREINING
Komdu í heimsókn, prófaðu legugreininguna, og fáðu 
faglega ráðgjöf um val á heilsudýnum, án skuldbindinga!

RúmGott býður öllum viðskiptavinum upp á fría legugreiningu með  
hinum byltingarkennda Xsensor Medical Pro búnaði.

HVENÆR ER ÞÖRF Á LEGUGREININGU?
 Finnurðu fyrir eymslum í mjóbaki?
 Vaknarðu oft með verki í mjöðm?
 Finnurðu fyrir eymslum eða dofa í öxlunum?
 Sefurðu illa vegna annara óþæginda?
   ·  hryggskekkju
   ·  brjósklos
   ·  samföllnum hryggjaliðum
   ·  spengdum hryggjaliðum
   ·  gigt, til dæmis:
   ·  slitgigt, vefjagigt eða liðagigt.

FREMSTIR Í FRAMLEIÐSLU Á HEILSUDÝNUM

Vertu örugg/ur. 

Komdu í greiningu

20-50%

AFSLÁTTUR AF ÖLLUM HEILSURÚMUM

ROYAL OG CLASSIC 
Hágæða fjölstillanleg 
rafmagnsrúm 
á 20% afslætti.

12 mánaða vaxtalaus VISA / EURO greiðsludreifingu

Smíðum 

rafmagnsrúm 

í öllum stærðum!

A F S L Á T TA R D A G A R

A F S L Á T TA R D A G A R

VIÐ FRAMLEIÐUM ÞITT RÚM EFTIR ÞÍNUM ÞÖRFUM
SÉRSMÍÐUM RÚM OG DÝNUR Í ÖLLUM STÆRÐUM
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ALÞINGI Ríkisendurskoðun hefur 
hafnað beiðni Alþingis um að 
gera úttekt á áætluðum kostn-
aði, forsendum og fleiri þátt-
um sem tengjast fyrirhuguðum 
Vaðlaheiðargöngum. Er þetta í 
fyrsta sinn sem stofnunin hafnar 
beiðni frá Alþingi. 

Ástæðan er sú að slíkt er ekki 
lögbundið verkefni stofnunarinn-
ar, auk þess sem Sveinn Arason 
ríkisendurskoðandi telur sig van-
hæfan vegna fjölskyldutengsla 
sinna við Kristján L. Möller 
alþingismann, en þeir eru mágar. 

Kristján er stjórnarmaður í Vaðla-
heiðargöngum ehf. og fyrrverandi 
samgönguráðherra. 

Sveinn segir að stofnunin verði 
að gæta þess að fara ekki út 
fyrir þann ramma sem tilgreinir 
lögbundið hlutverk sitt. 

„Auðvitað eru markatilvik eins 
og í öllum málum og þar verðum 
við að velja og hafna,“ segir hann. 
„Mál þurfa að vera afgerandi til 
að við höfnum beiðnum frá for-
seta Alþingis.“ Sveinn segir að það 
sem hafi legið bak við beiðnina um 
Vaðlaheiðargöng hafi verið þannig 

útfært að augljóst væri að Ríkis-
endurskoðun gæti ekki fram-
kvæmt úttektina. 

Ásta Ragnheiður Jóhannesdóttir, 
forseti Alþingis, segir það hafa 
verið nefnt í forsætisnefnd að 
þetta gæti orðið niðurstaða ríkis-
endurskoðanda, en niðurstaðan 
var að það yrði hans að meta það. 
Óski þingmenn eftir því að stofn-
unin geri úttekt á málum sé yfir-
leitt orðið við því, en allar beiðnir 
fara í gegnum forsætisnefndina. 
Upphaflega kom ósk um úttekt frá 
umhverfis- og samgöngunefnd.  - sv

Ríkisendurskoðun hafnar beiðni forsætisnefndar um úttekt á arðsemi Vaðlaheiðarganga:

Alþingi neitað um úttekt í fyrsta sinn

ÁSTA RAGNHEIÐUR 
JÓHANNESDÓTTIR

SVEINN ARASON

1. Hvað fékk Bjarni Benediktsson 
mörg prósent atkvæða í formanns-
kjöri Sjálfstæðisflokksins um 
helgina? 

2. Hvað stunda margir nám í Hús-
stjórnarskólanum í Reykjavík?

3. Hvað hefur Heiðar Helguson 
skorað mörg mörk fyrir QPR síðan 
í október? 

SVÖR: 

1. 55 prósent 2. 24 3. Fimm

HEILBRIGÐISMÁL Algengasta 
verkja- og bólgulyf Íslendinga, 
íbúfen, er ófáanlegt í lausasölu. 
Ríkisendurskoðun gagnrýnir 
skort á samkeppni á lyfjamark-
aðnum en úrvalið hér er minna en 
á Grænlandi og í Færeyjum.

Ástæðan er sú að sending frá 
Actavis sem kom í síðustu viku af 
lyfinu reyndist óseljanleg. Lyfin 
koma í hitastýrðum gámum og 
voru þeir vitlaust stilltir. 

Þessi tímabundni íbúfen-
skortur í landinu undirstrikar 
aðeins hluta af stærra vandamáli, 
sem er skortur á samkeppni á 
lyfjamarkaði.

Í nýútkominni skýrslu Ríkis-
endurskoðunar um þróun lyfja-
kostnaðar hér á landi kemur fram 
að vegna smæðar markaðarins sé 
framboð lyfja hér mun minna en 
annars staðar á Norðurlöndum. 
 - þþ

Íbúfen ófáanlegt í lausasölu:

Meira lyfjaúr-
val í nágranna-
löndunum

ÍBÚFEN Lyfið er algengasta bólgulyfið á 
Íslandi.

Sveiflaði hnífi í bústað
Lögreglumenn voru kallaðir að 
sumarbústað skammt frá Borg 
í Grímsnesi í gærmorgun vegna 
manns sem lét ófriðlega og sveiflaði 
hnífi án þess þó að beina honum 
að fólki. Maðurinn var í hópi fólks 
sem var í teiti fram á nótt og undir 
morgun.  Hann var handtekinn og 
færður í fangageymslu þar sem hann 
var látinn sofa úr sér.

LÖGREGLUFRÉTTIR

EGYPTALAND, AP Bráðabirgða-
stjórnin sem ríkt hefur undan-
farna mánuði í Egyptalandi sagði 
af sér í gær í skugga mikillar mót-
mælaöldu sem staðið hefur frá því 
á laugardag.

Stjórnin hefur sætt mikilli gagn-
rýni fyrir dugleysi og undirlægju-
hátt í samskiptum við herinn. 
Samhliða uppsögninni lýsti hún 
því yfir að hún hygðist þó áfram 
fara með daglega stjórn lands-
ins þar til ákveðið yrði hvernig 
brugðist skyldi við.

Öryggissveitir herforingja-
stjórnarinnar köstuðu táragas-
hylkjum inn á Tahrir-torgið í 
Kaíró í gær og börðust þar við þús-
undir mótmælenda þriðja daginn í 
röð. Átökin hafa kostað að minnsta 
kosti 24 lífið.

Mótmælendur, flestir ungir 
aðgerðasinnar, halda til streitu 
kröfum sínum um að herforingja-
stjórnin láti völdin í hendur borg-
aralegrar ríkisstjórnar. Harðir 
bardagar hafa geisað á torginu, 
mótmælendur kasta steinum og 
eldsprengjum að svartklæddri lög-
reglunni, sem svarar með gúmmí-
kúlnahríð.

Á sunnudagskvöld gerði lög-
reglan atlögu að mótmælendum 
í því skyni að rýma torgið. Það 
mistókst. Stanslaus straumur 
slasaðra mótmælenda var inni í 
bráðabirgðaskýli á gangstéttun-
um umhverfis torgið þar sem sjálf-
boðaliðar gerðu að sárum þeirra.

Mótmælin hófust á laugar-
dag, viku fyrir fyrstu þingkosn-
ingarnar í landinu eftir að Hosní 
Múbarak var hrakinn frá völdum í 
ársbyrjun. Vonir höfðu staðið til að 
kosningarnar yrðu fyrsta skrefið í 

átt að því að raunverulegt lýðræði 
kæmist á í Egyptalandi.

Þess í stað hafa kosningarn-
ar fallið í skuggann af vaxandi 
reiði í garð herforingjastjórn-
arinnar, sem mótmælendur 
saka um að þokast óðum í átt að 
sams konar einræðistilburðum 
og einkenndu stjórnarhætti 
Múbaraks. Þeir óttast jafnframt 
að herforingjastjórnin muni áfram 

ríkja yfir þeirri stjórn sem tekur 
við að kosningunum loknum, líkt 
og verið hefur með bráðabirgða-
stjórnina undanfarna mánuði.

Herinn hefur sagt að hann muni 
ekki draga sig í hlé fyrr en eftir 
forsetakosningarnar, sem hefur 
verið gefið í skyn að verði haldnar 
í lok 2012 eða snemma árs 2013.

Starfsmaður líkhúss í Kaíró 
staðfesti í gær að minnst 24 hefðu 

látist í mótmælunum, þar af fimm 
frá miðnætti á sunnudag. Að sögn 
lækna við torgið hafa hundruð 
manna leitað sér aðhlynningar. 
Einn þeirra kveðst sinna 80 manns 
á hverri klukkustund. Mest sé um 
fólk með eymsli í augum og hálsi 
af völdum táragass og sár í andliti 
eftir gúmmíkúlur. Nokkrir hafa 
misst augu af völdum slíkra skota.

 stigur@frettabladid.is

Bráðabirgðastjórn Egypta 
segir af sér vegna mótmæla
Minnst 24 hafa látist í átökum mótmælenda og lögreglu í Kaíró síðan á laugardag. Bráðabirgðastjórnin 
sagði af sér í gær. Seint í gærkvöld var óljóst hvort herforingjaráðið hafði fallist á afsögn stjórnarinnar.

DAVÍÐ OG GOLÍAT Mótmælendurnir hafa skotið steinum úr teygjubyssum og kastað eldsprengjum að brynvarinni lögreglu. Á 
móti skýtur lögregla táragashylkjum og gúmmíkúlum. Á þriðja tug liggja nú í valnum. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

VEISTU SVARIÐ?
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SÆNGURFATA

ÚTSALA!
SÆNGURFÖT Á
40-50% 

AFSLÆTTI
MIKIÐ ÚRVAL AF HÁGÆÐA 
SÆNGURFATNAÐI
 FRÁ 3.540 KR.

50% AFSLÁTTUR
AF HANDKLÆÐUM

50% AFSLÁTTUR
AF RÚMTEPPUM
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ÓTRÚLEGT TILBOÐ!

AC Pacific
ÞRÝSTIJÖFNUNARHEILSURÚM

Queen Size (153x203 cm.)

Fullt verð 227.130 kr.

NÚ 149.000 kr.
34% AFSLÁTTUR!

AC PACIFIC

•  Lagar sig að líkamanum

•  Veitir fullkomna slökun

•  Engin hreyfing milli svefn-
svæða

•  Hefur óviðjafnanlega                  
þyngdardreyfingu

•  Kemur líkamanum í rétta           
stellingu til hvíldar

•  Þarf ekki að snúa

•  10 ára ábyrgð

ATH!
AÐEINS

Í NOKKRA 
DAGA!
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STJÓRNMÁL Sjálfstæðisflokkurinn 
mun setja á fót nefnd sem kanna á 
framtíðarskipan gjaldmiðilsmála 
á Íslandi, samkvæmt ályktun 
landsfundar flokksins í efnahags- 
og skattamálum. Íslendingar 
verði að geta skipt um gjaldmið-
il eftir þrjú til fimm ár ef þeim 
sýnist svo og skoða þurfi for-
dómalaust alla kosti í gjaldmiðla-
málum sem Íslendingum standi 
til boða. 

Þá vill flokkurinn þjóðarsátt 
og samræmda stefnu um skil-
yrði hliðstæð Maastricht-skil-
yrðunum, sem notuð eru í mynt-
bandalagi Evrópusambandsins. 
Það þýðir að „verðbólga, lang-
tímavextir, afkoma ríkissjóðs og 
heildarskuldir eiga að vera sam-
bærileg og þekkist í helstu við-
skiptalöndum Íslands,“ að því er 
segir í ályktun. Með agaðri efna-
hagsstjórn verði unnt að draga úr 
vægi verðtryggingar. 

Flokkurinn segir núverandi 
peningastefnu hafa beðið skip-
brot. Hann vill að lögð verði fram 
tímasett áætlun um hratt afnám 
gjaldeyrishafta. Tilvist haftanna 
sendi þau skilaboð að gjaldmið-
illinn þjóni ekki hlutverki sínu 
og þau fæli frá erlenda fjárfesta. 
Landsfundurinn vill að unnið 
verði markvisst að því að hrein 
skuldastaða hins opinbera við 
útlönd verði orðin jákvæð innan 
fimmtán ára. Á sama tíma ættu 
heildarskuldir ríkisins að vera 
innan við 35 prósent af lands-
framleiðslu. 

Sjálfstæðisflokkurinn ályktaði 
sérstaklega um fjármál heimil-
anna og kemur þar fram að hann 
vilji færa niður höfuðstól verð-
tryggðra og gengistryggðra hús-

næðislána. Það sé forsenda fyrir 
auknum hagvexti og framtíðar-
uppbyggingu. Flokkurinn legg-
ur áherslu á séreignarstefnu 
í húsnæðismálum, gera verði 
fólki kleift að búa í eigin hús-
næði „með það að markmiði að 

treysta fjárhagslegt sjálfstæði 
þess með tilheyrandi eigna-
myndun og auknum ráðstöfun-
artekjum“. Þá verði að tryggja 
virka samkeppni á lánamarkaði 
vegna húsnæðiskaupa, en verð-
trygging neytendalána eigi ekki 
að vera valkostur. 

„Yfirlýsingar ráðherra um 
þjóðnýtingar og stórfelld-
ar skattahækkanir ber að for-
dæma,“ segir í ályktun um 
atvinnumál. Flokkurinn vill 
auðvelda erlendum aðilum að 
fjárfesta í atvinnulífinu og 
ályktar að efla eigi kynningar- 
og markaðsstarf tengt því. 

Landsfundur vill einnig að skoð-
að verði með opnum hug að skrá 
hluta af hlutabréfum Landsvirkj-
unar á markað. Þá megi stjórn-
völd ekki leggja stein í götu þess 
að orkuauðlindir í nýtingarflokki 
verði nýttar. 

Gera á heildstæða dreif-
býlisþróunarstefnu og samning 
við bændur til að stuðla að öfl-
ugu atvinnulífi í sveitum. Jafn-
framt verði áfram stuðst við afla-
markskerfi í sjávarútvegi, gerðir 
afnotasamningar við núverandi 
fiskveiðiréttarhafa og fyrir 
afnotarétt renni gjald til ríkisins. 

 thorunn@frettabladid.is

Yfirlýsingar ráðherra 
um þjóðnýtingar og 

stórfelldar skattahækkanir ber 
að fordæma.

ÚR LANDSFUNDARÁLYKTUN 
SJÁLFSTÆÐISFLOKKSINS

MENNING Meira en helmingur 
landsmanna hefur komið í tón-
listarhúsið Hörpu og þriðjungur 
hefur sótt þar tónlistarviðburð. 
Eru þetta niðurstöður nýrrar 
könnunnar MMR á aðsókn Íslend-
inga í húsið, sem opnað var í júní. 

Fólk á aldrinum 18 til 29 ára 
hefur farið í Hörpu í meiri mæli 
en eldra fólk, 56 prósent í yngsta 
aldursflokknum en 50 prósent 
eldra fólks. Þá virðast tekjur 
skipta einhverju máli í þessu 
samhengi þar sem aðsóknin er 
minnst í tekjuminnsta hópnum, 
43 prósent, en mest í tekjuhæsta 
hópnum, 65 prósent. - sv

Mikil aðsókn í tónlistarhúsið:

Rúm 50 prósent 
komið í Hörpu

HARPA Rannsókn MMR sýnir að aðsókn 
landsmanna í Hörpu hefur verið 
töluverð. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Landsnet opnar vef
Landsnet hefur opnað upplýsingavef 
um háspennuloftlínur og jarðstrengi. 
Markmiðið er að þar geti allir sem 
áhuga hafa fundið á einum stað helstu 
staðreyndir um kosti og galla lína 
og strengja, stefnumótun í þessum 
efnum, bæði heima og erlendis, sem 
og fjölmiðlaumfjöllun hérlendis.

UPPLÝSINGAMÁL

KJARNORKU MÓTMÆLT Þessari 
fuglahræðu komu mótmælendur upp 
í Norður-Þýskalandi til að mótmæla 
fyrirhuguðum flutningi á kjarnorku-
úrgangi um landsvæðið. NORDICPHOTOS/AFP

Setja á fót nefnd um fram-
tíðarskipan gjaldeyrismála
Íslendingar eiga að skoða alla kosti í gjaldeyrismálum fordómalaust og geta skipt um gjaldmiðil. Þá á að 
skapa þjóðarsátt um skilyrði hliðstæð Maastricht-skilyrðunum, samkvæmt landsfundi Sjálfstæðisflokksins.  

AF LANDSFUNDI Fjölmargar ályktanir litu dagsins ljós á landsfundi Sjálfstæðisflokksins um liðna helgi. Ályktað var í sjö málaflokk-
um auk þess sem almenn stjórnmálaályktun var samþykkt. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

MENNING Alþjóðleg tungumálamiðstöð Stofn-
unar Vigdísar Finnbogadóttur í erlendum 
tungumálum við Háskóla Íslands hefur 
fengið samþykki Menningarmálastofnun-
ar Sameinuðu þjóðanna (UNESCO) um að 
starfa undir formerkjum hennar.

„Þetta er mikil viðurkenning fyrir Stofn-
un Vigdísar Finnbogadóttur og mun efla 
starf hennar og gera henni kleift að rækja 
betur alþjóðlegar skyldur sínar,“ segir í til-
kynningu. Í gær var einnig sagt frá því að 
efna eigi til opinnar hönnunarsamkeppni 
um byggingu tungumálamiðstöðvarinnar. 
Ætlunin sé að hefja framkvæmdir eftir eitt 
til eitt og hálft ár og að byggingin verði 
tekin í notkun árið 2014.

Þá segir í tilkynningu að Stofnun Vigdísar 
Finnbogadóttur hafi í samstarfi við mennta- 
og menningarmálaráðuneytið og íslensku 
UNESCO-nefndina kappkostað að miðstöðin 
hlyti viðurkenningu sem UNESCO-stofnun. 
Erindi um þetta hafi verið samþykkt sam-
hljóða á allsherjarráðstefnu Menningar-
málastofnunarinnar 4. nóvember síðastlið-
inn. Viðurkenningin sé kærkomin. 

„Standa vonir til að hún muni auðvelda 
stofnun Vigdísar að eflast enn frekar og 
rækja alþjóðlegt hlutverk sitt en það er 
öðru fremur að stuðla að fjöltyngi og skiln-
ingi á ólíkri menningu þjóða og varðveislu 
tungumála.“ 

 - gar

Tungumálamiðstöð Stofnunar Vigdísar Finnbogadóttur í erlendum tungumálum:

Stofnun Vigdísar fær viðurkenningu UNESCO

ÁFANGA NÁÐ Vigdís Finnbogadóttir, Katrín Jakobsdóttir 
menntamálaráðherra og Kristín Ingólfsdóttir, rektor 
Háskóla Íslands, á blaðamannafundi í gær.
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SAMFÉLAGSMÁL Herdís L. Storgaard, verkefna-
stjóri slysavarna hjá Slysavarnahúsinu, hlaut 
í gær viðurkenningu samtakanna Barnaheilla 
í ár fyrir sérstakt framlag í þágu barna og 
mannréttinda. Herdís hefur frá árinu 1991 
veitt slysavarnaverkefninu Árvekni forstöðu, 
en á þessum 20 árum hefur slysum á börnum 
fækkað um helming, úr 22.000 í um 11.000 ári. 

„Þróunin hefur verið jákvæð. Foreldrar eru 
sjálfir farnir að berjast til þess að tryggja 
öryggi barna sinna og stjórnvöld eru meira opin 
fyrir því að taka ábendingum en áður. Það er 
hins vegar mikið óunnið enn,“ segir Herdís, 
sem árlega sinnir rúmlega 2.000 fyrirspurnum 
og ábendingum.

Þegar Forvarnahúsinu var lokað um síðustu 

áramót gerði hún samning við landlæknisemb-
ættið um verkefnið. „Samningurinn er hins 
vegar að renna út um áramótin. Ég er eigin-
lega orðin þreytt á því að vera alltaf að sanna 
mig og berjast fyrir því að tryggja smápen-
inga til slysavarna barna sem ég sinni í því 
sem ég kalla slysavarnahúsið í Borgartúni 41. 
Eftir margra ára reynslu er það skoðun mín að 
svona verkefni sé betur borgið sem grasrótar-
verkefni þótt það vinnist með hinu opinbera. 
Annars tekst það ekki.“ - ibs 

Barnaheill veittu Herdísi Storgaard viðurkenningu fyrir baráttu fyrir börn í 20 ár:

Slysum hefur fækkað um helming

VIÐURKENNING Stefán Sverrisson, nemandi í Linda-
skóla, afhenti Herdísi Storgaard viðurkenninguna ásamt 
Helga Ágústssyni, formanni samtakanna Barnaheilla.
 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

FERÐAÞJÓNUSTA Ný íslensk ferða-
skrifstofa, Ferð.is, hefur tekið til 
starfa. Ferðaskrifstofan, sem er 
í eigu VITA ferðaskrifstofu, er 
frábrugðin öðrum netbókunarsíð-
um að því leyti að um ferðaskrif-
stofu er að ræða sem hefur öll til-
skilin leyfi og tryggingar, að því 
er segir í fréttatilkynningu frá 
rekstraraðilum.

Þar segir jafnframt að verið 
sé að svara kalli neytenda eftir 
ódýrum en jafnframt öruggum 
kosti í skipulagningu ferðalaga.

Ferð.is býður upp á pakkaferð-
ir en einnig flug, eingöngu hótel 
og eða bílaleigubíla.  - ibs

Ferð.is í eigu VITA:

Ný ferðaskrif-
stofa á netinu

REYKJAVÍK Allir greiðsluseðlar frá 
Reykjavíkurborg verða sendir út 
rafrænt í heimabanka viðskipta-
vina frá og með næstu mánaða-
mótum. Talið er að þetta muni 
spara borginni allt að 45 milljónir 
króna á ári. Einstaklingar eldri en 
67 ára og fyrirtæki eru einu aðil-
arnir sem fá senda prentaða seðla 
senda heim.   

Borgin hætti að senda út prent-
aða greiðsluseðla vegna fasteigna-
gjalda í fyrra og hefur það sparað 
um 280 þúsund heimsendingar á 
prentuðum reikningum. - sv

Tugmilljóna sparnaður:

Greiðsluseðlar 
verða rafrænir

LÖGREGLUMÁL Lögreglumenn á 
Selfossi höfðu nýverið afskipti 
af ökumanni bifreiðar. Maður-
inn var grunaður um að hafa 
verið undir áhrifum fíkniefna við 
aksturinn.

Í framhaldi þessara afskipta 
var gerð leit á heimili ökumanns-
ins, að fengnum dómsúrskurði 
þar að lútandi. Fíkniefnahundur-
in Buster tók þátt í leitinni. Hann 
gaf vísbendingu um að á til-
teknum stað væru fíkniefni. Það 
reyndist vera á rökum reist  því 
lögreglumenn drógu fram nokkra 
hassmola sem vógu samtals um 
fjörutíu grömm. - jss

Var gripinn glóðvolgur:

Buster benti á 
falda hassmola

SAMGÖNGUMÁL Bandaríska flug-
félagið Delta Air Lines mun 
fljúga milli Keflavíkurflugvallar 
og John F. Kennedy-flugvallar í 
New York næsta sumar. 

Delta tilkynnti þetta í gær, en 
flugfélagið flaug einnig hingað til 
lands síðasta sumar. Fimm flug 
verða í hverri viku frá og með 2. 
júní á næsta ári. 

Í tilkynningu frá félaginu 
segir að flugleiðin hafi reynst 
eftirsóknarverð fyrir bandaríska 
ferðamenn í fyrra. Þá geti far-
þegar frá Íslandi náð tengiflug-
um beint frá Kennedy-flugvelli 
til 45 áfangastaða innan Banda-
ríkjanna. - þeb

Milli New York og Keflavíkur:

Delta flýgur til 
Íslands á ný 

FYRSTA FLUGIÐ Delta hóf flug til 
Keflavíkur í byrjun júní á síðasta ári og 
ætlar að fljúga á ný næsta sumar. 
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Umsjón: nánar á visir.is 

* Brimborg og Ford áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður og gerð bílanna getur verið frábrugðin myndunum í auglýsingunni. Nánari upplýsingar veita ráðgjafar.                                                                                         

Komdu í kaffi og spjallaðu við okkur. Segðu okkur
hvað þú ert að pæla og við finnum örugglega 

hagstæða fyrirtækjalausn fyrir þig.

Notaðu sérþjónustu atvinnubíla Ford
Fáanlegur fjórhjóladrifinn (AWD) 

Komdu 
í kaffi

Euro5Reglugerð Evrópu-
sambandsins um 
hámarksútblástur 
gildir frá 01. 01. 2012.
Með Euro 5 er sérstök áhersla 
lögð á að draga úr myndun 
koldíoxíðs og annarra gróður-
húsalofttegunda. 

Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 6, sími 515 7000   |   Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 515 7050   |   ford.is 

FordTransit

Stilltu klukkuna að kvöldi og þú 
byrjar daginn heitur að morgni. 
Tímastillanleg olíumiðstöð er 
staðalbúnaður í Transit. Vertu í 
hópi þeirra bestu. Kauptu Ford.

Standard heitur alla morgna 

       

Ford Transit sendibíll

Ford Transit Connect sendibíll
Verð án vsk frá 2.541.833 kr.

Verð án vsk frá 3.577.690 kr.
Verð með vsk frá 4.490.000 kr.

Verð með vsk frá 3.190.000 kr.

VIÐSKIPTI Vodafone og Síminn 
hafa bæði tapað viðskiptavinum 
í farsímaþjónustu það sem af er 
ári. Nova heldur áfram að bæta 
við sig viðskiptavinum og er nú 
komið með 24% markaðs hlutdeild. 
Þetta kemur fram í nýrri töl-
fræðiskýrslu Póst- og fjarskipta-
stofnunar (PFS) um íslenskan fjar-
skiptamarkað á fyrri helmingi 
ársins 2011.

Vodafone var með 116.065 við-
skiptavini um síðustu áramót og 
30,9% markaðshlutdeild. Þeim 
fækkaði um tæp fjögur þúsund á 
fyrri helmingi þess árs og voru 
112.392 í lok júní síðastliðins. Þar 
af voru 103. 493 í farsímaþjónustu 
og 8.899 með 3G internet-nettengla 
(punga). Markaðshlutdeild Voda-
fone á farsímanetinu var 29,8%. 
Vodafone hagnaðist um 55 milljón-
ir króna á fyrri hluta ársins 2011. 
Framtakssjóður Íslands á 79% hlut 
í Vodafone.

Áskriftum hjá Símanum held-
ur áfram að fækka. Heildarfjöldi 
þeirra sem kaupa þjónustu í far-
símaneti fyrirtækisins var 154.416 
um mitt þetta ár. Þeim hafði 
fækkað um tæplega 2.500 það sem 
af er ári. 136.483 eru með farsíma-
þjónustu hjá Símanum og 17.933 
með 3G-punga. Markaðshlutdeild 
Símans er nú 41%. Fyrirtækið er 

með sterkustu stöðuna í föstum 
áskriftum þar sem það er með 
48,5% af markaðinum. Fastar 
áskriftir skila mun meiri tekjum 
en frelsisáskriftirnar.

Í árslok 2007 var Síminn 
drottnandi á farsímamarkaði. 
Heildarmarkaðshlutdeild fyrir-
tækisins innan farsímanetsins var 
þá 60%. Síðan þá hefur viðskipta-
vinum Símans fækkað um rúm-
lega 30 þúsund. Og þeim hefur 
ekki tekist að ná inn nokkrum af 
þeim tæplega 65 þúsund viðskipta-
vinum sem bæst hafa við markað-
inn síðan þá. Skipti, móðurfélag 
Símans, tapaði 1,9 milljörðum 
króna á fyrri helmingi þessa árs. 
Klakki, sem áður hét Exista, er 
eigandi Skipta.

Nova heldur enn áfram að bæta 
við sig viðskiptavinum. Í lok árs 
2010 voru heildarviðskiptavinir 
fyrirtækisins samtals 82.545 tals-
ins. Þeir eru nú 90.560. Af þeim 
eru 80.242 í farsímaþjónustu og 
10.318 með 3G-punga. Markaðs-
hlutdeild Nova var komin upp í 
24% um mitt þetta ár. 

Þorri viðskiptavina Nova er 
svokallaðir frelsisviðskiptavinir, 
sem greiða fyrirfram fyrir notkun 
sína. Vert er að taka fram að við-
skiptavinir Nova greiða ekki fyrir 
símtöl innan kerfis.

Þar er Nova stærst með 40,4% 
markaðshlutdeild. Einungis um 
fimmtungur allra viðskiptavina 
Nova er með fastar áskriftir.

Á tveimur árum hefur 
fyrirtækið rúmlega tvöfaldast á 
þeim markaði. Nova tapaði 160 
milljónum króna á árinu 2010. 
Alls hefur fyrirtækið tapað 2,2 
milljörðum króna á þremur árum. 
Novator, félag Björgólfs Thors 
Björgólfssonar, er eigandi Nova. 

Tal var með 16.798 viðskipta-
vini um síðustu áramót. Fyrir-
tækið hefur bætt við sig um 1.200 
viðskiptavinum það sem af er ári 
og er með 4,8% markaðs hlutdeild. 
Rúmlega 97% allra farsíma-
viðskiptavina Tals eru í farsíma-
þjónustu. 

Tal tapaði 99 milljónum króna 
í fyrra og hefur samtals tapað 
um 900 milljónum króna á síð-
ustu þremur árum. Eigið fé 
fyrirtækisins var neikvætt um 
síðustu áramót þrátt fyrir að nýir 
eigendur þess hafi sett 80 milljónir 
króna inn í nýtt eigið fé í fyrra. Tal 
er í eigu Auðar 1, fjárfestingar-
sjóðs í vörslu Auðar Capital, og 
Kjartans Arnar Ólafssonar. 

Alterna, sem hóf starfsemi á 
Íslandi vorið 2010, virðist vera 
á útleið af íslenska farsíma-
markaðinum. Einungis 1.257 
áskriftir voru skráðar hjá fyrir-
tækinu í lok júní og markaðs-
hlutdeild þess var 0,3%. Eigandi 
Alterna er bandaríska fyrirtækið 
World Cell.  thordur@frettabladid.is

Nova með fjórðungshlutdeild 
á íslenskum farsímamarkaði
Einungis fimmtungur viðskiptavina Nova er með fastar áskriftir. Vodafone tapaði viðskiptavinum á þessu 
ári eftir að hafa bætt við sig í fyrra. Síminn hefur misst tugþúsundir úr viðskiptum á undanförnum árum. 

VIÐSKIPTI Gert er ráð fyrir því að 
söluferli Pennans hefjist í febrúar 
2012 þegar ársreikningur fyrir 
árið 2011 liggur fyrir. Áætlanir 
gera ráð fyrir að söluferlinu ljúki 
í maí eða júní. Þetta kemur fram 
í skriflegu svari Þórdísar Úlfs-
dóttur, framkvæmdastjóra Eigna-
bjargs sem heldur á 100% hlut í 
Pennanum. Eignabjarg er dóttur-
félag Arion banka sem tók Penn-
ann yfir fyrir um 32 mánuðum. 

Í gær var tilkynnt að Jóhanna 
Waagfjörð hefði verið ráðin for-
stjóri Pennans í stað Helga 
Júlíus sonar sem gegnt hafði 
starfinu frá árinu 2009. Jóhanna 
hefur verið framkvæmdastjóri 
fjármála og rekstrar hjá Penn-
anum frá því í febrúar. Hún var 
áður fjármálastjóri Haga um 
árabil.

Þórdís segir að ákveðin kafla-
skipti séu hjá Pennanum nú þegar 
endurskipulagningu félagsins sé 
lokið. „Staða Pennans er sterk og 
rekstur í samræmi við áætlanir. 
Fyrrverandi forstjóri hefur 
ákveðið að stíga til hliðar, og 
aðrir að taka við keflinu í sölu-
ferlinu sem fram undan er.“

Arion banki stofnaði nýtt félag 
utan um rekstur Pennans á árinu 
2009. Félagið hefur alls tapað 
rúmum milljarði króna frá því 
að það var sett á fót. Arion banki 
setti 200 milljónir króna í reiðufé 
inn í Pennann í september síðast-
liðnum. Sú hlutafjáraukning var 
hluti af fjárhagslegri endurskipu-
lagningu félagsins. - þsj

Forstjóraskipti hjá Pennanum:

Fer í söluferli í 
febrúar 2012

FORSTJÓRI Jóhanna Waagfjörð hefur 
tekið við forstjórastarfinu hjá Penn-
anum. 

Íslenskir farsímanotendur sendu samtals 91,7 milljónir SMS-smáskilaboða 
á fyrstu sex mánuðum þessa árs. Það er um 10% aukning frá sama tímabili 
árinu áður og tæplega 25% aukning frá fyrstu sex mánuðum ársins 2009. 
Viðskiptavinir Nova send langflest sms-skilaboð allra, eða rúmlega 50 
milljónir. Þeir sendu mun fleiri skilaboð en viðskiptavinir allra hinna fyrir-
tækjanna til samans. Frítt er að senda öll skilaboð innan kerfis hjá Nova. 

Þá voru send 789 þúsund MMS-myndskilaboð á fyrri hluta ársins 2011. 
Þeim fjölgaði um rúm 30% á milli ára. Viðskiptavinir Vodafone og Nova voru 
langduglegastir við þessa iðju. Þeir sendu samtals 90% allra MMS-mynd-
skilaboða sem send voru hérlendis frá janúarbyrjun til júníloka. 

92 milljónir SMS send á sex mánuðum

Markaðshlutdeild fjarskiptafyrirtækja

Síminn
41%

Vodafone
29,8%

Nova
24%

Tal
4,8%

Alterna
0,3%

Heimild: tölfræðiskýrsla 
Póst- og fjarskiptastofnunar

Myndin sýnir 
heildarfjölda áskrifta 
innan farsímanets.

BREYTINGAR Staðan á 
farsímamarkaði hefur 
breyst mikið á undan-
förnum árum með 
tilkomu Nova inn á hann 
og gríðarlegri aukningu 
í notkun snjallsíma á 
borð við iPhone.

800 MILLJÓNA hagnaður varð af rekstri Eimskips á þriðja fjórðungi 
þessa árs. Alls hefur Eimskip hagnast um tvo milljarða á árinu.



Lokaútkall fyrir jól
Allt tilboðsparket með fríu hljóðeinagrandi 

undirlagi og listum ef keypt er í nóvember.
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20% afsláttur
af Biomega vítamínum 

HALLDÓR

Þórður Snær 
Júlíusson
thordur@frettabladid.is

SKOÐUN

F
réttablaðið hefur á undanförnum vikum greint ítarlega 
frá áhrifum íslensku bankanna á innlenda samkeppnis-
markaði með eignarhaldi þeirra á fyrirtækjum. Sam-
kvæmt úttekt Fjármálaeftirlitsins (FME) voru fyrir-
tækin sem þeir eiga í 132 talsins í byrjun nóvember. 

Bankarnir hafa brugðist ókvæða við þessari talningu og birtu í 
kjölfarið upplýsingar um eðli þessara fyrirtækja. Með hafa fylgt 
skýringar um að flest fyrirtækjanna séu annaðhvort í minni-
hlutaeigu bankanna, geymd í dótturfélögum eða séu ekki í sam-

keppni við önnur fyrirtæki á 
neytendamarkaði. Þess vegna 
sé skakkt að setja eignarhaldið 
fram með þeim hætti sem FME 
gerði. Þessar skýringar halda 
ekki að öllu leyti.

Ef hófsamlega er talið er ekki 
hægt að sjá betur en að stóru 
viðskiptabankarnir þrír eigi 

samanlagt, beinan eða óbeinan, hlut í á fjórða tug rekstrarfélaga 
sem keppa á samkeppnismarkaði. Þeir eiga þau ekki öll að fullu 
leyti, eru meira að segja ekki meirihlutaeigendur flestra þeirra, 
en eiga samt í þeim. Skilgreint hlutverk banka er að hámarka 
arðsemi eigna sinna. Hvort sem eignarhluturinn er 1% eða 100% 
hafa bankarnir því alltaf eigendahagsmuni af framgangi fyrir-
tækjanna. 

En bankar eru líka stærstu þjónustuaðilar nánast alls atvinnu-
lífsins. Þeir ráða yfir fjármögnun þess. Það ríkir samkeppni milli 
fyrirtækja um að fá lánað sem mest fé og á sem bestum kjörum. 
Þegar bankarnir eru farnir að eiga fyrirtækin líka skapast hætta 
á að það eignarhald liti þjónustuhlutverkið. Sérstaklega þegar 
sömu bankar hafa fjármögnun keppinauta í höndum sér. 

Vegna þessarar stöðu eru lög í gildi sem segja að bankar 
megi ekki eiga fyrirtæki í óskyldum rekstri. Sumarið 2010 var 
12 mánaða tímaramma bætt við lögin. Frá 25. júní síðastliðnum 
hafa bankar þurft að sækja um undanþágur frá þessum lögum 
ef þeir hafa haldið á eignarhlut í fyrirtæki í meira en eitt ár. 74 
undanþágubeiðnir hafa borist til FME. Þær hafa allar verið sam-
þykktar. Lengsti fresturinn er fram til 1. apríl 2012 en í flestum 
tilfellum hafa bankarnir frest fram að áramótum til að losa sig 
við eignarhlutina. Eða sækja um enn lengri frest.

Aðstæður á Íslandi eru fordæmalausar. Hægt er að sýna því 
vissan skilning að það taki tíma að endurskipuleggja atvinnulíf 
heils lands. En þegar efnahags- og viðskiptaráðherra, sem fer 
líka með málefni FME, lagði fram ofangreinda breytingartillögu 
á lögum um fjármálafyrirtæki þá hlýtur það að hafa verið skýr 
vilji hans að lögin yrðu virt eins og þau standa. Annars hefði 
tímaramminn verið lengri. Undanþágur eiga að vera undanþágur, 
ekki regla. Því skýtur skökku við þegar meirihluti fyrirtækja í 
eigu bankanna er undanþeginn reglunni.

Sú staða sem er uppi skapar tortryggni í garð bankanna. Tor-
tryggni sem þeir hafa illa efni á. Í síðustu birtu könnun MMR um 
traust til bankakerfisins kom fram að einungis 5,9% aðspurðra 
báru mikið traust til þess. Rúmlega 75% treystu því lítið. Þetta 
traust mun ekki aukast af sjálfu sér. Bankarnir þurfa að vinna 
sér inn fyrir því. Góð byrjun væri að starfa í anda þeirra laga 
sem gilda um starfsemi þeirra. 

Bankar eiga í mörgum fyrirtækjum.

Samkeppni um fé

Bæjarfulltrúar Samfylkingarinnar 
í Reykjanesbæ leggja fyrir reglur 

um skráningu á fjárhagslegum hags-
munum bæjarfulltrúa í Reykjanesbæ 
og trúnaðarstörfum þeirra fyrir bæjar-
stjórnarfund þriðjudaginn 22. nóvem-
ber. Bæjarstjórn setti sér siðareglur á 
síðasta fundi eins og gert hefur verið í 
nokkrum sveitarfélögum og nú leggjum 
við til í rökréttu framhaldi að bæjar-
fulltrúar Reykjanesbæjar, fyrstir bæjar-
fulltrúa á Íslandi, skrái hagsmuni sína 
fyrir opnum tjöldum á vefsíðu sveitar-
félagsins.

Reglurnar um hagsmunaskráningu 
taka mið af reglum um skráningu á 
fjárhagslegum hagsmunum alþingis-
manna og trúnaðarstörfum utan þings 
sem voru samþykktar vorið 2009. Sam-
kvæmt reglunum skulu bæjarfulltrúar 
m.a. skrá launaða starfsemi aðra en setu 
í bæjarstjórn, skrá launaða stjórnar-
setu sem kosið er til að af bæjarstjórn, 
skrá launaða stjórnarsetu í einkareknum 
eða opinberum félögum og gera grein 

fyrir fjárhagslegum stuðningi, gjöfum, 
utanlandsferðum og eftirgjöfum eftir-
stöðva skulda. Þá skulu bæjarfulltrúar 
skrá upplýsingar um stjórnarsetu og 
önnur trúnaðarstörf fyrir hagsmuna-
samtök, opinberar stofnanir, sveitarfélög 
og félög - óháð því hvort þessi störf eru 
launuð eða ekki.

Skráning þessi er ætluð íbúum og kjós-
endum í Reykjanesbæ til upplýsingar 
og til þess að auka gagnsæi í störfum 
bæjarstjórnar Reykjanesbæjar. Það er 
ein af grundvallarreglum í stjórnmálum 
lýðræðisríkja að kjörnir fulltrúar taka 
ákvarðanir um hvaða hagsmuni eigi að 
taka fram yfir aðra, hvernig eigi að for-
gangsraða. Þess vegna er mikilvægt að 
kjósendur hafi upplýsingar um það hvar 
hagsmunir bæjarfulltrúa liggja, sérstak-
lega þegar taka þarf erfiðar ákvarðanir 
á erfiðum tímum eins nú í bæjarstjórn 
Reykjanesbæjar. 

Bæjarbúum og öðrum áhugamönnum 
um betri stjórnmál er bent á að kynna 
sér reglurnar á xsreykjanesbaer.is.

Hagsmunir bæjarfulltrúa 
skráðir opinberlega
Stjórnmál

Eysteinn 
Eyjólfsson
bæjarfulltrúi

Litla Ísland
Alþingi óskaði á dögunum eftir því 
við Ríkisendurskoðun að hún gerði 
úttekt á arðsemi Vaðlaheiðarganga. 
Þeirri umleitan var hafnað, sem er 
einsdæmi í seinni tíð. Rökin voru 
tvenn: Annars vegar að það væri 
ekki hlutverk stofnunarinnar. Það 
hljómar furðulega en kann að 
standast skoðun. Hin rökin eru 
merkilegri. Þau eru að Sveinn 
Arason ríkisendurskoðandi sé 
hvort eð er vanhæfur til að 
ráðast í slíka úttekt vegna 
mægða við Kristján L. 
Möller, sem öðrum 
fremur vill grafa göng 
um Ísland.

Möllersáhrifin
Nú mætti ætla að mat á arðsemi 
ganga væri reikningsdæmi sem 
talnaglöggir embættismenn gætu 
leyst sæmilega hratt og vel án þess 
að skoðanir Kristjáns Möller hefðu 
áhrif á niðurstöðurnar. En Sveinn 

er ekki sannfærður og 
biðst því undan verkinu. 
Það hlýtur að teljast til 
eftirbreytni. Til þessa 
hafa Íslendingar nefnilega 

sjaldnast talið það 
eftir sér að vasast 
í verkefnum 
sinna nánustu 
ættingja.

Ha?
Tvíbentustu skilaboð helgarinnar bár-
ust frá Hönnu Birnu Kristjánsdóttur, 
sem féll með slíkri sæmd í formanns-
kjörinu á landsfundi Sjálfstæðis-
flokksins að hún vissi ekki í hvorn 
fótinn hún átti að stíga á eftir. Og 

þá er best að stíga bara í þá báða. 
Nánast í sömu andrá og hún lýsti 
því yfir að sjálfstæðismenn ættu 
að fylkja sér á bak við endurkjör-
inn Bjarna Benediktsson áréttaði 

hún þá skoðun sína að skipta 
hefði þurft um forystu í 
flokknum. Hver segir svo 
að ekki verði bæði sleppt 
og haldið? 
 stigur@frettabladid.is
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AUÐVELDAR VÉLINNI AÐ VIÐHALDA

AFKÖSTUM
GETU OG

Jónína 
Michaelsdóttir
blaðamaður

Í DAG

Það var gaman að sjá myndina 
um Thorsarana í sjónvarpinu, 

ekki síst myndir frá löngu liðnum 
tíma. Ævisaga hins merka braut-
ryðjanda Thors Jensen, skrásett 
af Valtý Stefánssyni, kom út 
árið 1955, var mikið lesin. Það 
munaði mikið um þennan mann 
sem virðist bæði hafa verið hug-
myndaríkur og traustur athafna-
maður og góð manneskja. Hann 
hugsaði hátt og gafst ekki upp í 
lægðunum. Þegar ég las bókina 
í fyrsta skipti á unglingsárunum 
staldraði ég við eftirfarandi 
setningar: „Eftir að ég hafði fest 
kaup á Korpúlfsstöðum, fór ég að 
hugleiða að þarna kynni að vera 

verkefni fyrir mig. Ég var ekki 
nema sextugur maður.“

Enginn sem ég þekkti á þessum 
árum og jafnan síðan hefur tekið 
svona til orða: „Ég er ekki nema 
sextugur maður!“ Það væri þá 
helst á allra síðustu árum, því að 
í dag geta bæði sextugir og sjö-
tugir byrjað á nýju og spennandi 
verkefni, ef hugmyndaflugið er 
virkjað og heilsan er í góðu lagi.

Bjart og svart
Til er fólk sem virðist alltaf 
vera geislandi glatt, alltaf til í að 
prófa eitthvað nýtt, lítur aldrei 
á neitt sem fyrirhöfn eða vesen. 
Munar ekkert um viðvik hér og 
þar. Þetta fólk auðgar auðvitað 
umhverfi sitt og þegar árin fær-
ast yfir það breytist vitundin ekk-
ert. Æskugleðin og þrótturinn 
víkur aldrei frá þeim. Svo eru 
aðrir sem lokast inni í þröngsýni 
og hafa jafnan augun á því sem 
er að. Taka sjálfa sig óþarflega 
hátíðlega, og leyfa hvers kyns 
fordómum að dafna innra með 

sér. Þetta fólk verður gjarnan 
gamalt á vissan hátt þó að það sé 
ungt að árum. Aldur er sem sé 
ekki bara spurning um ár. Samt 
erum við býsna bundin af þessu 
fyrirbæri: Aldrinum.

Ramminn
Á sama hátt og við höfum breyst 
úr einstaklingum með nafn og 
föðurnafn í kennitölur, erum við 
hvert í sínu hólfi. Börnin verja 
deginum innan girðingar í umsjá 
leikskólakennara þangað til þau 
fara í skóla og síðar framhalds-
skóla. Svo kemur hjónaband og 

atvinnulíf, þangað til þau ná 
eftirlaunaaldri. Þá eru þau orðin 
eldri Íslendingar og flytja gjarn-
an í húsakynni með öðrum slík-
um. Sumir líta svo á, að þar með 
sé þetta fólk komið á hliðarlín-
una, og ekki lengur virkir aðilar 
í samfélaginu. Þeim er frjálst að 
hafa þá skoðun, en það er ekki í 
lagi ef 67 og eldri láta það hafa 
áhrif á sig og fara að trúa því 
sjálfir.

Góður vinur minn tók á sínum 
tíma við virtu, en litlu fyrirtæki 
í Reykjavík. Hann var á margan 
hátt á undan sinni samtíð og tók 

upp nýjungar sem vöktu athygli 
og virðingu. Nokkrum mánuðum 
eftir að hann fór á eftirlaun var 
honum boðið í teiti á þessum 
vinnustað sem nú var í höndunum 
á ungum mönnum. Tveir þeirra 
voru að ræða um fyrirtækið við 
hann og töluðu eins og hann vissi 
ekkert um það. Þegar þekking 
hans á fyrirtækinu kom fram í 
samtalinu horfðu ungu mennirn-
ir steinhissa og glaðlega á hann. 
„Sko þig!“

Í samfélagi sem er að búa til 
aldursstéttarskiptingu, verða 
svona óvitar til.

Aldur og atgervi

Guðný Ýr Jónsdóttir, ekkja Sig-
fúsar Daðasonar, mótmælir 

hér í Fréttablaðinu 19. nóvember 
því, sem ég segi um Sigfús í nýrri 
bók minni, Íslenskum kommúnist-
um 1918–1998. Þar ber ég í loka-
kafla stuttlega saman Jón úr Vör, 
sem mótmælti ofbeldisverkum 
Kremlverja í lok sjötta áratug-
ar, og Sigfús Daðason, sem gerði 
það ekki. Guðný Ýr kvartar undan 
því, að ég vitni ekki í heimildir. 
Það geri ég fyrr í bókinni, enda 
er þessi umsögn í lokakaflanum 
aðeins upprifjun á því og tilvísun 
til þess.

Ég átti sérstaklega við nokkur 
atriði, sem nefnd eru í bókinni og 
Guðný Ýr getur því miður ekki um.

Í fyrsta lagi var Sigfús Daða-
son þá ritstjóri Tímarits Máls 
og menningar, sem flutti les-
endum sínum lof eitt um 
kommúnistaríkin.

Í öðru lagi starfaði Sigfús Daða-
son þá hjá bókafélaginu Máli og 
menningu, sem Kremlverjar héldu 
beinlínis uppi með fjárstyrkjum, 
enda var það þeim hliðhollt.

Í þriðja lagi réðst Sigfús Daða-
son harkalega 1959 á bók Borísar 
Pasternaks, Sívago lækni, eins og 
áróðursmenn Kremlverja gerðu þá 
um allan heim.

Í fjórða lagi gagnrýndi Sigfús 

Daðason 1961 opinberlega flótta-
manninn Tibor Merlay, sem hing-
að kom til að segja frá kúgun 
kommúnista í Ungverjalandi. 

Í fimmta lagi hafnaði Sigfús 
Daðason 1963 ritgerðum Arnórs 
Hannibalssonar í Tímarit Máls og 
menningar um kúgun kommúnista 
í Ráðstjórnarríkjunum og þjónkun 
íslenskra kommúnista við Kreml-
verja. Í sjötta lagi neitaði Sigfús 
Daðason að segja neitt opinberlega 
1963 um uppgjör Halldórs K. Lax-
ness við kommúnismann í Skálda-
tíma, þótt Morgunblaðið leitaði 
eftir því.

Á sama tíma birti Jón úr Vör 
magnað kvæði gegn kúgun Kreml-
verja, „Lítil frétt í blaðinu“.

Ekkja Sigfúsar Daðasonar segir 
síðan í grein sinni frá því, sem ég 
vissi raunar fullvel fyrir, að til 
er handrit að grein eftir Sigfús, 
þar sem hann andmælir innrás 
Kremlverja í Tékkóslóvakíu 1968. 
Á greinina var skrifað „varð ekki 
birt“. Með þessu staðfestir ekkjan 
mál mitt, svo að ekki þarf frek-
ar vitnanna við. Sigfús Daðason 
treysti sér ekki til þess, þótt hann 
væri ritstjóri Tímarits Máls og 
menningar, að birta grein eftir sig 
um innrásina 1968 gegn vilja ann-
arra ráðamanna Máls og menn-
ingar.

Það var einmitt gegn slíkri þögn 
og slíkri þöggun, sem ég samdi 
bók mína. Grein Guðnýjar Ýrar er 
frekari staðfesting á því, hversu 
nauðsynlegt var að ráðast í það 
verk. Sem betur fer þurfti ekki 
að skrifa á handritið að bók minni 
„varð ekki birt“.

„varð ekki birt“
Menning

Hannes 
Hólmsteinn 
Gissurarson
höfundur Íslenskra 
kommúnista 1918-1998
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í vali á Bíl ársins 2012

Brimborg og Volvo áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður og gerð bílanna getur verið frábrugðin myndunum í auglýsingunni. Nánari upplýsingar veita ráðgjafar Volvo á Íslandi.

sins 2012

r veita ráðgjafar Volvo á Íslandi.

Á síðustu árum hafa ekki verið 
nýttar um 1.200 milljónir 

króna til tannlækninga, fjármun-
ir sem alþingismenn hafa ákveðið 
að skuli nýttir til að greiða niður 
tannlæknaþjónustu í landinu. Í 
stað þess hefur viðmiðunargjald-
skrá ráðherra staðið óbreytt í nán-
ast áratug og því ekki farið að vilja 
alþingismanna. Kemur í ljós þegar 
skoðaðar eru opinberar tölur að 
útgjöld ríkisins til tannlækninga 
hafa aðeins hækkað um 2% á 19 ára 
tímabili, frá árinu 1991 til ársins 
2010. Á meðan hefur verðlag hækk-
að um 134%. Um þetta er ekki deilt.

Nú stígur velferðarráðherra 
fram og ætlar að skera niður fjár-
veitingu í stað þess að hækka ein-
faldlega ráðherragjaldskrána og 
þannig nýta þessa fjármuni barna-
fjölskyldum til hagsbóta. Nei, það 
er víst ekki hægt vegna þess að 

samningar nást ekki við tannlækna 
og því komin allt í einu fullkomin 
afsökun fyrir því að hafa ekki nýtt 
lögbundið fé í mörg undanfarin ár.

Tannlæknar eru ekki að fara 
fram á launahækkanir í þessu 
samhengi því gjaldskrá þeirra er 
frjáls og keppa þeir sín á milli í 
verði og þjónustu. Því er alveg frá-
leitt að koma stjórnvaldsákvörð-
un um skerðingu fjármuna yfir á 
tannlækna. Hvort heldur ráðherra 
ákveði að hækka endurgreiðslu-
skrána um 50%, 70% eða 100%, 
hefði það ekki áhrif á laun tann-
læknisins. Það myndi einfaldlega 
auka niðurgreiðslu tannlækna-
reikninga t.d. barna sem þessu 
næmi.

Tannlæknir hefur eina gildandi 
gjaldskrá fyrir alla sína viðskipta-
vini og á t.d. niðurgreiðsla ríkisins 
fyrir tryggða sjúklinga ekki að hafa 
áhrif á verðlagningu tannlækn-
is á tannlæknisverkum sem hann 
vinnur á ótryggðum viðskipta-
vini. Kannanir hafa raunar sýnt að 
hækkun raunútgjalda heimilanna 
var minnst í tannlæknisþjónust-
unni af allri heilbrigðisþjónustu á 
landinu sem heimilin sækja. 

Ef ráðherra vill semja um fasta 

verðskrá fyrir tannlæknisverk er 
nauðsynlegt að sú verðskrá endur-
spegli raunkostnað þjónustunnar 
og er 70% hækkun ráðherragjald-
skrár, eins og ráðherra býður, alls 
ekki nægjanleg að mati tannlækna 
til að reka tannlæknastofu. Raunar 
hafa tannlæknar margsinnis boðið 
yfirvöldum að óháður aðili fari yfir 
kostnað við rekstur tannlæknastofu 
en því hefur alltaf verið hafnað af 
hálfu yfirvalda. 

Ef samkomulag næðist um fasta 
gjaldskrá yrði að vísitölutengja 
a.m.k. kostnaðarhluta rekstursins, 
en hann er um tveir þriðju hlutar 
innkomu tannlæknastofu. Þriðji 
hluti er launahluti tannlæknis. Ef 
kostnaðarhluti fylgir ekki verð-
lagi er ljóst að laun tannlæknisins 
myndu lækka sem því nemur og 
gæti tannlæknirinn því ekki fylgt 
launavísitölu á Íslandi. Það vill 

hins vegar þannig til að á Íslandi er 
töluvert um tannskemmdir, líklega 
vegna óheyrilegrar sykurneyslu og 
vegna þess að forvarnir eru ekki í 
fyrirrúmi. Því hafa verkefni verið 
mikil fyrir tannlækna undanfar-
in ár og þeir því unnið mjög langa 
vinnudaga og tekið stutt neysluhlé. 
Reyndar er það svo að tannlæknar 
mega ekki hafa samræmda gjald-
skrá skv. samkeppnislögum og 
þyrfti að skera úr um það með 

ótvíræðum hætti hvort samræmd 
gjaldskrá væri brot á þessum 
lögum.

Tannlæknar hafa reglulega 
bent á ósamræmi í heilbrigðis-
þjónustunni og hversu lævíslega 
heilbrigðisyfirvöld hafa dregið úr 
útgjöldum til tannlækninga miðað 
við aðra heilbrigðisþjónustu. Svo 
langt hefur þetta gengið undan-
farin ár að málið þolir orðið enga 

skoðun og hefur tannlæknum fund-
ist heilbrigðisyfirvöld og embættis-
menn einbeita sér að því að skjóta 
sendiboðann frekar en að ræða 
raunverulegar lausnir og sýna í 
verki vilja til að snúa við þessari 
óheillaþróun. 

En tannheilsa er hins vegar á 
ábyrgð einstaklingsins og bera for-
eldrar ábyrgð á tannheilsu barna 
sinna og neysluvenjum. Ekki er 
hægt að líta á það sem sjálfgefinn 
hlut að skattpeningum sé varið í 
sjúkdóma sem eru algerlega fyrir-
byggjanlegir eins og tannskemmdir 
svo sannarlega eru. Því þurfa heil-
brigðisyfirvöld að hafa þá framtíð-
arsýn að tryggja þegnum landsins 
góða tannheilsu, sem myndi spara 
gífurlegar fjárhæðir til lengri tíma 
litið. 

Tannlæknafélagið lauk á síð-
asta ári við stefnumótun um bætta 
tannheilsu barna og unglinga og 
hefur þessi vinna verið kynnt yfir-
völdum. Þar eru góðar tillögur um 
hvernig hægt væri að bæta tann-
heilsu íslenskra barna ásamt for-
gangsröðun í áhættuhópa þannig 
að fjármunir nýtist sem best. Hægt 
er að nálgast skýrsluna á heimasíðu 
Tannlæknafélagsins, www.tannsi.is

Hvort heldur ráðherra ákveði að hækka 
endurgreiðsluskrána um 50%, 70% eða 100% 
hefði það ekki áhrif á laun tannlæknisins.

Viltu nota milljarð?
Heilbrigðismál

Sigurður 
Benediktsson
formaður TFÍ
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Ég minnist þess frá yngri árum 
að menn voru stundum að 

yrkja grín og glens, hver við annan 
og hver um annan, gerðu sér 
gaman af og voru ekkert að erfa 
það í sinn hóp. Ætíð hafa þó verið 
til menn sem snerust öndverðir við 
svo alþýðlegri gamansemi og nýttu 
hana til heiftar og rangtúlkana ef 
þeim bauð svo við að horfa.

Af þessum toga var spunninn 
einkar ómerkilegur hálfkærings-
kveðskapur í gömlum stíl, sem 
Hannes Hólmsteinn Gissurarson 
gerir að heimspólitísku umfjöll-
unarefni í nýrri kommúnistabók 
sinni og kynnir ýmist sem háð-
kvæði eða skopkvæði, er ég hafi 
sem sérlegur „ráðstjórnarvin-
ur“ sett saman til niðrunar Jóni 
Óskari skáldi.

Ekki man ég lengur hvernig eða 
í hverskonar gantaskap umræddar 
bögur mínar rötuðu á síður 

Þjóðviljans 1964, en tek fúslega 
fram að í þetta sinn leyndist raun-
ar ákveðin alvara að baki skensinu. 
Okkur strákum og stelpum, sem 
af misgóðum efnum vorum þá að 
myndast við að láta sem bókleg iðja 
kæmi okkur við, þótti ætíð nóg um 
hve oft og lengi úthlutunarnefnd 
listamannalauna lét sér sæma 
að vanmeta og sniðganga góð-
skáldið Jón Óskar, sem þá bjó oft 
við þröngan hag; af nefndarinnar 

hálfu naut hann smánarlauna, lít-
illa eða engra – unz skyndilega 
skipti um, þegar út kom frá hans 
hendi gagnrýn og vafalaust makleg 
meðhöndlun á Sovét, sem að þeirr-
ar tíðar hætti gat virzt brúkleg í 
hanaslag kalda stríðsins. 

Miðað við listatök þessa ágæta 
ljóðskálds þótti okkur viðbrögð 
nefndarinnar afhjúpa fremur 

lágkúrulegt verðleikamat. Þessi 
var ályktun mín og margra ann-
arra í þá daga, og menn geta ýmis-
lega velt því fyrir sér, með hlið-
sjón af ríkjandi aldarfari, hvað 
kunni að hafa verið hæft í henni. 
Svo mikið er víst að samsetn-
ingur minn var ekki „háðkvæði 
um Jón Óskar“. Skeytunum, svo 
óbjörguleg sem þau annars voru, 
var umfram allt beint að úthlut-
unarnefnd listamannalauna, sem 

sjaldnast naut friðsældar um þær 
mundir fremur en endranær. 

Þetta skynjuðu og skildu flestir 
sem töldust vera þokkalega læsir; 
og örugglega allir sem einhvern 
tíma höfðu kynnt sér gaman og 
alvöru í kveðskap af þessu tagi, 
þar sem saman fara stundum bjag-
að rím, hæpnar áherzlur, kringil-
yrði, ýkjur og staðnað orðaprjál, 

oft úr sálmum: „Hér máttu, sál 
mín, sanna“ og því um líkt.

Langt er um liðið, og með naum-
indum að maður kannist við sjálf-
an sig í slíku þófi og þrefi, sem 
kannski er fyrst og fremst talandi 
vitni um hraklega aðbúð rithöf-
unda á þessum árum. En alla tíð, 
bæði fyrr og síðar en þetta var, 
fór vel á með okkur Jóni Óskari, 
við áttum saman notalegar stund-
ir, kynni mín af honum voru frjó 
og fræðandi, okkar á milli ríkti 
hlýja og velvild. Ég mótmæli því 
harðlega að umrætt vísnaklastur 
sé dregið fram sem falsvitni um 
skipti mín við þann vammlausa og 
góða dreng. Ég hef ekkert unnið 
til þess að nefndur prófessor við 
Háskóla Íslands geri mér upp kala 
í garð einstakra samferðamanna 
minna, lífs eða liðinna.

Prófessorinn Hannes Hólm-
steinn skrifar talsvert og les líka 
heilmikið. Það er fallegt. Að lesa 
og skrifa list er góð. En ákjósan-
leg er einnig sú list að hreinsa 
skólp pólitískrar áráttuhegðunar 
út úr hausnum á sér þegar farið er 
hug og höndum um verk eftir aðra, 
jafnvel þótt um sé að ræða hart-
nær hálfrar aldar gamlan leirburð 
eftir mig.

Að lesa og skrifa er list er góð. En 
ákjósanleg er einnig sú list að hreinsa 
skólp pólítískrar áráttuhegðunar út úr 

hausnum á sér þegar farið er hug og höndum um verk 
eftir aðra …

Athugasemd til Hannesar Hólmsteins
Menning

Þorsteinn
frá Hamri
rithöfundur

AF NETINU

Disney í Skálholti? 
Í Skálholti er stundað margþætt 
kirkjulegt starf sem verður vonandi 
með vaxandi blóma í framtíðinni 
þótt nú virðist blása á móti. Þangað 
leita margir til að njóta kyrrðar og 
næðist á sögufrægum stað. 
Í Skálholt er líka stöðugur straumur 
ferðamanna bæði á eigin vegum 
og í skipulegum ferðum á vegum 
ferðaþjónustunnar. Rúturnar 
sem þangað koma dag hvern eru 
ótrúlega margar.
Stundum rekast hagsmunir þessara 
tveggja hópa á: Þátttakendur í 
kirkjustarfi, t.d. á kyrrðardögum, 
vilja vera í friði. Ferðamenn á hinn 
bóginn þarfnast meiri þjónustu. 
Sé viðskiptahugmyndin eins góð 
og af er látið er ljóst að þessi 
árekstur verður enn tilfinnanlegri 
í framtíðinni. Verði af byggingunni 
og lánist hún verulega vel vaknar 
spurningin: Mun kirkjumiðstöðin 
í Skálholti víkja fyrir ferðamanna-
staðnum? Óskar þess einhver í 
alvöru? Lánist byggingin hins vegar 
illa gæti kirkjumiðstöðin drukknað 
í einhvers konar íslenskri útgáfu af 
Disneylandi.
http://www.pressan.is/pressu-
pennar/Lesa_HjaltiHugason/
Hjalti Hugason
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Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Þorgerður Magnúsdóttir
Vallargötu 19, Sandgerði,

lést á Hjúkrunarheimilinu Hlévangi laugardaginn  
19. nóvember. Útförin fer fram frá Útskálakirkju 
föstudaginn 25. nóvember kl. 14.00.

Magnús Ó. Ingvarsson Ingibjörg Ágústa Guðnadóttir
Einar V. Ingvarsson
Ævar Örn Einarsson
Agnar Þór Magnússon Sigrún J. Ólafsdóttir
Þorgerður Magnúsdóttir
og barnabarnabörn.

Elskulegur eiginmaður minn, faðir 
okkar, tengdafaðir, afi og langafi,

Jónas Finnbogason
íslenskufræðingur, 
Miklubraut 52,

lést á Landspítalanum í Fossvogi mánudaginn  
14. nóvember. Útför hans fer fram frá Dómkirkjunni 
í Reykjavík miðvikudaginn 23. nóvember kl. 13.
 

Kristín Arnalds
Einar Arnalds Jónasson  Maria Louise Wind
Ari Jónasson Hildur Jónsdóttir
Elín Lilja Jónasdóttir Egill Pálsson

barnabörn og barnabarnabarn.

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

Auglýsingar á að senda á 
auglysingar@frettabladid.is 
eða hringja í síma 512 5000.

timamot@frettabladid.is

„Jólatré í sínu heillandi látleysi er feg-
ursta jólaskrautið og þótt lítill aur sé 
í buddunni til að skreyta híbýlin hátt 
og lágt er jólatré eitt og sér ómissandi 
yfir hátíðarnar og ætti að vera öllum 
börnum falt til sannrar jólagleði,“ 
segja hönnuðirnir Hafdís Heiðars-
dóttir og Vilborg Aldís Ragnarsdóttir, 
en í dag hefja þær kynningarátakið 
Pakki á pakka annað árið í röð, og nú 
til styrktar Fjölskylduhjálp Íslands.

„Við stofnuðum fyrirtæki okkar 
Arca Design í upphafi kreppunnar, 
þegar okkur sjálfar vantaði vinnu. 
Viðtökurnar urðu strax svo góðar að 
við vildum leyfa sem flestum að njóta 
með okkur og láta þannig gott af okkur 
leiða þegar leið að jólum í fyrra,“ 
útskýrir Hafdís um áhrif hins sanna 
jólaanda sem greip þær stöllur þegar 
þær hrundu af stað átakinu Pakki á 
pakka til styrktar Mæðrastyrksnefnd 
í jólamánuðinum í fyrra.

„Pakki á pakka er órói úr plexigleri, 
sérmerktur jólum hvers árs og mis-
munandi á milli ára. Fyrir jólin nú 
varð íslenska jólatréð fyrir valinu í 
mynstri og kostar stykkið 500 krón-
ur, sem er sama verð og í fyrra,“ segir 
Vilborg um óróann sem hefur snert 
streng í hjörtum gjafmildra Íslend-
inga og hlaut strax verðskuldaðar 
viðtökur.

Óróinn er ýmist notaður til skreyt-
ingar á jólapakka eða á jólatré. 

„Við ákváðum að sala á jólaóróanum 
nú rynni óskipt til Fjölskylduhjálpar 
Íslands, eftir að hafa setið fund með 
Ásgerði Jónu Flosadóttur formanni 
hennar. Ásgerður afhenti okkur 
skýrslu Völu Jónsdóttur, verkefna-
stjóra Félagsvísindadeildar Háskóla 
Íslands, með sláandi niðurstöðum um 
hversu margir þurfa í raun og veru á 
hjálp að halda og hversu mikilvægt er 
að sem flestir rétti hjálparhönd,“ segir 

Vilborg sem ásamt Hafdísi hefur átak-
ið í húsnæði Fjölskylduhjálpar Íslands 
í dag.

„Viðtökurnar nú eru strax mjög 
góðar og mörg fyrirtæki sem hafa 
þegar pantað óróann til jólagjafa og 
styrkja með því þarft málefni. Óró-
inn er einnig fallegur söfnunargrip-
ur og margir sem keyptu óróa í fyrra 
sem koma aftur nú til að bæta við í 
safnið eða setja aftur á jólapakkana. 
Pakki á pakka er enda lítil og sæt gjöf 
með kærleikshugsun að baki og fólki 
þykir góð tilhugsun að vita til þess 
að ágóði sölunnar renni óskiptur til 
málefnisins,“ segir Hafdís.

Jólaóróann vinna þær Hafdís og 
Vilborg í félagi við samstarfsaðila 
sinn Lógóflex sem leggur til efni og 
útskurð á Pakka á pakka. Óróinn fæst 
í Arca Studio í Grímsbæ. Sjá heima-
síðuna arca.is og Facebook-síðu, undir 
Arca Studio. thordis@frettabladid.is

PAKKI Á PAKKA HEFST Í DAG:  TIL STYRKTAR FJÖLSKYLDUHJÁLP ÍSLANDS Í ÁR

Jólatré handa öllum börnum

GÓÐUR MÁLSTAÐUR Vilborg Aldís Ragnarsdóttir og Hafdís Heiðarsdóttir hefja í dag kynningarátakið Pakki á pakka til styrktar Fjölskylduhjálp 
Íslands. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

JOHN F. KENNEDY  forseti Bandaríkjanna lést þennan dag (1917-1963).

„Það stoppar enginn þann sem er nógu brjálaður að vilja drepa forseta Bandaríkjanna, en á 
móti verður sá sami að vera tilbúinn til að gefa sitt líf í skiptum fyrir líf forsetans.“

Jóhann Karl I varð núverandi Spánarkonungur eftir 
að einræðisherrann Francisco Franco féll frá. Hann 
er sonur Don Juan de Borbón, sonar Alfonsós XIII 
Spánarkonungs, og Maríu Mercedes af Bourbon-
Orleans.

Tveimur dögum eftir dauða Francos, 20. nóvem-
ber 1975, var Jóhann Karl útnefndur konungur 
samkvæmt lögum um erfðaröð. Spánn hafði ekki 
haft konung í 38 ár þegar Franco útnefndi hann 
sem næsta ráðamann þjóðarinnar 1969. Spænska 
stjórnarskráin staðfesti Jóhann Karl sem konung 

1978 og þar segir að hlutverk konungs sé að vera 
ímynd þjóðarinnar, tákn um samheldni hennar og 
stöðugleika og auk þess æðsti yfirmaður spænska 
heraflans. 

Jóhann Karl stjórnaði farsællega umbreytingu 
Spánar frá einræði til þingræðislegs lýðræðis. 
Hann kvæntist Soffíu prinsessu af Grikklandi og 
Danmörku 1962. Þau eiga saman tvær dætur og 
son og átta barnabörn. Fjölskyldan nýtur vinsælda 
meðal Spánverja og var Jóhann Karl kjörinn vin-
sælasti þjóðhöfðingi Íberíu-Ameríku-þjóða 2008.  

ÞETTA GERÐIST:  22. NÓVEMBER 1975

Jóhann Karl I útnefndur konungur
MERKISATBURÐIR

1907 Giftar konur í Reykjavík fá kosningarétt og kjörgengi til 
sveitarstjórna og nýta sér hann nokkrum mánuðum 
seinna. 

1907 Vegalög staðfest. Þá var ákveðið að hér á landi skyldi vera 
vinstri umferð. Það var einkum gert vegna ríðandi kven-
fólks sem notaði söðla og sat með báða fætur á vinstri 
síðu hestsins.

1963 John F. Kennedy, forseti Bandaríkjanna, er myrtur í Dallas í 
Texas.

1979 Börn sjá um meginhluta dagskrár Ríkisútvarpsins í tilefni 
af ári barnsins.

1986 Fyrsti lottómiðinn keyptur í Reykjavík af Steingrími Her-
mannssyni, þáverandi forsætisráðherra.

1995 Kvikmyndin Leikfangasaga er fyrst mynda í fullri lengd 
sem notast eingöngu við tölvugerðar sögupersónur.

2005 Angela Merkel kjörin fyrsti kvenkyns kanslari Þýskalands.

AFMÆLI

ÞÓRUNN SVEINBJARNARDÓTTIR  
alþingismaður er 46 ára.

EDDA ARNLJÓTSDÓTTIR  leikkona 
er 47 ára.

INGVAR E. SIGURÐSSON leikari 
er 48 ára.

HÖRÐUR ÁSKELSSON tónlistar-
maður er 58 ára.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Eðvaldína Magney 
Kristjánsdóttir
frá Glerárskógum, Dvergabakka 4,

sem lést á Hrafnistu í Reykjavík þriðjudaginn 
15. nóvember síðastliðinn, verður jarðsungin frá 
Hvammskirkju í Dalabyggð laugardaginn 26. nóvember 
kl. 14.00.
Rútuferð verður frá Umferðarmiðstöðinni kl. 10.00. 
Sætapantanir í s. 862-0546.

 Viðar G. Waage
Björk Magnúsdóttir                  Steinar T. Karlsson
Bjarnheiður Magnúsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.



Sölufulltrúar: Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Brynja Dan Gunnarsdóttir brynjadan@365.is 512 5465 Snorri Snorrason snorris@365.is 512 5457 

Sölustaðir:
10 -11, Inspired í Flugstöðinni, Samkaup, Nettó, Kaskó, Fjarðarkaup, Skeljungsbúðirnar, Olís, N1, 

Kaupfélag V- Húnvetninga, Kaupfélag Skagfirðinga,Verslunin Vísir, Bláa lónið, Hreyfing, Krambúðin, 
Fiskbúðin Freyja, Melabúðin.

ÍSLENSK  FÆÐUBÓT

BITAFISKUR
-næring fyrir líkama og sál

ðir:
N1skó, Fjarðarkaup, Skeljungsbúðirnar, Olís, N1, 

Verslunin Vísir Bláa lónið Hreyfing Krambúðin

Laugavegi 178 - Sími: 551 3366
Opið mán.-fös. 10-18.

Opið á laugardögum 10-14.
þú mætir - við mælum og aðstoðum

www.misty.is

JÓLANÆRFÖTIN NÝKOMIN.

teg LUNA - í A B C D skálum á kr. 7.680,- 

Stuðningsstöngin er hjálpar- og öryggistæki sem auðveldar fólki að vera virkt og athafnasamt við daglegt líf án þess 
að þurfa að reiða sig á aðra. Margir Iðjuþjálfara, sjúkraþjálfarar og læknar hafa mælt með stuðningsstöngunum fyrir sína skjólstæðinga.

• Auðveld í uppsetningu.
• Engar skrúfur eða boltar. 
• Tjakkast milli lofts og gólfs.
• Hægt að nota við hallandi loft,
 timbur/gifsloft og mikla lofthæð.

Stuðningsstangirnar hafa fengið verðlaun fyrir notagildi, öryggi og hönnun á alþjóðlegum hjálpartækjasýningum í USA.

• Margir aukahlutir í boði.
• Falleg og nútímanleg hönnun.
• Passar allstaðar og tekur lítið pláss.
• Viðurkennd af Sjúkratryggingum  
 Íslands, hjálpartækjamiðstöð.

Stórhöfða 25 • Sími 569 3100 • eirberg.is
Opið virka daga kl. 9 -18 og á laugardögum kl. 11 - 16

StStóórhöfða 2525 •• S Símímii 565699 31310000 •• •• e eirirbebergrg.i.iss••

ggaa klkl. 9 -18 ogog áá l lauaugaga drdrdöögögumum k k kll.. 1 1 111 1 - 161616

Mediflow heilsukoddinn
Einstakur heilsukoddi með mjúku  
yfirlagi og vatnsfyllingu. 
Stillanlegur vatnspúði sem  
veitir fullkominn stuðning
Minnkar verki í hálsi.
Eykur svefngæði

9.750 kr.

Gefðu góða gjöf

Valgeir Viðarsson sjúkraþjálfari fann leið til að vera í klefa með meistaraflokkum.

Valgeir nýtir þetta tæki, sem heitir Corex, mikið í þjálfuninni enda ekki ómerkari menn en Owen Hargreaves, fótboltamaður hjá 
Manchester City, á meðal þeirra sem lofsyngja það. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Valsaði um 
hjá New 

York Knicks

Þ
etta byrjaði með því að ég 
fór sem nuddari til Bol-
ton Wanderers í ensku 
úrvalsdeildinni 2003,“ 

segir Valgeir Viðarsson sjúkra-
þjálfari sem hefur sérhæft sig í 
sjúkraþjálfun íþróttamanna. „Ég 
var hjá þeim í fimm vikur sem 
hluti af læknateyminu og sjúkra-
þjálfurunum og kynntist þá meðal 
annars enskum sjúkraþjálfara sem 
ég hef haldið sambandi við síðan. 
Síðastliðið vor komst ég svo að 
því að hann er að vinna hjá New 
York Knicks og ég fékk leyfi til 
að heimsækja hann, bæði í vor og 

svo aftur í haust. Með honum fékk 
ég að valsa um alla æfingaaðstöðu 
Knicks og fylgjast með því sem 
hann er að gera þarna. Í vor fékk 
ég að hitta nokkrar af stjörnum 
liðsins en í haust hittist þannig á 
að samningarnir hjá NBA-liðun-
um voru lausir og leikmönnunum 
því bannað að æfa. En þetta var 
mjög skemmtilegt og fróðlegt og 
ég lærði alveg helling.“

Valgeir vinnur sem sjúkra-
þjálfari hjá Atlas endurhæf-
ingu og sérstakt áhugamál hans 
er sjúkraþjálfun íþróttamanna, 
ekki síst fyrirbyggjandi æfingar. 

„Við bjóðum upp á ástandsskoð-
un íþróttamanna þar sem metnir 
eru áhættuþættir á mögulegum 
meiðslum og bent á fyrirbyggjandi 
æfingar til að styrkja veiku punkt-
ana. Bolton var til dæmis með 
gamlan leikmannahóp þegar ég var 
hjá félaginu, en við unnum út frá 
þessu og það var áberandi hversu 
lítið var um meiðsli hjá þeim.“

Ertu í íþróttum sjálfur? „Ég var 
í hópíþróttum þegar ég var yngri 
en það má segja að sjúkraþjálfun-
in sé mín leið til að fá að vera inni 
í búningsklefunum með meistara-
flokkunum.“  fridrikab@frettabladid.is

Miðstöð í lýðheilsuvísindum  við Háskóla Íslands og 
Þjóðminjasafn standa fyrir fyrirlestraröðinni Lýðheilsa 
– fyrr og nú í sal Þjóðminjasafnsins á fimmtudag frá 

klukkan 12 til 13.15. Litið verður um 
öxl og og skyggnst í heimildir um 
mataræði og tengsl næringar og heilsu 

á síðustu öld.
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Ný sending af glæsilegum 
jólakjólum

st. 36 - 48

Fyrir 
jólahlaðborðið

jólakjólum
st. 36 - 48

JÓLAGJÖFIN
hennar og hans
Verð 24.000.-

Heyrðu umskiptin
Fáðu heyrnartæki til reynslu

Tímapantanir 534 9600
Heyrn · Hlíðasmári 11 · 201 Kópavogur · heyrn.is

HEYRNARÞJÓNUSTA

„Við fáum iðulega til okkar karl-
menn sem hafa skipt um skoðun. 
Ég hugsa að það geti verið um tvö 
og allt upp í fimm prósent þeirra 

sem hafa farið 
í sáðrásarrof,“ 
segir Guðmund-
ur Vikar Einars-
son þvagfæra-
skurð læknir 
sem hefur fram-
kvæmt ófáar 
ófrjósemis-
aðgerðir í gegn-
um tíðina. Slík-
ar aðgerðir hafa 
verið nokkuð í 

umræðunni að undanförnu vegna 
ummæla Jóns Gnarrs borgarstjóra 
um „herra klippingar“.

Ástæður þess að menn skipti 
um skoðun segir Guðmundur geta 
verið ýmsar. Oft hafi aðstæður 
manna breyst, þeir séu stundum 
búnir að skilja og komnir í nýtt 
samband sem kalli á breytingar. 

Guðmundur segir erfitt að nefna 
hve stórum hluta þessara manna 
sé hægt að hjálpa. „Það skiptir 
máli hve gamall maðurinn er, hve 
langt er frá aðgerðinni og hversu 
frjó konan hans er,“ segir hann. 
Því þó hægt sé að tengja saman 
sáðleiðarana er ekki víst að sáð-
frumurnar skili sér og stundum 
séu þær fáar og illa syndar.

Ófrjósemisaðgerðir karla eru 
enda skilgreindar sem endanleg 
getnaðarvörn og mönnum gert það 
ljóst fyrir aðgerðina. 

En hverjar eru helstu ástæður 
þess að fólk kýs að fara í 
ófrjósemis  aðgerð? „Langoftast 
eru þetta hjón sem búin eru að 
eignast þau börn sem þau vilja 
eignast,“ upplýsir Guðmundur. 
Hann segir afar sjaldgæft að til 

sín komi ungt fólk þó lagalega sé 
fólki heimilt að fara í slíka aðgerð 
frá 25 ára aldri. „Þá reynir maður 
að útskýra vel fyrir sjúklingnum 
afleiðingarnar og að hann verði 
að líta á þetta sem endanlega 
getnaðar vörn,“ segir hann. 

Körlum fjölgar, konum fækkar

Heildarfjöldi ófrjósemisaðgerða 
karla og kvenna hefur haldist til-
tölulega jafn síðasta áratug. Hefur 
rokkað frá um 500 og upp í tæpar 
800 aðgerðir. Hlutfall karla og 
kvenna hefur hins vegar breyst 
mikið. Árið 1997 voru fram-
kvæmdar 775 aðgerðir og af þeim 
641 á konum en aðeins 147 á körl-
um. Í fyrra var framkvæmd 571 
aðgerð, þar af 162 á konum en 409 
á körlum. 

Guðmundi þykir líklegt að sama 
þróun hafi orðið í öðrum löndum, 
þá telur hann að ástæður þessa 
viðsnúnings felist helst í betra 
upplýsingaflæði. „Fólk á auðveld-
ara með að afla sér upplýsinga,“ 
segir hann og nefnir þar sérstak-
lega tilkomu internetsins. Menn 
hafi minni fordóma og geri sér 
grein fyrir hversu lítil aðgerðin 
er í raun og veru fyrir karlmenn. 

Aðgerðin er nærri 100 prósent 
örugg, henni tengist lítil áhætta, 
er ódýr og hefur ekki áhrif á kyn-
líf karlmannsins. Aðgerðin tekur 
aðeins 15 til 30 mínútur, er gerð 
með staðdeyfingu utan sjúkra-
húss og maðurinn getur farið heim 
sama dag og í vinnu daginn eftir. 

Aðgerðir kvenna eru aðeins 
flóknari auk þess sem konur eru 
lengur að jafna sig eftir þær.

Þess má geta að sjúkra-
tryggingar greiða ófrjósemis-
aðgerðir karla og kvenna að fullu.

 solveig@frettabladid.is
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Ófrjósemisaðgerðir 1981 - 2010

Alls

Konur

Karlar

Sumum snýst 
hugur um síðir
Allt að fimm prósent karlmanna sem farið hafa í ófrjósemisaðgerð 
koma aftur nokkrum árum síðar til að láta tengja sáðrásina á ný. 
Árangur slíkra aðgerða er ekki öruggur. Fjöldi ófrjósemisaðgerða 
hefur haldist nokkuð jafn síðustu áratugi en hlutfall karla miðað við 
konur hefur aukist mikið síðustu ár.

Guðmundur Vikar 
Einarsson.

ÍSLENSKU HÚÐDROPARNIR BIO 
EFFECT FRÁ SIF COSMETICS HAFA 
NÚ RATAÐ Á SÍÐUR TÍSKUTÍMARITA 
Í ÞÝSKALANDI EN BÆÐI VOGUE 
OG ELLE FJALLA UM DROPANA Í 
DESEMBERHEFTUM SÍNUM. 

Bio effect húðdroparnir fá lof-
sama dóma hjá Þjóðverjum um 
þessar mundir en þýska Vogue 
birti lista yfir níu bestu nýjungar 
á snyrtivörumarkaðinum á árinu. 
Húðdroparnir eru þar númer 
fimm á listanum en einu sæti 
ofar er augnskuggi frá Chanel. Þá 
eru vörur frá merkjum eins og 
Clinique og Nivea á listanum.
Þetta er í þriðja sinn sem Vogue í 
Þýskalandi fjallar um húð-
dropana en áður birtist 
á síðum þess viðtal við 
íslensku forsetafrúna, 
Dorrit Moussaieff, þar 
sem hún lofaði land-
ið og íslenskar vörur. 
Þá fá droparnir lof-
samlega dóma 
í desemberhefti 
þýska Elle. - rat

Bio effect dropar á 
lista hjá Vogue

Íslensku húðdroparnir frá Sif 
Cosmet ics eru númer fimm af 
níu bestu nýjungum í snyrtivöru-
heiminum að mati þýska Vogue.

Fyrstu skrefin  í átt að lífrænum og heilsusam-
legum lífsstíl er umfjöllunarefni Kristínar Kristjáns-
dóttur í fyrirlestri á Lífræna markaðnum, Borgartúni 
24 í kvöld klukkan 18. Upplýsingar um þátttökugjald 
og fleira eru á vefsíðunni www.lifandimarkadur.is.

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

ÞAÐ ERU FLEIRI PARTÝ OG MEIRA FJÖR Á VÍSI
Meira sjónvarp, meira útvarp, meiri fréttir, meiri upplýsingar, meiri umræða, 
meira líf, meiri íþróttir, meiri virkni, meira úrval. Þú færð meira af öllu á Vísi.



JÓLABAKSTUR
ÞRIÐJUDAGUR  22. NÓVEMBER 2011 Kynningarblað Kökur, eftirréttir, uppskriftir, leikir, ljúfar stundir og góð ráð.

Að baka saman piparkökur eða 
búa til piparkökuhús er orðið 
hefð hjá mörgum og ómissandi 

þáttur í að koma fjölskyldumeðlimum 
í jólaskap.

Piparkökuhúsaleikur Kötlu er nú 
haldinn í sextánda sinn og þátttaka í 
leiknum er orðin jólahefð á mörgum 
heimilum. 

Keppt er í barna- og fullorðins-
flokki og verðlaun veitt fyrir falleg-
ustu og best gerðu húsin. Skila þarf 
húsunum inn fimmtudaginn 1. des-
ember frá kl. 17 til 19. Piparkökuhúsin 
verða til sýnis í Smáralind frá 1. til 20. 
desember, en laugardaginn 10. des-
ember verður tilkynnt hvaða hús fá 
verðlaun í ár. 
Glæsilegir vinningar:
Fyrir 1. sætið í fullorðinsflokki eru 
ýmsir vinningar að verðmæti 55.989 
kr.
Fyrir 2.-3. sæti í fullorðinsflokki eru 
vinningarnir að verðmæti 37.179 hvor.
Vinningar í barnaflokki fyrir 1.-5. sæti 
eru að verðmæti 14.800 kr. hver.

Öll fjölskyldan sameinast í 
piparkökuhúsaleik Kötlu
Hinn árlegi piparkökuhúsaleikur Kötlu er nú haldinn í sextánda sinn. Þátttaka í leiknum er orðin árviss jólahefð hjá 
mörgum fjölskyldum, enda ekkert nema ímyndunaraflið sem setur fólki skorður í piparkökuhúsagerðinni.

Einbeitingin skín úr hverju andliti, enda til mikils að vinna að skreytingin takist vel. MYND/VALLI

Börnin tóku forskot á sæluna í Smáralindinni og skreyttu piparkökuhjörtu af miklum móð. Ekki veitir af að æfa sig fyrir piparhúsaleik Kötlu sem nú er að hefjast í sextánda sinn.
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BAKSTUR

MÖNDLU
FLÖGUR

PECAN
HNETUR

MÖNDLUR
HAKKAÐAR

MÖNDLUR
AFHÝDDAR

HESLIHNETUR
HAKKAÐAR

HESLIHNETU
FLÖGUR

FÍNT
KÓKOSMJÖL

VALHNETU
KJARNAR

HESLIHNETUR

Útgefandi: 365 miðlar ehf., Skaftahlíð 24, s. 512 5000 | Umsjónarmenn auglýsinga:  Ívar Örn Hansen ivarorn@365.is s. 512 5429 og Sigríður Dagný Sigurbjörnsdóttir sigridurdagny@365.is | s. 512 5462. | Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal.

Til að byrja með skiptir öllu máli hvort 
tiltekinn jólabakstur eigi að fara fram 
með börnum eða einungis fullorðn-

um. Margir kjósa að eiga sérstaka stund 
þar sem stórfjölskyldan bakar saman, 
ömmur, afar, barnabörn, jafnvel móður- 
og föðursystkini og eiga svo aðra stund þar 

sem foreldrar baka með börnum sínum. Þá 
getur það orðið að góðri kvöldstund að hitta 
vinkonur eða vini og skella í sörur yfir ljúfri 
jólatónlist. Til að jólabaksturinn heppn-
ist sem best er sniðugt að undirbúa hann á 
fleiri vegu en að kaupa hráefnin inn og þrífa 
eldhúsborðin.

Gleði og líf við 
baksturinn
Það er ekki aðeins ávinningur að ljúka bakstri og njóta þess að borða 
smákökurnar með fjölskyldunni heldur er sú stund sem maður eyðir í 
vinnuna, baksturinn sjálfan, ekki síður það sem gerir hann þess virði að 
gefa sér tíma í. 

● Veljið það eldhús til bakstursins sem hefur 
hvað mest borðpláss. Þarna skiptir stærðin 
ekki endilega mestu því minni eldhús eru 
stundum rýmri og betur skipulögð 
fyrir margmenni til að vinna í. 

● Ef svuntur eru af skornum skammti 
á bakstursheimilinu skuluð þið 
muna eftir að safna fleiri saman 
og ekki gleyma barnastærð-
unum. Þær fást ódýrar á 
ýmsum stöðum en svo eiga 
margir einhverjar svuntur 
og hægt að biðja stór-
fjölskylduna um að tína 
saman hvað hver og einn 
á í skápnum.

● Fyrir bakstur þar sem meðlimir af öllum 
stærðum og gerðum eru þátttakendur er 
gott að velja tónlist sem fjör er í og mjög 
blönduð. Þannig má bæði velja lög 
sem eru sérstök barnajólalög og 
búa til lagalista sem inniheldur 

jólalög frá öllum tímabilum, 
eldri jólasmelli, með Ellý 

Vilhjálms og Ragga 
Bjarna, Jólahjól 
Sniglabandsins og 
fleiri.
● Sniðugt er að 
gera eitthvað 
sérstakt fyrir 
börnin eins og 

að leyfa þeim öllum að vera með jólasveina-
húfur við baksturinn og ekki síður er það 
gott hreinlætisráð.
● Ef öldungurinn í hópnum treystir sér svo 
til, getur hann sagt yngri kynslóðum frá 
eldri jólum og foreldrar jafnvel deilt sínum 

minningum yfir bakstrinum.
● Séu börnin í yngri kantinum er 
ágætt að fá einhvern einn fullorðinn 

til að hafa yfirumsjón með einu 
til tveimur börnum, passa að 
þau hafi verkefni að moða úr, 
hjálpa til við að fletja út og 
skera deigið og sinna þeirra 
helstu þörfum meðan á bakstri 
stendur.

● Ef eldri bakarar ætla að takast á við 
einhverja verulega bakstursáskorun er 
nauðsynlegt að hafa aðrar léttari upp-
skriftir, þarf jafnvel ekki að vera fleiri en 
ein, fyrir yngstu kynslóðina og þar koma 
piparkökurnar sterkt inn. Munið að gera 
þarf piparkökudeigið með fyrirvara. Börn 
endast mun lengur við baksturinn ef úr fjöl-
breyttum formum er að velja með dýrum, 
jólasveinum, stjörnum og öðru slíku. 

● Ekki hika við að gera hlé á bakstrinum 
þreytist krakkarnir og leyfið þeim að leika 
eða fara aðeins út. Þeir koma oftast endur-
nærðir til baka og vilja halda áfram. Það er 
engin ánægjustund falin í því að pressa á 
börnin að halda áfram.

STÓRFJÖLSKYLDA Í BAKSTRI:
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Jólakossar
500 g hreint marsipan 
(Odense Ren Rå Marcipan)
300 g sykur
1 dl vatn
150 g eggjahvítur
250 g dökkt súkkulaði 

Marsipanbotn: Ein rúlla marsipan er skorin í 30 sneiðar, sem lagðar eru á bökunarpappír og 
bakaðar við 180 °C í 5–8 mín.

Fylling: 300 g sykur og 1 dl vatn er soðið saman í 2 mín. 150 g eggjahvítur eru þeyttar létt og 
sykurleginum bætt hægt saman við.

Þeytt með handþeytara við meðalhraða þar til stíft. Fyllingunni er sprautað í gegnum plast-
poka á marsipanbotnana og síðan bakað í 5 mín. við 180 °C, eða þar til yfirborðið er stíft. 
Eftir kælingu eru jólakossarnir penslaðir með bræddu dökku súkkulaði.

Odense Marsi-
pan Fabrik í 
Óðinsvéum 

í Danmörku er um-
svifamesti, virtasti og 
einn elsti marsipan-
framleiðandi í heimi. 
Ölgerðin er innflutn-
ings-, dreifingar- og 
söluaðili fyrir Odense 
á Íslandi. Gunnar Örn 
Gunnarsson, vöru-
merkjastjóri Odense í 
Gnótt hjá Ölgerðinni, 
þekkir leyndarmálið á 
bak við áralanga vel-
gengni fyrirtækisins.

„Helsta ástæðan f yrir farsæld 
Odense er vitanlega sjálft marsipanið, 
sem vegna úrvals hráefnis og vand-
aðra framleiðsluaðferða er engu líkt,“ 
upplýsir Gunnar. „Meginuppistaðan í 
marsipani er sykur og möndlur og hjá 
Odense eru möndlur í miklum meiri-
hluta, valdar af kostgæfni frá Kali-
forníu í bland við spænskar möndl-
ur. Útkoman er gott, mjúkt og temmi-
lega sætt marsipan en ekki beiskt 
eins og sumt marsipan frá öðrum 
framleiðendum.“ 

Að sögn Gunnars felst sérstæða 

Odense enn fremur í 
umfangsmikilli fram-
leiðslu á marsipani í 
bakstur. „Ástæðan er 
sú að Norðurlanda-
þjóðir baka miklu 
meira upp úr marsi-
pani en aðrar þjóðir 
og eru Íslendingar þar 
engin undantekning. 
Marsipan hefur hér 
lengi verið vinsælt í 
bakstur.“

Gunnar bendir á 
að auk bökunarmars-
ipans standist fáir 

framleiðendur Odense 
snúning í gerð konfektmarsipans, 
hjúpmarsipans og fyllingarmarsipans. 
Þess utan sé Odense fremst í flokki í 
framleiðslu á núggati, að ógleymdu 
ljúffengu hvítu og dökku súkkulaði og 
rjómasúkkulaði.

Vörurnar segir Gunnar auðvelt að 
nálgast hérlendis. „Þær fást í velflest-
um stórmörkuðum auk þess sem bak-
arar geta snúið sér beint til Ölgerðar-
innar.“ Nánari upplýsingar segir hann 
uppgefnar í síma 412-8000 og á heima-
síðu Ölgerðarinnar; slóðin er www.ol-
gerdin.is.

Marsipan við 
öll tækifæri
Marsipan frá Odense Marsipan Fabrik í Óðinsvéum í Danmörku 
er þekkt um allan heim fyrir gott bragð og einstök gæði. 
Marsipanið er hægt að nálgast í velflestum stórmörkuðum 
hérlendis og hjá Ölgerðinni, sem flytur inn vörur frá Odense.

Gunnar Örn Gunnarsson.

kossar
g hreint marsipan

ense Ren Rå Marcipan)
g sykur
vatn
g eggjahvítur
g dökkt súkkulaði

Kókosmánar
200 g Odense kókosmarsipan
200 g brætt súkkulaði 
Kókosmjöl ristað á pönnu

Skerið kókosmarsipanlengju í 10 sneiðar og hverja í hálfa sneið 
eftir það. Dýfið í brætt súkkulaði og stráið smá ristuðu kókosmjöli 
yfir.

Mozart kúlur
200 g Odense marsipan (Odense 
Ren Rå Marcipan)
50 g Odense núggat
150 g brætt súkkulaði

Skerið marsipanlengjuna í sneiðar og setjið smá klípu 
af núggati í miðju og hnoðið í kúlu. Dýfið í brætt 
súkkulaði og stráið smá flórsykri yfir.

Kransakökustangir
Tilbúinn Odense kransakökumassi
100 g af bræddu súkkulaði
Dálítið af söxuðum heslihnetum og vanillusykri

Kransakökudeigi er sprautað úr pokanum í langar 
stangir sem bakaðar eru samkvæmt leiðbeiningum á 
umbúðunum. Síðan kældar og skornar í 6-8 cm búta. 
Endunum er dýft í bræddan hjúp, stangirnar kældar og 
raðað upp í stæðu eins og sýnt er á mynd.
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Byrjið á að henda í piparköku-
deig því það þarf að standa 
yfir nótt. Teiknið svo upp 

einfalt snið af litlu húsi og klippið 
út. Fletjið deigið út í um það bil 3 
mm þykkt á bökunarpappír, leggið 
sniðið á og skerið út. Bakið við 175 
gráður í 10 til 12 mínútur.

Til að líma húsið saman er hægt 
að nota bráðið súkkulaði eða bráð-
inn sykur. Einfalt er að bræða 
súkkulaði í vatnsbaði og sprauta 
því á samskeytin með kramarhúsi 
en það getur þurft að bíða svolítið 
meðan það storknar. 

Sykurinn er bræddur á pönnu 
og sykurbráðin borin á og 
hliðunum haldið saman í 
smá stund. Sykurbráð-
in verður þó mjög 
heit svo fara þarf 
va rlega með 
hana.

Ef húsin 
eru lítil er 
hæg t að 
líma þau 
saman 
með 

þykkum glassúr og losna þannig 
við allan hita.

Skreytið að vild.

Piparkökudeig
1,5 kg hveiti
3 dl mjólk
3 dl sykur
2 dl sýróp
100 g smjörlíki
1 og ½ msk. kanill
1 msk. matarsódi
1 msk. engifer

Bræðið saman sykur, sýróp, smjörlíki 
og krydd í potti, bætið mjólk út í 
og látið kólna. Blandið matarsóda 
saman við hveitið, hellið sykurleg-
inum út í og hnoðið vel. Geymið á 

köldum stað yfir nótt. 

Uppskrift af uppskriftir.
seia.is

Einfaldari 
hús í sniðum
Piparkökuhús er gaman að búa til og skreyta. Ef ykkur 
vex í augum að líma saman stórt piparkökuhús er sniðugt 
að búa til mörg lítil. Auðveldara er að setja þau saman og 
tilbreyting í að skreyta lítið jólaþorp.

Lítil piparkökuhús er einfalt að líma saman með glassúr og losna þannig við hættulega heita sykurbráð. NORDICPHOTOS/GETTY
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www.lifandimarkadur.is 
Borgartúni 24  | Hæðasmára 6 | Hafnarborg

Hollustuna í 
jólabaksturinn
færðu hjá okkur
Hjá LIFANDI markaði fæst allt 
í jólabaksturinn.

Tilboð á lífrænum höfrum, hrásykri,
spelti, dökku súkkulaði, kakói, hnetum, 
þurrkuðum ávöxtum, vanillu og fl eiru.

Jólabakstur úr heilæmum hráefnum 
bragðast betur og er betri fyrir 
líkamann! 

15%
afsláttur til
3. desember 

Súkkulaðispænir
dökkur og ljós:
Tilvalinn í kökur, ísrétti,
eftirrétti og kaffidrykki.

GÓÐ RÁÐ FRÁ LEIÐBEININGASTÖÐ
Mörg nýtileg 
ráð er að finna á 
vef Leiðbeininga-
stöðvar heimil-
anna á www.leid-
beiningastod.is. 
Þar má til dæmis 
finna hvernig 
breyta má ofnhita 
milli Celsius og 
Fahrenheit og 
eins hitastig fyrir 
gasofn. 

°C: °F: Gas:

110 225 ¼

130 250 ½

140 275 1

150 300 2

170 325 3

180 350 4

190 375 5

200 400 6

220 425 7

230 455 8
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ALLT VIÐ HÖNDINA
Til að létta sér baksturinn er afar gott að undirbúa sig vel. Í fyrsta lagi 
ætti að lesa yfir uppskriftina áður en haldið er í verslunarferðina og skrifa 
niður á miða það sem vantar. Vont er að vakna upp í miðjum bakstri við 
að eggin eru búin.
Með því að raða öllum hráefnunum upp á borð sem á að nota verður 
öll vinnan mun auðveldari. Gott er að vinna sér í haginn með því að 
skera niður þær hnetur og möndlur sem á að nota eða annað það sem 
þarfnast einhverrar vinnslu. Einnig er gott að tína til þau áhöld sem á þarf 
að halda. Með þessum hætti tekur enga stund að henda í eina köku eða 
smákökuuppskrift.
Ekki gleyma að kveikja á ofninum í tíma til að þurfa ekki að bíða eftir því 
að hann hitni eftir að kökudeigið er tilbúið.

Gott í matinn-uppskrifta-
vefurinn fór í loftið í apríl 
2009 í kjölfarið á markaðs-

setningu á Gott í matinn-matar-
gerðarlínunni frá MS,“ segir Erna 
Erlendsdóttir, markaðsstjóri hjá 
MS. „Vefurinn hefur notið mik-
illa vinsælda og fjölgar heimsókn-
um stöðugt inn á síðuna. Þar má 
finna fjöldann allan af uppskrift-
um fyrir jólahátíðina, allt frá hug-
myndum að jólakökunum og kon-
fekti og til jólamatarins, svo allir 
ættu að geta fundið eitthvað við 
sitt hæfi.“

Erna segir áhugann fyrir jóla-
uppskriftunum á síðunni vera 
mikinn. „Við sjáum umferðina 
inn á síðuna aukast mikið þegar 
jólin nálgast og fólk farið 
að huga að jóla-
matseðlinum og 
jólabakstrinum.“

Notendum síð-
unnar býðst einnig 
að skrá sig inn á eigið 
svæði, svonefnt „mitt 
svæði“ og safna uppá-
halds uppskriftunum saman 
á einn stað. „Margir þaul-
reyndir kokkar og áhugamenn 
um matargerð koma að uppskrift-
unum á vefnum eins og Nanna 
Rögnvaldardóttir, Klúbbur mat-

reiðslumeistara, Árni Þór Arnórs-
son og Inga Elsa Bergþórsdóttir svo 
einhverjir séu nefndir,“ segir Erna.

Hún segir vert að nefna að á 
næstu vikum verði Gott í mat-

inn-vefurinn aðgengilegur 
á farsímaviðmóti. Það auð-
veldi notendum að fara inn 

á vefinn í símanum sínum og 
fletta upp í uppskriftum.

Frábærar uppskriftir 
á gottimatinn.is
Fjölda jólauppskrifta er að finna á Gott í matinn-vefsíðunni sem nýtur mikilla vinsælda. 
Þar er að finna hugmyndir að öllu mögulegu, ljúffengum jólakökum, -konfekti og mat.

Á vefsíðunni gottimatinn er að finna fjölda spennandi jólaupp-
skrifta. 

Sælkerar koma ekki að tómum kofanum á vefsíðunni.

kast mikið þegar
fólk farið
-

“
ð-

nnig 
eigið

t „mitt
na uppá-
num saman 

Margir þaul-
og áhugamenn 
oma að uppskrift-
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ir, Klúbbur mat-

reiðslum
son og In
einhverj

Hún
næ

i

v
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Á vefsíðunni gottimatinn er að fi
skrifta.

Sælkerar koma ekki að tómu





Vélin fæst í mörgum litum!  
Verð frá kr. 79.990

JÓLATILBOÐ

NÝTT –  HRÆRARI MEÐ SLEIKJUARMI

ALMENNT VERÐ  5.990
3.990

KYNNINGARVERÐ

44.990
VERÐ FRÁ

54.990
VERÐ FRÁ

34.990
VERÐ FRÁ

44.990
VERÐ FRÁ

54.990
VERÐ FRÁ

 hefur sett á markað nýjan hrærara, sem passar á flestar  hrærivélar. Hrærarinn er með mjúkum sleikjuarmi, sem blandar 
hráefni betur. Það þarf ekki að skafa innan úr skálinni þar sem hrærarinn skefur innan úr henni um leið og hrært er. Þetta gefur auðveldari, betri og hraðari árangur. 

Margir litir fáanlegir!

KAFFIKVÖRNMATVINNSLUVÉLBLANDARI2ja SNEIÐA BRAUÐRIST4ra SNEIÐA BRAUÐRIST

Öllum  hrærivélum fylgir 4,8 lítra 
gler skál ásamt hveitibraut og mat reiðslubók á íslensku.

Allar græjur í bakstur og eldamennsku

með mjúkum sleikjuarmi sem blandar

UPPSELDUR
VÆNTANLEGUR 

2. DESEMBER

Severin BM3991
650w 3,3 lítra brauðvél með LCD skjá, 
11 stillingum fyrir brauð, deig, kökur ofl. 
Aukahólf sem bætir sjálfvirkt við efnum. 
3 skorpu stillingar. Heldur heitu. 

12.990
VERÐ

2.990
VERÐ

6.990
VERÐ

3.290
VERÐ

4.490
VERÐ

Severin  HM3814 
Handþeytari á standi með skál, 250w 
Mótor, 5 hraðastillingum + Turbo. 
Standur, 3L skálog 2 aAukahlutir fylgja.

Severin HM3827
200w handþeytari með 5 
hraðastillingum. Þeytarar 
og krókar fylgja.

Severin KW3667
Eldhúsvog með törun í skjá. Tekur 
allt að 5kg með 1gr nákvæmni. 
Slekkur sjálfvirkt á sér eftir notkun.

Severin KW3669
Flott stál eldhúsvog með LCD skjá. 
Mjög stöðug á borði. 1g - 5300g .

Severin BM3991
S i HM3814

Fissler – pottar, pönnur og öll áhöld í eldhúsið
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Smáauglýsingasíminn 
er opinn alla daga kl. 8–17

Smáauglýsingasíminn er 512 5000 
smaar@frettabladid.is / visir.is

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga   8–17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is

BÍLAR &
FARATÆKI

Tilboð 2.790.000.-
FORD F350 CREW 4X4 35” . Árgerð 
2005,ekinn aðeins 98.þ km, 6.0 dísel, 
sjálfskiptur. Verð áður 3.490.000.- Tilboð 
2.790.000.- Rnr.310547.S:562-1717. Sjá 
fleiri myndir á www.bilalif.is

EKINN AÐEINS 37.Þ.KM
SUZUKI SWIFT GL SJÁLFSKIPTUR. 
Árgerð 2007, ekinn aðeins 37 þ.km.
Verð 1.680.000. Rnr.124310.S:562-1717. 
Sjá fleiri myndir á www.bilalif.is

EKINN AÐEINS 47.ÞÚS 
KM

AUDI A3 SPORTBACK. Árgerð 
2005, ekinn aðeins 47.þ km,einn 
eigandi,sjálfskiptur. Verð áður 
2.590.000.- Tilboð 1.990.000.- 
Rnr.245003.S:562-1717. Sjá fleiri 
myndir á www.bilalif.is

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 562 1717
Opið virka daga 10-18

www.bilalif.is

FORD MUSTANG COUPE Árgerð 1965, 
V8, 289 sjálfskiptur. Verð aðeins 2mkr 
staðgreitt! Mjög flottur fornbíll sem 
þig langar í #282066 - Mustanginn er 
í salnum! 

Bílalind
Funahöfði 1, 110 Reykjavík

Sími: 5808900
Hlökkum til að sjá þig :)

www.bilalind.is

Sparneytnir, öruggir og áreiðanleigir 
fjórgengismótorar frá Suzuki. Eigum 
flestar stærðir á lager til afgreiðslu strax.

Suzuki Umboðið ehf
Skeifan 17, 108 Reykjavík

Sími: 568 5100
http://www.suzuki.is

Sjálfskiptur!!! 1390þ!
SUZUKI Swift GLX sjálfskiptur. Árgerð 
2005, ekinn aðeins 89þ.km. Sjálfskiptur. 
Fæst á 1390þ.!!! Rnr.100116. Sjá 
fleiri myndir á www.bilapris.is - Er á 
staðnum - BÍLAPRÍS

Bílaprís
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 575 1010
Opið virka daga 10-18 og 

laug. 12-16
http://www.bilapris.is

Bílafrágangur
Hlíðasmári 2, 201 Kópavogur

Sími: 651 3500
Opnunartími 10-21 alla virka 

daga
http://www.bilafragangur.is

TOYOTA Yaris terra. Árgerð 2006, 
ekinn 60 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 
1.090.000. Rnr.332037.MJÖG VEL MEÐ 
FARINN, Á GÓÐUM DEKKJUM.

Heimsbílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5674000
http://heimsbilar.is

Þarftu að kaupa eða selja 
bíl?

Bilauppbod.is er uppboðsvefur þar sem 
þú getur keypt eða selt bíl á einfaldan 
og hagkvæman hátt. Kynntu þér málið. 
www.bilauppbod.is Sími 522-4610.

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610

www.bilauppbod.is
www.bilauppbod.is

FORD Expedition limited 4X4. Árgerð 
2007, ekinn 67 Þ.KM, sjálfskiptur, Einn 
með öllu, Lítur út sem nýr, Ásett verð 
6.490þús.kr Rnr.115198, er á staðnum

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardaga 12-16.
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

Patrol árg.’98 ek. 188 þús km.35” 
breyttur. Ýmsir aukahlutir. Vel við 
haldið. S. 8617697

Ódýr fornbíll M-Bens W123 230E 
„83. Næsta skoðun 2013. Er á góðum 
vetradekkjum. Sumardekk á felgum 
fylgja. Verð 220 þús. S: 616 1268.

Jeep Cheerokie árg. 95, ek. 220 þkm. 
Sk. 12, dráttarkúla. V. 290 þ. Uppl. 
777 4426

Isuzu D-max árg. 2010. hús, krógur. ofl. 
Uppl. Bílalíf s. 562 1717 eða 897 7006

50% ódýrara eldsneyti og lægri 
bifreiðagjöld með metan breytingu. 
Reiknaðu sparnað á www.islandus.
is. Engin útborgun. Greitt með 
rekstrarsparnaði! Bjóðum einnig 
ódýrari nýja og notaða bíla frá helstu 
bílaframleiðendum. Hundruð ánægðra 
viðskiptavina. www.islandus.com - S. 
5522000.

Hilux 2007 35”
ek.80 þús sér smiðaða púst,ný 
dekk,sleði á palli. kastarar ,xenon ,sér 
hljóðeinangraður,orginal GPS frá toyota 
stór snertiskjár, tölvukubbur225 hö. 
ný smurður og fl. sjá myndir á bill.is 
raðn.134016 skoða skipti ásett.4.9m 
S.8477-663 .

 0-250 þús.

VW golf 2001 Keyrður 126.000 
Skoðaður ‘12. Þarfnast lagfæringa, 
en ekkert alvarlegt sem hefur áhrif á 
aksturseiginleika eða bifreiðaskoðun. 
Selst mjög ódýrt vegna þessa. Verð 200 
þúsund S:8477723 Ari

Sparaðu bensín !!!
Hyundai Accent árg. ‘01, ekinn aðeins 
136þús. bsk., 3 dyra, ný skoðaður 
og í góðu lagi, ásett verð 420þús. 
Tilboðsverð aðeins 270 þús., uppl í s: 
659-9696.

Tilboðsverð 170þús !!!
Kia Clarus árg ‘00, ekinn aðeins 
165þús, sjálfskiptur, ný skoðaður, bíll 
í góðu ástandi en smá útlitsgallaður, 
ásett verð 450þús, Tilboðsverð aðeins 
170þús stgr, uppl í s: 659-9696

 250-499 þús.

Nissan Terrano II árg. 99. 33” breyttur. 
Vél ek. 70 þ. km (bíll 230 þ. km). 
Sjálfsk, nýtt púst, dráttarkrókur, góð 
heilsársdekk. Hjólabúnaður og stuðari 
að framan þarfnast viðgerða. Verð: 450 
þús. Uppl. í s. 693 2915 (Hfj).

TILBOÐ 335þús
Til sölu wv póló árg 98 5/dyra 
sjálfskiftur ekinn 158 þúsund negld 
vetrardekk nýskoðaður topp bíll. Verð 
335þús gsm 8682352 ATH. Kortalán

TILBOÐ 450 ÞÚS 
sjálfskiptur Benz

MERCEDES -BENZ E230 
W210 árg ’96 ek .270 
þús,sjálfskiptur,álfelgur,heilsársdekk,ný 
skoðaður og lýtur vel út! ásett verð 750 
þús TILBOÐ 450 þús stgr! s.841 8955

Verslun

Pöntunarsími: 535 13000

Draghálsi 4 - 110 Reykajvík
Sími: 535 1300 - Fax: 535 1305 - verslun@verslun.is

Áfyllingarvagn
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Öryggisspeglar

Númerakerfi

Áfyllingar

Tilboðsrammar

Tilboðskörfur

rvagn

srammar

Allt fyrir jóla-verslunina

Innkaupakerrur

Útiskilti

Handkörfur Handkörfur m/hjólum

Hjólahnallar
Verðmerkibyssa

Blautt gólf

Hillulistar

Fataslár

 alla sunnudaga klukkan 16.   
Njótið vel

Hemmi Gunn 
 – og svaraðu nú!

Fjölbreyttur og fjörugur þáttur 
FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

MÁ BJÓÐA YKKUR MEIRI VÍSI?
Stærsti frétta- og afþreyingarvefur landsins.
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TOYOTA AVENSIS TILBOÐ 
300 ÞÚS!

TOYOTA AVENSIS árgerð ‘00 
beinskiptur,skoðaður 2012,5 dyra,ásett 
verð 490 TILBOÐ 300 ÞÚS! s.841 8955

TILBOÐ 290 ÞÚS!!!
TOYOTA COROLLA G6 1600 árg 2001 
ek. 255 þús,6 gíra beinskiptur! topplúga 
cd spoiler ofl.skoðaður 2012, flottur 
bíll! verð 460 þús TILBOÐ 290 þús stgr! 
s.841 8955

Til sölu Opel astra station. Sjálfsk. 
Árg.’98. Skoðun 12/6. Ný tímareim og 
vatnsdæla. V. 350 þ. S. 777 5266.

 500-999 þús.

Frábært verð !!!
 Land Rover Freelander v6, 4x4, árg 
‘03, ekinn aðeins 110þús, ný tímareim, 
skoðaður 2012, sjálfskiptur, nýleg 
vetrardekk, lítur mjög vel út og í 
topp standi, ásett verð 1.290.000.- 
Tilboðsverð aðeins 790.000.- uppl í 
s:659-9696

Peugeot 1007 Sport ‘05 1.6 ssk.ek 73 
þ. ný sk. Umboð skifti um tímareim 
og fór yfir bremsur í okt ,kúla,v. 850Þ 
s.698 5583

 Bílar óskast

Kaupi bilaða bíla
Kaupi bíla sem þarnast viðgerðar á ca. 
30 - 150 þús. S. 896 6744.

Ódýr bifreið óskast!! staðgr. ca. 50 -150 
þ. Akstur og útlit ekki fyrirstaða. Má 
þarfnast lagf. S. 844 6609

!!! 0-250þús staðgreitt !!!
Óska eftir að kaupa bíl fyrir allt að 
250þús., bíllinn má þarfnast lagf. eða 
skoðunar, helst ekki eldri enn ‘98, 
skoða allt. Hringdu í síma 659-9696.

 Jeppar

Veitingastaðurinn UNO óskar eftir 
þjóni til starfa til að sjá um veitingasal. 
Mikil reynsla og áhugi á starfinu 
skilyrði. Jákvæðni , ákveðni og lipurð 
í mannlegum samskiptum æskileg. 
Góð laun í boði. Áhugasamir sendi 
uppýsingar á uno@uno.is merkt „ 
ATVINNA „

 Sendibílar

Allt frá umslagi upp í stórflutninga!

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Vörubílar

Vörubíla og 
vinnuvéladekk

Eigum á lager 315/80R22,5 
vörubíladekk á góðu verði Höfum 
einnig gott úrval af vinnuvéladekkjum 
O.K. Varahlutir ehf sími 696-1050- 
okspares@simnet.is

 Vinnuvélar

 Reiðhjól

Veturinn er kominn!
Ljós, nagladekk og allt hitt. KRÍA 
HJÓL, reiðhjóla verslun og verkstæði 
Hólmaslóð 2, s.5349164

 Bátar

Smíðum álhurðar í báta stórar sem 
smáa. Skoðaðu heimasíðuna okkar 
algluggar.is Hafðu samband og fáðu 
tilboð. S. 557 5757.

Vantar báta og skip á söluskrá okkar. 
Mikil eftirspurn. Bátar og búnaður, 
Sími 663-4865 og 861-9188. www.
batarogbunadur.is

 Varahlutir

Bílapartasala
Höfum opnað varahlutasölu með 
notaða varahluti í nýlega bíla www.
netpartar.is

Partasalan SU-MI Smiðjuvegi 11. 
Hyundai Sonata ‘97, Accent ‘01, 
Impreza ‘99 og felicia ‘99, Peugeot 306 
‘99, 206 og 406 ST. Almera ‘97, Ford 
250 ‘99, Megane 01. Vectra ‘98, Astra 
‘97, Corsa ‘98, Baleno ‘98. Kia Rio ‘02. 
Kaupi bíla til niðurrifs. sími 661 5270.

Varahlutir í VW Golf, Polo,Yaris, Skoda 
Oktavia árg. ‘03, Opel Vectra árg. 
‘98 og Kangoo. Viðgerðir. Gírkassar. 
Bremsuviðgerðir, renni diska og skálar. 
Kaupi bíla. Uppl. í s. 892 7852.

Varahlutavaktin 
 Sími 555 6666

Erum með varahluti fyrir Benz, VW, 
Skoda, MMC, Hyundai, Peugeot, 
Renult, Fiat, Suzuki, Dodge, Ford, Land 
Rover og fl. Kaupum bíla niðurrifs og 
uppgerðar. Ísetningar á varahlutum. 
Eldshöfða 6, 110 RVK. Opið 09-18 og 
lau. 10-14.

VW - Skoda - Varahlutir 

Eigum varahluti í VW, Skoda og Audi og 
Pajero frá ‘02 Kaupum bíla til niðurrifs 
og uppgerðar. Bílabúið, Kaplahrauni 11 
220 hfj. S. 534 1045.

Japanskar vélar 
 Bílapartasala

Eigum úrval varahluta í Japanska og 
Kóranska bíla og fleiri teg. Kaupum 
bíla. S. 565 3400 & 893 2284. www.
japanskarvelar.is / www.carparts.is 
japvel@carparts.is

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

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

Pípulagnir
Faglærðir píparar geta bætt við sig 
verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð. 
Upplýsingar í síma 663 5315.

 Hreingerningar

Vy-þrif ehf.
öll almenn þrif, fyrir heimili, húsfélög, 
fyrirtæki ofl. Gerum verðtilboð. Sími 
512-4010 www.vy.is

 Garðyrkja

 Bókhald

Bókha ld-á rs re ikn ingar- f ramtö l -
VSKuppgjör-launauppgjör-stofnun 
félaga-erfðarfjárskýrslur o.fl. S 517-3977 
www.fob.is fob@fob.is

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

 Búslóðaflutningar

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

 Tölvur

Tölvuviðgerðir, vírushreinsun, 
gagnabjörgun, kem/sæki/sendi afsl. 
FEB&ÖBÍ Stefán 821 6839.

Tölvuviðgerðir, gagnabjörgun. Kem á 
staðinn. Gott verð. S. 699 6735 Baldvin

 Húsaviðhald

Sími 896 4947 Netfang: hamraborg @
simnet.is

 Nudd

Nudd tilboð í dag, tímapantanir. Uppl. 
í s. 616 6469. Nuddstofa Svæði 105 
Holtin.

 Rafvirkjun

RAFVIRKJUN S. 896 6025
 Tilboð raflagnir, töfluskipti og 
dyrasímakerfi. Rafneisti ehf. Lögg. 
rafverktaki.

 Önnur þjónusta

Blekhylki og Tónerar í flestar gerðir 
prentara, 50-70% ódýrari, öll hylki 
framleidd af ORINK. Blekhylki.is 
Fjarðargötu 11, Hafnarfirði sími 517-
0150

GREEN-HOUSE 
 ERUM FLUTT ! 
 Í ÞVERHOLT 18

Verið velkomin, opið 13 - 18 20% 
afsláttur í dag af öllum vörum. Green-
house Þverholti 18 105 Reykjavík 
S.7772281

KEYPT
& SELT

 Til sölu

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

Lok á heita potta og 
hitaveituskeljar.

 Eigum á lager stærðir, 200x200cm, 
217x217cm og 235x235cm. Lokin 
eru 4 tommu þykk og þola 1000 kg 
jafnaðarþunga af snjó. Sterkustu lokin á 
markaðinum í dag. www.heitirpottar.is

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

Ný sending komin
Saltkristalslampar, selenite lampar, 
náttúruleg ilmkerti, ofl. Ditto, 
Smiðjuvegi 4 (græn gata) Opið mán-fös 
12-18, lau 12-15. s. 517-8060. ditto.is

Ódýrir og vandaðir ferðanuddbekkir og 
óléttubekkir til sölu. S. 891 6447, Óli.

Þjónusta

Til sölu
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AUGLÝSING
vegna kosninga um sameiningu sveitarfélaganna Bæjar-
hrepps og Húnaþings vestra laugardaginn 3. desember 
2011.

Kjörskrár vegna kosninga um sameiningu sveitarfélag-
anna Bæjarhrepps og Húnaþings vestra hafa verið lagðar 
fram almenningi til skoðunar á skrifstofu Bæjarhrepps 
á Borðeyri og í Ráðhúsi Húnaþings vestra að Hvamms-
tangabraut 5, Hvammstanga frá og með 21. nóvember.  
Athugasemdum eða kærum skal koma á framfæri við 
sveitarstjórnir sveitarfélaganna og skv. 10. gr. laga um 
kosningar til sveitarstjórna, er heimilt að gera leiðréttingar 
á kjörskrá fram á kjördag. Nánari upplýsingar eru á heima-
síðum sveitarfélaganna.

Innanríkisráðuneytið

Heiðargerði 27
Opið hús í dag frá kl. 17.30 -18.30

ÓÐINSGÖTU 4, SÍMI 570 4500, OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17.
Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is

Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

OPIÐ HÚS

Vel skipulagt 131,1 fm endaraðhús á þessum eftirsótta stað í Smáíbúða-
hverfinu. Þrjú rúmgóð svefnherbergi. Samliggjandi rúmgóðar stofur. Stórar 
svalir til suðvesturs úr hjónaherbergi. Geymsluloft  yfir öllu húsinu.  Stór 
endalóð og mögulegur viðbyggingarréttur. Verð 34,9 millj. 

Eignin verður til sýnis í dag. Verið velkomin.

Tilkynningar

Fasteignir

Öryggis- og peningaskápar

 Óskast keypt

Carat - Haukur 
gullsmiður Smáralind - 
Kaupum gull og silfur
Staðgreiðum gull og silfur í 

verslun okkar.
Upplýsingar í s. 577 7740

Kaupi gull !
Ég, Magnús Steinþórsson 

gullsmíðameistari, kaupi gull, 
gull peninga og gull skartgripi. 
Kaupi allt gull, nýlegt, gamalt 

og illa farið. Leitið til fagmanns 
og fáið góð ráð.

Uppl. á demantar.is í s. 699 
8000 eða í Pósthússtræti 
13 ( við Austurvöll ), Verið 

velkomin

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.

 Verslun

Kápur og jakkar á 30%afslætti. Full búð 
af nýjum vörum. Verslunin Emilía Bláu 
húsin Faxafeni s: 588-9925 emilia.is

Líkamsræktartöðvar og 
Íþróttahús ATH!

Professional, antistatic dúkar fyrir 
hlaupabretti. Traust þjónusta. Gsm 666 
1025.

HEILSA

 Heilsuvörur

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

Árangur með Herbalife í yfir 30 ár. 
Hringdu og fáðu frían prufupakka. Edda 
Borg S. 896 4662 www.lifsstill.is

Léttist um 10 kg á 12 vk. Þú getur 
það líka með Herbalife. Reynsla í 
heilsuráðgjöf. Kaupauki fylgir. www.
heilsuval.topdiet.is Rannveig s. 862 
5920.

 Fæðubótarefni

Viltu léttast? Eða þyngjast? Prófaðu 
Herbalife! Ólöf 861 5356, osa@
ismennt.is

 Nudd

TANTRA NUDD
Snerting heilar líkaman og sál. Ekta 
vígsla í leyndardóma Tantra með Tantra 
nuddi. Einstæð upplifun fyrir pör, konur 
og karla. Nálægt Foldatorg. Tímapöntun 
nauðsynleg. Sími: 698 8301 www.
tantra-temple.com

 Þjónusta

Dóra Dröfn Skúladóttir, 
geðhjúkrunarfræðingur, hefur opnað 
samtalsmeðferðarstofu að Skipholti 
50b. Með Diploma í Hugrænni 
atferlismeðferð. Viðtalspantanir alla 
daga í síma 841-7010. Netfang: hamir@
simnet.is.

NÝTT BYRJENDANÁMSKEIÐ Í YOGA 
hefst 29. nóvember. Yogastöðin 
Heilsubót www.yogastodin.com S: 
5885711 og 6918565

HEIMILIÐ

 Dýrahald

ENGLISH SPRINGER SPANIEL Hvolpar til 
sölu. S. 896 9478 Gunnar.

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

Gistiheimili - 
Guesthouse

www.leiguherbergi.is 

1-2 manna herb.og stúdíó 
Funahöfða 17a -19 Rvk og 
Dalshraun 13 Hfj M/ baði. 

eldh., þurrkara og þvottavél. 
824 4535.

Room for rent 1-2 person and 
studio. Funahöfða 17a -19 Rvk 

and Dalshraun 13 Hfj Whith 
Bath, kitch, washing room incl. 

Uppl/info í S. 824 4535. 
www.leiguherbergi.is

Fínt herbergi í 101 Rvk. til leigu. 40 
þús./mán. Aðg. að sturtu + eldh., frítt 
net, engin gjöld. S. 661 5154.

Hálf-stúdíó eða herbergi. Skammtíma-
eða langtímaleiga. S. 821 4848 og 
869 2618.

Húsnæði til leigu
30 fm. stúdíó íbúð til leigu í Garðabæ. 
Verð 80 þ. innifalið rafm. hiti, húsgögn, 
búnaður í eldhús, internet. 2 flatskjáir, 
2 Dvd spilarar, st. 2, rúv, þvottavél. 
Langtímaleiga. S. 898 2866

 Húsnæði óskast

Óska eftir 1-2 herb. íbúð á R-vík 
svæðinu. Fyrirframgreiðsla ef óskað er. 
Uppl. í síma 844 1011

 Atvinnuhúsnæði

500 fm. iðnaðarhúsnæði á 
Kársnesbraut til leigu, hentugt fyrir 
matvælaframleiðslu. Kælar, frystir, 
búningsaðstaða, skrifstofur. Uppl. s. 
6605600

 Geymsluhúsnæði

www.geymslaeitt.is
Sér geymslur frá 5 til 17 m2. Aðgangur 
8-22 alla daga. Búslóðir - fyrirtæki - 
iðnaðarm. Upphitað og öryggisvöktun. 
S: 564-6500

www.buslodageymsla.is
Búslóðageymsla Olivers 100 kr. á dag 
hvert bretti. Starfað í yfir 20 ár. S. 567 
4046 & 892 0808.

Geymsluhúsnæðið 
Auðnum II, 190 Vogar.

Tjaldvagnar, fellihýsi, bílar, bátar, 
mótorhjól ofl. Uppl. í s. 864 3176.

Geymslur.com
Frá kr. 3990 hjá Ikea í Garðabæ og 
Fiskislóð í Reykjavík. S. 555 3464

 Gisting

Barcelona, Exsample. 60 evrur nóttin 
fyrir tvær persónur. 80 evrur 4 persónur. 
100 evrur 5 persónur. www.starplus.is

ATVINNA

 Atvinna í boði

Pizza bakara vantar/ 
Pizza baker needed

Vantar vanan pizzubakara sem 
fyrst.

áhugasamir hafi samband við 
Billy á Grensásvegi 10, milli 
kl 11-18 í dag og á morgun. 

rizzo@rizzo.is

Rizzo Pizzeria 
Grensásvegi

Óskum eftir ábyrgu starfsfólki 
í fullt starf og hluta starf, til 

afgreiðslustarfa á Rizzo Pizzeria 
Grensásvegi 10.

Uppl. gefur Sólveig S. 663 2502 
eða á rizzo@rizzo.is

Devitos pizza
Óskar eftir starfsfólki í 
afgreiðslu. Dagvinna og 

næturvinna.
Um helgar.

Upplýsingar í síma 697 8434

Sölufólk óskast
Duglegt og ábyggilegt sölufólk óskast 
til að selja jólakort fyrir Blindrafélagið. 
Upplýsingar á skrifstofu frá kl. 9-16, s: 
525-0000, tölvup. blind@blind.is

LR óskar eftir fólki til sölu og 
markaðsstarfa. Miklir tekjumöguleikar. 
Uppl. í s. 8411448

TILKYNNINGAR

 Tilkynningar

Ég Þröstur Brynjólfsson ætla að 
tilkynna hér með að ég er kominn af 
markaðnum tilkynni hér með að ég er 
Nýtrúlofaður nýjasta konan mín kemur 
heim um áramótin ps kann einhver 
að gera góða innflutningsskýrslu allar 
gjafir afþakkaðar en Rauðvínsstyrkir vel 
þegnir s 772-9100.Kv Runni.

Glæsileg 2-3ja herb. hæð við Sólvallagötu
Íbúðin er öll nýlega tekin í gegn að stórum hluta á afar smekklegan 
hátt.  allir veggir gipsklæddir, rafmagn endurnýjað og ný tafla, 
vatnslagnir endurnýjaðar, gömlu pottofnarnir sandblásnir 
og sprautulakkaðir hvítir. Eldhúsið er með sprautulakkaðri 
eikarinnréttingu, steinn á borðum. Bað er með innbyggðum 
blöndunartækjum, sturta í baði.  Þak og hús var málað og sprunguviðgert 
síðastliðið sumar.   Íbúðinni fylgir auka herbergi á hæð.
Nánari upplýsingar veitir Úlfar í síma 820-2166  

Opið hús í dag frá kl: 18:00 - 20:00
Sólvallagata 17 - 2h. 101 Reykjavík
Opið hús í dag frá kl: 18:00 - 20:00
Sólvallagata 17 - 2h. 101 Reykjavík

FORSÍÐA VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

ÍÞRÓTTIR Á ÞÍNUM HEIMAVELLI
Meiri Vísir.

Meira sjónvarp, meira útvarp, meiri fréttir, meiri upplýsingar, meiri umræða, meira líf, meiri íþróttir, 
meiri virkni, meira úrval. Þú færð meira af öllu á Vísi.

Alla virka daga kl. 18.00

Disovery Channel  er fáanleg í    ALLT     FRÆÐSLA     TOPPUR     LANDSBYGGÐ
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Ástkær faðir okkar, tengdafaðir, afi  
og langafi,

Guðni Ólafsson
frá Súgandafirði,

lést á Hrafnistu, Hafnarfirði, 18. nóvember. Útförin fer 
fram frá Digraneskirkju miðvikudaginn 30. nóvember 
kl. 13.00.
 
Halldór Guðnason              Svanhildur Guðmundsdóttir
Ingveldur Guðnadóttir     Jón G. Kristinsson
Guðfinna Guðnadóttir     Jóel Sverrisson
Matthildur Guðnadóttir    Hjörtur Jóhannsson
 Friðbjörg Ingimarsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginmaður minn, faðir, 
tengdafaðir, afi og bróðir,

Árni Magnússon
skipstjóri, Suðurmýri 16,

verður jarðsunginn frá Seltjarnarneskirkju 
fimmtudaginn 24. nóvember klukkan 13.00.

 
 Móeiður Marín Þorláksdóttir

María Árnadóttir Pjetur Stefánsson
    Ásta Kristín

Þórdís Árnadóttir Daniel Marston
Hlédís Maren og Magnús Jökull

Þorlákur Már Árnason Edda Huld Sigurðardóttir
Alexander Már og Indriði Áki

Jensína G. Magnúsdóttir

Okkar ástkæri

Friðrik Axel Þorsteinsson
Markarvegi 4, 

lést á Blóðlækningadeild 11G, Landspítalanum, 
19. nóvember. Jarðarförin fer fram frá Bústaðakirkju 
föstudaginn 25. nóvember.

Helga Þ. Einarsdóttir
Inga Ísaksdóttir
Matthías Örn Friðriksson Svafa Grönfeldt
Bjarki Hrafn Friðriksson Bryndís Guðmundsdóttir
Ingibjörg Dröfn Friðriksdóttir  Gunnar Hafsteinsson

og barnabörn

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar,  
tengdafaðir, afi og langafi,

Ingvi Sv. Guðmundsson
Miðvangi 41, Hafnarfirði,

lést á krabbameinsdeild Landspítalans miðvikudaginn 
16. nóvember. Útförin fer fram frá Víðistaðakirkju 
fimmtudaginn 24. nóvember kl. 13.00.
Þeim sem vildu minnast hans er bent á 
Krabbameinsfélagið.

Ellen K. Einarsdóttir
Guðmundur Einar Ingvason Guðný Bjarkadóttir
Örn Orri Ingvason       Auður Hansen
Dagmar Svanhvít Ingvadóttir  Hjörvar  Þór Guðmundsson
Jóhann Ingvi Ingvason      Sólveig Birna Magnúsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær systir mín og föðursystir,

Arnbjörg Magga 
Magnúsdóttir
frá Traðarbakka, Akranesi,  
Árskógum 8, Reykjavík,

lést á hjúkrunarheimilinu Skógarbæ 4. nóvember 
síðastliðinn. Útförin hefur farið fram í kyrrþey 
að ósk hinnar látnu.

Elín Aðalheiður Magnúsdóttir
Magnús S. Guðmundsson
Sjöfn Guðmundsdóttir
og fjölskyldur.

Thelma Rut Frímannsdóttir 
varð tvöfaldur Íslandsmeistari 
fullorðinna í kumite í Fylkissetrinu 
á laugardaginn þegar Íslandsmeist-
aramót fullorðinna í kumite var 
haldið hjá Karatesambandi Íslands. 
Þá varð Diego Björn Valencia þre-
faldur Íslandsmeistari fullorðinna í 
kumite.  

Thelma Rut vann bæði opinn flokk 
kvenna og -61 kílóa flokk og varði 
báða titla sína frá því í fyrra. Diego 
vann opinn flokk karla og +84 kílóa 
flokk og var einnig í sigurliðinu í 
liðakeppni karla. Diego var einnig 
þrefaldur Íslandsmeistari í fyrra.

Yfir 60 keppendur frá 8 félögum 
öttu kappi í einstaklingskeppni og 
5 lið í sveitakeppni karla. Í lok dags 
stóð félagið Víkingur uppi sem 
Íslandsmeistari í kumite fullorðinna 
2011.

Nýkrýndir Íslandsmeistarar í karate

ÍSLANDSMEISTARAR Diego Björn Valencia og 
Thelma Rut Frímannsdóttir.

MYND/KARATESAMBAND ÍSLANDS

Veislur og gjafir íslenskra höfðingja á miðöldum er yfir-
skrift fyrirlesturs Viðars Pálssonar, doktors í sagnfræði, 
í Sögufélagshúsinu í Fischersundi annað kvöld.

Því hefur gjarnan verið haldið fram að gjafmildi og 
veisluhöld höfðingja miðalda hafi verið stór þáttur í að 
tryggja sér og viðhalda eigin vinsældum. Viðar tekur 
meinta gjafmildi höfðingjanna fyrir í fyrirlestrinum 
og færir rök fyrir því að þeir hafi hvorki getað, viljað 
né verið jafn gjafmildir og haldið hefur verið fram. 
Fyrirlesturinn hefst klukkan 20 og er hluti af Rannsókn-
arkvöldum Félags íslenskra fræða.     - jma

Veislur höfðingja á 
miðöldum

Samtökin Umhverfi og vellíðan hafa 
síðastliðin tvö ár, í samstarfi við 
Landspítala – Háskólasjúkrahús, 
unnið að endurbótum á umhverfi 
dag- og göngudeildar krabbameins-
lækninga, 11C, á Landspítala – 
Háskólasjúkrahúsi við Hringbraut. 
Samfara endurbótum var gerð sál-
fræðileg rannsókn þar sem áhrif 
endurbótanna á líðan sjúklinga voru 
könnuð.

Auður I. Ottesen, Hulda Þórey 
Gísladóttir, Páll Jakob Líndal og Rut 
Káradóttir stóðu fyrir rannsókninni 
en ábyrgðarmaður var dr. Sigríður 
Gunnarsdóttir, forstöðumaður 
fræðasviðs í krabbameinshjúkrun 
HÍ og LSH.

Verkefninu lauk fyrir skömmu 
með afhendingu ljósmynda Páls 
Jökuls Péturssonar úr náttúru 
Íslands og munu myndirnar prýða 
gang deildarinnar. 

Allir aðilar samtakanna Umhverf-
is og vellíðunar hafa unnið þetta 
starf í sjálfboðavinnu, en markmið 
samtakanna er að vekja athygli á 
mikilvægi umhverfis á líðan fólks.

Endurbótum á umhverfi lýkur

FORMLEGA LOKIÐ Auður Ottesen og Páll Líndal afhentu Starfsfólki deildar 11C myndir Páls 
Jökuls Péturssonar og lauk þannig verkefninu. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð 
og vinarhug vegna andláts og útfarar 
okkar ástkæra frænda og mágs

Birgis Þórs Erlendssonar
Höfðabraut 3, Akranesi.

Lilja Ellertsdóttir
Magnhildur Erla Halldórsdóttir
Margrét Árný Halldórsdóttir
Ágústína Halldórsdóttir
Hafdís Halldórsdóttir
Áslaug Valdimarsdóttir

Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir,  
afi og langafi, 

Guðmundur Gunnarsson 
verkfræðingur, 
til heimilis að Sléttuvegi 19, 

lést fimmtudaginn 17. nóvember. Útförin fer fram frá 
Dómkirkjunni í Reykjavík hinn 25. nóvember kl. 13.00.

 
Anna Margrét Guðmundsdóttir Kristinn Ágúst Friðfinnsson
Gunnar Örn Guðmundsson Helga Söebech
Hrönn Guðmundsdóttir Sicari Frank J. Sicari 
Hlíf Guðmundsdóttir Geir Björnsson
Björn Líndal
barnabörn, barnabarnabörn og aðrir aðstandendur.

EKKI SVO GJAFMILDIR Viðar Pálsson sagnfræðingur flytur fyrirlestur 
í Sögufélagshúsinu í kvöld um gjafmildi höfðingja á miðöldum.



Njóttu jólanna í faðmi fjölskyldunnar
Við viljum öll njóta þess besta saman um jólin, hvort sem það er heitt súkkulaði og smákökur 

eða stórkostleg jóladagskrá Stöðvar 2. Styttum biðina fyrir þau yngstu með vönduðu talsettu 

barnaefni, upplifum hátíðlega tónleika og hjúfrum okkur saman undir teppi og njótum þeirra 

fjölmörgu bíómynda sem eru á dagskrá Stöðvar 2  og Stöðvar 2 Bíó um jólin.

Skoðaðu stod2.is og kynntu þér frábæru jóladagskrána okkar til hlítar!

Gefðu áskriftarkort að Stöð 2 í 
jólagjöf. Það fæst í höfuðstöðvum 

okkar við Skaftahlíð!

VILDARÁSKRIFT AÐ STÖÐ 2 INNIHELDUR AUK STIGVAXANDI AFSLÁTTAR. 512 5100   STOD2.IS   VERSLANIR VODAFONE   VERSLANIR OG ÞJÓNUSTUVER SÍMANS 800 7000
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BAKÞANKAR 
Kolbeins 

Óttarssonar 
Proppé

Við hringjum fljótlega í þig.  
Söfnunarreikningur 546-26-6609, kt 660903-2590. 

  

Símasöfnun Fjölskylduhjálpar Íslands hafin. 2500 
börn búa hjá foreldrum sem neyðast reglulega til að 

sækja sér mataraðstoð hjá Fjölskylduhjálp Íslands 
sem leitar nú eftir stuðningi landsmanna.

HJÁLP Í NEYÐ Á HEIMASLÓÐUM  
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krossgátakrossgáta

■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Atli minn, ég 
veit að ísskápur-

inn þinn er 
bilaður en reglur 

eru reglur...

LÁRÉTT
2. báru að, 6. skóli, 8. málmur, 9. arr, 
11. átt, 12. frárennsli, 14. goðmögn, 
16. hvað, 17. fugl, 18. kærleikur, 20. 
stöðug hreyfing, 21. högg.

LÓÐRÉTT
1. ákefð, 3. pot, 4. árstíð, 5. líða vel, 
7. kvængast, 10. æxlunarkorn, 13. svif, 
15. sigta, 16. rámur, 19. í röð.

 LAUSN

LÁRÉTT: 2. komu, 6. fg, 8. tin, 9. sig, 
11. sa, 12. afrás, 14. tótem, 16. ha, 17. 
ari, 18. ást, 20. ið, 21. stuð. 

LÓÐRÉTT: 1. ofsa, 3. ot, 4. misseri, 
5. una, 7. giftast, 10. gró, 13. áta, 15. 
miða, 16. hás, 19. tu. 

Var helgin 
góð 

strákar?

Já var 
það já... Jæja?!

Þá er vatnsdælan 
komin aftur í lag. 
Mig vantar bara 

undirskrift...

Jæja 
hvað?

Ekkert, 
ekkert!

Takk 
félagi!

Geðveik! 
Við fórum í 
almennings-
garðinn og 
horfðum á 

stelpur!
flott er!

Ég straujaði 
skyrtuna fyrir 

þig Palli.
Takk.

Þú ættir kannski 
að íhuga það að 
nota minna af 
ilmspreyinu.

Æi 
mamma!

Fljótur! Drífum 
okkur heim áður 

en þú verður 
vaxinn upp úr 

þessum!

Á dögunum heyrði ég áhugaverðan fyrir-
lestur þar sem brugðið var ljósi á þjóð-

erniskennd eftir hrun. Niðurstaðan var sú 
að háð og íronía skipa meiri sess í sjálfs-
mynd þjóðarinnar eftir hrun en fyrir. Hér 
eru þeir varnaglar slegnir að sjálfsmynd 
þjóðarinnar er afskaplega brothætt hugtak 
og varla til og að þjóðin sem slík er ekki ein 

heild. En að öllum fræðilegum fyrir-
vörum slepptum þá brá fyrirlestur-

inn áhugaverðu ljósi á orðræðuna 
um þjóðina og þjóðernið.

ÞÆR hugleiðingar eru sér-
staklega áhugaverðar nú um 
stundir. Í bólunni fyrir hrun var 
múgsefjunin slík að Íslending-

ar virtust trúa því að þeir væru 
öðrum þjóðum fremri. Ólafur 

Ragnar Grímsson, forseti Íslands, 
sló tóninn með mæringum sínum 

á eðli Íslendingsins sem full-
komnaðist í útrásarvíkingunum. 
Forsetinn dýrkaði þá og þjóðin 

líka. Það var ekki nóg að þeir 
væru klárir bissnessmenn 
(sem síðar kom í ljós að þeir 
voru alls ekki) heldur voru 
þeir ofar í þróunarstiga 
heimsins en bissnessmenn 
annarra þjóða. Og fyrst 
þeir voru það, þá vorum við 
það líka.

NÚ ER horft til þessa tíma með vænum 
skammti af kaldhæðni. Við fyrirverðum 
okkur fyrir það hvernig við létum og 
erum búin að gleyma því að þeir sem 
ekki sungu með í lofsöngvunum voru 
einfaldlega úthrópaðir sem gamaldags 
úrtölufólk. Lofkórinn hefur breyst í 
kaldhæðinn lastkór sem gerir grín að 
því hvernig hann eitt sinn var. Það er 
gott að mörgu leyti; húmörinn getur 
verið haldreipi þegar áföll dynja yfir.

HIÐ algjöra hrun sjálfsmyndar þjóð-
arinnar hefur kallað á kaótíska leit að 
nýrri sjálfsmynd. Sjaldan hafa jafn 
margir stjórnmálamenn verið vissir um 
að þeir tali í nafni þjóðarinnar; þjóð-
in vill þetta, þjóðin telur hitt, þjóðin 
kallar eftir einu, þjóðin hafnar öðru. 
Því miður virðist lærdómurinn um að 
þjóðin sé ekki heild sem tali einni röddu 
ekki runninn upp fyrir stjórnmálamönn-
um. Heill stjórnmálaflokkur beinir nú 
sjónum mögulegra kjósenda sinna aftur 
til gamalla gilda; þegar þjóðin var órofa 
heild og lífið einfalt.

HÉR kemur ókeypis ráð fyrir 
stjórnmála    menn. Hættið að tala í nafni 
þjóðarinnar. Leggið fram raunhæfa 
stefnu, talið af sannfæringu og ykkar 
verða atkvæðin. Þjóðin, það erum við.

Í þjóðarinnar nafni, amen

Pantaðu í síma 

565 6000
eða á www.somi.is

Frí heimsending*

TORTILLA
VEISLUBAKKI

EÐALBAKKI

LÚXUSBAKKI

DESERTBAKKI

GAMLI GÓÐI

TORTILLA OSTABAKKI

30 bitar

30 bitar

20 bitar

20 bitar

20 bitar

50 bitar

Fyrir 10 manns

ÁVAXTABAKKI

Hver samlokubakki er hæfilegur fyrir fjóra eða fimm.
*Frí heimsending gildir aðeins ef pantaðir eru 4 eða fleiri bakkar.

FRÁ SÓMA ER KOMINN

NÝTT
 FYRIR JÓLIN

Hamborgarahryggur
og kartöflusalat

Dönsk lifrakæfa, 
sveppir og beikonJólasíldarsalat
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1998 259

ÞVOTTAMÝKIR 750 ML

ÍSLANDSNAUT FERSKT
UNGNAUTAGÚLLAS

ÍSLANDSNAUT FERSKT ÍSLENSKT
100% UNGNAUTAHAKK

ÍSLANDSNAUT FERSKT
UNGNAUTASNITSEL
ÍÍSLANDSNAUT FERSKTÍSLANDSNAUT FERSKT

19981998 1295

ARIEL ÞVOTTAEFNI
50 SKAMMTAR

KOFAREYKT
FOLALDAKJÖT M.BEINI

PARÍSARSNITSEL
Í BRAUÐRASPI

Í

598 798
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Jólahlaðborð 2011
Jólaveisla fyrir einstaklinga og hópa 

allar helgar á aðventunni

videyjarstofa@holt.is    sími 552 5700    www.videyjarstofa.is

Gallery Restaurant – Hótel Holt 
sér um allar veitingar í Viðeyjarstofu.

nga og hópa
nt

ga og hópa
tunni

Lifandi 

píanótónlist 

með ljúfum

jólalögum

isis

um
ist 

mm

wwwww

Bókin Ekkert nýtt, nema 
veröldin hefur að geyma 
bréfaskipti skáldsins Gríms 
Thomsen og Fjölnismanns-
ins Brynjólfs Péturssonar. 
Hjalti Snær Ægisson segir 
bréfin geyma lýsingar á 
örlagatíma í evrópskri sögu 
út frá íslensku sjónarhorni.

Bréfasafnið Ekkert nýtt, nema 
veröldin er komið út hjá Sögu-
félagi og hefur að geyma öll bréf 
sem varðveitt eru milli Gríms 
Thomsen og Brynjólfs Pétursson-
ar. Bréfin eru rituð á árabilinu 
1845-50 og veita innsýn í evrópskt 
menningarlíf og samfélag Hafnar-
Íslendinga.

Aðalgeir Kristjánsson og Hjalti 
Snær Ægisson bjuggu bréfin til 
prentunar. Hjalti Snær segir að 
alvaran og hátíðleikinn sem hvíli 
yfir höfuðskáldum 19. aldarinn-
ar í hugum margra sé að sumu 
leyti óskiljanlegur. „Í bréfum 
Fjölnismanna er oft grillað alveg 
út í eitt, og það er svipað með bréf-
in sem Grímur skrifar til Brynj-
ólfs. Absúrdkómíkin er aldrei 
langt undan.“

Grímur Thomsen hefur lengi 
verið mönnum ráðgáta, enda eru 
heimildir um ævi hans glopp-
óttar. „Um Grím hefur enn ekki 
verið skrifuð heildstæð ævisaga. 
Manni hættir eiginlega til að líta 

svo á að þetta séu tveir eða þrír 
menn, ungskáldið, kanselistinn og 
Bessastaðabóndinn. Þegar betur 
er að gáð má þó sjá að þarna er 
rauður þráður, og í bréfunum til 
Brynjólfs kemur greinilega í ljós 
að Grími var fátt óviðkomandi.“

Bréfunum fylgja ítarlegar 
skýringar, enda kemur gríðar-
legur fjöldi manna og atburða við 

sögu. Hjalti Snær segir að bréf-
in lýsi skoðunum Gríms á hug-
myndafræðilegri deiglu samtím-
ans: „Danska einveldið lagðist af 
1848, um svipað leyti og febrúar-
byltingin var gerð í Frakklandi. 
Grímur fylgdist rækilega með 
þróun mála, enda starfaði hann 
fyrir Danakonung.“ 

Grímur Thomsen var barn 

síns tíma en þó sérstakur að 
mati Hjalta Snæs: „Hann er einn 
örfárra Íslendinga sem hrifust af 
skandinavismanum og lagði allt-
af meiri áherslu á samnorræn ein-
kenni en einangrað íslenskt þjóð-
erni. Hugmyndir hans eru því 
óneitanlega viðeigandi nú þegar 
spurningin um átök íslensks þjóð-
ernis og yfirþjóðlegra stærða er 
alls staðar á dagskrá.“

Útgáfa sendibréfa hefur lengi 
tíðkast hérlendis, enda virðast 
íslenskir lesendur afar áhugasam-
ir um bréfaskipti. „Árið 1946 kom 
út bókin Húsfreyjan á Bessastöð-
um, sem er safn bréfa frá Ingi-
björgu Jónsdóttur, móður Gríms 
Thomsen, til bróður síns, Gríms 
amtmanns Jónssonar. Sú bók varð 
metsölubók.“ Meðritstjóri Hjalta 
Snæs, Aðalgeir Kristjánsson, 
hefur rannsakað Grím Thomsen 
og samferðamenn hans um ára-
bil. „Það er hrein unun að hlusta 
á Aðalgeir tala um Grím,“ segir 
Hjalti. „Manni finnst næstum eins 
og þeir hljóti að hafa þekkst pers-
ónulega, slík er ástríða hans fyrir 
bréfum og kvæðum Gríms.“

24 22. nóvember 2011  ÞRIÐJUDAGUR

menning@frettabladid.is

Tónlist  ★★★

Tónleikar í salnum
Þórarinn Jóhannes Ólafsson og Krystyna Cortes 

Salurinn í Kópavogi

Falleg túlkun 
Ég heyrði það strax á fyrstu tónunum að Þórarinn Jóhannes Ólafsson er 
með fallega rödd. Hann hélt debut-tónleikana sína á Íslandi í Salnum í 
Kópavogi á sunnudagskvöldið. Með honum spilaði Krystyna Cortes á píanó. 

Þórarinn hefur lært söng á Ítalíu og í Kanada, en einnig hér á landi. Lögin 
sem hann söng voru úr ýmsum áttum, en þau íslensku og ítölsku voru 
mest áberandi. Textaframburður var prýðilegur og maður fann að Þórarinn 
hefur næman skilning á tónlistinni sem hann söng. Túlkunin var einlæg og 
sannfærandi. 

Eins og áður sagði hljómaði röddin almennt vel. Neðra tónsviðið var 
fínt, það voru helst toppnóturnar sem þvældust fyrir. Þórarinn er tenór, 
en ég velti því samt fyrir mér megnið af tónleikunum hvort mörg laganna 
væru ekki of há fyrir hann. Efstu tónarnir voru yfirleitt mjóir og hljómlausir, 
það var eins og Þórarinn næði þeim ekki almennilega. Jú, hann náði þeim 
reyndar að nafninu til, en ekki það vel að þeir virkuðu eins og dramatískir 
hápunktar.

Þetta var býsna mikill galli á dagskránni. Og synd, því ég held að Þórarinn 
sé sannur músíkant. Það kom ekki síst í ljós í einu aukalaginu, sem er 
yfirleitt kennt við myndirnar um Guðföðurinn. Tilfinningin í laginu var 
sönn, flæðið í túlkuninni var óheft, hún snerti við manni. Það eru ekki allir 
söngvarar sem ná því.

Krystyna Cortes lék á píanó eins og áður sagði. Flygillinn var alveg opinn 
og ég er ekki frá því að hún hafi spilað heldur sterkt í byrjun tónleikanna. 
En að öðru leyti var leikur hennar mjúkur og eðlilegur og féll prýðilega að 
söngnum. Jónas Sen

Niðurstaða: Falleg rödd og fín túlkun en megnið af dagskránni hefði mátt 
vera neðar á tónsviðinu.

KJARTAN SIGURJÓNSSON  heldur orgeltónleika í Dómkirkjunni í kvöld. Á efnisskránni eru Gotneska svítan eftir Bell-
mann og Fantasía og fúga eftir Bach. Auk þess leikur hann verk eftir Clérambault og Sweelinck. Tónleikarnir hefjast klukkan átta.

Absúrdkómíkin aldrei langt undan

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?

Þriðjudagur 22. nóvember 2011 

➜ Tónleikar
20.00 Spiridons Shishigin heldur tón-
leika í MÍR salnum, Hverfisgötu 105. 
20.30 Á fjórðu tónleikum djasstónleika  -
raðar Kex Hostels kemur fram tríó gítar-
leikarans Björns Thoroddsen.
20.30 Lára Rúnars og Rúnar Þórisson 
koma fram á Kaffi, kökur & rokk og ról í 
Edrúhöllinni, Efstaleiti 7. Aðgangseyrir er 
kr. 500. Kökur og kaffi á boðstólnum.
21.00 Voces Thules heldur tónleika 
í Langholtskirkju. Aðgangseyrir er kr. 
2.000. Nemar greiða kr. 1.000.

➜ Fundir
15.00 Marías H. Gestsson ræðir við-
skiptakjör og hagstjórn í litlu opnu 

hagkerfi í málstofu sem haldin er í 
fundarsal Seðlabankans, Sölvhóli. 

➜ Kvikmyndir
20.00 Kvikmyndasafnið sýnir Carrie 
eftir William Wyler í Bæjarbíói í Hafnar-
firði. Verð aðgöngumiða er kr. 500.

➜ Fyrirlestrar
12.05 Gunnar Karlsson ræðir hlutleysi 
í sagnfræði í fundaröð Sagnfræðinga-
félags Íslands. Fyrirlesturinn fer fram í 
Þjóðminjasafni Íslands.  
12.05 Goddur, Guðmundur Oddur 
Magnússon, prófessor í grafískri hönnun 
við LHÍ, heldur fyrirlestur í Opna 
listaháskólanum í Skipholti 1, stofu 113.
17.00 Sölvi Sveinsson, cand. mag. í 
sagnfræði og skólastjóri Landakotsskóla, 
flytur fyrirlestur sem heitir Að lesa list er 
góð í Bókasafni Seltjarnarness.
Upplýsingar um viðburði sendist á 
hvar@frettabladid.is.

Sinfóníur Beethovens
Námskeiðið Sinfóníur Beethovens 
með Árna Heimi Ingólfssyni 
tónlistar fræðingi verður haldið í 
Norræna húsinu á vegum Endur-
menntunar Háskóla Íslands. Nám-
skeiðið er öllum opið og verður 
haldið næstu þrjú þriðjudagskvöld. 
Skráning og frekari upplýsingar á 
endurmenntun.is.

Námskeið

GRÍMUR OG HJALTI SNÆR Hjalti segir að hin hátimbraða mynd sem hefur loðað við 
þjóðskáldin sé illskiljanleg. Bréf Fjölnismanna leiftri til dæmis af kímni og í bréfum 
Gríms Thomsen til Brynjólfs Péturssonar sé ávallt stutt í húmorinn. 

Í bréfum Fjölnis-
manna er oft grillað 

alveg út í eitt, og það er 
svipað með bréfin sem 
Grímur skrifar til Brynjólfs.



Heildarlisti: 9.–15.11.11

SKÁLDVERK 6.–12.11.11 
FÉLAG ÍSLENSKRA BÓKAÚTGEFENDA
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Tónleikar  ★★★★

Fjallabræður
Ásamt Magnúsi Þór Sigmundssyni, 
Jónasi Sigurðssyni og Mugison

Fríkirkjan, 19. nóvember

Það var í einu orði sagt mögnuð 
stemning á tónleikum Fjallabræðra 
í Fríkirkjunni á laugardagskvöldið. 
Hljómsveitin hélt tvenna tónleika 
sama kvöldið og var uppselt á þá 
báða. Ég var á þeim seinni og það 
var greinilegt að gestirnir sem 
troðfylltu Fríkirkjuna klukkan 
hálf ellefu voru mættir til þess að 
skemmta sér. Og það sama gildir 
um Fjallabræðurna sjálfa.

Hljómsveitin samanstendur sem 
kunnugt er af um það bil fimmtíu 
manna karlakór og rokkhljómsveit, 
en á laugardagskvöldið spilaði 
fiðluleikarinn Unnur Birna Björns-
dóttir líka stórt hlutverk, auk þess 
sem nokkrir blásarar komu við 
sögu. Kórstjórinn og gítarleikarinn 
Halldór Gunnar Pálsson sá svo um 
að halda mönnum við efnið, bæði 
kórnum sjálfum og tónleika gestum 
með skemmtilegum kynningum 
milli laga.

Fjallabræður byrjuðu á nokkr-
um lögum af plötunni sem þeir 
gáfu út fyrir tveimur árum og náðu 
upp fínni stemningu. Þeir tóku svo 
nýtt lag sem Unnur Birna söng 
forsöng í, mjög flott. Þegar sér-
stakir gestir sveitarinnar komu á 
svið fór hins vegar fyrst að hitna 
almennilega í húsinu. Fyrstur kom 

Fríkirkjan nötraði

FJALLABRÆÐUR Voru í mögnuðu stuði í Fríkirkjunni á laugardagskvöldið.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

„Þetta var mjög stíf vinna í júlí, 
ágúst, september og október, 
þá var maður eiginlega að frá 
klukkan átta á morgnana til fjögur 
um nóttina,“ segir Frosti B. Eiðs-
son en hann hefur lagt nótt við 
nýtan dag að klára bókina Golf á 
Íslandi sem hæglega mætti kalla 
„biblíu“ íslenskra kylfinga. Bókin, 
sem er 240 síður, inniheldur upp-
lýsingar og sögu allra golfvalla á 
Íslandi auk annars skemmtilegs 
fróðleiks. Meðal þeirra sem láta 
ljós sitt skína í bókinni eru Ragn-
hildur Sigurðardóttir og Birgir 
Leifur Hafþórsson, margfaldir 
Íslandsmeistarar í golfi.

Frosti, sem er sjálfur mikill 
kylfingur og hefur verið með lægst 
sex í forgjöf en er núna með níu, 
segir bókina eiginlega hafa eyði-
lagt golfsumarið fyrir sér, hann 
gráti það þó þurrum tárum. „Þetta 
var mjög stíf vinna en það jafn-
ast ekkert á við það að vera með 
myndavélina á lofti, úti á velli, að 
fylgjast með fólki líða vel og þurfa 
sjálfur ekkert að hafa áhyggjur af 
vondu höggunum,“ segir Frosti.

Hann bætir því við að það hafi 
komið honum á óvart hversu 
margir voru reiðubúnir til að 
leggja þessu verkefni lið en sjálfur 
tekur hann rúmlega helming allra 
mynda sem birtast í bókinni. Golf-
ið hefur notið geysilegra vinsælda 
hér á landi og hefur breyst úr því 
að vera svokallað „elítusport“ í að 

verða íþrótt fyrir alla. Það kemur 
því ekkert á óvart að fjöldi nafn-
togaðra einstaklinga skuli leggja 
til sögur af golfvellinum í bókinni, 
svo sem Eyjólfur Kristjánsson og 
Sigmar Vilhjálmsson, kenndur við 
Hamborgarafabrikkuna.  - fgg

Golfbókin eyðilagði 
golfsumarið mitt

GOLF OG AFTUR GOLF Frosti B. Eiðsson, 
höfundur bókarinnar Golf á Íslandi, 
þurfti ekki að hafa miklar áhyggjur af 
vondu höggunum í sumar þar sem hann 
eyddi meira tíma með myndavélinni úti 
á golfvelli en golfkylfunum.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

27.

Magnús Þór Sigmundsson og söng 
með þeim lögin Jörðin sem ég ann 
og Freyja. Það síðarnefnda var 
ennþá betra og kallaði fram gæsa-
húð og kökk í hálsinn. Næst kom 
Jónas Sigurðsson og tók tvö lög, 
Allt er eitthvað og Hamingjan. 
Þegar seinna lagið hljómaði hrein-
lega nötraði Fríkirkjan af stuði og 
stemningu. Jónas hafði líka kynnt 
það vel og tengt það við ákveð-
ið atriði í norska sjónvarpinu sem 
fékk metáhorf …

Það hefði ekki hver sem er getað 
fylgt eftir þeim hápunkti sem 
flutningur Hamingjulagsins var á 
laugardagskvöldið, en Mugison er 
heldur ekki hver sem er. Hann fór 

létt með það. Fyrst tók hann Ljós-
víkinginn í flottri kórútgáfu og svo 
ofursmellinn Stingum af, en bæði 
kórinn og gestir í salnum sungu 
með í því og gleðin skein af hverju 
andliti. Aftur skalf kirkjan.

Fjallabræður kláruðu svo tón-
leikana með tveimur lögum til 
viðbótar, en í því seinna gekk 
mannskapurinn syngjandi út úr 
kirkjunni – fyrst kórinn, þá hljóð-
færaleikararnir, hljóðmaðurinn og 
loks glaðir og sáttir tónleikagestir.  

Trausti Júlíusson

Niðurstaða: Fjallabræður og gestir 
fylltu Fríkirkjuna af gleði og góðri 
tónlist á laugardagskvöldið.

AFMÆLISDAGUR  þokkagyðjunnar 
Scarlett Johansson er í dag. við sjáum hana 
næst í kvikmyndinni We Bought a Zoo, þar sem 
hún er í aðalhlutverki ásamt Matt Damon. 

GLÆSILEG Jennifer Hudson 
þykir líta einkar vel út þessa 
dagana. Hún klæddist 
stuttum silfurlituðum kjól á 
rauða dreglinum. 

KÆRUSTUPARIÐ Justin Bieber 
og Selena Gomez klæddu 
sig heldur betur upp í tilefni 
kvöldsins.

SIGURVEGARI Söngkonan Taylor Swift 
var glæsileg í gulllituðum síðkjól með 
hliðartagl. 

FYRIRSÆTAN Heidi 
Klum afhenti verðlaun 
en hún klæddist 
silfurlituðum kjól með 
útskornu munstri. 

Söngkonan Jennifer Lopez mætti 
með hluta af fataskápnum sínum 
en hún skipti fimm sinnum um 
föt á bandarísku tónlistarverðlaun-
unum. 

Söngkonan tróð upp fyrir áhorf-
endur og skipti þrisvar um fatnað 
á sviðinu. Meðal þess sem hún 
klæddist var sjálflýsandi stuttur 
kjóll, síðkjóll með hlébarðamynstri 
sem Lopez síðan reif utan af sér 
og stóð loks í gegnsæjum sam-
festingi þöktum demöntum. 

Söngkonan var valin suður-
ameríski listamaður ársins og tók 
hún við verðlaununum í svörtum 
síðum blúndukjól. Þegar kom að 
eftirpartýinu var Lopez hins vegar 
komin í stuttan silfurlitaðan kjól. 

SKIPTI FIMM 
SINNUM UM FÖT

Bandarísku tónlistarverð-
launin eða American Music 
Awards fóru fram í Los 
Angeles aðfaranótt mánu-

dags. Söngkonan unga 
Taylor Swift var 
valin listamaður árs-

ins fram yfir þau Lil 
Wayne, Lady Gaga, Adele 
og Katy Perry sem einnig 
voru tilnefnd í þeim flokki. 

Taylor Swift, sem vakti athygli 
í gulllituðum síðkjól, fór einnig 
heim með verðlaun fyrir kántrí-
plötu ársins og sem kántrí-
söngkona ársins. 

Aðrir sem fóru heim með 
verðlauna styttu voru Bruno 
Mars, Adele, Nicky Minaj, Usher, 
Beyoncé, Rihanna og Jennifer 
Lopez. 

Það var greinileg tískubylgja í 
gangi á rauða dreglinum þar sem 
flestar konurnar klæddust gull- 
eða silfurlituðum kjólum í tilefni 
kvöldsins. 

SWIFT TÓNLISTAR-
MAÐUR ÁRINS 2011

MEÐ 
BLEIKT 
HÁR Katy 
Perry 
kom 

fram á 
verðlaun-
unum.

JAKKFATA-
KLÆDDUR Bruno 
Mars var að 
vonum ánægður 

með verðlaun sín 
sem karlkyns popp-

tónlistarmaður árins.
NORDIPHOTOS/GETTY
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SMÁRABÍÓ HÁSKÓLABÍÓ

BORGARBÍÓ

5%NÁNAR Á MIÐI.IS

NÁNAR Á MIÐI.IS

GLERAUGU SELD SÉR 5%

IMMORTALS 3D KL. 6 - 8 - 10 12 
ELÍAS OG FJARSJÓÐSLEITIN KL. 6 L 
TOWER HEIST KL. 8 - 10 12

IMMORTALS 3D  KL. 5.30 - 8 - 10.30  16
IMMORTALS 3D LÚXUS  KL. 5.30 - 8 - 10.30  16
ELÍAS OG FJÁRSJÓÐSLEITIN KL. 3.40  L
TOWER HEIST  KL. 8 - 10.20  12
IN TIME  KL. 8 - 10.30  12
ÆVINTÝRI TINNA 3D  KL. 3.20 - 5.40 - 8  7
HEADHUNTERS  KL. 5.45 - 10.20  16
ÞÓR 3D ÍSLENSKT TAL  KL. 3.40 - 5.50  L
ÞÓR 2D ÍSLENSKT TAL  KL. 3.40 L

IMMORTALS 3D  KL. 5.30 - 8 - 10.30  16
IN TIME  KL. 10.15  12
HUMAN CENTIPEDE  KL. 10.20  18
MONEYBALL  KL. 8  L
ÆVINTÝRI TINNA 3D  KL. 5.40 - 8  7
MIDNIGHT IN PARIS  KL. 5.45  L
ELDFJALL  KL. 5.45 - 8  L

FRÁ FRAMLEIÐENDUM 300

“SJÓNRÆN VEISLA MEÐ SKEMMTILEGU OFBELDI 
OG GRJÓTHÖRÐUM TÖFFARASKAP.”

T.V., KVIKMYNDIR.IS / SÉÐ & HEYRT

IMMORTALS 3D 8 og 10.15(POWER)

ELÍAS 6

TOWER HEIST 8 og 10.15

BORGRÍKI 6, 8 og 10

TINNI 3D 5

LAUGARÁSBÍÓ Sýningartímar

700 kr.700 kr.

700 kr.700 kr.

950 KR. Í 3D950 KR. Í 3D
gleraugu seld sérgleraugu seld sér

950 KR. Í 3D950 KR. Í 3D
gleraugu seld sérgleraugu seld sér

Þriðjudagur er tilboðsdagur.

Þ.Þ. - FRÉTTATÍMINN

POWERSÝNING

KL. 10.15
 

www.laugarasbio.is
-bara lúxus   sími 553 2075

Miðasala og nánari upplýsingar

BELLA ER Í LÍFSHÆTTU OG EDWARD OG JACOB ÞURFA AÐ SAMEINA KRAFTA SÍNA EF ÞEIR ÆTLA BJARGA LÍFI HENNAR
MYNDIR SEM HAFA VERIÐ AÐ SLÁ ÖLL AÐSÓKNARMET Í USA

HEIMSFRUMSÝND - 
VERTU MEÐ ÞEIM FYRSTU Í HEIMINUM TIL AÐ SJÁ HIÐ MAGNAÐA 

ÆVINTÝRI UM BELLU, EDWARD OG JACOB

SVIKRÁÐ

����
FRÉTTABLAÐIÐ

Í DAG ÞRIÐJUDAGSBÍÓ

TilboðTilboð
750 kr.

TilboðTilboð
750 kr.

TilboðTilboð
750 kr.

TilboðTilboð
750 kr.

TilboðTilboð
750 kr.

á 3D sýningar
á 3D sýningarý inýýýý

1000 kr.

ÁLFABAKKA

12

12

12

L

V I P

KRINGLUNNI

7

EGILSHÖLL

12

7

7

L

L

L

16

12

12

L

L

7

TWILIGHT : BREAKING DAWN kl. 5:30 - 8 - 10:30 2D
THE IDES OF MARCH kl. 5:40 - 8 - 10:20 2D
THE INBETWEENERS kl.  10:40 2D
THE HELP kl. 5:20 - 8 2D

12

L

16

AKUREYRI

THE TWILIGHT SAGA: BREAKING DAWN  kl. 8 - 10:30
THE THREE MUSKETEERS kl. 10:20
THE SKIN I LIVE IN kl. 8 

TWILIGHT: BREAKING DAWN PART 1 kl. 5:30 - 8 - 10:40 2D
THE ADVENTURES OF TINTIN kl. 5:30 - 8 3D
THE IDES OF MARCH kl. 8 - 10:30 2D

ÞÓR: HETJUR VALHALLAR m/ísl tali kl. 5:30 3D
THE INBETWEENERS MOVIE kl. 8 - 10:30 2D
THE THREE MUSKETEERS kl. 5:30 3D
HELP kl. 10:20 2D

12

12
KEFLAVÍK

16

TWILIGHT : BREAKING DAWN PART 1 kl. 8 2D
IMMORTALS kl. 10:30 2D
WHAT’S YOUR NUMBER kl. 8 - 10:20 2D

TWILIGHT : BREAKING DAWN kl. 5:30 - 8 - 10:30 2D
TWILIGHT : BREAKING DAWN VIP kl. 5:30 - 8 - 10:30 2D
TOWER HEIST kl. 5:40 - 8 - 10:20 2D
THE IDES OF MARCH kl. 5:40 - 8 - 10:20 2D
THE INBETWEENERS kl. 8 - 10:30 2D
THE HELP kl. 5:40 - 8:20 2D
JOHNNY ENGLISH REBORN kl. 5:50 2D

SELFOSS
12

16

16

7

TWILIGHT : BREAKING DAWN kl. 5:30 - 8 - 10:30
TINTIN kl. 6
THE THING kl. 8 
KILLER ELITE kl. 10:10

„Ég bjóst alveg eins við þessu enda 
var ég búinn að æfa mig mikið og 
gera þetta af miklum metnaði,“ 
segir Daníel Geir Moritz, nýkjör-
inn Fyndnasti maður Íslands. 
Fimm manns kepptu til úrslita á 
Spot og þótti Daníel Geir bestur. 
„Ég var hræddur um að komast 
ekki í keppnina því það gekk svo 
illa í áheyrnarprufunum. Ágæt-
lega gekk í undanúrslitunum og 
svo fannst mér ég toppa í úrslitun-
um,“ segir Daníel Geir, sem reynir 
að grínast með venjulega hluti sem 
fólk getur tengt við. „Ég get líka 
búið til einhver atriði sem eru úr 
mínum ruglaða hugarheimi.“

Aðspurður segist hann hafa í 
raun byrjað sem barn í uppistand-
inu, þegar hann fékk að troða upp 
í saumaklúbbi hjá mömmu sinni. 
Hann tók þátt í Fyndnasta manni 
Íslands árið 2007 án þess að gera 
neinar rósir en síðustu tvö ár hefur 
hann komið fram í fyrirtækjum og 
menntaskólum. Einnig hefur hann 

haldið uppistandskvöld á Faktorý 
og í Tjarnarbíói.

Daníel Geir, sem er 26 ára, er frá 
Neskaupstað og þar fékk hann sína 
fyrstu grínviðurkenningu, sem 
fyndnasti maður bæjarvinnunnar 
árið 1999. Spurður út í átrúnaðar-
goð sín segist hann hafa gaman 
að fólki sem „er að gera eitt-
hvað“. Nefnir hann Diktu og Jónas 
Sigurðsson sem dæmi. Einn-
ig hreifst hann af Fóstbræðrum 
ungur að aldri og þótti honum 
því ekki leiðinlegt þegar Helga 
Braga afhenti honum sigurlaunin 
í keppinni.

Daníel Geir vonast til að fá enn 
fleiri verkefni eftir sigurinn í 
Fyndnasta manni Íslands. Hann 
er einnig í meistaranámi í ritlist 
og getur vel hugsað sér að skrifa 
fyrir sjónvarp eða leikhús.  -fb

Var fyndnastur í bæjarvinnunni

Hljómsveitin Pollapönk 
hefur gefið út sína þriðju 
plötu, Aðeins meira 
Pollapönk. Fyrstu tvær 
plöturnar hafa selst í hátt í 
sex þúsund eintökum. 

Spurður út í ástæðuna fyrir vin-
sældum Pollapönks segir Har-
aldur Freyr Gíslason að ágæt lög 
og textar hljóti að leika þar stóra 
rullu. „Og líka sú breyta að við 
erum virkilega að hafa gaman af 
þessu. Við erum ekkert að setja 

okkur í stellingar þegar við erum 
að semja lög og texta,“ segir Halli. 
„Annaðhvort er þetta bara gott lag 
eða ekki gott lag. Þetta er frábær 
vettvangur til að búa til popplög, að 
reyna að ná til svona breiðs hóps.“

Fyrsta plata Pollapönks gerðu 
þeir Halli og Heiðar Örn Kristjáns-
son í tengslum við lokaritgerð sína 
í Kennaraháskólanum. Síðan þá 
hafa þeir Guðni Finnsson og Arnar 
Gíslason bæst í hópinn. 

Á nýju plötunni eru tólf frum-
samin lög, þar á meðal Bjartmar 
sem er tileinkað Bjartmari Guð-
laugssyni og einnig hin eldhressu 

Ættarmót og Hananú. Textarnir 
eru skemmtilegir sem fyrr en að 
sögn Halla er mesti höfuðverkur-
inn að semja þá, enda þurfa þeir að 
höfða til bæði barna og fullorðinna.

Útgáfutónleikar Pollapönks 
verða í desember. Sveitin spilar 
næst í íþróttahúsinu í Breiðholti 
á fimmtudaginn, 29. nóvember 
verður hún í Edrúhöllinni og 3. 
desember taka við tónleikar hjá 
Keili í Reykjanesbæ. Á næsta ári 
hefur stefnan svo verið sett á leik-
rit um krakkana í Pollafirði, eins 
og Fréttablaðið hefur áður greint 
frá. freyr@frettabladid.is

Erfiðast að semja textana
POLLAPÖNKARAR Þriðja plata Pollapönks er komin í verslanir og á henni er hellingur af hressum lögum fyrir börn og fullorðna.

SIGURVEGARI Daníel Geir Moritz er 
fyndnasti maður Íslands árið 2011.

 MYND/GUNNAR ÁSGEIRSSON 
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FÓTBOLTI  Heitasti  íslenski 
knattspyrnumaðurinn um þessar 
mundir er Dalvíkingurinn Heiðar 
Helguson. Heiðar hefur farið 
algjörlega á kostum með liði 
sínu, QPR, í síðustu leikjum og 
skoraði meðal annars tvö mörk 
gegn Stoke um helgina. Alls er 
hann búinn að skora fimm mörk í 
síðustu fimm leikjum liðsins.

Það eru talsverð meiðsli hjá 
framherjum landsliðsins um 
þessar mundir en bæði Kolbeinn 
Sigþórsson og Eiður Smári 
Guðjohnsen eru fótbrotnir og 
spila ekki aftur fyrr en einhvern 
tíma á næsta ári.

Heiðar t i lkynnti  í  lok 
september að hann væri hættur 
að leika með íslenska landsliðinu. 
Framherjinn er orðinn 34 ára 
gamall og vill einbeita sér að því 
að spila fyrir félag sitt.

Frábær frammistaða hans upp 
á síðkastið hefur aftur á móti 
orðið þess valdandi að margir 
vilja sjá Heiðar endurskoða 
afstöðu sína og taka fram 
landsliðsskóna á nýjan leik.

Hinn nýráðni landsliðsþjálfari 
Íslands, Svíinn Lars Lagerbäck, 
hitti Heiðar á dögunum og ræddi 
þann möguleika við leikmanninn 
að spila áfram með landsliðinu. 
Landsliðsþjálfarinn fékk ekki 
jákvætt svar frá Heiðari þá en 
hann mun ræða við hann síðar 
um málið.

„Ég var í London og ákvað að 
kíkja á völlinn. Þar sem Heiðar 
var að spila ákvað ég að kasta á 
hann kveðju eftir leikinn. Þetta 
var enginn fundur heldur stutt 
spjall svo við fórum ekkert 
almennilega yfir málin. Hann 
bauð mér aftur á móti að vera 
í sambandi við sig síðar og ég 
mun væntanlega gera það,“ 
sagði Lagerbäck í samtali við 
Fréttablaðið í gær.

„Ég get ekki fullyrt neitt um 
hvort hann spili aftur fyrir 
landsliðið eða ekki. Maður veit 

Háaleitisbraut 66, 1O3 Reykjavík, sími 528 44OO

Jólaaðstoð 
Hjálparstarfs kirkjunnar
Tekið er við umsóknum frá barnafjölskyldum í 
Reykjavík dagana 23., 24., 30. nóv. og 1., 7. og 8. 
des. kl. 11–14

Þeir sem þegar hafa fengið inneignarkort frá Arion banka 
í gegnum Hjálparstarfið geta sótt um á www.help.is.

Einnig taka prestar á landsbyggðinni við öllum umsóknum 
þar. Síðasti umsóknardagur hjá þeim er 8. desember.PI
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Reykjavíkurdeild

GRINDAVÍK  (vann B-riðil) er komið í undanúrslit Lengjubikars karla í körfubolta og Þór Þorlákshöfn (A-riðill) tryggir sér 
sætið með heimasigri á 1. deildarliði Skallagríms í lokaumferðinni á mánudaginn kemur. Keflavík og Njarðvík spila hreinan 
úrslitaleik í Keflavík um sigurinn í D-riðli og það verður líka allt undir í leik Snæfells og Stjörnunnar í C-riðli sem fram fer í 
Hólminum. Úrslitahelgi Lengjubikarsins fer síðan fram í DHL-höll þeirra KR-inga 2. til 3. desember næstkomandi. 

Röng úrslit í viðtali
Í viðtali við Heiðar Helguson í Frétta-
blaðinu í gær var sagt að QPR hefði 
unnið 6-0 sigur á Fulham í ensku 
úrvalsdeildinni í síðasta mánuði. Hið 
rétta er að QPR tapaði fyrir Fulham, 
6-0. Sagði Heiðar að sá leikur hefði 
verið vendipunktur fyrir QPR, enda 
hefði liðið spilað betur síðan.

LEIÐRÉTTING

MUN RÆÐA AFTUR VIÐ HEIÐAR
Landsliðsþjálfari Íslands, Lars Lagerbäck, hefur líkt og aðrir hrifist af leik Heiðars Helgusonar upp á 
síðkastið. Lagerbäck mun ræða betur við Heiðar um þann möguleika að taka landsliðsskóna úr hillunni.

ÚTILOKAR EKKI NEITT Lagerbäck ætlar að spjalla betur við Heiðar Helguson síðar og 
athuga hvort hann fáist til að spila fyrir landsliðið á ný. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Heiðar Helguson segir ólíklegt að hann muni 
gefa aftur kost á sér í íslenska landsliðið en 
síðast spilaði hann í 4-0 tapi Íslands gegn 
Ungverjalandi í ágúst síðastliðnum.

„Ég held ekki,“ sagði hann spurður hvort 
komi til greina að gefa aftur kost á sér. „Ég 
held að þetta sé orðið ágætt. Við erum með 
unga og öfluga leikmenn sem eru margir 
hverjir tilbúnir til að taka við keflinu. Ég held 
að það sé réttur tími til að breyta til.“

Heiðar hitti Lars Lagerbäck, nýráð-
inn landsliðsþjálfara, að máli eftir leik 
Tottenham og QPR í lok október.

„Ég vissi ekki einu sinni að hann væri 
þarna. Ég rakst á hann frammi á gangi eftir 
leikinn og við ræddum málin í nokkrar 
mínútur. Meira var það ekki,“ sagði Heiðar 
við Fréttablaðið. Hann er 34 ára gamall og 
hefur skorað tólf mörk í 55 A-landsleikjum.

Heiðar stendur við ákvörðunina

FÓTBOLTI Manchester City og Man-
chester United hafa verið í nokkr-
um sérflokki í ensku úrvalsdeild-
inni í vetur en það hefur ekki 
gengið eins vel hjá liðunum í 
Meistaradeildinni. Bæði lið eiga 
það nú sameiginlegt að mega ekki 
tapa leikjum sínum í næstsíðustu 
umferð riðlakeppni Meistaradeild-
arinnar í kvöld. Manchester Uni-
ted tekur þá á móti Benfica á Old 
Trafford en Manchester City heim-
sækir ítalska liðið Napoli. Liðin eru 
bæði í öruggu sæti eins og er en 
það gæti breyst snögglega í kvöld. 

Manchester City hefur unnið alla 
9 leiki sína síðan Carlos Tevez-mál-
ið kom upp í München í lok septem-
ber og liðið er komið upp í annað 
sætið í sínum riðli eftir tvo sigra 
á Villarreal. Verkefni kvöldsins 
verður ekki af auðveldara tag-
inu því Napoli hefur ekki tapað á 
heimavelli í tíu Evrópuleikjum í 
röð. Napoli næði eins stigs forskoti 
á City með sigri og Ítalirnir mæta 
síðan Villarreal í lokaumferðinni 
á sama tíma og City tekur á móti 
Bayern München. 

„Við eigum góða möguleika af 
því að við erum í öðru sæti en 
þetta verður mjög erfiður leikur 
í Napoli. Þetta er síðasti mögu-
leiki Napoli-liðsins og við verð-
um að spila vel til að sjá til þess 
að við förum áfram,“ sagði Robert 
Mancini, stjóri Manchester City, 
en sigur tryggir City sæti í 16 liða 
úrslitunum. Bayern tryggir sér 

sæti í 16 liða úrslitum með því að 
ná í stig á móti Villarreal en Real 
Madrid, AC Milan og Barcelona 
eru öll komin áfram. 

Manchester United hefur unnið 
fimm síðustu leiki sína í öllum 
keppnum án þess að fá á sig mark 
eða alla leiki síðan liðið steinlá á 
heimavelli á móti City. Liðið er á 
toppnum í C-riðli en það er mikil 
spenna í riðlinum og sigurvegari 
kvöldsins fer langt með að tryggja 
sér sæti í 16 liða úrslitunum.  Tapi 
United í kvöld bíður liðsins úrslita-
leikur á útivelli á móti Basel í síð-
ustu umferð. Wayne Rooney tók 
ekki þátt í æfingu United í gær. 

„Wayne Rooney fékk nokkur 
högg í leiknum á laugardaginn og 
æfði ekki í dag en hann ætti að 
vera í lagi á morgun,“ sagði Sir 

Alex Ferguson. „Þetta er stór leik-
ur og alvöru Evrópuleikur þegar 
við lítum á sögu þessara liða. Bæði 
lið þurfa að vinna þannig að þetta 
ætti að vera opinn leikur,“ sagði 
Ferguson. - óój

Efstu lið ensku úrvalsdeildarinnar verða í eldlínunni í Meistaradeildinni í kvöld:

Manchester-liðin mega ekki tapa

NANI OG SIR ALEX FERGUSON Léttir á blaðamannafundi. NORDICPHOTOS/GETTY

Leikir kvöldsins 
A-riðill (Stig innan sviga)
Napoli (5)-Man. City (7) S2 Sport 3 19.45
Bayern (10)-Villarreal (0) S2 Sport 4 19.45
B-riðill
CSKA (5)-Lille (2)  S2 Sport 17.00
Trabzonspor (5)-Inter Milan (9)
C-riðill
Galati (0)-Basel (5)
Man. Utd (8)-Benfica (8) S2 Sport 19.45
D-riðill
Real Madrid (12)-Dinamo Zagreb (0)
Lyon (4)-Ajax (7)

líka aldrei með leikmenn þegar 
þeir komast á aldur. Ég mun ræða 
við hann. Auðvitað mun ég reyna 
að snúa honum ef ég tel mig geta 
notað hann. Það sama á samt við 
um Heiðar og aðra leikmenn að ef 
þeir hafa ekki 100 prósent áhuga 
á að spila fyrir landsliðið þá spila 
þeir ekki.“

Svíinn hefur ekki formlega 
störf fyrir KSÍ fyrr en um ára-

mótin en hann er enn að vinna 
fyrir sænska knattspyrnusam-
bandið. Hans starf fyrir KSÍ fer 
því ekki á fullt fyrr en eftir jól.

„Ég hef ekki skipulagt að hitta 
neina leikmenn enn sem komið 
er. Ég hef verið í smá sambandi 
við Eið Smára en aðeins í gegn-
um tölvupóst. Um miðjan næsta 
mánuð mun ég fara í að skipu-
leggja ferðir til þess að hitta leik-

menn,“ sagði Lagerbäck en hann 
kemur síðan til landsins fljótlega 
eftir áramót.

„Þá mun ég hitta mitt sam-
starfsfólk og skipuleggja starfið 
betur. Ég mun einnig ræða við 
þjálfarana á Íslandi. Svo þarf 
að skipuleggja vináttulands-
leiki þannig að það verður nóg að 
gera.“

 henry@frettabladid.is

Lengjubikar karla í körfu
A-riðill: Skallagrímur-ÍR  92-99 (37-47)
Stig Skallagríms: Lloyd Harrison 26 (10 frák./9 
stoðs.), Sigurður Þórarinsson 18, Dominique 
Holmes 16, Sigmar Egilsson 14, Birgir Þór 
Sverrisson 8, Óðinn Guðmundsson 5, Davíð  
Guðmundsson 3, Davíð Ásgeirsson 2. 
Stig ÍR: Nemanja  Sovic 21, James Bartolotta 
21 (8 frák./7 stoðs.), Robert Jarvis 15, Eiríkur 
Önundarson 13, Hjalti Friðriksson 12, Ellert 
Arnarson 6, Þorvaldur Hauksson 4, Bjarni 
Valgeirsson 3, Níels Dungal 2, Kristinn Jónass.2. 
B-riðill: Fjölnir-Grindavík  78-83 (38-48)
Stig Fjölnis: Calvin O’Neal 30, NathanWalkup 
20, Árni Ragnarsson 15, Arnþór Guðmundsson 9,
Jón Sverrisson 2, Björgvin Ríkharðsson 2. 
Stig Grindavíkur: Giordan Watson 19, J’Nathan 
Bullock 18, Sigurður Gunnar Þorsteinsson 13, 
Páll Axel Vilbergsson 7, Jóhann Árni Ólafsson 7, 
Björn Steinar Brynjólfsson 6, Ólafur Ólafsson 6, 
Þorleifur Ólafsson 4, Þorsteinn Finnbogason 3. 
D-riðill: Valur-Keflavík  93-115 (54-56)
Stig Vals: Darnell Hugee 19, Garrison Johnson 
19, Igor Tratnik 17 (12 frák.), Ragnar Gylfason 10, 
Austin Magnus Bracey 8, Benedikt Blöndal 5, 
Snorri Þorvaldsson 4, Birgir Björn Pétursson 4, 
Ágúst Dearborn 4, Alexander Dungal 3. 
Stig Keflavíkur: Charles Parker 28 Jarryd Cole 
21, Steven Dagustino 19, Hafliði Már Brynjarsson 
12, Almar Guðbrandsson 9, Ragnar Albertsson 8,
Halldór Örn Halldórsson 6, Gunnar Stefánsson 5,
Sigurður Gunnarsson 3, Valur Orri Valsson 2, 
Kristján Tómasson 2. 

Enska úrvalsdeildin í fótb.
Tottenham-Aston Villa 2-0
Emmanuel Adebayor 2 mörk (14. og 40.)

STAÐA EFSTU LIÐA
Man. City 12 11 1 0 42-11 34
Man. United 12 9 2 1 29-12 29
Tottenham 11 8 1 2 23-15 25
Newcastle 12 7 4 1 18-11 25
Chelsea 12 7 1 4 25-17 22
Liverpool 12 6 4 2 16-11 22
Arsenal 12 7 1 4 25-22 22
Aston Villa 12 3 6 3 16-17 15
QPR 12 4 3 5 13-22 15
West Brom 12 4 2 6 11-17 14

ÚRSLIT Í GÆR
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FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 91,9 Kaninn 

FM 93,5 Rás 1
FM 95,7FM957

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 102,2 Útvarp Latibær

FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun

ÚTVARP FM

SKJÁREINNSTÖÐ 2

FM 92,4/93,5

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

10.40 The Inspector Lynley Mysteries  11.30 
EastEnders  12.00 Michael McIntyre‘s Comedy 
Roadshow  12.45 Come Dine With Me  13.35 
Dalziel and Pascoe  14.25 Dalziel and Pascoe  
15.15 Top Gear  16.10 Come Dine With Me  17.00 
Michael McIntyre‘s Comedy Roadshow  17.45 QI  
18.15 QI  18.45 QI  19.15 Top Gear  20.10 Top 
Gear  21.00 The Graham Norton Show  21.45 
QI  22.15 Free Agents  22.40 Skavlan  23.35 The 
Graham Norton Show  00.20 Top Gear  01.15 
Come Dine With Me  02.05 QI 

11.35 Tæt på Dyrene  12.05 Cleo  12.35 
Aftenshowet  13.30 Bag Facaden  14.00 DR 
Update - nyheder og vejr  14.10 Maggies nye liv  
15.00 Den lille røde traktor  15.15 Tagkammerater  
15.30 Lille Nørd  16.00 Rockford  16.50 DR 
Update - nyheder og vejr  17.00 Hvor er vi landet?  
17.30 TV Avisen med Sport  18.05 Aftenshowet  
19.00 Spise med Price  19.30 Kender du typen  
20.00 TV Avisen  20.25 Kontant  20.50 SportNyt  
21.00 Vera  22.30 Camilla Läckbergs Stenhuggeren 

11.15 Førkveld  12.00 Nyheter  12.05 Aktuelt  
12.35 Urix  13.00 Nyheter  13.05 Norge rundt  
13.30 Folk  14.00 Nyheter  14.10 Dallas  15.00 
Nyheter  15.10 Jessica Fletcher  16.00 Nyheter  
16.10 Hvilket liv!  16.40 Oddasat - nyheter på sam-
isk  16.55 Nyheter på tegnspråk  17.00 Førkveld  
17.40 Distriktsnyheter  18.45 Ut i naturen: Magasin  
19.15 Min idrett  19.45 Extra-trekning  19.55 
Distriktsnyheter  20.30 Brennpunkt  21.30 Bare 
Egil  22.00 Kveldsnytt  22.15 Lydverket  22.45 
Brenner - historier fra vårt land  

07.00 Barnatími Stöðvar 2

08.15 Oprah

08.55 Í fínu formi 

09.10 Bold and the Beautiful

09.30 Doctors (67:175) 

10.15 Extreme Makeover: Home 
Edition (17:25)

11.00 Hawthorne (4:10)

11.45 Hot In Cleveland (6:10)

12.10 Wonder Years (21:23)

12.35 Nágrannar

13.00 So You Think You Can Dance 
(12-13:23)

15.15 Sjáðu

15.45 Barnatími Stöðvar 2

17.05 Bold and the Beautiful

17.30 Nágrannar

17.55 The Simpsons (9:22)

18.23 Veður

18.30 Fréttir Stöðvar 2

18.47 Íþróttir 

18.54 Ísland í dag

19.21 Veður 

19.30 Malcolm in the Middle (2:25)

19.55 My Name Is Earl (1:27)

20.25 Two and a Half Men (15:16)

20.50 Mike & Molly (11:24) Stórskemmti-
legir rómantískir gamanþættir úr smiðju 
Chucks Lorre og fjalla um Mike og Molly, tvo 
ofurvenjulega og viðkunnanlega einstaklinga 
sem kynnast á fundi fyrir fólk sem glímir við 
matarfíkn, og verða ástfangin upp fyrir haus. 

21.15 Chuck (10:24)

22.05 Terra Nova

22.50 Community (7:25)

23.15 Daily Show: Global Edition

23.40 Cougar Town (17:22)

00.05 The Middle (5:24)

00.30 Grey‘s Anatomy (7:24)

01.15 Medium (4:13)

02.00 Satisfaction (10:10)

02.50 Redbelt

04.30 Turistas

06.00 Fréttir og Ísland í dag

09.00 Gomorron Sverige  10.00 Fråga doktorn  
10.45 Sverige!  11.15 Plus  12.15 Skavlan  13.15 
Ogift fader sökes  15.00 Rapport  15.05 Gomorron 
Sverige  15.30 Från Lark Rise till Candleford  16.30 
Sverige idag  16.55 Sportnytt  17.00 Rapport  
17.10 Regionala nyheter  17.15 Go‘kväll  18.00 
Kulturnyheterna  18.15 Regionala nyheter  18.30 
Rapport  19.00 Sommarpratarna  20.00 Veckans 
brott  21.00 Dox  22.30 Dag  22.55 Tootsie  
00.50 Rapport  00.55 Plus  01.55 Rapport  02.00 
Boardwalk Empire  02.55 Rapport  

18.00 Að norðan 18.30 Tveir gestir 21.00 
Bæjarstjórnarfundur

06.39 Morgunþáttur Rásar 1 06.40 Veðurfregnir 
06.50 Bæn 07.00 Fréttir 07.30 Fréttayfirlit 
08.00 Morgunfréttir 08.05 Morgunstund með 
KK 08.30 Fréttayfirlit 09.00 Fréttir 09.05 Okkar 
á milli 09.45 Morgunleikfimi 10.00 Fréttir 10.03 
Veðurfregnir 10.13 Eilífðar smáblóm: Þjóðsöngvar 
um víða veröld 11.00 Fréttir 11.03 Samfélagið í 
nærmynd 12.00 Fréttir 12.02 Hádegisútvarp 
12.20 Hádegisfréttir 12.45 Veðurfregnir 12.50 
Dánarfregnir 13.00 Fyrr og nú 14.00 Fréttir 
14.03 Sker 15.00 Fréttir 15.03 Útvarpssagan: 
Fótspor á himnum 15.25 Málstofan 16.00 
Síðdegisfréttir 16.05 Víðsjá 17.00 Fréttir 18.00 
Kvöldfréttir 18.20 Auglýsingar 18.21 Spegillinn 
18.50 Veðurfregnir 18.53 Dánarfregnir 19.00 
Endurómur úr Evrópu 20.00 Leynifélagið 20.30 
Í heyranda hljóði 21.20 Tríó 22.00 Fréttir 22.05 
Veðurfregnir 22.10 Orð kvöldsins 22.15 Fimm 
fjórðu 23.05 Matur er fyrir öllu 00.00 Fréttir 
00.05 Næturútvarp Rásar 1

16.00 Íslenski boltinn (e)

16.40 Leiðarljós (Guiding Light)

17.20 Tóti og Patti (33:52)

17.31 Þakbúarnir (32:52)

17.43 Skúli skelfir (15:52)

17.54 Jimmy Tvískór (25:26)

18.15 Táknmálsfréttir

18.25 Laus og liðugur (14:20) (Gary 
Unmarried)

18.45 Maður og jörð - Á tökustað 
(6:8) (Human Planet: Behind the Lens) (e)

19.00 Fréttir

19.30 Veðurfréttir

19.35 Kastljós

20.10 360 gráður

20.35 Dans dans dans - Dansar í úr-
slitum

20.40 Fjársjóður framtíðar (3:3) 

21.15 Djöflaeyjan Fjallað verður um leik-
list, kvikmyndir og myndlist með upplýsandi 
og gagnrýnum hætti.

22.00 Tíufréttir

22.15 Veðurfréttir

22.20 Luther (4:4) (Luther II) Atriði í þátt-
unum eru ekki við hæfi barna.

23.15 Sönnunargögn (9:13) (Body of 
Proof) (e)

00.00 Kastljós (e)

00.25 Fréttir

00.35 Dagskrárlok

08.00 The House Bunny

10.00 Duplicity

12.05 Kapteinn Skögultönn

14.00 The House Bunny

16.00 Duplicity

18.05 Kapteinn Skögultönn

20.00 Loverboy

22.00 First Born

00.00 Doll Master

02.00 Mirrors

04.00 First Born

06.00 Hudsucker Proxy

06.00 Pepsi MAX tónlist

08.00 Dr. Phil (e)

08.45 Rachael Ray (e)

09.30 Pepsi MAX tónlist

15.35 Parenthood (14:22) (e)

16.25 Rachael Ray

17.10 Dr. Phil

17.55 Got To Dance (14:21) (e)

18.55 America‘s Funniest Home Vid-
eos - OPIÐ (28:50) (e)

19.20 Everybody Loves Raymond - 
OPIÐ (21:22) (e) 

19.45 Will & Grace - OPIÐ (21:22) (e)

20.10 Outsourced (11:22)

20.35 Mad Love (3:13) Bráðskemmtilegir 
gamanþættir um fjóra vini í New York. 

21.00 Nýtt útlit (11:12) Þau Jóhanna, Haf-
dís og Ási aðstoða ólíkt fólk við að ná fram 
sínu besta í stíl og útliti.

21.30 Nurse Jackie (8:12) Margverðlaun-
uð bandarísk þáttaröð um hjúkrunarfræðing-
inn og pilluætuna Jackie.

22.00 United States of Tara (8:12)

22.30 Jimmy Kimmel 

23.15 Tobba (9:12) (e)

23.45 Falling Skies (5:10) (e)

00.35 Smash Cuts (49:52) (e)

00.55 Everybody Loves Raymond 
(21:22) (e)

01.15 Pepsi MAX tónlist

06.00 ESPN America 07.00 Presidents 
Cup 2011 (1:4) 12.00 Golfing World 12.50 
Presidents Cup 2011 (2:4) 18.00 Golfing 
World 18.50 PGA Tour - Highlights (40:45) 
19.45 The Future is Now (1:1) 20.45 Ryder 
Cup Official Film 2010 21.05 PGA Tour - 
Highlights (40:45) 22.00 Golfing World 
22.50 US Open 2008 - Official Film 23.50 
ESPN America

19.25 The Doctors (161:175)

20.10 Bones (6:22)

21.00 Fréttir Stöðvar 2 

21.25 Ísland í dag 

22.05 Glee (5:22) 

22.55 Covert Affairs (7:11) Ný og spenn-
andi þáttaröð í anda Chuck um unga konu 
sem ráðin er til starfa hjá bandarísku leyni-
þjónustunni, CIA. Annie Walker er nýliði hjá 
CIA og enn í þjálfun þegar hún er skyndilega 
kölluð til starfa en er alls ekki tilbúin til að 
fást við þær hættur sem starfinu fylgja.

23.40 Twin Peaks (5:8)

00.30 My Name Is Earl (1:27)

00.50 Bones (6:22)

01.35 The Doctors (161:175)

02.20 Sjáðu

02.45 Fréttir Stöðvar 2 

03.35 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

16.20 Fréttaþáttur Meistaradeild-
ar Evrópu

16.50 Meistaradeild Evrópu: CSKA 
Moskva - Lille BEINT

19.00 Meistaradeildin Upphitun

19.30 Meistaradeild Evrópu: Man. Utd. 
- Benfica BEINT

21.45 Meistaradeildin Meistaramörk

22.25 Meistaradeild Evrópu: Napoli - 
Man. City

00.15 Meistaradeild Evrópu: Bayern - 
Villarreal

02.05 Meistaradeildin Meistaramörk

07.00 Tottenham - Aston Villa

14.25 WBA - Bolton

16.15 Norwich - Arsenal

18.05 Premier League Review 2011/12

19.00 Swansea - Man. Utd. 

20.50 Chelsea - Liverpool

22.40 Football League Show

23.10 Man. City - Newcastle

20.00 Hrafnaþing 21.00 Græðlingur 21.30 
Svartar tungur

> Stöð 2 Sport kl. 16.50
Meistaradeild Evrópu
Stöð 2 Sport sýnir fjóra leiki í beinni útsend-
ingu í Meistaradeild Evrópu í dag. Fjörið hefst 
klukkan 16.50 með leik CSKA Moskva og 
Lille. Klukkan 19.00 tekur við upphitun 
fyrir leiki kvöldsins en þrír stórleikir 
eru á dagskrá. Leikur Manchester 
United og Benfica verður sýndur 
á Stöð 2 Sport og á HD-rásinni, 
leikur Napoli og Manchester 
City á Sport 3 og leikur Bayern 
München og Villarreal á Sport 4. 
Allir leikir kvöldsins verða síðan 
gerðir upp í Meistaramörkunum 
kl. 21.45.

Maður og jörð (Human Planet) er heimildar-
myndaflokkur frá BBC um samband manns og 
náttúru sem RÚV sýnir þessar vikurnar. Þar er 
fjallað um hvernig mannskepnan hefur lagað sig 
að hinum ýmsu vistkerfum. Þáttur um menn og 
skóga er mér sérstaklega ofarlega í huga. 
Fyrstir á svið voru Matis-menn, ættflokkur 
í Amazon-skóginum. Þegar BBC hitti þá 
fyrir var kjötskortur í þorpinu og menn 
að gera sig klára á apaveiðar. Þennan 
daginn gekk vel og kjöt til næstu 
vikna var í hendi í lok dags. 
Ókei! Þeir borða apa eins og ég 

borða feitan sauð. Ekkert athugavert 
við það.

Síðar í þættinum var litið inn hjá 

öðrum ættflokki sem lifir í sama skógi og veiðir 
líka apa sér til matar. 

En þá fyrst glennti ég upp augun. Dauður api 
skilur eftir sig unga. Svanga, deyjandi unga. Nema 
í Amazon. Eiginkonur veiðimannanna taka ungana 
nefnilega að sér og gefa þeim brjóst þangað til 

þeir hafa náð fullum þroska og eru sjálfbjarga í 
skóginum. Allt er þetta gert með því fororði 

að taki maður eitthvað verður maður að 
gefa eitthvað til baka. Eitthvað sem við 

gætum lært af. 
Það skal þó tekið fram að ég er 

ekki að mæla með því að mjólkandi 
mæður taki með sér heimalning á 
Café Laundromat. Þetta er lexía fyrir 
okkur öll.

VIÐ TÆKIÐ SVAVAR HÁVARÐSSON GLENNTI UPP AUGUN

Brjóstagjöf er sjálfsagður hlutur



www.ms.is

D-vítamín hjálpar þér að vinna kalkið úr
mjólkinni. Kalk er nauðsynlegt fyrir upp-
byggingu og viðhald beina. 

Nú þegar sólin er lágt á lofti fáum við ekki 
nægilegt D-vítamín í gegnum húðina og því 
verðum að bæta okkur það upp til dæmis 
með því að drekka D-vítamínbætta Fjörmjólk. 
Fjörmjólk inniheldur D-vítamín, A-vítamín,  
B2-vítamín, fosfór og kalk.

Fjörmjólk – beinlínis full af fjöri!

Fáðu D-vítamín 
úr Fjörmjólk
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BESTI BITINN Í BÆNUM

Bíll trommuleikarans Einars 
Scheving er kominn í leitirnar 
en honum var stolið á dögunum 
eins og Fréttablaðið greindi frá 
á föstudag. Strax sama dag fékk 
Einar símtal þar sem hann var 
látinn vita af bílnum.

„Þetta var fólk sem var á 
göngutúr í götunni sinni í Skerja-
firði. Það hafði séð blaðið um 
morguninn,“ segir Einar, sem 
var að vonum himinlifandi yfir 
fregnunum. 

Bíllinn var í góðu ásigkomulagi. 
Geislaspilara hafði verið stolið úr 
honum og klinki, auk kassa með 
kertum sem sonur hans hafði 
verið að selja fyrir drengjakór 
Reykjavíkur. Trommudót og 25 

kynningareintök af nýjustu plötu 
hans Land míns föður lágu aftur 
á móti ósnert í bílnum. „Það er 
greinilega enginn áhugi fyrir 
þessari tónlist á þeim bænum. 
Þetta eru ekki smekkmenn á tón-
list en ætla samt að hafa það kósý 
yfir hátíðarnar með drengjakór-
skertunum,“ segir Einar, sem 
getur núna brosað út í annað eftir 
að hafa fengið bílinn til baka. 

Spurður hvort fólkið sem benti 
honum á bílinn fái fundarlaun 
eins og hann var búinn að lofa 
segir trymbillinn: „Þetta gerð-
ist svo hratt að maður átti eftir 
að útfæra fundarlaunin en maður 
gerir eitthvað gott fyrir þau.“ 

 - fb

Þjófar ekki smekkmenn á tónlist

ÁNÆGÐUR Trommuleikarinn Einar 
Scheving er himinlifandi yfir því að hafa 
fengið bílinn sinn til baka.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

„Þetta er alveg frábært tækifæri 
fyrir mig,“ segir Halldóra Eydís 
Jónsdóttir skóhönnuður. 

Halldóra heldur til New York í 
næstu viku með sína fyrstu skólínu. 
Þar mun hún taka þátt í stórri sýn-
ingu á vegum Fashion Footwear 
Association of New York ásamt 
fjölda þekktra hönnuða. „Ég átti 
ekkert endilega von á að ég myndi 
komast inn því samkeppnin er hörð. 
Ég fór í gegnum langt umsóknar-
ferli og hef núna verið samþykkt inn 
í félagið sem er mikil viðurkenning. 
Sýningin er hugsuð sem vettvangur 
fyrir verslanir, fjölmiðla og stílista 
annars vegar og hönnuði hins vegar 

til að mynda tengsl. Ég stefni að því 
að koma skónum mínum í verslanir 
erlendis þannig að þetta er risastórt 
tækifæri.“

Halldóra er 27 ára Mývetningur 
sem segist hafa elskað skó allt frá 
barnæsku þegar hún horfði á glæsi-
lega skó ömmu sinnar. Hún útskrif-
aðist frá London College of Fashion 
fyrir rúmu ári og ákvað að henda 
sér strax út í djúpu laugina með því 
að framleiða sína eigin línu. Hall-
dóra notar nær eingöngu íslenskt 
hráefni í skóna sína og segir það 
vekja mikla athygli erlendis. „Ég 
sýndi línuna mína á Boston Fashion 
Week um daginn og fékk flott 

viðbrögð sem ég var mjög ánægð 
með. Þar var mikið rætt um hráefn-
ið í skónum mínum sem er til dæmis 
roð, íslenskt lambaleður og hross-
hár.“ Halldóra sækir ekki eingöngu 
hráefni í íslenska náttúru heldur 
líka innblástur. Hún segir hana vera 
þátt í því sem til þarf til að komast 
af innan hönnunarheimsins. „Við 
erum heppin að vera frá Íslandi 
af því að náttúran og allt sem er í 
kringum okkur er svo mikill inn-
blástur og við eigum frábær hráefni 
til að nýta. Annars held ég að það 
sem þurfi til sé að vera einstakur, 
duglegur, jákvæður og óhræddur 
við að láta bara vaða.“

Íslenskur skóhönnuður sýnir í New York

SKÓSJÚK Halldóra Eydís sér um hluta 
framleiðslunnar sjálf, og handsaumar til 
dæmis hrosshár á skóna.

Hátt í fimm þúsund manns geta 
nú varpað öndinni léttar eftir að 
Meistaramánuðinum lauk á sunnu-
daginn. Um árlegt lífsstílsátak er að 
ræða þar sem þátttakendur hætta 
öllu sukki í einn mánuð. Átakið 
fékk sérlega góðar viðtökur í ár og 
skráðu þúsundir 
manna sig til 
leiks, þó svo 
að eflaust hafi 
einhverjir 
tekið þátt 

af meiri alvöru en aðrir. Á meðal 
þátttakenda voru Diljá Ámunda-
dóttir borgarfulltrúi og Ómar R. 
Valdimarsson laganemi og blaða-

maður. Næsta föstudags-
kvöld verður svo 

haldinn fögn-
uður í miðborg 
Reykjavíkur þar 
sem menn geta 
borið saman 
bækur sínar 
og skellt um 
leið í sig lang-

þráðum bjór og 
hamborgara. - fb

FRÉTTIR AF FÓLKI

„Rosalega misjafnt en ég fer 
einu sinni til tvisvar í viku 
og kaupi Bláfjallabrauð, ost 
og kókómjólk handa okkur í 
vinnunni.“

Bragi Brynjarsson, sölumaður og stuðn-
ingsmaður Liverpool.

„Ef ég kjafta frá því um hvað 
myndin er þá getur fólk allt eins 
sleppt því að koma,“ segir Reyn-
ir Lyngdal leikstjóri. Um miðjan 
desember hefjast tökur á nýrri 
kvikmynd undir leikstjórn Reyn-
is sem hefur hlotið vinnutitilinn 
Frost. Myndin verður væntanlega 
fyrsti íslenski vísindaskáldsögu-
tryllirinn og er gerð eftir handriti 
Jóns Atla Jónassonar. Björn Thors 
og Anna Gunndís Guðmundsdótt-
ir fara með aðalhlutverkið í mynd-
inni, en hún verður að mestu leyti 
tekin uppi á Langjökli.

Reynir kemur inn í kvikmynd-
ina með tiltölulega skömmum 
fyrirvara sem leikstjóri þótt 
hann og handritshöfundurinn 
Jón Atli hafi verið að bralla ýmis-

legt saman að undanförnu. Leik-
stjórinn segir þetta vera ákaflega 
spennandi verkefni, þeir séu búnir 
að skoða aðstæður uppi á jökli en 
tökudagarnir þar verði væntan-
lega á bilinu tíu til fimmtán. „Auð-
vitað er þetta eins klikkað og það 
getur orðið og ekkert ósvipað því 
að ráða sig á dall. Ég vona bara að 
Canada Goose-úlpan haldi á mér 
hita. Maður verður allavega veður-
barinn yfir jólamatnum. En það 
er líka hugmyndafræðin á bak við 
myndina, að vera eins „extreme“ 
og mögulegt er, ögra okkur og 
koma okkur í þær aðstæður sem 
myndin gerist í.“ Þrátt fyrir að 
tökurnar fari fram í aðdraganda 
jólanna á Reynir von á því að halda 
jólin heima í faðmi fjölskyldunnar.

Anna Gunndís er næstum 
nýflutt til landsins eftir að hafa 
búið í Baskahéraði Spánar og lært 
þar á brimbretti. Hún leikur eitt 
aðalhlutverkanna í Svörtu kóm-
edíunni hjá Leikfélagi Akureyrar 
og er núna búin að landa aðalhlut-
verki í nýrri íslenskri kvikmynd. 
„Þetta er auðvitað bara fyrst og 
fremst geðveikt og magnað og 
ég er jafnvel að fara upp á jökul 
með flugbjörgunarsveitinni í vik-
unni til að undirbúa mig sem best,“ 
segir Anna og bætir því við að það 
verði sérstaklega gaman að leika 
á móti Birni Thors, hann sé í sér-
stöku uppáhaldi. „Ég er bara ofsa-
lega þakklát að fá að stökkva inn í 
stóra mynd með góðu fólki.“ 
 freyrgigja@frettabladid.is

REYNIR LYNGDAL:  CANADA GOOSE HELDUR Á MANNI HITA

Gera fyrsta íslenska 
vísindaskáldsögutryllinn

ERFIÐAR AÐSTÆÐUR Tökur hefjast á vísindaskáldsögutryllinum Frosti um miðjan desember. Þær fara fyrst fram í höfuðborginni 
og svo uppi á jökli eftir áramót. Aðalhlutverkin verða í höndunum á Birni Thors og Önnu Gunndísi en leikstjóri verður Reynir 
Lyngdal. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA



NÝBAKAÐ KANILGOTT 
MEÐ GLASSÚR 

FYLGIR FRÍTT MEÐ FYRSTU
700 PÖNTUNUM DAGSINS.



DREIFING: dreifing@postdreifing.is 
EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060
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TILBOÐSDAGAR
Gerið gæða- og verðsamanburð

Listh

Lök, hlífðardýnur, sængurver 
og valdar vörur.

VALHÖLL, dýnur, á tilboði, 
80 og 90 cm með botni og fótum, 
áður á 69.900, nú aðeins 59.900.

(Gildir ekki með öðrum tilboðum)

Leður hægindasófi 3 sæta 169.900
Hægindastóll 79.900

Listhúsinu Laugardal

12 mánaða vaxtalausar greiðslur

ld(GildGild

Lök

VAVAAVA
808080 o og 80 o
áðáððuuur áðu

Leður hæginddasófi 3 sættasóófi 3 sætta 169.900900
Hægindastóll 79 900900

Queen rúm nú aðeins kr. 179.900ð iiQuQuQueeeeen rúmm m ueen rúm nú aðeins kr. 9 90011117179.90

Hágæða svæðisskiptar heilsudýnurHágæða svæðisskiptar hhheilssuudýnurheils

 

2x90x200
Nú aðeins 399.900 með okkar bestu 

IQ-CARE heilsudýnum
FREYJA / SAGA Queen rúm 129.900 
ÞÓR Queen rúm 149.900

leður hægindastóll. 
Nokkrir litir
79.900 kr.

rafmagns lyftu stólar. 
149.900 kr.

Mest lesið

FRÉTTIR AF FÓLKI

Sölvi kann að skylmast
Fjölmiðlamanninum Sölva 
Tryggvasyni er margt til lista 
lagt. Hann auglýsir nú eftir þátt-
takendum á námskeið í Kendo, 
japönskum skylmingum, sem hann 
mun sjálfur kenna á næstunni. 
Sölvi hefur æft íþróttina í fimm-
tán ár og kennt hana í fimm. Á 
Facebook-síðu sinni greinir hann 
frá því að hann hafi meðal annars 
tekið þátt í heimsmeist-
aramóti í Japan árið 
1996 og Evrópumeist-
aramóti í Frakklandi, þar 
sem hann tók svokallað 
2. dan í greininni. Sölvi 
kenndi Kendo 
síðast fyrir fjórum 
árum og ætlar 
nú að skella sér í 
kennaragallann á 
nýjan leik.  

Vegir Jónsa 
órannsakanlegir
Jón Þór Birgisson, betur þekktur 
sem Jónsi úr Sigur Rós, hefur 
ansi mörg járn í eldinum. Ásamt 
félögum sínum í Sigur Rós hefur 
Jónsi verið að kynna tónleika-
myndina Inni, von er á nýju efni 
frá hljómsveitinni og svo samdi 
íslenski tónlistarmaðurinn tónlist-
ina við kvikmyndina We Bought 
a Zoo. Á áströlsku heimasíðunni 
aussietheater.au er síðan greint frá 
því að Jónsi hafi samið og sungið 
nýtt lag fyrir ástralska leiksýningu 
upp úr teiknimyndinni How to Train 
Your Dragon en Jónsi átti einmitt 

lag í þeirri mynd. Sú sýning 
þykir ein sú metnaðar-

fyllsta sem sögur fara 
af og skartar meðal 
annars risastórum 
dreka.  - sv, fgg

1 Leitaði aðstoðar eftir að hafa 
ráðist á leikskólakennara

2 Hermann Fannar borinn til 
grafar

3 Lögreglan fór tvisvar inn í 
fíkniefnabæli

4 Straumhvörf í rannsóknum á 
krabbameini

5 Erfiðast að tilkynna fólki um 
barnsmissi
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