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Frumkvöðullinn Frosti Sigur-
jónsson stendur ásamt syni sínum 
Sindra Frostasyni fyrir því að mak-
ríll er nú fáanlegur í íslenskum 
verslunum. „Íslendingar fluttu út 150 þúsund 

tonn af makríl á síðasta ári en ekk-
ert af honum fór í verslanir hér á 
landi,“ segir Frosti. Makríll er nýr 
nytjafiskur við Ísland. „Hann er 
eftir sóttur víða í Evrópu en Íslend-
ingar hafa fæstir gert sér grein 
fyrir því hve hollur og góður hann 
er, auk þess sem lítil hefð er fyrir 
því að borða makríl hér á landi.“ 

Þeir Frosti og Sindri komust á 
bragðið eftir makrílveiðife ð
prófuðum kk okkur á ð

Á þriðja upplestri  aðventunnar munu Þórarinn 

Eldjárn, Jón Kalman, Ragna Sigurðardóttir og Oddný Eir 

Ævarsdóttir lesa upp úr verkum sínum á Gljúfrasteini 

á sunnudag klukkan 16. Að venju er aðgangur ókeypis 

og allir velkomnir meðan húsrúm leyfir.

2 makrílflök (látið þiðna)
ólífuolía
salt og pipar1 límóna eða 2 sítrónu-bátar

Hitið ofn í 200°C. Fjarlægið beinin úr flök-unum með beinaplokk-ara eða skerið úr með hníf. Penslið báðar 

hliðar á flökunum með olíu.

Saltið og piprið að smekk. Leggið flökin með roðið upp í eldfast mót eða pönnu sem má setja í ofn. Bakið í tíu mínútur eða þar til roðið fer að brúnast. Berið fram með límónueða sít ó

OFNBAKAÐUR MAKRÍLL FYRIR FJÓRA

Feðgarnir Frosti Sigurjónsson og Sindri Frostason eru hrifnir af makríl og vilja koma fleirum á bragðið.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Makríll er lostæti
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Olga Einarsdóttir

LÆRÐI FLJÓTT 
HVERNIG BEST 
ER AÐ NÝTA 
FATASKÁPINN

Nýr matarmarkaður
Búrið og Beint frá býli 
standa fyrir matarmarkaði 
í tilefni af alþjóðlegum degi 
móður jarðar.
allt 2 

ÉLJAGANGUR   norðanlands 
en bjart sunnan til. Hvasst allra 
austast en annars hægari. Bætir 
heldur í frost í dag.
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Ekki eldfimt ástand
Vel fer á með markvörðum 
íslenska liðsins þrátt fyrir 
að samkeppni ríki.
sport 60

Heimild: Könnun Fréttablaðsins og 
Stöðvar 2 dagana 7. og 8. desember.

Já
35,7%

Nei
64,3%

Stuðningur við ráðherra
Finnst þér að Jón Bjarnason eigi að 
sitja áfram sem sjávarútvegs- og 
landbúnaðarráðherra?

KÖNNUN Tæplega tveir af hverjum 
þremur sem afstöðu tóku í nýrri 
skoðanakönnun Fréttablaðsins og 
Stöðvar 2 vilja að Jón Bjarnason 
láti af embætti sjávarútvegs- og 
landbúnaðarráðherra.

Alls segjast 35,7 prósent þeirra 
sem afstöðu taka vilja að Jón sitji 
áfram sem ráðherra. Um 64,3 
prósent vilja að hann hætti.

Stuðningur við Jón er lítið meiri 
þegar eingöngu er skoðuð afstaða 
stuðningsmanna flokks Jóns, 
Vinstri grænna. Alls segjast 37,1 
prósent þeirra sem segjast myndu 
kjósa Vinstri græna vilja að Jón 
haldi áfram sem ráðherra, en 
62,9 prósent vilja að hann láti af 
embætti sínu.

Meðal stuðn-
ingsmanna 
Samfylkingar-
innar segjast 
aðeins 8,3 pró-
sent vilja að 
Jón sitji áfram, 
en 91,7 prósent 
vilja hann út 
embætti.

Um 46,2 pró-
sent þeirra sem styðja Fram-
sóknarflokkinn vilja að Jón haldi 
ráðherrastól sínum, og 34,5 pró-
sent stuðningsmanna Sjálfstæðis-
flokksins.

Heldur fleiri karlar en konur 
vilja að Jón sitji áfram. Um 38,3 
prósent karla vilja að hann verði 

áfram ráðherra en 32,6 prósent 
kvenna.

Stuðningur við Jón er talsvert 
meiri á landsbyggðinni en á höfuð-
borgarsvæðinu. Um 32,5 prósent 
borgarbúa sem afstöðu taka vilja 
að Jón sitji áfram, en 42,5 prósent 
íbúa landsbyggðarinnar.

Hringt var í 800 manns dagana 
7. og 8. desember. Þátttakendur 
voru valdir með slembiúrtaki úr 
þjóðskrá. Svarendur skiptust jafnt 
eftir kyni, og hlutfallslega eftir 
búsetu og aldri.  

Spurt var: Finnst þér að Jón 
Bjarnason eigi að sitja áfram sem 
sjávarútvegs- og landbúnaðar-
ráðherra? Alls tóku 75,4 prósent 
afstöðu til spurningarinnar.  - bj

Um 64% vilja að Jón hætti
Jón Bjarnason nýtur stuðnings þriðjungs landsmanna til að gegna embætti ráðherra samkvæmt könnun 
Fréttablaðsins og Stöðvar 2. Nærri tveir af þremur stuðningsmanna Vinstri grænna vilja Jón úr embætti.

JÓN BJARNASON

DAGUR RAUÐA NEFSINS
Sérblað fylgir Fréttablaðinu í dag

SKEMMTUN Dagur rauða nefsins, 
fjáröflunarviðburður UNICEF, 
verður sýndur í opinni dagskrá 
á Stöð 2 í kvöld. Viðburðurinn 
hefur það að meginmarkmiði að 
safna fleiri heimsforeldrum UNI-
CEF, en þeir greiða mánaðar legt 
framlag til samtakanna. 

Þetta er í fjórða sinn sem 
Dagur rauða nefsins er haldinn. 
Alls eru vel á sautjánda þúsund 
Íslendinga í hópi mánaðarlegra 

styrktaraðila og bættust lang-
flestir þeirra í hópinn eftir fyrri 
fjáröflunarviðburðina.

Dagskráin hefst klukkan 
19.30 í kvöld undir stjórn Ilmar 
Kristjánsdóttur og Þorsteins 
Guðmundssonar. Þá verða um 
hundrað manns í sjálfboða-
vinnu við að taka á móti nýjum 
heimsforeldrum í símaverinu, 
þeirra á meðal þjóðþekkt fólk. 
Úr símaverinu segir svo Freyr 

Eyjólfsson útvarpsmaður reglu-
lega fréttir, líkt og Björn Bragi 
og Þórunn Antonía úr Týndu 
kynslóðinni.

Þá hafa fjölmargir skemmti-
kraftar léð viðburðinum krafta 
sína. Spaugstofan tók upp atriði 
í frítíma sínum, líkt og Steindi 
Jr. og grínhópurinn Mið-Ísland, 
og áhorfendum verður jafnframt 
boðið upp á ýmis önnur skemmti- 
og tónlistaratriði.  - sh / sjá síðu 54

UNICEF fær fjölda skemmtikrafta í sjónvarpssal á fjórða Degi rauða nefsins:

Safna heimsforeldrum í beinni

HÓPKNÚS Á DANSGÓLFINU Alþingismenn úr öllum flokkum hyggjast stíga dans í fjáröflunarútsendingu UNICEF á Stöð 2 í 
kvöld. Þuríður Backman, Pétur Blöndal, Sigmundur Ernir Rúnarsson, Höskuldur Þórhallsson, Margrét Tryggvadóttir, Ólína 
Þorvarðardóttir og Vigdís Hauksdóttir voru galvösk og innileg á æfingu í Listdansskóla Íslands í gærkvöld.   FRÉTTABLAÐIÐ ANTON

VIÐSKIPTI Tilboð fyrir fjörutíu 
milljarða bárust í tuttugu til 
þrjátíu prósenta hlut í Högum í 
útboði sem stóð frá mánudegi til 
fimmtudags. Um þrjú þúsund til-
boð bárust í útboðinu, sem var 
í umsjón fyrirtækjaráðgjafar 
Arion banka. 

Bæði almenningi og fagfjár-
festum var gefinn kostur á að 
skrá sig fyrir samtals 20 til 30 
prósentum af útgefnum hlutum í 
félaginu. Hægt var að senda inn 
tilboð á bilinu 100 þúsund til 500 
milljónir og á genginu 11 til 13,5. 

Þessi mikla eftirspurn þýðir að 
hver aðili fær í mesta lagi hluta 
af sínu tilboði samþykktan. 

Endanleg stærð útboðsins, 
verð, skipting og úthlutun bréfa 
mun liggja fyrir í dag. Arion 
banki á enn 31,7 til 41,7 prósent 
í Högum eftir útboðið. Bankinn 
þarf að selja þann hlut fyrir 1. 
mars á næsta ári vegna skilyrða 
sem Fjármálaeftirlitið hefur sett. 

Hagar er fyrsta hlutafélagið 
sem er skráð í Kauphöllina eftir 
bankahrunið.  - þeb

Mikil eftirspurn í útboði: 

Tilboð fyrir 40 
milljarða í Haga
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Haraldur, bólar ekkert á 
óbólusettu börnunum?

„Við þurfum að skima eftir þeim og 
munum finna þau.“

Haraldur Briem sóttvarnalæknir 
hefur hafið leit að öllum íslenskum 
börnum sem hafa ekki verið bólusett við 
mislingum.

SAMFÉLAGSMÁL Borgarstjórn hefur samþykkt 40 
milljóna aukafjárveitingu til að bæta hag útigangs-
fólks í Reykjavík í vetur. Fjöldi útigangsmanna og 
-kvenna í Reykjavík er að jafnaði talinn vera um 
50 til 60 manns. Margir þeirra eiga við alvarlega 
sjúkdóma að stríða auk margs konar fylgikvilla sem 
brýnt er að meðhöndla, að mati Margrétar Sverris-
dóttur, formanns mannréttindaráðs Reykjavíkur. 

Margrét sagði á fundi sem haldinn var í Iðnó í 
gær, að á næsta ári fari af stað samstarfsverkefni 
velferðarsviðs borgarinnar og lögreglu og fleiri 
aðila undir heitinu „Borgarverðir“. Verkefnið er til-
raunaverkefni til eins árs og miðar að því að auka 
þjónustu við útigangsfólk í borginni. Teymi fagfólks 
fer um götur borgarinnar alla daga og sér til þess 
að þeir sem ekki eiga í örugg hús að venda, komist 
í skjól. 

„Á undanförnum árum hefur heilbrigðisástandi 
útigangsfólks, drykkjufólks og annarra fíkla, hrak-
að. Síðasta vetur urðu nokkrir úti á götum borg-
arinnar. HIV grasserar meðal sprautunotenda og 
veikari og veikari einstaklingar leita til heilbrigðis-
þjónustunnar,“ sagði Margrét á fundinum og benti 

á að útskúfun þessa fólks úr mannlegu samfélagi 
sé alvarlegt mannréttindabrot. Nauðsynlegt sé að 
koma upp neyðarskýlum og veita fólkinu örugga 
þjónustu. - sv

Fjörutíu milljónir veittar í bætt réttindi útigangsfólks í Reykjavíkurborg:

Bæta hag útigangsfólks í vetur

BRÝNT AÐ BREGÐAST VIÐ Margrét Sverrisdóttir segir brýnt að 
bæta aðbúnað útigangsfólks í borginni. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

ÖRYGGISMÁL Ökumanni bíls af 
gerðinni Mazda 6 brá í brún 
þegar hann var á ferð á þriðju-
dag og fann skyndilega mikinn 
hita við bakið á sér. Í ljós kom að 
hitari hafði sviðið sig í gegnum 
sætisbakið og gert gat á úlpu 
mannsins áður en hann uggði 
að sér.

Brimborg er með umboð fyrir 
Mazda og þangað leitaði maður-
inn eftir skýringum. Bíll hans 
er sex ára gamall og ekinn yfir 
hundrað þúsund kílómetra.

„Þjónustustjórinn fletti þessu 
upp í kerfunum hjá Mazda og 
þar er ekkert um að það séu inn-
kallanir eða einhverjir þekktir 
gallar. Það er aftur á móti þekkt 
að sætishitarar geta bilað og 
valdið sviðnun og jafnvel bruna 
í sætum en það á ekkert frekar 
við í þessari tegund en öðrum,“ 
segir Egill Jóhannsson, forstjóri 
Brimborgar. 
  - gar

Ökumanni hitnaði í Mazda:

Sætisbakshitari 
sveið gat á úlpu

REYKJAVÍKURBORG „Það er einkenni-
legt að borgin ákveði að stráfella 
þarna fjölda trjáa út af flugvelli 
sem hvort sem er á að fara,“ segir 
Gísli Marteinn Baldursson, borg-
arfulltrúi Sjálfstæðisflokks, sem 
er andvígur því að orðið verði við 

ósk flugmála-
yfirvalda um 
grisjun trjáa 
í  Öskjuh l íð 
vegna umferð-
ar um Reykja-
víkurflugvöll.

Flugmála-
yfirvöld hafa 
í tvo og hálfan 
mánuð óskað 
samþykkis 
Reykjavíkur-
borgar fyrir því 

að sagað verði ofan af sumum hæstu 
trjánum í Öskjuhlíð eða þau felld. 
Jón Baldvin Pálsson, flugvallar-
stjóri Reykjavíkurflugvallar, segir 
í bréfi sem hann sendi umhverf-
is- og samgöngusviði borgarinnar 
20. september að tré í Öskjuhlíð-
inni hafi hækkað svo mikið að þau 
skapi hættu fyrir flugvélar í aðflugi 
og flugtaki frá austur-vesturbraut 
vallarins. Lækka þurfi eða fella þau 
tré sem skagi hátt upp í svokallaðan 
hindranaflöt í Öskjuhlíð.

„Þar sem þetta er brýnt öryggis-
mál er þess óskað að úrlausn máls-
ins verði hraðað eins og kostur er,“ 
segir flugvallarstjóri í niðurlagi 
bréfs síns.

Afgreiðslu erindis flugvallar-
stjórans var frestað í umhverfis- 
og samgönguráði Reykjavíkur á 
miðvikudag að ósk Gísla Marteins, 
sem vill að Skógræktarfélag 
Reykjavíkur veiti fyrst umsögn 
um málið.

„Ég er mjög ein-
dregið andsnúinn 
því að fella þessi 
tré,“ segir Gísli 
Marteinn. Hann 
k ve ð u r  m i k i l 
verðmæti fólgin í 
Öskjuhlíðarskóg-
inum, sem búið sé 
að rækta í sextíu 
ár. „Þetta er ekki 
fyrsta dæmi þess í 
heiminum að skóg-
ur vaxi,“ heldur Gísli Marteinn 
áfram. Að trén myndu hækka 
hafi þvert á móti legið fyrir alla 
tíð og menn ávallt séð það fyrir að 
flugvöllurinn myndi fara.

„Ég vil auðvitað ekki frekar 
en neinn að flugöryggi sé stefnt 
í tvísýnu en ég veit að við eigum 
það góða flugumsjónarmenn og 
flugtæknifræðinga að þeir finna 
einhverjar lausnir á því aðrar 
en að fella skóginn. Í dag meta 
menn skóglendi mjög mikils og 

líta ekkert á það sem möguleika 
að stráfella skóga,“ segir Gísli 
Marteinn.

„Við sjáum það í hendi okkar 
að ef farið verður út í þetta er 
bókstaflega tekið besta skógar-
svæðið úr Öskjuhlíðinni. Þá yrði 
hreinlega einum þriðja af útivist-
arsvæðinu meira eða minna fórnað 
og sjónrænu áhrifin yrðu gríðar-
leg,“ segir Helgi Gíslason, fram-
kvæmdastjóri Skógræktarfélags 
Reykjavíkur. gar@frettabladid.is

Flugvallarmenn vilja 
tré burt úr Öskjuhlíð
Umhverfisráð Reykjavíkur vill umsögn skógræktarmanna áður en það heimilar 
að skógurinn í Öskjuhlíð verði lækkaður eins og flugmálayfirvöld segja brýnt 
af öryggisástæðum. Borgarfulltrúi vill aðrar lausnir en að fella tré í stórum stíl.

ÖSKJUHLÍÐIN Áhættumat hefur leitt í ljós að trén í Öskjuhlíðinni hafa vaxið verulega 
upp fyrir svokallaðan hindranaflöt vegna umferðar um Reykjavíkurflugvöll.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

GÍSLI MARTEINN 
BALDURSSON

JÓN BALDVIN 
PÁLSSON

HELGI 
GÍSLASON

Þetta 
er ekki 

fyrsta dæmi 
þess í heim-
inum að 
skógur vaxi.

GÍSLI MARTEINN 
BALDURSSON

 BORGARFULLTRÚI LÖGREGLUMÁL Karl sem handtek-
inn var í fyrradag í tengslum við 
rannsókn lögreglunnar á skot-
árás á Sævarhöfða 18. nóvem-
ber hefur verið úrskurðaður í 
gæsluvarðhald til 22. desember. 

Þá hafa Þrír karlar sem þegar 
eru í gæsluvarðhaldi vegna 
málsins verið úrskurðaðir í 
áframhaldandi varðhald, tveir 
til 22. desember og einn til 16. 
desember. Mennirnir fjórir eru 
á þrítugs- og fertugsaldri sam-
kvæmt lögreglunni.  - gar

Skotárásin á Sævarhöfða:

Enn einn í 
gæsluvarðhald

ATVINNUMÁL „Ég veit um mýmörg dæmi þar 
sem blaðberar detta vegna hálku þar sem er 
illa mokað eða slæmt aðgengi að húsum. Fólk 
hefur beinbrotnað, dottið á andlitið og brotið 
tennur,“ segir Felix Gunnar Sigurðsson hjá 
hverfastjórnun og stýringu hjá Póstdreifingu. 

Felix fær tilkynningu um slys á blaðberum 
um fimm til tíu sinnum á vetri. 

Sjálfur hefur Felix borið út í sex ár og að 
eigin sögn nokkrum sinnum flogið á hausinn 
vegna slæms aðgengis. „Stundum bjargar 
taskan manni, stundum ekki,“ segir hann. 
„Þegar ég var að bera út í Grafarholti datt ég 
eitt sinn ofarlega í brekku og rann um hundr-
að metra niður,“ segir Felix sem hvetur íbúa 
og yfirvöld til að huga betur að aðstæðum 

blaðbera, moka við húsin og gæta þess að næg 
birta sé á svæðinu.

„Unglingar sem bera út fara ekki ofan í 
kjallara þar sem er niðamyrkur. Maður veit 
aldrei hverju maður á von á þar. Ég myndi 
alla vega ekki senda börnin mín þangað.“

Nauðsynlegt er fyrir íbúa að átta sig á því 
að ef aðstæður eru verulega slæmar hafa 
blaðberar fullan rétt á að sleppa því að bera 
út í viðkomandi hús, segir Felix. - sv

Forsvarsmaður blaðbera hjá Póstinum segir slys hjá þeim of tíð og hvetur íbúa til að moka við hús sín:

Blaðberi rann 100 metra niður brekku

ERFIÐAR AÐSTÆÐUR Vilhelm segir að á bilinu 5 til 10 
blaðberar slasist við vinnu á ári hverju. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Stundum bjargar taskan manni, 
stundum ekki.

FELIX GUNNAR SIGURÐSSON 
HJÁ PÓSTDREIFINGU

Outlaws formlega til Íslands
Alþjóðlegu vélhjólasamtökin Outlaws 
eru formlega komin til Íslands, 
að mati lögreglu. Þetta kom fram 
í fréttum Ríkisútvarpsins í gær. 
Samtökin hafa merkt sér hús við 
Trönuhraun í Hafnarfirði og lögreglan 
telur þetta staðfesta að þau hafi hafið 
starfsemi hér á landi. 

LÖGREGLUMÁL

pizza
með beikoni, klettasalati og rjómaosti

Farðu inn á  gottimatinn.is til að fá alla uppskriftina 
og hugmyndir að fleiri girnilegum réttum.

SPURNING DAGSINS

LÖGREGLUMÁL „Við höfum fengið 
margar ábendingar og upp-
hringingar og erum búin að vera 
í allan dag [gærdag] að kanna 
þær,“ segir Björgvin Björgvins-
son, yfirmaður kynferðisbrota-
deildar, um leit sem stendur yfir 
að leigubílstjóra sem talinn er 
geta veitt mikilvægar upplýs-
ingar um nauðgunarmál. Leitin 
hafi hins vegar enn engu skilað.

Leigubílstjórinn ók skemmti-
kraftinum Agli Einarssyni, unn-
ustu hans og átján ára stúlku 
heim til Egils fyrir tveimur 
vikum. Stúlkan kærði parið 
síðar fyrir nauðgun. 
 - sh

Mál Egils Einarsonar:

Ábendingar um 
leigubílstjóra 
bera ekki ávöxt BRUSSEL, FRÉTTABLAÐIÐ Anders 

Fogh Rasmussen, framkvæmda-
stjóri Atlantshafsbandalagsins, 
vísar því alger-
lega á bug að 
NATO kunni að 
grípa til hernað-
araðgerða gegn 
Sýrlandi, með 
sambærilegum 
hætti og gert 
var gegn Líbíu.

Á blaða-
mannafundi í 
Brussel í gær 
sagði Rasmus-
sen: „NATO 
hefur nákvæmlega engin áform 
um að grípa til aðgerða í Sýr-
landi.“ - óþs

Anders Fogh Rasmussen:

Engin afskipti 
NATO í Sýrlandi

ANDERS FOGH 
RASMUSSEN



Tryggðu þér kraft og rými strax!
Tollahækkanir taka gildi um áramótin.

Hluti af staðalbúnaði í Captiva Dísel:

Bensín 2,4 L - 167 hestöfl Dísel 2,2 L - 184 hestöfl - 400 Nm tog
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Sérfræðingar í bílum
SAMSTARF TIL GÓÐRA VERKA

WWW.SOS.IS - WWW.BENNI.IS

Opið frá 10 - 18 og 12 - 16 á laugardögum
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Fjölskyldupakki

Hvílíkur léttir

NÝTT

Mitt og þitt Otrivin
- eitt fyrir hvert okkar!

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

20% afsláttur
Verð áður: 1.659 kr.

Verð nú: 1.327 kr.

Á síðu 24 í blaðinu gær var vitnað í 
rannsókn, sem birtist í Sálfræðiritinu, 
um öryggi barna í innkaupakerrum. 
Áréttað skal að höfundar rannsóknar-
innar eru Zuilma Gabriela Sigurðar-
dóttir og Árni Þór Eiríksson.

HALDIÐ TIL HAGA

Í frétt blaðsins á fimmtudag var sagt 
að hafrannsóknaskipið Árni Friðriks-
son hefði þurft að hverfa af Vest-
fjarðamiðum vegna bilunar. Hið rétta 
er að skipið er á Vestfjarðamiðum við 
mælingar á loðnu og engin truflun 
hefur orðið á rannsóknaleiðangrinum. 

LEIÐRÉTT

BRUSSEL, FRÉTTABLAÐIÐ Eldflauga-
varnir Atlantshafsbandalagsins 
beinast ekki á nokkurn hátt gegn 
Rússlandi, sagði Hillary Clinton, 
utanríkisráðherra Bandaríkjanna, 
í Brussel í gær. Clinton sagði að 
ekkert ríki utan NATO hefði neit-
unarvald um áform NATO um að 
verja sig fyrir hugsanlegum eld-
flaugaárásum, en bandalagið gerði 
ekki ráð fyrir slíkum árásum frá 
Rússlandi. „Þetta hefur ekkert 
með Rússland að gera. Í hreinskilni 
sagt snýst þetta um Íran og önnur 
ríki eða samtök sem eru að þróa 
eldflaugatækni,“ sagði Clinton.

Samkvæmt upplýsingum Frétta-
blaðsins voru harðar umræður milli 
Sergejs Lavrov, utanríkisráðherra 
Rússlands, og utanríkisráðherra 
NATO-ríkjanna um eldflauga-
varnirnar, hugsanlega NATO-aðild 
Georgíu og hernaðaraðgerðinar í 
Líbíu á fundi þeirra í Brussel í gær. 
Anders Fogh Rasmussen, fram-
kvæmdastjóri NATO, orðaði það svo 
eftir fundinn að orðaskiptin hefðu  
verið „lífleg“ og „áköf“.

Lavrov hélt þó dyrunum opnum 
fyrir áframhaldandi viðræður og 
Rasmussen sagðist leggja ríka 
áherzlu á að samkomulag næðist. 
„Ef við náum samkomulagi um 
[eldflaugavarnirnar] færir það 
samstarf okkar upp á nýtt stig,“ 
sagði framkvæmdastjórinn.

NATO hefur boðið Rússum náið 
samstarf um eldflaugavarnir, en 
Rússar hyggjast setja upp sitt eigið 
gagnflaugakerfi til að verjast hugs-
anlegum árásum frá löndum á borð 
við Íran og Norður-Kóreu. Rasmus-
sen sagði að ein hugmynd væri að 

NATO og Rússland settu upp tvær 
miðstöðvar, með starfsfólki frá 
báðum aðilum, sem myndu skiptast 
á upplýsingum, undirbúa sameigin-
legar æfingar og framkvæma sam-
eiginlegt hættumat. „Við viljum að 
Rússar sjái með eigin augum að eld-
flaugavarnirnar beinist ekki gegn 
Rússlandi,“ sagði Rasmussen.

Lavrov var á því er hann ræddi 
við blaðamenn eftir fundinn að 
NATO hefði ekki sýnt nægilegan 
samstarfsvilja. Hann ítrekaði 
fyrri kröfur Rússa um skýrar, laga-
lega bindandi tryggingar í formi 
alþjóðasamnings fyrir því að eld-
flaugavarnir NATO beindust ekki á 
neinn hátt gegn kjarnorkufælingar-
mætti Rússlands. Sum NATO-rík-
in, Bandaríkin þar á meðal, telja 
að slíkur samningur myndi binda 
hendur bandalagsins um of.

Rasmussen sagði að tryggingin 
sem Rússar kölluðu eftir hefði 
í raun verið fyrir hendi í hálf-
an annan áratug, allt frá því að 
undirrituð var samstarfsyfirlýs-
ing NATO og Rússlands árið 1997, 
þar sem aðilar hétu því að beita 
ekki valdi hvor gegn öðrum. Nú 
væri tímabært að ítreka þær yfir-
lýsingar, um leið og nýtt samkomu-
lag næðist um eldflaugavarnirnar, 
helzt á fyrri hluta næsta árs.

Lavrov sagði að Rússar væru 
áfram reiðubúnir til viðræðna, að 
því gefnu að „lögmætar áhyggj-
ur allra aðila“ væru teknar með 
í reikninginn. „Við getum fund-
ið lausn sem gagnast báðum. Við 
höfum enn dálítinn tíma en hann 
styttist með hverjum deginum.“
 olafur@frettabladid.is

Eldflaugavarnir beinast ekki 
að Rússlandi heldur Íran
Hillary Clinton, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, segir eldflaugavarnir NATO ekki beinast gegn Rúss-
landi heldur Íran og öðrum útlagaríkjum. Rússar vilja lagalega bindandi tryggingar fyrir því að kerfi 
NATO beinist ekki gegn þeim. Tíminn að renna út, segir Sergej Lavrov utanríkisráðherra Rússlands.

NATO og Rússland eiga í margvíslegu samstarfi sem gengur ágætlega, þrátt 
fyrir deilur um eldflaugavarnir. Þar á meðal er samstarf gegn sjóránum 
undan ströndum Sómalíu, um að stuðla að stöðugleika í Afganistan og 
berjast gegn fíkniefnaviðskiptum í Mið-Asíu. Verið er að hleypa af stokk-
unum samstarfsverkefni NATO og Rússlands um að skiptast á upplýsingum 
um borgaralega flugumferð til að draga á hættu á sjálfsmorðsárásum á borð 
við þær sem urðu þúsundum að bana í Tvíburaturnunum í New York.

Margvíslegt samstarf

TILHUGALÍF Vel fór á með Sergej Lavrov og Össuri Skarphéðinssyni í upphafi 
fundar í gær. „Á þessum fundi minna Rússar og Atlantshafsbandalagið helzt á 
par sem hefur verið í tilhugalífi, rifizt svolítið, en er aftur farið að velta fyrir sér að 
rugla saman reytum sínum,“ sagði Össur í ræðu sinni á fundinum. MYND/NATO
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DREGUR ÚR 
FROSTI  eftir daginn 
í dag og verður lík-
lega um frostmark 
með ströndum um 
helgina en nokkurt 
frost inn til lands-
ins. Á morgun bæt-
ir í vind með éljum 
og síðan snjókomu 
sunnanlands en 
norðan til verður 
bjartviðri. 

Ingibjörg
Karlsdóttir
veður-
fréttamaður

VÍSINDI Erfðabreytileiki í boðleið-
um í heila virðist tengjast athyglis-
bresti og ofvirkni (ADHD), að því 
er fram kemur í nýrri rannsókn vís-
indamanna á Barnaháskólasjúkra-
húsinu í Fíladelfíu í Bandaríkj-
unum. Uppgötvunin gefur von um 
að hægt verði að þróa markvissari 
meðferð við sjúkdómnum.

Íslendingurinn Hákon Hákon-
arson fór fyrir rannsókninni, sem 
birtist í vikunni á vefútgáfu tíma-
ritsins Nature Genetics.

Rannsóknin gefur til kynna að 
meðhöndla megi ADHD með því að 
einbeita sér að þessum erfðabreyti-

leika, sem fundist hefur í tíu pró-
sentum ADHD-sjúklinga.

Það gæti boðað nýjar lausnir í 
meðhöndlun þeirra ADHD-sjúk-

linga sem hafa þessa breytileika. 
Hákon segir í fréttatilkynningu að 
minnst tíu prósent þátttakenda í 
rannsókninni falli í þann hóp.

Josephine Elia, meðhöfundur 
rannsóknarinnar, segir að þúsundir 
erfðavísa gætu orsakað ADHD, en 
að ná að einangra erfðamengi fyrir 
tíu prósent sjúklinga væri verulegt 
afrek. Rannsóknarhópur Hákonar 
er þegar byrjaður að þróa fyrsta 
lyfið til að meðhöndla ADHD-sjúk-
linga með þennan erfðabreytileika 
og reiknar Hákon með að byrja að 
gefa sjúklingum lyfið strax á næsta 
ári. - þj

Íslendingur fer fyrir rannsókn á orsökum ofvirkni og athyglisbrests:

Von um markvissari lausn á ADHD

ADHD Rannsókn vísindamanna gefur til  
kynna að erfðafræðilegir þættir liggi að 
baki ADHD. FRÉTTABLAÐIÐ/AAA

Gáfu 100 þúsund krónur 
Plastprent seldi poka merkta Bleiku 
slaufunni í október, þegar átak 
Krabbameinsfélagsins stóð yfir. 20 
þúsund pokar seldust og afhenti 
fyrirtækið Krabbameinsfélaginu 100 
þúsund króna styrk í gær. 

SAMFÉLAGSMÁL 

BANDARÍKIN Tveir voru skotnir til 
bana við Virginia Tech-háskólann 
í Bandaríkjunum í gær. Í gær-
kvöldi höfðu borist fregnir af því 
að byssumaðurinn hefði einnig 
fundist látinn. 

Lögreglumaður stöðvaði bíl við 
skólann skömmu eftir hádegi og 
ökumaður bílsins skaut hann til 
bana. Samkvæmt vitnum flúði 
byssumaðurinn fótgangandi. 
Önnur manneskja fannst svo 
látin á bílastæði. Byssumaðurinn 
gekk laus í nokkra klukkutíma en 
fannst svo látinn.  - þeb

Skotárás í Virginia Tech: 

Byssumaður 
fannst látinn 

VÍSINDI Sautján ára gömul stúlka 
hefur hannað eind sem mun að 
öllum líkindum bylta krabba-
meinsmeðferðum. Angela Zhang, 
sem fékk hugmyndina þegar hún 
var 15 ára og hefur unnið að hönn-
un eindarinnar síðan þá, sigraði í 
raunvísindasamkeppni tölvurisans 
Siemens.

Virkni eindarinnar þykir stór-
merkileg. Sérfræðingar segja 
hana vera eins og svissneskan 
vasahníf þegar kemur að með-
höndlun krabbameins. Eindinni er 
komið fyrir í æxlum með lyfinu 
salinomycin og byrjar um leið að 
drepa krabbameinsfrumur. Eindin 
skilur síðan eftir efni úr gulli og 
járnoxíð sem hjálpa til við eftir-
fylgni krabbameinsmeðferða.

Zhang hlaut 100.000 dollara í 
verðlaunafé. Upphæðin þykir þó 
smávægileg miðað við afrekið.

Sautján ára vísindamaður:

Ný eind gegn 
krabbameini

GENGIÐ 08.12.2011

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

215,878
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

118,51 119,07

186,05 186,95

158,69 159,57

21,341 21,465

20,627 20,749

17,599 17,703

1,5307 1,5397

184,44 185,54

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 
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2.532kr/kg.

Verð áður 3.895.-
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2.532kr/kg.
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2.207kr/kg.
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TILBOÐ

afsláttur við kassa
35%        

TILBOÐ

afsláttur við kassa
35%        

TILBOÐ TILBOÐ TILBOÐ TILBOÐ

Beint frá Íta

NÝTT!
PAPRIKU & CHILI SULTA
Frábær á alla osta og brauð.
Þessa verður þú að smakka!

Piparsteik
Þýskaland

Mínútusteik
Þýskaland

Ribeye
Þýskaland

Entrecote
Þýskaland

HUMARHÁTÍÐ

TILBOÐ

afsláttur við kassa
35%        

TILBOÐ

afsláttur við kassa
35%        

HAMLET

ÚRVALV AF KONFEKTI

um helgina

eint frá Ítalíu

TILBOÐ

499kr/pk.

SMÁKÖKUR

Verð áður 599.-

SMÁKÖKUR

• EXTRA SÚKKULAÐI

• HAFRAR & RÚSÍNUR 

• HUNANG & MÚSLÍ

• HVÍTT SÚKKULAÐI359kr/pk.

JÓLASTAFIR

1.298kr/pk.

HRÁSKINKA
200GR

TILBOÐ

259kr/stk.

JÓLABRAUÐ

Verð áður 339.-

NÝTT
YOGI JÓLATE

NÝTT
JÓLASAFI

1.698stk.

HUMAR 400GR
FROSINN

Takmarkað magn 
aðeins 1800stk í boðie

VVISAATTAAAA ÍÍMMAABBIILL

HEILAR FLATKÖKUR

259kr/stk.

JÓLASAFI
1 LTR.

GOTT VERÐ
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BRUSSEL, FRÉTTABLAÐIÐ Vladímír 
Pútín, forsætisráðherra Rúss-
lands, sakaði í gær Hillary Clinton, 
utanríkisráðherra Bandaríkjanna, 
um að kynda undir mótmælum í 
Rússlandi með ummælum sínum 
um að gallar hefðu verið á fram-
kvæmd þingkosninganna í landinu. 
Hún „gaf þeim merki, þeir heyrðu 
merkið og gripu til aðgerða,“ sagði 
Pútín um mótmælendur í Moskvu. 
Hann sakaði erlend ríki einnig um 
að fjármagna stjórnarandstöðuna í 
landinu.

Clinton var hvergi af baki dottin 
á blaðamannafundi í höfuðstöðvum 

NATO í Brussel í gær og ítrekaði 
gagnrýni sína á kosningarnar. Hún 
sagði Bandaríkin og Rússland eiga 
gott samstarf á mörgum sviðum, en 
um leið styddu Bandaríkin og mörg 
önnur ríki baráttuna fyrir lýðræði 
og mannréttindum í Rússlandi. 

„Við gerðum vel rökstuddar 
athugasemdir við framkvæmd 
kosninganna. Við styðjum réttindi 
og kröfur rússnesks almennings um 
framfarir og að fá að ákveða sína 
eigin framtíð,“ sagði Clinton.

Spurð hvort hún væri sammála 
Míkhaíl Gorbatsjov, fyrrverandi 
forseta Sovétríkjanna, sem vill 

láta endurtaka kosningarnar, sagði 
Clinton að það yrðu rússnesk stjórn-
völd að gera upp við sig. Öryggis- 
og samvinnustofnun Evrópu (ÖSE) 
hefði gert margvíslegar athuga-

semdir við framkvæmd kosning-
anna, sem „verðskulduðu athygli“. 
„Við vonum að ákvarðanir verði 
teknar sem endurspegla mikilvægi 
þess að hafa frjálsar, sanngjarnar 
og áreiðanlegar kosningar,“ sagði 
hún.

Samskipti Rússlands og Banda-
ríkjanna fara kólnandi þessa dag-
ana; við ásakanir Pútíns um afskipti 
af innanríkismálum bætist meðal 
annars deilan um eldflaugavarna-
kerfi NATO. Ætla verður að Pútín 
telji það sér í hag fyrir forsetakosn-
ingarnar í marz að kynda undir 
tortryggni í garð Vesturlanda. - óþs

Vladímír Pútín segir erlend ríki fjármagna stjórnarandstöðuna í Rússlandi:

Sakar Clinton um að kynda undir mótmælum

VIÐSKIPTI Eignarhlutur Arion 
banka í Klakka, sem hét áður 
Exista, jókst úr 19,6% í 44,9% eftir 
að bankinn gerði samkomulag við 
félagið síðastliðið sumar um upp-
gjör deilumála milli aðilanna. 
Þetta staðfestir Magnús Scheving 
Thorsteinsson, forstjóri Klakka/
Exista. „Í sumar var gengið frá 
samkomulagi um uppgjör allra 
deilumála við Arion. Í því fólst að 
hlutur Arion í Klakka jókst með 
þessum hætti.“

Klakki/Exista gekk í gegnum 
nauðasamning haustið 2010. Í 
honum fólst meðal annars að 
kröfuhafar þess breyttu 10% af 
239,1 milljarðs króna kröfum í 
hlutafé. 90% krafnanna var síðan 
breytt í kröfur sem breytanlegar 
eru í hlutabréf í félaginu ef því 
tekst ekki að greiða eftirstöðvum 
skuldanna fram til loka árs 2030. 
Við þetta lækkuðu skuldir Klakka/
Exista-samstæðunnar um 308 
milljarða króna. Það er stærsta 
staðfesta niðurfærsla á lánum 
til íslensks fyrirtækis, ef föllnu 
bankarnir eru frátaldir. 

Eftir gerð nauðasamningsins 
hafa fleiri kröfur verið sam-
þykktar og gefið út nýtt hlutafé 
í samræmi við þær. Sú stærsta 
er vegna uppgjörsins við Arion 
banka síðastliðið sumar þegar 
bankinn fékk 6,1 milljarð króna 
í nýju hlutafé afhent. Við það fór 
eignarhlutur bankans úr 19,6% í 
44,9%. Hann er langstærsti eig-
andi Klakka/Exista. Næstir honum 
koma þrír erlendir vogunarsjóðir 
með samtals 17,5% hlut. 

Klakki/Exista tapaði 10,5 millj-
örðum krónum í fyrra. Eigið fé 
þess er þó jákvætt um 65 millj-

arða króna, sem er gríðarlega 
sterk staða. Helstu eignir félags-
ins eru rekstrarfélög með mikla 
markaðshlutdeild á Íslandi. Þeirra 
helst eru Skipti (móðurfélag Sím-
ans, Mílu og Skjásins), VÍS, Lífís 
og Lýsing hf. 

Í sumar samdi Arion banki einn-
ig við skilanefnd Kaupþings um 
að ákveðnar eignir flyttust á milli 
þeirra. Eignir sem hafa legið hjá 
skilanefndinni og tengjast Klakka/
Exista eru ekki þar meðtaldar, 

samkvæmt upplýsingum frá bank-
anum. Á meðal þeirra eigna voru 
krafa vegna skaðleysisyfirlýs-
ingar vegna kaupa á hlutabréf-
um í finnska félaginu Sampo sem 
skilanefndin átti á Klakka/Exista 
upp á 588 milljónir evra, um 93,6 
milljarða króna. Þar undir eru líka 
opnir framvirkir gjaldeyrissamn-
ingar sem félagið vildi áður gera 
upp með tugmilljarða hagnaði en 
bíða nú niðurstöðu dómstóla.  
 thordur@frettabladid.is

Exista búið að gera 
upp við Arion banka
Arion banki samdi í sumar um að fella niður allar kröfur á Klakka, sem áður 
hét Exista. Félagið felldi á móti niður kröfur á bankann. Arion breytti eftir-
stöðvunum í hlutafé og varð í kjölfarið langstærsti eigandi Klakka/Exista. 

ARION BANKI Samkomulag um uppgjör deilumála bankans við Klakka/Exista var 
undirritað í sumar. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

VLADÍMÍR PÚTÍN HILLARY CLINTON

Riftanlegir gjörningar
Í ársreikningi Klakka/Exista fyrir árið 2010 segir að félagið hafi „hafið 12 
málaferli til að reyna að rifta greiðslum sem félagið hefur gert, í flestum 
tilfellum til íslensku bankanna og skilanefnda þeirra þriggja banka sem fóru 
í þrot haustið 2008. Niðurstaða þessara mála og hugsanlegar endurheimtur 
ef málin falla Exista í vil er óviss“. 
Magnús segist ekki geta tjáð sig um innihald einstakra mála eða einstakar 
kröfur. „Þetta eru mál þar sem ekki ríkir sátt um gjörninga sem framkvæmd-
ir voru.“ Hluti þessara mála sneri að Arion banka en um þau var samið í 
sumar. Hluti þeirra riftunarmála sem voru gegn öðrum er enn útistandandi. 
Að sögn Magnúsar er ekkert þeirra þó enn rekið fyrir dómstólum. 

VIÐSKIPTI Slitastjórn Lands-
bankans lagði 350 milljónir inn 
á vörslureikning vegna mála-

ferla sem hún 
stendur í við 
athafnamann-
inn Hannes 
Smárason, 
þegar hún innti 
af hendi fyrstu 
greiðslurnar 
úr þrotabúinu í 
vikunni.

Ef Hannes 
hefur sigur í 

málinu fær hann féð greitt, en 
annars ekki. Alls krafðist Hann-
es 1,13 milljarða úr þrotabúinu.

Fram kom í fjölmiðlum í gær 
að féð hefði þegar verið greitt 
Hannesi, en það er rangt.

Slitastjórnin greiddi í heild 
432 milljarða úr búinu og rennur 
megnið til innstæðutrygginga-
sjóða Breta og Hollendinga 
vegna Icesave og líknarfélaga. - sh

Greitt úr búi Landsbankans:

350 milljónir 
á biðreikning 
fyrir Hannes

FÓLK Ljós voru tendruð á hæsta 
jólatré landsins þessi jólin á 
miðvikudag. Tréð er rúmlega 13 
metra hátt sitkagreni úr Hall-
ormsstaðarskógi sem stendur 
uppreist við álver Fjarðaáls á 
Reyðarfirði.

Að sögn Þórs Þorfinnssonar, 
skógarvarðar hjá Skógrækt ríkis-
ins, var tréð gróðursett árið 1979 
af norsku skógræktarfólki en fræ 
trésins var ættað frá borginni 
Homer í Alaska.

Börn frá leikskólunum Dalborg 
og Lyngholti sungu jólalög við 
tendrunarathöfnina en að henni 
lokinni var gestum og gangandi 
boðið upp á heitt kakó og pipar-
kökur. - mþl

13,5 metra hátt sitkagreni:

Hæsta jólatréð 
á Reyðarfirði

REYÐARFJÖRÐUR Börn frá leikskólunum 
Dalborg og Lyngholti sungu jólalög við 
tendrunarathöfnina.

MENNTUN Reykjavíkurborg hefur 
ákveðið að boðið verði upp á tón-
vísindasmiðjur í anda Bjarkar 
Guðmundsdóttur tónlistarkonu í 
öllum grunnskólum borgarinnar 
í vetur. 

Um samstarfsverkefni Reykja-
víkurborgar, Háskóla Íslands og 
Bjarkar Guðmundsdóttur er að 
ræða. Ber það nafnið Biophilia í 
skólum og nær til 5.-7. bekkjar.

Markmið þessa verkefnis er að 
samþætta á nýstárlegan hátt tón-
list, vísindi, tölvutækni, móðurmál 
og jafnvel fleiri námsgreinar. - shá

Grunnskólar Reykjavíkur:

Tónlistarnám í 
anda Bjarkar

NOREGUR 85 prósent Norðmanna 
eru þeirrar skoðunar að flestir 
innflytjendur gegni mikilvægu 
hlutverki í atvinnulífinu. Þetta 
kemur fram í nýrri rannsókn 
norsku hagstofunnar. Hlutfallið 
var 73 prósent fyrir hryðjuverka-
árásirnar hinn 22. júlí. 

Þá segja 82 prósent að flestir 
innflytjendur geri menningarlífið 
auðugra, sem er tíu prósentustig-
um meira en fyrir árásirnar. 

Níu af hverjum tíu Norðmönn-
um telja að innflytjendur eigi 
að hafa sömu atvinnutækifæri 
og aðrir. Konur voru jákvæðari 
gagnvart innflytjendum en karlar 
og yngra fólk frekar en eldra. - þeb

Norðmenn eftir árásirnar:

Jákvæðni í garð 
innflytjenda

Hefurðu áhyggjur af hömlum 
á erlendri fjárfestingu hér á 
landi? 
Já 47%
Nei 53%

SPURNING DAGSINS Í DAG

Kaupir þú geisladiska? 

Segðu þína skoðun á Vísir.is. 

HANNES 
SMÁRASON

KJÖRKASSINN
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Sofðu vel um jólinólini

Svæðisskipt þrýstijöfnunardýna sem veitir ýn
fullkominn stuðning. Tveir stífleikar.ng
Queen 153x203 cm á íslenskum botni 03
179.900 kr. Nú 169.900 kr.

Íslenskur höfuðgafl 94.900 kr.
(Sé keypt rúm fæst 20% afsláttur 
af höfuðgafli og fylgihlutum.)m

BOAS leður sjónvarpssófi 3 sæta. BO sæ 169.900 kr.

Mikið úrval af svefnsófum

Saga/Freyja hágæða heilsudýna. 
Gerð úr 7 svæðisskiptu pokagormakerfi 7
með 4 cm þrýstijöfnunarefni í bólstrun. eeð ð 
Queen 153x203 cm á íslenskum botni 
129.900 kr. 129 900 kkr. Nú 119.900 kr.

Þór hágæða heilsudýna. Gerð úr tvöföldu 7 öf
svæðisskiptu pokagormakerfi agæð
með þrýstijöfnunarefni. 
Queen 153x203 cm á íslenskum botni 20
149.900 kr. Nú 139.900 kr.

Board Wallhugger stillanlegt rúm. 
itt vinsælasta stillanlega rúmið. itt vinsælasta stillanlega rúmið

2x90x200 cm með okkar bestu cm
Q-care heilsudýnu 549.900 kr.ls

Nú 529.900

Proflex stillanlegt rúm. 
Gott stillanlegt rúm á frábæru verði. Gott stillanlegt rúm á frábæru verði
2x90x200 cm með okkar bestu
IQ-care heilsudýunu 399.900 kr.
Nú 379.900 kr.

BOAS leður hægindastóll. 79.900 kr.

BOAS rafmagns lyftu stólar.  ly 149.900 kr.

Vinsælasta jólagjöfin,
IQ-Care heilsukoddar.
3 stærðir.

12 mánaða 

vaxtalausar 

greiðslur

Hágæða Damask 
sængurverasett í miklu úrvali.as
Frá 8.900 kr.  Nokkrar stærðir

20% afsláttur

Ný sending20% afsláttur

afsláttur 

B
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2
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NN

(Gildir ekki með öðrum tilboðum)kk

verðsamanburð
Gerið gæða- og 
verðsamanburð
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TÆKNI Fyrirtækið Ekso Bionics 
kynnti í gær byltingarkennda nýj-
ung sem hjálpar mænusköðuðum og 
öðrum sem bundnir eru í hjólastól 
að rísa á fætur og ganga óstudd.

Starfsemi Ekso Bionics er í 
nágrenni San Francisco í Banda-
ríkjunum, en forstjóri fyrirtækis-
ins er Eyþór Bender. Um er að ræða 
svokallaðan þjark, vélbúnað, grind 
og hækjur. Notandi festir vélina á 
bak sér og fætur. Vélin gerir mann-
eskjunni síðan kleift að rísa úr sæti 
sínu með því að styðja sig við hækj-
urnar. Hækjurnar eru tengdar vél-
inni sem drífur fæturna áfram og 
notandinn gengur nokkuð öruggum 
og eðlilegum skrefum.

Eyþór segir að Ekso Bionics hafi 
unnið að verkefninu í um þrjú ár.

Búnaðurinn hefur verið notaður 
undanfarið ár á tíu endurhæfingar-
stöðum um öll Bandaríkin.

Aðspurður segir Eyþór að búnað-
urinn ætti því að geta verið kominn 
til Íslands áður en langt um líði, en 
Ekso Bionics er nú í viðræðum við 
nokkrar stöðvar hér á landi.

„Þær eru á byrjunarstigi og 
kannski of snemmt að spá fyrir um 
það, en þar sem við erum nokkr-
ir Íslendingar í fyrirtækinu væri 
gaman að ná festu hér á landi 
fljótlega.“

Vonir standa þó til þess að tæki 
fyrir almennan markað verði 
tilbúið árið 2014.

„Það verður þá orðinn mun sér-
hæfðari búnaður sem er sniðinn að 
þörfum hverrar manneskju og hægt 
væri að nota hann daglega.“

Eyþór segir auk þess að þó að 
vissulega væri spennandi að vinna 
að nýrri tækni sé persónulegi 
þátturinn ekki síður gefandi.

„Þetta er ótrúleg tilfinning og 
maður venst henni aldrei. Þegar 
fólk stendur upp eftir mörg ár 
í hjólastól er það ekki bara það 
sem upplifir þessa breytingu, 
heldur fjölskyldan og allir nánustu 

aðstandendur. Það er ótrúlegt aðsjá 
og snertir mann alltaf.“

Fram í tímann séð eru fleiri tæki-
færi fyrir tæki af þessari gerð, og 

þá á enn fleiri sviðum. „En við 
erum að einbeita okkur að heilsu-
geiranum og erum rétt að byrja 
þar.“ thorgils@frettabladid.is

Standa upp úr hjóla-
stól og ganga af stað
Nýr tæknibúnaður gerir fólki sem bundið var við hjólastól kleift að ganga á ný. 
Amanda Boxtel segir þjarkinn hafa gefið sér nýja sýn á lífið eftir nær tuttugu 
ár í hjólastól. Stefnt er að því að tækið komi á almennan markað árið 2014. 

Á GANGI Amanda Boxtel sýndi virkni gönguþjarksins frá Ekso Bionics á kynningar-
fundi í Hörpu í gær. Hún segir tækið geta gjörbreytt lífi margra.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

1 Hve margir hafa setið á ráðherra-
stóli frá síðustu alþingiskosningum?

2 Hve mörg börn slasast á ári 
við að detta úr innkaupakerrum í 
verslunum?

3 Hvaða ensku lið eru komin áfram 
í 16 liða úrslit Meistaradeildar 
Evrópu?

SVÖR

1. 14. 2. Um 100 börn ár hvert.
3. Arsenal og Chelsea. 

Jólagleði og kynning á námskeiðum vorannar 2012
Nýja ljós – Viska og gleði – Heimur í nýju ljósi

Laugardaginn 10. desember 2011 kl.13:00-18:00
Dagskrá:
♣ Kynning á námskeiðum vorannar 
♣ Spilin dregin 
♣ Upplestur –frumsamið efni
♣ Jólahugvekja og hugleiðsla 

Allir velkomnir
Köllunarklettsvegi 1. 3. hæð í lyftuhúsi 104 Reykjavík

viskaoggledi.is
heimurinyjuljosi.is

Með því að kaupa 
FRIÐARLJÓSIÐ 
styrkir þú hjálparstarf 
og um leið verndaðan 
vinnustað.
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LÁTUM

FRIÐARLJÓSIÐ
LÝSA UPP AÐVENTUNAÐVVEENNTTU

Sérblaðið jólagjöfin hennar fylgir 
Fréttablaðinu þann 15. desember.

JÓLA
GJÖFIN

HENNAR

BÓKIÐ AUGLÝSINGAR 
TÍMANLEGA:

BENEDIKT FREYR JÓNSSON
S: 512 5411, GSM: 823 5055
benediktj@365.is

NEYTENDAMÁL Talsverður munur er á verði bóka á 
milli verslana fyrir þessi jólin. Munurinn er í flest-
um tilfellum á bilinu 30 til 60 prósent á hæsta og 
lægsta verði. 

Þetta leiddi verðlagskönnun verðlagseftirlits ASÍ 
í ljós, en könnunin var framkvæmd á þriðjudag. Var 
gerður verðsamanburður á 63 bókatitlum í 12 bóka-
búðum og verslunum víðs vegar um landið.

Lægsta verðið var oftast að finna í verslunum 
Bónus eða á 25 titlum. Bónus hafði þó fæsta bóka-
titla til sölu, aðeins 29 af þeim 63 sem voru skoðað-
ir. Á eftir Bónus kom Bóksala stúdenta með lægsta 
verðið á 16 titlum.

Hæsta verðið var oftast að finna í bókabúðinni 
Iðu í Lækjargötu, í um helmingi tilfella. Þá voru 
Mál og menning Laugavegi og A4 Smáratorgi með 
hæsta verðið á 29 titlum.

Mesti munur á hæsta og lægsta verði var á sögu-

bókinni Dauðinn í Dumbshafi. Var bókin 66 pró-
sentum dýrari í Hagkaupum en í Bónus. Minnstur 
munur var hins vegar á hljóðbókinni Sólskinsbarn, 
sem kostaði ýmist 2.490 eða 2.499 krónur.

Bókabúðin Penninn-Eymundsson neitaði að taka 
þátt í verðlagskönnuninni.  - mþl

Verðlagskönnun Alþýðusambands Íslands á jólabókum:

Mikill verðmunur á jólabókum

JÓLABÓKAFLÓÐIÐ Lægsta bókaverðið var oftast í Bónus í 
verðlagskönnun ASÍ. Hæsta verðið var oftast í bókabúðinni 
Iðu. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

STJÓRNMÁL Nýr stjórnmálaflokkur, 
með Guðmund Steingrímsson og 
Heiðu Kristínu Helgadóttur í broddi 
fylkingar, var formlega kynntur til 
sögunnar í Norræna húsinu í gær. 

Flokkurinn hefur enn ekki hlotið 
nafn en efnt hefur verið til nafna-
samkeppni á nýrri heimasíðu, www.
heimasidan.is, þar sem landsmenn 
geta lagt sitt af mörkum til nafn-
giftarinnar. Guðmundur Stein-
grímsson, þingmaður utan flokka, 
segir ástæðu samkeppninnar vera 
táknræns eðlis. 

„Við viljum starfa í þessum anda 
og fá hugmyndir frá öllum,“ segir 

Guðmundur, sem sjálfur lagði til 
nafnið Nýi flokkurinn. Samstarfs-
kona hans, Heiða Kristín, lagði 

fram fyrstu tillöguna og var hún 
Bjarti flokkurinn. 

Heiða Kristín og Guðmundur 
segjast ekki geta sett flokkinn á 
„hinn hefðbundna hægri–vinstri 
skala“ en segja hann aðhyllast 
grundvallargildi eins og umhverf-
isvernd, alþjóðastefnu, jöfnuð, 
mannréttindi, frið og athafnafrelsi. 
Guðmundur segir hugtakið „frjáls-
lyndi“ útjaskað og því sé þörf á að 
endurskilgreina stjórnmálin frá 
grunni. 

Forsvarsmenn hins nýja flokks 
hafa verið í viðræðum við fólk 
alls staðar að frá landinu og segir 

Guðmundur mikinn áhuga vera 
fyrir hendi í öllum kjördæmum. 
Hann nefnir þar sem dæmi ein-
staklinga úr L-listanum á Akur-
eyri, Fjarðalistanum í Fjarðabyggð 
og Kópavogslistanum. 

Spurð hvaða flokki sem nú starf-
ar á þingi nýi flokkurinn gæti 
helst hugsað sér að starfa með 
eftir kosningar segja Heiða Krist-
ín og Guðmundur starfið ekki vera 
komið svo langt. Allt sé opið í þeim 
efnum, enda sé fullmótuð stefnu-
skrá flokksins ekki tilbúin. Hún 
verði formlega kynnt til sögunnar 
á næstunni. - sv

Nýr stjórnmálaflokkur sem bjóða mun fram fyrir næstu þingkosningar kynntur formlega til sögunnar í gær:

Ekki hægt að setja flokkinn á hefðbundinn skala

FORSVARSMENN NÝJA FLOKKSINS Heiða 
Kristín og Guðmundur vilja að almenn-
ingur velji nafn hins nýja stjórnmálaafls.
 FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Amanda Boxtel lamaðist fyrir neðan mitti í skíðaslysi fyrir nær tuttugu 
árum. Hún lét það þó ekki aftra sér frá því að lifa innihaldsríku lífi þar sem 
hún ferðast mikið og er afar virk, en hún segir þjarkinn hafa gjörbreytt sýn 
sinni á lífið. Hún hefur verið reynslunotandi í ár og sýndi gestum í gær, sem 
margir voru einmitt bundnir í hjólastól, hvernig tækið virkar. Hún brosti 
breitt þegar hún stóð upp úr stólnum. „Í hvert skipti sem ég stend upp er 
það eins og í fyrsta skiptið og það vekur með mér mjög sterkar tilfinningar. 
Ég hef verið lömuð í nær 20 ár og get nú gengið ein og óstudd.“

Amanda sagði að ef hún hefði yfir slíku tæki að ráða heima við myndi 
það breyta miklu. „Það eru helst þessir litlu einföldu hlutir eins og að standa 
í eldhúsinu mínu og geta séð yfir húsið og ofan í pottana á eldavélinni. Fyrst 
og fremst að geta staðið og gengið um.“

Gerir hið ómögulega mögulegt

VEISTU SVARIÐ?
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EVRÓPUSAMBANDIÐ „Því lengur sem 
við tefjum málið, þeim mun dýr-
keyptari og árangursminni verð-
ur lausnin,“ sagði Nicolas Sarkozy 
Frakklandsforseti við flokks-
félaga sína í gær, þegar leiðtoga-
fundur Evrópusambandsins stóð 
fyrir dyrum. „Ef við náum ekki 
samkomulagi á föstudag fáum við 
ekkert annað tækifæri.“

Leiðtogar margra Evrópuríkja 
hittust í Marseille í Frakklandi 
í gær á fundi evrópskra íhalds-
flokka en héldu síðan til Brussel á 
leiðtogafund Evrópusambandsins, 
þar sem tillögur þeirra Sarkozys 
og Angelu Merkel Þýskalands-
kanslara um strangara bandalag 
evruríkjanna um ríkisfjármál eru 
til umræðu.

Fáir virtust bjartsýnir á að sam-
komulag tækist á leiðtogafundin-
um, þótt markaðir biðu spenntir 
eftir lausn frá Evrópusambandinu 
sem gæti bjargað evrunni frá enn 
frekari skakkaföllum.

„Ég held að þetta sé mögulegt,“ 
sagði þó José Manuel Barroso, for-
seti framkvæmdastjórnar ESB. 
„Ég held að það sé lífsnauðsynlegt, 
og forysta í stjórnmálum snýst 
um að gera mögulegt það sem er 
nauðsynlegt.“

Seðlabanki Evrópusambands-
ins lækkaði í gær stýrivexti sína 
í annað sinn á tveimur mánuðum, 
að þessu sinni úr 1,25 prósentum 
niður í eitt prósent, í von um að það 
hefði góð áhrif á efnahagslífið í 
aðildarríkjum sambandsins.

Seðlabankar nokkurra aðildar-

ríkjanna eru hins vegar farnir að 
búa sig undir upplausn evrusvæð-
isins eða jafnvel hrun evrunnar.

Í gær var svo skýrt frá því að 
fjármálaeftirlit Evrópusambands-
ins hefði gert skyndiálagspróf á 
þýskum bönkum, og sex þeirra, 
þar á meðal Deutsche Bank og 
Commerzbank, hefðu rétt skrölt í 
gegnum það. Þessir sex bankar fá 
nú frest fram í júní til að bæta úr 
fjárhagsstöðu sinni.

Merkel og Sarkozy náðu á mánu-
dag samkomulagi um tillögur sem 
fela meðal annars í sér breyting-
ar á stofnsáttmálum Evrópusam-
bandsins. Bretar hafa verið and-
vígir slíku og vilja að minnsta 
kosti fá í staðinn að liðkað verði til 
fyrir fjármálafyrirtækjum í Lond-
on. Jean-Claude Juncker, forsætis-
ráðherra Lúxemborgar, tekur illa í 
þær kröfur Breta.

„Við verðum að vonast eftir sátt-
mála allra aðildarríkjanna 27, en 
ef einhver ríki vilja ekki fylgja 
okkur í leitinni að betra skipulagi 
Evrópusambandsins verðum við að 
láta sáttmála 17 ríkja duga,“ sagði 
Juncker og átti þar við evruríkin 
sautján. gudsteinn@frettabladid.is

Ef við náum ekki 
samkomulagi á 

föstudag fáum við ekkert 
annað tækifæri.

NICOLAS SARKOZY 
FRAKKLANDSFORSETI

Tekist á um 
evrusvæðið
Leiðtogar Evrópusambandsins tóku misvel í hug-
myndir Þjóðverja og Frakka um breytingar á stofn-
sáttmála Evrópusambandsins í Marseille í gær.

Gríska stjórnkerfið ófært um verkið

LEIÐTOGAR Á FUNDI Angela Merkel, Nicolas Sarkozy og José Manuel Barroso á 
flokksþingi Evrópska þjóðarflokksins, sem er Evrópuþingsflokkur evrópskra íhalds-
flokka. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

BRUSSEL, FRÉTTABLAÐIÐ Utanríkis-
ráðherrar Atlantshafsbandalagsins 
(NATO) fordæmdu í gær hryðju-
verkin í Afganistan fyrr í vikunni 
en lýstu því engu að síður yfir að 
ástandið í landinu færi batnandi. 
NATO hyggst styðja Afganistan 
með háum fjárframlögum og marg-
víslegri aðstoð eftir árið 2014, en þá 
er áætlað að herlið bandalagsins hafi 
yfirgefið landið.

Anders Fogh Rasmussen, fram-
kvæmdastjóri NATO, sagði upp-
reisnarmenn í Afganistan nú 
veikari en áður. Árásum á alþjóða-

liðið (ISAF) hefði fækkað um fjórð-
ung síðan í fyrra og og í lok ársins 
yrði landsvæði þar sem um helming-
ur landsmanna byggi undir stjórn 
afganskra öryggissveita sem nytu 
aðeins stuðnings frá ISAF.

Rasmussen sagði að NATO yrði að 
búa sig undir stuðning við Afganist-
an um langan tíma. Á næstu þremur 
árum myndi hlutverk bandalagsins í 
landinu færast frá beinni þátttöku í 
aðgerðum gegn uppreisnarmönnum 
yfir í þjálfun og stuðning. Afganist-
an myndi áfram þurfa mikinn fjár-
stuðning eftir 2014 og leiðtogar 

NATO myndu á fundi sínum í maí 
samþykkja heildstæðan pakka með 
stuðningsaðgerðum. Allt alþjóða-
samfélagið yrði hins vegar að leggja 
sitt af mörkum.

„NATO og samstarfsríki þess í 
ISAF munu ekki hlaupa frá ókláruðu 
verki. Við munum ekki missa Afgan-
istan aftur í hendur vígamanna,“ 
sagði Rasmussen.

Framkvæmdastjórinn sagðist 
aðspurður ekki vilja nefna tölu um 
hvað það myndi kosta að halda úti 
352.000 manna her- og lögregluliði 
Afgana sjálfra. Talið er að rekstur 
öryggissveitanna kosti meira en sem 
nemur öllum tekjum afganska rík-
isins, þannig að alþjóðleg aðstoð er 
óhjákvæmileg. Fæstir ríkissjóðir 
eru hins vegar aflögufærir. - óþs

NATO telur ástandið í Afganistan fara batnandi þrátt fyrir hryðjuverk:

Afganar munu þurfa aðstoð í mörg ár

TÆKNI Netfyrirtækið Yahoo! vann 
í vikunni dómsmál gegn taí-
lenskum og nígerískum tölvu-

svindlur-
um. Fram 
kemur í 
frétt CNN 
að fyrir-
tækinu 
hafi verið 

dæmdar skaðabætur upp á 72 
milljarða króna.

Þrjótarnir höfðu sent hátt í 
12 milljónir ruslpósta í gegnum 
tölvupóstþjónustu Yahoo! þar 
sem viðtakendum var tjáð að þeir 
hefðu unnið í lottói.

Þrátt fyrir að fjárhæðin kæmi 
sér eflaust vel eru litlar líkur til 
þess að Yahoo! muni sjá nokkuð 
af peningunum því að enginn sak-
borninganna hefur látið ná í sig 
undanfarið. - þj

Fórnarlamb tölvuþrjóta:

Yahoo! fagnaði 
sigri á netbófum Gríska stjórnkerfið fær mjög harðan dóm hjá alþjóðlegu Efnahags- og 

framfarastofnuninni OECD, sem hefur birt ítarlega úttekt á lykilstofnunum 
Grikklands.

„Grísk stjórnvöld hafa til þessa hvorki verið fær um né hæf til að gera 
miklar endurbætur,“ hafði þýska dagblaðið Die Welt eftir Caroline Varley, 
sem hafði umsjón með úttektinni.

Landlæg spilling, samskiptaleysi milli ráðuneyta 
og skortur á framtíðarsýn eru meðal þess sem 
stofnunin segir standa því fyrir þrifum að 
Grikkir geti á næstu árum framkvæmt þær 
kerfisbreytingar og aðhaldsaðgerðir sem 
nauðsynlegar eru, eigi grískt efnahagslíf 
að geta komist út úr kreppunni.

„Ráðuneytin taka ákvarðanir sem oft 
skila sér ekki í neinum áþreifanlegum 
árangri,“ segir í skýrslunni frá OECD. „Þrátt 
fyrir einhverjar endurbætur eru breyting-
arnar of hægfara og sundurlausar,“ segir þar 
enn fremur.

Skýrslan er áfellisdómur yfir gríska stjórnkerf-
inu og dregur mjög úr vonum um að Grikkir geti 
tekið á þeim innanlandsvanda sem smitað hefur út frá 
sér yfir til annarra ríkja evrusvæðisins.

HERMAÐUR Í FELUBÚNINGI Hermenn 
í Gvatemala klæddust felubúningi í 
tengslum við útskriftarathöfn sína í 
vikunni. NORDICPHOTOS/AFP

Við munum ekki 
missa Afganistan 

aftur í hendur vígamanna.

ANDERS FOGH RASMUSSEN
FRAMKVÆMDASTJÓRI NATO
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LYNX Xtrim Boondocker SKI-DOO Summit 146 CAN-AM Max XT 500
2012 árgerð 2012 árgerð 2012 árgerð

Nýjasti sleðinn frá Lynx býður upp á algjört frelsi

fyrir þá sem leggja á ósnertar og brattar hlíðar.

Frábærir aksturseigin leikar þessa einfalda og létta

sleða standa undir væntingum harðasta sleðafólks

og kraftmikill sleðinn gefur ekkert eftir í mjúkum 

snjónum.

Nýr sleði með 146 belti, hannaður fyrir alvöru 

fjallafólk. Sérstyrkt grind og ein besta fjöðrun 

sem býðst í dag. Sleðinn er einnig fáanlegur

með 154 belti.

Outlander 500 er sterkbyggður vinnuþjarkur 

með eiginleikum á borð við DESS™ stafrænt 

kóðað öryggiskerfi og sjálfstæðri fjöðrun. 

Mikill staðalbúnaður fylgir: Dráttarspil, álfelgur, 

handahlífar og götuskráning.

Vél: Startkerfi:

Bensíntankur: Olíutankur:

Kælikerfi: Breidd beltis:

Hestöfl: Þyngd:

Rotax E-Tec 800R Rafstart

39 l 3,7 l

Vatnskæling 380 mm

155+ 218 kg

Vél: Vél:Startkerfi: Startkerfi:

Bensíntankur: Bensíntankur:Olíutankur: Dráttargeta:

Kælikerfi: Kælikerfi:Breidd beltis: Þjófavörn:

Hestöfl: KW:Þyngd: Þyngd:

Rotax E-Tec 800R V-twin, 499.6ccValm. Rafstart

40 l 16,3 l3,7 l 590 kg

Vatnskæling Vatnskæling406 mm D.E.S.S.

155+ 15206 kg 319 kg

28.990 KR. 4.990 KR.

BRP PROGEAR TASKA
SCOTT HJÁLMATASKAMeð hjólum

Jólaverð Jólaverð

27.990 KR.

SCOTT PEYSUBRYNJA
Stærðir S–XXL

4.490 KR.

SCOTT ANDLITSGRÍMA
Stærðir S–XL, góð öndun

JólaverðJólaverð

VERÐ ÁÐUR 34.990 KR.VERÐ ÁÐUR 35.990 KR. VERÐ ÁÐUR 5.490 KR.VERÐ ÁÐUR 5.990 KR.

– FULLT HÚS ÆVINTÝRA

Munið gjafabréfin!
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STJÓRNSÝSLA Hafnarfjarðarbær 
hefur samið við þýsku fjármála-
stofnanirnar DEPFA ACS og FMS 
Wertmanagement um framleng-
ingu á erlendum lánum sveitar-
félagsins. Samkomulagið nær yfir 
13 milljarða af skuldum Hafnar-
fjarðar. Þar af voru 4,3 milljarð-
ar á gjalddaga í apríl síðastliðn-
um og 5,5 milljarðar á gjalddaga 
í janúar á næsta ári.

Skuldir bæjarins voru um síð-
ustu áramót rúmir 30 milljarð-
ar króna, sem jafngildir 243 
prósentum af tekjum bæjarins í 
fyrra.

„Þetta sam-
komulag hefur 
gríðarlega 
mikla þýðingu 
fyrir bæinn 
því þetta eyðir 
þeirri óvissu 
sem við höfum 
búið við. Þetta 
setur afborgun-
arferlið í þann-
ig ramma að 
það rúmast vel innan þeirra fjár-
hagsáætlana sem við höfum gert 
til næstu ára,“ segir Guðmundur 
Rúnar Árnason, bæjarstjóri 

Hafnarfjarðar, og bætir því 
við að fínt jafnvægi sé að nást í 
rekstur bæjarins eftir erfið ár.

Samkomulagið kveður á um 
lán til fjögurra ára með afborg-
unum og greiðslu vaxta á þriggja 
mánaða fresti. Í tilkynningu frá 
bænum segir að sveitarfélagið 
geti vel staðið undir greiðslum af 
láninu. Þá leggur bærinn meðal 
annars óseldar en skipulagð-
ar lóðir í bænum og skuldabréf 
við Alterra Power (áður Magma 
Energy) að veði fyrir láninu.

Fjárhagsáætlun fyrir árið 
2012 var lögð fram í bæjarstjórn 

á miðvikudag. Stefnt er að því að 
rekstarniðurstaða A- og B-hluta 
verði samanlagt jákvæð um 156,7 
milljónir. Á árinu er ráðgert að 
greiða niður lán að fjárhæð 1,4 
milljarðar króna en áætlað veltu-
fé samantekið frá rekstri A- og B-
hluta er áætlað 1,9 milljarðar.

Þá er í fjárhagsáætluninni gert 
ráð fyrir hóflegum hækkunum 
á gjaldskrá sveitarfélagsins en 
samkvæmt tilkynningu munu 
þær í flestum tilfellum aðeins 
fylgja verðlagsbreytingum og 
hækkunum á verði aðfanga og 
launa.  - mþl

Fjárhagsáætlun fyrir árið 2012 gerir ráð fyrir afgangi af rekstri og niðurgreiðslu á lánum:

Hafnarfjarðarbær semur um erlend lán

GUÐMUNDUR 
RÚNAR ÁRNASON

MEÐ HNÍFINN Á LOFTI Á helgideginum 
Ashura minnast sumir múslímar 
sorgardags í sögunni með því að skera 
sig til blóðs, eins og þessi maður í 
Bagdad. NORDICPHOTOS/AFP

Bæjarstjórn Akureyrar auglýsir hér með tillögu að 
breytingu á aðalskipulagi skv. skipulagslögum nr. 
123/2010.

Í tillögunni er gert ráð fyrir nýrri háspennulínu, Blöndulínu 
3, tengivirki við Kífsá og háspennustrengjum að tengivirki á 
Rangárvöllum og þaðan að Krossanesi. 

Tillöguuppdráttur ásamt greinargerð mun liggja frammi í 
þjónustuanddyri Akureyrarkaupstaðar, Geislagötu 9,  
1. hæð, frá 7. desember 2011 til 19. janúar 2012, svo að 
þeir sem þess óska geti kynnt sér tillöguna og gert við 
hana athugasemdir. Tillagan er einnig birt á heimasíðu 
Akureyrarkaupstaðar, www.akureyri.is/skipulagsdeild.

Frestur til að gera athugasemdir við tillöguna rennur 
út kl. 16.00 fimmtudaginn 19. janúar 2012 og skal 
athugasemdum skilað skriflega til skipulagsdeildar 
Akureyrarkaupstaðar, Geislagötu 9, 3. hæð, og/eða í 
tölvupósti (arnarb@akureyri.is) þar sem nafn, kennitala  
og heimilisfang sendanda kemur fram.

Skipulagsstjóri Akureyrarkaupstaðar

Flutningslínur raforku
og tengivirki við Kífsá

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

– Afslátt eða gott verð?

Kletthálsi 7 - Reykjavík 
Fuglavík 18 - Reykjanesbæ 
Furuvöllum 15 - Akureyri 

GOTT FYRIR BÍLINN

Deka Tjöru- og olíu-
hreinsir 4 lítrar

1.550

Rúðuvökvi -18 C  4 lítrar 

 
540

  

TIA-JM-3340 
Bílaþvottakústur

1.795

1400W
360 min/lit/klst
Þolir 50C heitt vatn
5 metra barki
Sápubox

  Black&Decker 
  háþrýstidæla 
  110 bar 

15.900

Álskófla S805-2Y 

1.590,-

FÓLK Jón Gnarr borgarstjóri opn-
aði nýjan jólamarkað á Ingólfs-
torgi í gærdag. Markaðurinn 
verður opinn á torginu til jóla, en 
hann er hluti af átaki borgarinn-
ar sem nefnist Jólaborgin Reykja-
vík. 

Á jólamarkaðnum verður 
ýmislegt til sölu í bjálkakofum 
sem þar hefur verið komið fyrir. 
Meðal þess er hönnun, handverk, 
kjöt beint frá býli, jólaskraut og 
fleira jólatengt. Þá verða ýmsir 
viðburðir á torginu í tengslum við 
markaðinn sem og annars staðar 
í borginni. 

Jón Gnarr afhenti viðurkenn-
ingarskjöl fyrir fegurstu jóla-
glugganna í miðborginni og fengu 
Aurum í Bankastræti og Eva og 
Nostalgía á Laugavegi viðurkenn-
ingar. - þeb

Jólamarkaður á Ingólfstorgi verður opinn alla daga fram að jólum: 

Borgarstjóri opnaði jólamarkað

INGÓLFSTORG Í JÓLABÚNINGI Talsverður fjöldi fólks lagði leið sína á Ingólfstorg 
síðdegis í gær þegar markaðurinn var opnaður þar.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

LÖGREGLUMÁL Hlutfall erlendra 
ríkisborgara sem kærðir hafa 
verið fyrir afbrot hér á landi er 
orðið það sama og það var fyrir tíu 
árum, eða um 1,9 prósent af heild-

arfjölda skráðra 
á landinu. Hafa 
ber í huga að 
fleiri erlendir 
ríkisborgarar 
eru hér á landi 
heldur en töl-
urnar segja til 
um, því ekki 
er hægt að 
aðgreina ferða-
menn sem ger-
ast brotlegir og 

ekki eru allir þeir sem eru búsettir 
hér skráðir í þjóðskrá. 

Samkvæmt tölum Hagstofunn-
ar fyrir árið 2010 voru rúmlega 
21.700 erlendir ríkisborgarar 
skráðir á Íslandi, sem er fækk-
un um tæplega 3.000 manns frá 
árinu áður, þegar skráðir voru um 
24.400 einstaklingar. Árið 2005 
voru erlendir ríkisborgarar 10.600 
talsins. 

Helgi Gunnlaugsson afbrota-
fræðingur segir mikilvægt að átta 
sig á að dreifing þeirra erlendu 
ríkisborgara sem hér voru árin 
2007 og 2008 sé allt önnur en 
Íslendinga og bendir þar sérstak-
lega á að hlutfall meintra brota-
manna sé komið í samt horf og 
fyrir tíu árum. 

„Það er afar áhugavert,“ segir 
Helgi, en árið 2000 voru um 7.300 
erlendir ríkisborgarar skráðir í 
þjóðskrá, þrefalt færri en í dag. 

„Hlutfall erlendra ríkisborgara 
er talsvert hátt hér á landi, eða 
yfir sjö prósent. Vissulega hefur 
það minnkað á allra síðustu árum, 

en ekki eins mikið og allir vilja 
meina,“ segir Helgi og bendir á 
að meirihluti þeirra sem hér voru 
á góðærisárunum voru í miklum 
meirihluta karlar í yngri kant-
inum, á þeim aldri þar sem brot 
koma upp að öllu jöfnu. 

„Það var sá hópur sem sést mest 
í gögnum lögreglu yfirleitt svo það 
er ekki óeðlilegt að sjá hærri pró-
sentutölu hjá erlendum ríkisborg-
urum en hjá Íslendingum þar sem 
þeir dreifast öðruvísi.“

Helgi segir brýnt fyrir almenn-
ing að átta sig á að ef heildar-
fjöldi yfir þjóðerni brotamanna 
hér á landi er skoðaður kemur 
það afar skýrt í ljós að í langflest-
um tilvikum eru brotin framin af 
Íslendingum. 

„En þegar þessi einstöku mál 
koma upp, eins og til dæmis 

úraránið, þá virðist fólk fá á til-
finninguna að brotamennirnir 
séu meira og minna útlendingar. 
En það er bara alls ekki þannig,“ 
segir hann og undirstrikar að 
slík hugsun ýti undir fordóma og 
jafnvel útlendingahatur. 

Rannveig Þórisdóttir, deildar-
stjóri hjá lögreglunni á höfuðborg-
arsvæðinu, segir að þó tölurnar 
væru leiðréttar fyrir aldri og kyni, 
sé samt umframhækkun á afbrot-
um meðal erlendra karlmanna. 
Það skýrist líklegast af því að fólk 
skráir sig ekki alltaf inn í landið, 
líkt og áður sagði. „Því er fjöldinn 
ónákvæmur,“ útskýrir Rannveig. 
„Það skiptir máli þegar vantar 
þúsund manns í 20 þúsund manna 
hóp. En fyrir 300 þúsund skiptir 
það hlutfallslega mun minna máli.“
 sunna@frettabladid.is

Hlutfall meintra brotamanna
Af fjölda íbúa 1998 til 2010

4

3,5

3

2,5

2

1,5

1

0,5

0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

%
 a

f í
bú

af
jö

ld
a

■ Erlendir ríkisborgarar
■ Íslenskir ríkisborgarar

HEIMILD: LÖGREGLUSTJÓRINN Á HÖFUÐBORGARSVÆÐINU

Hlutfall kærðra nú 
svipað og árið 2000
Hlutfall meintra erlendra brotamanna af fjölda íbúa hér á landi er orðið eins 
og það var árið 2000. Fór í 4% árið 2008 en er komið niður í 1,9%. Mikilvægt að 
skoða ólíka dreifingu íbúa á landinu eftir þjóðerni, segir afbrotafræðingur.

HELGI 
GUNNLAUGSSON
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Föstudagsviðtaliðföstudagur Carlos Bronzatto, formaður Alþjóðlegra fjárfestingasamtaka

Áreiðan-
leiki í reglu-
gerðum er 
lykilatriði, 
sérstaklega 
þar sem þið 
eruð land 
sem býr ekki 
við stóran 
markað.

A
llar þjóðir heimsins 
keppast við að laða 
til sín erlendar fjár-
festingar og er mikil 
samkeppni þar á milli. 
Síðustu árin hefur 

slíkt valdið deilum hér á landi og oft 
hefur verið erfitt að negla niður hver 
stefna stjórnvalda er í málaflokknum. 
Carlos Bronzatto er framkvæmda-
stjóri World Association of Invest-
ment Promotion Agencies (WAIPA), 
sem útleggja mætti sem alþjóðasam-
tök fjárfestingarstofa. Hann segir 
áreiðanleika í regluverki lykilinn að 
því að laða fjárfesta að.

Bronzatto segir Ísland geta lært 
margt af öðrum löndum þegar komi 
að erlendum fjárfestingum. Engin 
ástæða sé til þess að eyða tíma í að 
reyna að finna upp hjólið. Þess í stað 
geti Íslendingar byggt á reynslu ann-
arra þegar komi að kynningum á 
fjárfestingarmöguleikum.

Alþjóðlegt tengslanet
WAIPA eru alþjóðasamtök fjárfest-
ingarstofa um allan heim sem hafa 
tengsl sín á milli í gegnum samtökin. 
Ríkisstjórnir flestra landa hafa komið 
á fót slíkum stofnunum og er Íslands-
stofa dæmi um eina slíka. Bronzatto 
segir WAIPA virka eins og tengslanet 
á milli stofanna.

„Við erum aðallega með tengsl á 
milli ríkisstofnana sem eru að reyna 
að laða fjárfesta að. Einnig höfum við 
tengsl við ákveðna fjárfesta sem deila 
sinni reynslu með okkur um hvað það 
er sem fær þá til að velja einhvern 
einn stað umfram annan. Við erum 
ekki mikið í því að koma fólki saman, 
heldur fremur að deila reynslu og 
veita ráðgjöf.“

Bronzatto segir að stofnunin vinni 
einnig með alþjóðlegum stofnunum 
á sviði efnahagsmála beggja megin 
Atlantsála. Hann segir umhverfið að 
sumu leyti ólíkt í Bandaríkjunum en 
í Evrópu, en þekking á báðum mörk-
uðum sé fyrir hendi hjá WAIPA.

Ábatasöm verkefni
Bronzatto segir að þar sem Ísland sé 
lítið land og fámennt ættu stjórnvöld 
að einblína á ábatasöm verkefni þegar 
komi að beinni erlendri fjárfestingu. 
Mikilvægt sé að tengja saman marga 
aðila og gott sé ef það tengist háskól-
um og rannsóknum. Ríkisstjórnin 
þurfi að huga að því hvernig hægt sé 
að styðja við háskóla til þróunar rann-
sóknartækja sem nýta megi í mis-
munandi geirum efnahagslífsins.

Hann segist ekki hafa kynnt sér 
stöðuna á Íslandi sérstaklega en 
er mjög ánægður með áform ríkis-
stjórnarinnar í málaflokknum, sem 
betur verður komið að síðar. Hann 
fundaði með Katrínu Júlíusdóttur 
iðnaðarráðherra meðan á dvöl hans 
hér á landi stóð og segir WAIPA munu 
aðstoða við að kynna Ísland sem eftir-
sóknarverðan fjárfestingarkost.

„Mér sýnist að hér á landi séu aug-
ljóslega margir möguleikar á öllu sem 
tengist orku. Málið snýst um hvernig 
hægt er að stilla saman áhættuvægi 
varðandi orkuiðnaðinn og önnur tæki-
færi. Íslendingar þurfa að leggja höf-
uðið í bleyti og finna einnig aðra kosti 
sem landið getur nýtt sér.“

Sölumennska
Öll lönd vilja laða til sín erlenda fjár-
festingu og því getur samkeppnin 
orðið hörð. Bronzatto segir mikilvegt 
að Íslendingar skilgreini upp á hvað 
þeir ætli að bjóða. Það krefjist nafla-
skoðunar og heimavinnu.

„Sum lönd, svo sem Kína og Bras-
ilía, hafa svo stóra markaði að þau 
geta leyft sér að sitja og bíða fjár-
festa. Langflest þurfa hins vegar að 
berjast fyrir erlendri fjárfestingu og 
þar sem efnahagsástandið í heimin-
um er með þeim hætti sem raun ber 
vitni hafa mörg gömul og stór mark-
aðssvæði þurft að taka þátt í sam-
keppninni. Það eru áhrif efnahags-
kreppunnar.

Íslendingar þurfa að skilgreina 
hvað landið hefur upp á að bjóða sem 

önnur lönd hafa ekki; hvað er einstakt 
við Ísland. Annað sem er mjög mikil-
vægt er að velja hverjum á að kynna 
hugmyndina. Hverjum á að selja 
þetta? Það þarf að hugsa um Ísland 
sem vöru, skilgreina það sem gerir 
landið öðruvísi og hvaða möguleika 
er aðeins að finna hér. Þetta er því 
heilmikil sölumennska.

Síðan þarf að skoða hina hliðina, 
hvaða fjárfestar passa að þeim verk-
efnum sem hér standa til boða og 
hvernig er best að selja þeim verk-
efnin.

Fjárfestar koma ekki af sjálfu 
sér, það þarf að kynna þeim mögu-
leikana.“

Haldið að sér höndum
Efnahagskreppan hefur gert það að 
verkum að mun erfiðara er að kynna 
fjárfestum möguleg verkefni. Bron-
zatto segir hins vegar að kreppan 
skapi einnig ákveðin tækifæri.

„Það er mun erfiðara að laða að sér 
fjárfesta, þar sem fyrirtæki sitja á 
strák sínum. Menn passa upp á fjár-
muni sína og bíða þess sem verða vill 
í þróun efnahagsmála. Að sumu leyti 
er þetta hins vegar rétti tíminn þar 
sem fyrirtæki sitja á miklum fjár-
munum og góð verkefni gætu því 
fengið stuðning. Á móti vinnur að 
fyrirtæki eru treg til að fjárfesta nú 
um stundir.

Þetta er hins vegar rétti tíminn til 
að greina stöðuna, til að skilgreina í 
hvaða geirum Íslendingar vilja laða 
að sér fjárfestingu og upp á hvað 

Fjárfestar koma ekki af sjálfu sér
Gagnrýnt hefur verið að skýrar reglur um erlendar fjárfestingar skorti og oft og tíðum er vísað til mála Huangs og Magma í því sam-
hengi. Carlos Bronzatto, formaður Alþjóðlegra fjárfestingarsamtaka, sagði Kolbeini Óttarssyni Proppé frá mikilvægi áreiðanleika.

CARLOS BRONZATTO Mikilvægt er að regluverk sé áreiðanlegt og komi ekki aftan að fjárfestum. Þegar erlendir aðiilar velja verkefni til að festa fé sitt í huga þeir meðal 
annars að því. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Brunzatto segir orkuauðlindir vera viðkvæmt málefni í öllum löndum og mörg 
lönd setji reglur um eignarákvæði á þeim. Hann segir að svo lengi sem reglurnar 
séu skýrar og ljóst sé hvað megi og hvað ekki sé engin hætta við að fá útlendinga 
í verkefnafjármögnun. Tryggja þurfi að eignarhald auðlindanna sé áfram hjá 
Íslendingum.

„Þannig skapast tækifæri þegar ekki eru til fjármunir til að þróa ákveðin verkefni 
til að fá erlenda fjárfesta með. Þetta er svipað og að eiga bolta. Boltinn tilheyrir 
Íslandi, en til hvers að eiga bolta ef maður ætlar ekki að spila með hann? Svo lengi 
sem reglum stjórnvalda er fylgt og svo lengi sem það er skýrt að orkuauðlindir 
tilheyra þjóðinni er allt í lagi. Þannig er það í öðrum löndum. Hins vegar verður að 
tryggja að reglurnar um það séu skýrar.“

Auðlindir í eigu þjóðarinnar

landið hefur að bjóða. Kreppunni mun 
ljúka um síðir og þá er um að gera að 
vera tilbúinn. Því þarf þessi grunn-
vinna að hafa farið fram.“

Áreiðanleiki er lykilatriði
Íslandsstofa og Viðskiptaráð stóðu 
fyrir málþingi á þriðjudag um erlend-
ar fjárfestingar. Þar kom fram að 
mikið skorti á að reglur hér á landi 
væru skýrar og það fældi erlenda 
fjárfesta frá.

Iðnaðarráðherra og efnahags- og 
viðskiptaráðherra hafa lagt fram 
frumvarp á Alþingi sem á að bæta úr 
þessu. Meðal þess sem þar er að finna 
er stofnun fjárfestingarstofu, sem á 
að fylgjast með málaflokknum. Bron-
zatto segir gríðarlega mikilvægt að 
fjárfestar viti að hverju þeir gangi 
varðandi lög og reglur.

„Áreiðanleiki í reglugerðum er 

lykilatriði, sérstaklega þar sem þið 
eruð land sem býr ekki við stóran 
markað. Ég er því mjög ánægður með 
að ríkisstjórnin sé að stíga skref í þá 
átt að skýra regluverkið. Lítil hag-
kerfi hafa ekki efni á að vera með 
óskýrt regluverk og því er löngu tíma-
bært að þetta sé að gerast.

Þegar fjárfestar taka ákvörðun 
um það hvar þeir eigi að festa fé sitt 
vilja þeir búa við öryggi. Það er mjög 
slæmt þegar ákvarðanir einstaka 
stjórnmálamanna breyta hlutunum, 
sérstaklega á tímum þegar það verður 
æ mikilvægara að laða fjárfesta að. 
Það er mjög mikilvægt að pólitíkin 
þvælist ekki fyrir og vinni ekki með.

Hluti af vinnu fjárfestingarstofa er 
að auðvelda við að finna fjárfesta og 
semja við þá. Það er hluti af því sem 
margar ríkisstjórnir gera. Ég vona að 
þetta fari að gerast hér núna.“



Grenilengja 2,7 metrar

690

Yes Play Ítölsk iðnaðar-
ryksuga 27 lítra

29.900

GAS GRILL
4 ryðfríir brennarar og 
hliðarplata. 14 kw/h. 
48.000-BTU. Hitamælir.
Kveikja í stillihnapp.
Grillgrind er postulíns- 
húðuð. 44x56 cm. 
Extra sterk hjól v.gaskút. 
Þrýstijafnari og 
slöngur fylgja.

59.900

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

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

– Afslátt eða gott verð?

Góðar gjafir í Múrbúðinni

TES Pappír 
2 metrar

99
TES Pappír 6 metrar

299

Reykjavík Klettháls 7. Opið virka daga kl. 8-18, laugard. 10-16
Reykjanesbær Fuglavík 18. Opið virka daga kl. 8-18 
Akureyri Furuvellir 15. Opið virka daga kl. 8-18, laugard. 10-14
Húsavík Garðarsbraut 50. Opið virka daga kl. 8-18 
Vestmannaeyjar Flatir 29.  Opið virka daga kl. 8-18

Slípirokkur 
HDA 436 1050W

7.490

SDS Rafmagnshöggbor-
vél, HDA 310, 850W

11.990

Fræsari HDA1205 1800W

11.900

Flísjakki með hettu

6.450

Skv. staðli
EN471

ARGES borvél 
HDA235 900W

5.990

ARGES rafhlöðuborvél, 
HDA2544, 18v

17.900

PROFESSIONAL

DURATOOL
Rafhlöðuborvél 18V 

2.990

NOVA TWISTER 4,8V
Skrúfvél og skrúfbitar

1.790

Verkfærasett
5 hlutir

395

TRUP-22090
Handryksuga

3.625

RYC-NSB-200C   
Rafmagnshitablásari 2Kw

  1.995 

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

5.995

MEIJ-2029 
Verkfærakista 
á hjólum 24”

4.995

10” 995
12” kr. 1.195

14” kr. 1.595
   16,5”kr. 

  1.795
   18,5” kr. 

 1.995

Truper topplyklasett 

3.990

Gerð  002 með hjólum 52 lítra 58x42x34cm  1.890
Gerð  003 með hjólum 28 lítra 49x36x28cm        999

Gegnsætt. Bleikt, blátt eða gult lok 2803 6 lítra 28,5x20x18cm         399
Gegnsætt. Bleikt, blátt eða gult lok 2802 11 lítra 35,5x24x20,5cm    599
Gegnsætt. Bleikt, blátt eða gult lok 2805 23 lítra 50x33,5x27cm 1.299PROFESSIONAL

PROFESSIONAL

PROFESSIONAL

PROFESSIONAL

MIKIÐ ÚRVAL

ÍSLENSK JÓLAKORT FRÁ KÓRUND

       MEÐ UMSLAGI - 25 stk. 899 

Hangandi jóla-
sveinn 60 cm

598

Tausnjókarl 40 cm

399
Snjókarl tau lítill

199
Margar tegundir

Jólasveinakarfa 
15x17 cm

499

Jólakrans 30 cm

595

LED jólatré 68 cm

2.990Jólatré 120 cm

1.895.
Einnig til 150 cm

Jólatré í potti 40 cm

699 kr.

Jólakúlur 7 cm 12 stk.

498 Jólakúlur 10 cm 6 stk.

290
Margir litir

LED Bílavasaljós  

1.490

NOVA 18V Rafhlöðuborvél 
2 hraðar

4.990

LED Þríhyrningsljós  

990
LED INNI netljós 1x2 m 
176 ljós. Nokkrir litir

1.499

ÚRVAL LED 
ljósasería frá

998



skráðu þig á póstlistann á 
www.rumfatalagerinn.is 
og þú gætir unnið

50.000 kr.
gjafabréf hjá okkur

drögum vikulega til jóla

jóla leikur

5.995
FULLT VERÐ: 9.995 FRANKLIN stólar

Þægilegir og góðir stólar, sem hægt er að stilla á 3 vegu. 
Stólarnir eru með stálgrind sem klædd er svampi og 

sliterku áklæði. Fáanlegir í bláu, grænu og appelsínugulu 
Stærð: B62 x L111 x H83 cm

9.995
FULLT VERÐ: 24.950

TIMO skrifborðsstóll
Með pumpu. Hægt að hafa stólinn 
í ruggandi eða læstri stöðu. Fellur 

vel að baki. Litur: Svartur. 

Lesgleraugu
Lesgleraugu í hulstri. 399

Lesgleraugu með skyggðu
gleri 499

Borðlampi
Töff  borðlampi á frábæru verði!
Nokkrir mismuandi litir fáanlegir.

399

1.595

VERÐ FRÁ:

FULLT VERÐ: 1.995

SYMFONI trefjasæng
Þétt og hlý sæng með ljósbláu áklæði með sikksakk saumi. Fylling:  Fíngerðar holtrefjar. 

Þyngd: 1200 gr. Má þvo við 40°C. Sæng: 135 x 200 sm. 

4.995

4.995

SÆNG OG KODDI

FULLT VERÐ: 7.995

MÍNA borðstofustóll
Fallegur borðstofustóll með PU áklæði og eikarfótum. 

Fáanlegur  í svörtum og brúnum lit.

7.995
VERÐ ÁÐUR: 13.995

Pottasett
Virkilega gott og flott 

pottasett. 3 pottar með 
lokum á frábæru tilboði!

10. DES

ER OPIÐ

TIL KL. 20:00  Á 

GLERÁRTORGI OG 

KORPUTORGI



Glærir vaxdúkar
Fallegir, glærir vaxdúkar með 

jólamynstri.
Breidd á dúkum: 140 sm.

LED jólaseríur
Mikið úrval af fallegum LED jólaseríum á frábæru verði!

100 ljósa LED verð áður: 2.995  nú aðeins: 1.995

Jólahandklæði
Sæt jólahandklæði. 

Stærð: 40 x 71 sm. Tvær gerðir.

jólahús
Flott jólahús með ljósum. Nokkrar

mismunandi gerðir fáanlegar. 
Frábært verð!

Luktir
Flottar luktir sem ganga fyrir 

rafhlöðum.  Fást í 4 litum.
Hæð: 24 sm.

Gjafasett
Fallegt gjafasett á frábæru verði! Settið inniheldur: 

4 stk. sprittkerti, 2 stk. venjuleg kerti og 1 stk. kertastkjaki. 
Settið er fáanlegt í 3 fallegum litum.

Jólapúsl
Sniðug jólapúsl á frábæru verði!

3 mismunandi púsl saman í pakka.

499

299

399

995
595

1.995

VERÐ ÁÐUR: 695

VERÐ ÁÐUR mtr. 595

VERÐ ÁÐUR: 1.495

VERÐ ÁÐUR: 2.995

Frábær tilboð
í rúmfatalagernum!

ALLAR LED 

ÚTISERÍUR OG 

LED ÚTISKRAUT

30%
AFSLÁTTUR

Jólakúla
Flott 

jólakúla með 
LED ljósum 
sem skiptir 

litum.

8.995

6.995

VERÐ ÁÐUR: 12.950

VERÐ ÁÐUR: 9.995

Tré með 100 ljósa LED marglit. 
Tréð skiptir litum.
Hæð: 100 sm.

Tré með 108 LED ljósum - glær. 
Hæð: 100 sm.

jólasveinahúfa
Ein stærð.

4.195
VERÐ ÁÐUR: 5.995

Hreindýr 40 ljósa LED

VERÐ AÐEINS:

VERÐ ÁÐUR: 499

VERÐ AÐEINS:

VERÐ AÐEINS:

299

299

FRÁ 10. DES

VERÐUR OPIÐ

TIL KL. 22:00 ÖLL 

KVÖLD FRAM AÐ JÓLUM 

Á SMÁRATORGI OG 

SKEIFUNNI
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MYNDASYRPA: Áfram frostaveður um allt land

Í LJÓSASKIPTUM Mikið frost hefur verið á Þingvöllum undanfarið og var friðsælt og fallegt um að litast þar í gær. Frostið hefur farið yfir tuttugu gráður og Öxarárfoss er í klakaböndum. 

HUGAÐ AÐ DÝRUNUM Börnin á leikskólanum Sólhvörfum gáfu öndunum brauð í Laugardalnum fyrr í vikunni. Endurnar þar líkt 
og annars staðar hafa talsvert minna athafnasvæði í frostinu 

FERÐAMENN Í BÓKALEIT Þessir ferðamenn voru kappklæddir fyrir kuldann en 
hlýjuðu sér í Eymundsson og skoðuðu bækur um Ísland á ensku. 

JÓLAMARKAÐURINN Undirbúningur fyrir jólamarkaðinn á Ingólfstorgi stóð sem hæst 
þegar ljósmyndara bar að garði, en hann var opnaður síðdegis í gær. 

Jólaundirbúningur 
heldur áfram 
í frosthörkunum
Frosti er spáð um allt land áfram. Jólaundirbúningurinn er í fullum gangi 
hvað sem því líður og ýmislegt verður á vegi ljósmyndara Fréttablaðsins á 
ferðum sínum. Gunnar V. Andrésson ljósmyndari fór meðal annars á Þingvelli, 
hitti leikskólabörn sem bíða spennt eftir jólum, fylgdist með undirbúningi 
jólamarkaðar á Ingólfstorgi og kíkti í bókabúðir í vikunni sem er að líða. 
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shöfð
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8
Breiðhöfði

Bíldshöfði 8

Bíldshöfði 6

Opið 9 til 17 í dag

Mazda
Komdu hingað

Komdu hingað

Bíldshöfða 8
Kauptu bílinn hjá 

Vertu hér 

sérfræðingunum

fyrir 16. des.

Bíldshöfða 6
Kauptu bílinn hjá 

Vertu hér 

sérfræðingunum

fyrir 16. des.
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HALLDÓR

Í hrjóstrugum hæðum í norðaustanverðri 
Afríku umbreytast afgangsföt almenn-

ings á Íslandi í hjálpargögn fyrir heimilis-
lausa sómalska flóttamenn. Hvergi sést 
skýrar hvernig fatnaður sem almenningur 
gefur Rauða krossinum veitir lífsbjörg á 
vettvangi hamfara og örbirgðar.

Eitthvað af fatnaði fer beint í hjálpar-
starfið – hér heima og á sléttum Hvíta-Rúss-
lands – og annað verður að peningum með 
sölu til útlanda eða í fataverslunum Rauða 
krossins. Í þetta sinn voru peningarnir not-
aðir til að hjálpa flóttafólki í Sómalíu.

Fadma Abdullah lætur sig þó litlu varða 
hvaðan gott kemur. „Við hjónin erum með 
fimm börn og við höfum sofið úti í sjö sól-
arhringa,“ segir hún við mig þar sem ég 
fylgist með dreifingu hjálpargagnanna í 
eyðimörkinni utan við borgina Hargeysa. 
Fadma heldur fast utan um pakkana sem 
sjálfboðaliðar Rauða hálfmánans voru að 
rétta henni.

Stopular rigningardembur eru farnar 
að koma og þá hefur þessi stóra fjölskylda 
ekkert skjól. Fyrr en nú. Meðal hjálpar-
gagna frá Rauða krossi Íslands eru tveir 

stórir og þykkir plastdúkar, 4x6 metra, sem 
munu gefa þeim þak yfir höfuðið. Þau fá 
líka potta og pönnur, hreinlætisvörur, teppi 
og fötur. 

Hjálparstarf Rauða kross Íslands í Sóm-
alíu er tvíþætt. Á meðan fatasöfnun félags-
ins fjármagnar aðstoð við um 20 þúsund 
flóttamenn hafa framlög almennings verið 
notuð til að kaupa bætiefnaríkt hnetusmjör, 
sem er gefið alvarlega vannærðum börnum 
í sunnanverðri Sómalíu. Okkur telst til að 
fyrir aðstoðina frá Íslandi hafi tekist að 
hjúkra allt að 30 þúsund börnum til heil-
brigðis. Samtals eru þetta því 50 þúsund 
mannslíf sem Íslendingar hafa snert. 

Af öryggisástæðum kemst ég ekki til 
sunnanverðrar Sómalíu til að fylgjast með 
dreifingu hnetusmjörsins. En starfið fer 
samt fram og reyndar er Rauði krossinn ein 
af fáum hjálparstofnunum sem skæruliðar 
leyfa að athafna sig.

Nýhafnar rigningar bera með sér von 
um betri tíð. Dýr hirðingjanna braggast 
furðufljótt og bændur nota tækifærið til að 
sá. Hjálparstarfinu er hvergi nærri lokið en 
útlitið er aðeins bjartara en áður.

Afgangsfötin umbreytast 
í hjálpargögn í Sómalíu
Hjálparstarf

Þórir 
Guðmundsson
sviðsstjóri 
hjálparstarfssviðs 
Rauða kross 
Íslands

Kjördæmavitundin
Einar K. Guðfinnsson, þingmaður 
Sjálfstæðisflokksins, tjáði sig um bágt 
ástand í heilbrigðismálum á þingi í 
gær. Hann tiltók þrjár stofnanir, en 
allar er þær að finna í kjördæmi þing-
mannsins. Jónína Rós Guðmunds-
dóttir, þingmaður Samfylkingarinnar, 
deildi að mörgu leyti áhyggjum 
Einars, en sagðist þó lítt 
þekkja til umræddra 
stofnana. Hennar 
þekking væri betri á 
stofnunum austar; í 
hennar kjördæmi. Það 
er ljóst að þingmenn búa 
yfir ríkri vitund um eigin 
kjördæmi.

Heilbrigði grunnurinn
Illugi Gunnarsson, þingmaður Sjálf-
stæðisflokksins, hefur áhyggjur af 
því að hagvöxtur sé allur byggður á 
einkaneyslu sem sé til komin vegna 
hárra kjarasamninga, vaxtaendur-
greiðslna, lánafrystinga og úttektar 
á lífeyrissparnaði. Það sé ekki heil-
brigður grunnur undir hag-

vöxt. Ekki er víst að 
allir séu sammála 

því að hækkun 
launa eigi 
heima í þessari 
upptalningu.

Aðeins þingmennirnir
Þingmenn Hreyfingarinnar gáfu 
út yfirlýsingu á fimmtudag vegna 
ummæla Lilju Mósesdóttur um 
fjármál stjórnmálaflokka. Þar segir að 
Hreyfingin hafi aldrei fengið neinum 
fjármunum úthlutað úr ríkissjóði. 
Vel má vera að það sé rétt hjá Þór 
Saari og félögum, en í ársreikningi 
þinghóps Hreyfingarinnar 2010 má 
sjá að þinghópurinn fékk tæpar 4 
milljónir það ár og rúma milljón árið 
áður. Þinghópurinn er vissulega ekki 

flokkurinn, en þessar upplýsingar 
hefði nú ekki skaðað að hafa 

með, svona í ljósi lýðræðis-
legrar umræðu.

 kolbeinn@frettabladid.is

S
extán daga átak gegn kynbundnu ofbeldi hefur nú staðið 
í fimmtán daga. Átakið hefst árlega á alþjóðadegi gegn 
kynbundnu ofbeldi og því lýkur á alþjóðlega mannrétt-
indadaginn. Þetta er engin tilviljun, enda var meiningin 
að tengja þetta saman í hugum fólks og gera því grein fyrir 

því að líf án ofbeldis eru mannréttindi. 
Þetta á nefnilega til að gleymast. En barátta gegn kynbundnu 

ofbeldi má ekki afskrifast sem óþörf, væl eða sem barátta sem 
þegar hefur unnist. Þannig er það ekki, ekki einu sinni á Íslandi. 

UNICEF á Íslandi hefur bent 
á að í fyrra var tilkynnt um 
kynferðislegt ofbeldi gagnvart 
börnum á 21 tíma fresti, oftar 
en einu sinni á dag var tilkynnt 
um ofbeldi gagnvart barni hér á 
landi. Ofbeldi er einhver stærsta 
ógn sem steðjar að íslenskum 
börnum. Til Neyðarmóttöku 

vegna nauðgana og Stígamóta leita um 230 manneskjur ár hvert 
vegna nauðgana, og fleiri leita til Stígamóta vegna annars kyn-
ferðisofbeldis. Í Kvennaathvarfið koma 300 til 400 konur árlega. Á 
þetta benti Sigþrúður Guðmundsdóttir, framkvæmdastýra athvarfs-
ins, í grein sem skrifuð var í Fréttablaðið vegna átaksins. Þar segir 
hún frá nýlegri rannsókn sem sýndi að 42 prósent íslenskra kvenna 
hafa verið beittar líkamlegu og/eða kynferðisofbeldi. 22 prósent 
höfðu verið beittar ofbeldi af maka eða fyrrverandi maka. 

Á heimsvísu eru vandamálin auðvitað enn stærri. 603 milljónir 
kvenna búa í ríkjum sem telja heimilisofbeldi ekki glæp, eins og 
Michelle Bachelet, yfirmaður UN Women, benti á í annarri grein 
í Fréttablaðinu vegna átaksins. Hún bendir á fleiri sláandi stað-
reyndir: „Á heimsvísu hafa allt að sex af hverjum tíu konum verið 
beittar ofbeldi og/eða kynferðislegu ofbeldi á ævinni. Meira en 60 
milljónir stúlkna eru brúðir á barnsaldri og á bilinu 100 til 140 
milljónir stúlkna og kvenna hafa verið beittar misþyrmingum á 
kynfærum. Margir foreldrar kjósa að eignast drengi og meira en 
100 milljónir stúlkna „vantar“ vegna kynjavals fyrir fæðingu. Fleiri 
en 600.000 konur og stúlkur sæta mansali þvert á landamæri á 
hverju ári; mikill meirihluti þeirra til að enda í kynlífsþrælkun.“

Þrátt fyrir umfang vandans sem enn er til staðar verður líka 
að muna eftir árangrinum sem þó hefur náðst. Á örfáum árum 
hafa orðið gríðarlegar, jákvæðar breytingar í þessum málaflokki, 
ekki síst í viðhorfi fólks. Sífellt fleiri kjósa að greina frá ofbeldi 
og sífellt fleiri taka afstöðu með þolendum og gegn ofbeldi. Mikil 
umræða hefur farið fram um ofbeldismál undanfarin misseri, sem 
hefði verið óhugsandi fyrir ekki svo löngu síðan. Vissulega mætti 
umræðan þó oft vera hófstilltari, en umræður eru betri en þöggun. 

Ísland var í vor meðal fyrstu aðildarríkja Evrópuráðsins til að 
undirrita samning um að koma í veg fyrir og berjast gegn ofbeldi 
gagnvart konum og heimilisofbeldi. Þetta er fyrsti bindandi 
alþjóðasamningurinn sem tekur á þessari baráttu heildstætt, en 
hann hefur ekki verið fullgildur enn. 

Margt hefur unnist en margt er enn eftir. Átök eins og það sem 
nú er að klárast verða áfram þörf. Þau geta opnað augu einstaklinga 
sem enn ekki sjá en þau geta líka gegnt því hlutverki að brýna 
stjórnvöld og samfélög til breytinga. Vonandi verða gerðar enn 
fleiri jákvæðar breytingar að loknu þessu átaki. 

Ekki má gleyma árangrinum sem náðst hefur.

Meiri breytingar

SKOÐUN

Þórunn Elísabet
Bogadóttir
thorunn@frettabladid.is 
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TIL BJARGAR LÍFI
BRÉF

Við bjóðum þér að koma til okkar á morgun á alþjóðlegum 
degi mannréttinda og taka þátt í að breyta heiminum með 

því að nota öflugasta vopnið sem þú átt: NAFNIÐ ÞITT.

Á hinu árlega bréfamaraþoni Amnesty International kemur fólk saman og skrifar undir bréf og sendir 
jólakort í þágu þolenda mannréttindabrota. Fyrir þolendur og fjölskyldur þeirra eru bréfin tákn um 

alþjóðlega samstöðu fólks sem lætur sér annt um réttindi þeirra og mannlega reisn.

Frekari upplýsingar eru á www.amnesty.is

Reykjavík
Þingholtsstræti 27

kl. 13–18

Akureyri
Amtsbókasafnið

kl. 11–16

Egilsstöðum
Hús handanna (Nían)

kl. 10–17

Ísafirði
Edinborgarhúsinu

kl. 14–17

Það verður heitt á könnunni hjá okkur og boðið upp á piparkökur á þessum stöðum á morgun:
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... fyrir Ísland með ástarkveðjuu
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Með kaupum á Kærrleikskúlunni
styður þú starf í þágu fatlaðra
barna og ungmennaa.

Casa - Kringlunni og Skeifunni | Epal - Skeifunni, Hörpu og Leifsstöð | Kokka - Laugavegi 

Kraum - Aðalstræti og Garðatorgi | Listasafn Reykjavíkur - Hafnarhúsinu | Líf og list - Smáralind

Hafnarborg - Hafnarfirði | Módern - Hlíðarsmára | Þjóðminjasafnið - Suðurgötu

Blóma- og gjafabúðin - Sauðárkróki | Póley - Vestmannaeyjum | Valrós - Akureyri

Bláa Lónið - Grindavík | Pósturinn um allt land | netverslun  www.kaerleikskulan.is

Nú líður að þeim tíma ársins 
þegar margir sjá ástæðu 

til að fara til útlanda að kaupa 
föt og annað drasl og aðrir sjá 
ástæðu til að býsnast yfir því. 
Sumir telja að við verðum okkur 
til skammar með kaupgleði í 
H&M. Aðrir óttast að íslenskir 
kaupmenn séu að „verða af“ 
tekjum upp á hitt og þetta.

Hugtakið að „verða af“ er 
stundum notað á ansi skapandi 
hátt. Til að „verða af“ einhverju 
þurfa menn eiginlega að hafa 
þurft að eiga verulega möguleika 
á að fá það á annað borð. Dæmi 
um rétta notkun: „Hóteleigandi 
varð af tekjum þegar læknaráð-
stefna féll niður í kjölfar goss.“

En undir hvaða kringumstæð-
um hefðu íslenskir kaupmenn átt 
að fá alla þessa erlendu veltu? Ef 
landið væri lokað fyrir erlend-
um vöruflutningum? Hvernig 
væri að reka verslun á Íslandi 
þá? Frjálsir vöruflutningar eru 
eðlilegt ástand, ekki óvæntur 
atburður sem veldur tapi.

Verslun er verslun en ekki 
atvinnubótastarf. Það er ekki 
þar með sagt að við megum 
ekki að hugsa um annað en verð 
þegar við veljum okkur búð. 
Finnist einhverjum tilteknar 
bóka- eða tónlistarverslanir vera 
ómissandi er það hagur hans að 
tryggja áframhaldandi tilvist 
þeirra. Það verður best gert með 

því að versla við þær, allan árs-
ins hring. Það er hagur fólks að 
hafa sem best framboð af vörum 
og þjónustu sem næst sér. Það 
er engin meðaumkunarverslun, 
heldur viðskipti með langtíma-
sjónarmið í huga.

Þegar kemur að því að ákveða 
hvort strauja eigi kortið innan-
lands eða utan væri í raun full 
ástæða til að hafa samúð með 
þeim sömu sjónarmiðum, og 
reyna fremur að versla innan-
lands þar sem blómleg innlend 
verslun væri okkur hagstæð til 
langframa. En auðvitað er búið 
að ákveða þetta fyrir okkur: Við 
skulum hafa samúð með þessum 
sjónarmiðum! Lögum sam-
kvæmt.

Innlend verslun er varin með 
tollagirðingum, sem tollverðir 
á Keflavíkurflugvelli gæta. Frá 
útlöndum má einungis flytja 
með sér vörur fyrir 65.000 kr. 
í einni ferð. Að auki eru ýmsar 
aðrar reglur í gildi, til dæmis 
er nammihámark, auk ákvæð-
is sem segir að enginn stakur 
hlutur megi kosta meira 32.500 
kr. Það sjónarmið sem liggur 
til grundvallar seinasta laga-
ákvæðinu er væntanlega það að 
án þess væru lögin of stutt. 

En þá geta menn spurt, er 
ekki óeðlilegt að menn sanki 
að sér Tax-Free nótum erlendis 
og fái vaskinn endurgreiddan 
við brottför úr útlandinu, greiði 
engan vask við komu til lands-
ins og fái þá vöruna nokkurn 
veginn skattfrjálsa? Jú, auð-
vitað er það algjör vitleysa. 
Þetta endurgreiðslukerfi kann 
ef til vill að vera rökrétt þegar 
um alvörufaginnflytjendur er 
að ræða. En þessir stimpla- 

og tollaleikir eru hlægilegir 
þegar um er að ræða neytanda 
sem treður nokkrum buxum og 
nammi í ferðatöskuna.

„Sýna peysuna í Köben. Fá 
stimpil. Fá pening. Fela peysuna 
í Keflavík. Úps, þeir sáu peys-
una. Þykjast hafa átt peysuna 
áður. Trúa ekki. Jæja. Borga 
pening.“

Stimpla- og tollaleikirnir eru 
auðvitað ein stór blekking. Fæst-
ir labba samviskusamlega inn 
í rauða hliðið ef þeir eru ekki 
vissir um hvort þeir hafi skriðið 
yfir 65.000 krónurnar. Flestir 
reyna eðlilega að komast hjá 
því að greiða nokkuð, og tekst 
það vitanlega oftast. Tax-free 
er þannig ferðamannaafsláttur. 
„Veitum erlendum ferðamönnum 
afslátt en leggjum álag á okkar 
eigin þegna,“ er afstaða flestra 
ríkja. Svona er þetta. Menn lof-
syngja lýðheilsu en reyna svo að 
pranga ódýru áfengi og sígar-
ettum upp á hver annan á ferða-
lögum. Þetta er kjánalega mót-
sagnakennt.

Ýmsu, þar með talið skatt-
kerfinu, er beitt til að hvetja 
útlendinga til að versla á Íslandi 
og letja Íslendinga frá því að 
versla í útlöndum. Hættum því. 
Leyfum fólki að flytja vörur til 
einkanota á milli landa hömlu-
laust. Við getum gert það ein-
hliða ef við viljum. Við getum 
líka leitað eftir gagnkvæmu 
samstarfi um slíkt við önnur 
lönd. Slíkt samstarf ku vera til. 
Og ef einhverjum finnst óeðli-
lega margir Íslendingar fara til 
útlanda að versla þá má velta því 
fyrir sér hvort fyrir því sé ein-
hver góð ástæða. Önnur en sú að 
við séum illa uppalin neysludýr.

Miskunn, vorkunn og verslun
Pawel Bartoszek
stærðfræðingur

Í DAG

o.fl. o.fl.

sögur
uppskriftir

leikirgjafir
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Allar nýjar bækur fást í 
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EINFALDARA SUSHI

· SVEPPI ÁRITAR 
SKEMMTIBÓK SVEPPA
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Ánægjulegt er að nú sér senn 
fyrir endann á gríðarlega erf-

iðum árum í rekstri ríkissjóðs 
Íslands. Á sama tíma berast okkur 
fréttir um baráttu ríkisstjórna í fjöl-
mörgum ríkjum heimsins fyrir því 
að koma erfiðum og í senn mikil-
vægum aðgerðum á sviði ríkisfjár-
mála í framkvæmd. Þessar ríkis-
stjórnir eru nú margar hverjar í 
svipaðri stöðu og núverandi ríkis-
stjórn var í þegar hún tók við í byrj-
un febrúar 2009 þó mér sé til efs að 
nánast nokkrar þeirra hafa þurft að 
glíma við viðlíka aðstæður og komu 
upp hér á landi. 

Með fjárlögum ársins 2012 sem 
Alþingi samþykkti í vikunni var 
stigið mikilvægt skref að halla-
lausum ríkisrekstri. Gera fjár-
lögin ráð fyrir rúmlega 20 millj-
arða króna halla eða 1,16% af 
vergri landsframleiðslu. Hallinn 
á næsta ári verður því tífalt minni 
en hann var þegar núverandi rík-
isstjórn tók við ríkisfjármálunum. 
Árið 2008 var hann 216 milljarð-
ar, 140 árið 2009, 120 árið 2010 og 
46 á þessu ári. Þessi þróun sýnir 
þann árangur sem náðst hefur og 
hversu stutt er í að ríkisfjármálin 
verði kominn á sjálfbæran grunn. 
Umbyltingin hefur þó ekki orðið 
án fórna því ríkisstjórnin hefur 
þurft grípa til mikilla aðhalds- og 
tekjuöflunar aðgerða sem reynt 
hafa á almenning í landinu. 

Launa- og bótahækkanir
Sá mikli árangur sem þegar hefur 
náðst við að ná niður fjárlagahallan-
um hafa meðal annars skapað nægi-
legt svigrúm til að mæta útgjöldum 
vegna tímabærra kjarabóta. Síð-
astliðið vor náðist samkomulag á 
vinnumarkaði um talsverðar launa-
hækkanir næstu árin. Hafa þær 
umtalsverðan kostnaðarauka í för 
með sér fyrir ríkið vegna hækkana 
hjá opinberum starfsmönnum auk 
verulegra hækkana til almanna-
trygginga- og atvinnuleysisbóta. 
Fjárlög 2012 gera ráð fyrir að kostn-
aður ríkissjóðs við þessar hækkan-
ir og verðlags- og gengisuppfærslur 
nemi 26,8 milljörðum króna.

Samhliða samkomulagi við aðila 
vinnumarkaðarins var ráðist í 
umtalsverðar hækkanir á lífeyri, 
örorku- og atvinnuleysisbótum. 
Þannig hækkaði grunnlífeyrir, 
aldurstengd örorkuuppbót, tekju-
trygging og heimilisuppbót um 

8,1% frá 1. júní 2011. Með því hækk-
aði lágmarkstrygging þeirra sem 
hafa engar tekjur aðrar en bætur 
almannatrygginga um 12.000 
krónur. Grunnatvinnuleysisbætur 
hækkuðu einnig um 12.000 krónur 
í tæpar 162.000 krónur á mánuði. 

Til viðbótar þessum bótaflokk-
um var ráðist í hækkanir á endur-
hæfingar lífeyri, barnalífeyri, upp-
bót á lífeyri og sérstakri uppbót 
til framfærslu, vasapeningum og 
örorkustyrk um 8,1%. Sama máli 
gegnir um mæðra- og feðralaun, 
umönnunargreiðslur, maka- og 
umönnunarbætur, barnalífeyri 
vegna menntunar, dánarbætur, for-
eldragreiðslur, fæðingarstyrk og 
ættleiðingarstyrki. Í fjárlagafrum-
varpi næsta árs er gert ráð fyrir 
áframhaldandi hækkunum á alla 

þessa flokka þ.m.t. laun umfram 
verðlagsþróun þannig að sú kaup-
máttaraukning sem hófst með 
þessum aðgerðum heldur áfram, 
ekki síst sökum þess að persónufrá-
dráttur verður nú að fullu verð-
tryggður. Til viðbótar þessu má loks 
geta að fjárlög 2012 gera áfram ráð 
fyrir útgreiðslu vaxtabóta upp á 18 
milljarða króna. 

Ýmsir hafa spurt hvers vegna 
ekki sé gengið enn lengra í fyrr-
greindum hækkunum en vart verð-
ur séð annað en allt það svigrúm 
sem ríkisstjórninni hefur tekist 
að skapa þrátt fyrir fordæmalaus-
ar aðstæður í ríkisfjármálum hafi 
verið nýtt til þessa. Þá ber að hafa 
í huga að ríkisstjórnir fyrri tíma 
og við auðveldari efnahagsaðstæð-
ur hafa ekki treyst sér til viðlíka 
hækkana í þessum efnum.

Varðstaða um velferðarkerfið
Ríkisstjórnin, og reyndar Alþingi 
allt, hefur lagt ríka áherslu á að 
verja velferðarsamfélagið í gegn-
um þessa erfiðu tíma. Við vinnslu 
fjárlagafrumvarps ársins 2012 var, 
eins og undanfarin ár, forgangs-
raðað í þágu velferðar og almanna-
þjónustu og aðferðafræði sem felur 
í sér flatan niðurskurð útgjalda 
ekki viðhöfð. Viðmið um samdrátt 
í útgjöldum voru 3% í almennum 
rekstri og stjórnsýslu, en 1,5% í 
velferðarmálum, s.s. heilbrigðis-

þjónustu, skólamálum, löggæslu, 
bótakerfum og sjúkratryggingum. 
Við meðferð Alþingis á frumvarp-
inu var ákveðið að ganga enn lengra 
í þessa átt og var dregið úr aðhalds-
kröfu á heilbrigðiskerfið sérstak-
lega líkt og gert var árið 2010. Hefur 
ríkt pólitísk samstaða um að sé 
þess kostur að draga enn frekar úr 
aðhaldskröfu á velferðarliði sé það 
fyrst gert á sviði heilbrigðismála. 

Sterkur efnahagsbati
Eftir efnahagshrunið og nú síð-
ustu misserin hefur enginn hörg-
ull verið á spámönnum sem hrópa 
hátt um að allt muni eða sé að fara 
á versta veg. Oft eru þetta þeir sömu 
og lokuðu augum og eyrum fyrir 
öllum viðvörunarmerkjum fyrir 
hrun. Var því meðal annars spáð að 
með samþykki fjárlagafrumvarps 
yfirstandandi árs myndi kreppan 
dýpka með tilheyrandi skelfingu 
fyrir hið opinbera, heimili og fyr-
irtæki. Sem betur fer hefur sú spá 
ekki ræst fremur en margar aðrar 
í þessa veru. Um það vitna nýjustu 
tölur Hagstofunnar sem kynntar 
voru í vikunni. 

Efnahagsbatinn á fyrstu níu mán-
uðum ársins var sterkari en bjart-
sýnustu greiningaraðilar þorðu að 
spá. Í nóvember á síðasta ári var 
gert ráð fyrir hagvexti upp á 2% 
fyrir árið 2011 en nýjustu tölur 
Hagstofunnar benda til að hann 
hafi orðið 3,7% á fyrstu níu mán-
uðum ársins. Á milli annars og 
þriðja ársfjórðungs er vöxturinn 
nær ævintýralegur eða upp á 4,7%. 
Til að setja þessa tölu í samhengi þá 
er vöxturinn á þriðja ársfjórðungi 
innan ríkja ESB að meðaltali 0,3% 
og mesti hagvöxtur meðal þeirra 
mældist hjá Rúmeníu upp á 1,8%. 

Efniviður heimsendaspámanna 
til að berja í landsmenn bölmóðinn, 
svartsýni og sundurlyndi fer sífellt 
minnkandi. Á aðeins þremur árum 
hefur Ísland endurheimt efnahags-
legt sjálfstæði sitt eftir hrunið 2008 
og stefnir markvisst í átt að halla-
lausum ríkisbúskap og traustari 
forsendum fyrir sjálfbærum vexti 
efnahagslífsins. Því ber að fagna 
um leið og rétt og skylt er að viður-
kenna að mörg erfið verkefni bíða 
engu að síður úrlausnar. 

Við erum sannanlega á réttri leið 
en ekki komin alla leið í mark. Við 
þurfum að örva fjárfestingu og ná 
niður atvinnuleysi, gera fjármál 
ríkis og sveitarfélaga betur og að 
fullu sjálfbær, treysta forsendur 
velferðarsamfélagsins til framtíðar 
litið eins og efni frekast leyfa, hlúa 
að umhverfinu og okkur sjálfum. 
En, eftir það sem á undan er geng-
ið er okkur engin vorkunn að klára 
þau verkefni.

Ótvíræður árangur

Tölvuárásir eru vaxandi og 
alvarleg ógn. Ekkert íslenskt 

fyrirtæki er í raun og veru 
öruggt. Þó ekki liggi fyrir tölur 
um umfang tölvuárása á íslensk 
fyrirtæki og stofnanir er vitað að 
vandinn er umtalsverður. 

Á ráðstefnu um tölvuöryggi sem 
haldin var í síðasta mánuði var 
gerð óformleg könnun á meðal ráð-
stefnugesta en um hundrað gestir 
voru á ráðstefnunni. Meðal annars 
var spurt hvort fyrirtæki viðkom-
andi hefði orðið fyrir tölvuárás af 
einhverju tagi á síðustu 12 mánuð-
um. 44% svöruðu spurningunni ját-
andi. Þá sögðu 24% að fyrirtækið 
hefði orðið fyrir fjárhagslegu tjóni 

vegna tölvuárásar, bilunar í tölvu-
búnaði eða villu í upplýsingakerf-
um á síðustu 12 mánuðum.

Rekstur fyrirtækja er háður 
upplýsingatækni en fæstir gera 
sér grein fyrir þeim hættum er 
felast í notkun hennar og huga 
ekki nægilega að öryggi. Oft er 
treyst á ákveðin stikkorð, s.s. „eld-
veggi“ eða „öruggar varnir“. 

Undirritaðir hafa starfað við 
upplýsingaöryggi í á annan ára-
tug og reynsla okkar er að úttekt-
ir á tæknilegum öryggisvörnum 
leiða oft í ljós að þær eru orðin 
tóm. Öryggi á Íslandi er stórkost-
lega ábótavant og færa má sterk 
rök fyrir því að tiltölulega auðvelt 
væri að lama íslenskt samfélag 
með tölvuárásum. Þá geta tölvu-
þrjótar nálgast nánast hvaða upp-
lýsingar sem er úr hvaða tölvu-
kerfi sem er. Úr fjárhagskerfum, 
launakerfum eða tölvupósti stjórn-
enda svo dæmi séu tekin. 

Erum við eitthvað verri en 
aðrar þjóðir í þessum málum? 
Engar samanburðarrannsóknir 
eru til um það og fullyrðingar um 
slíkt byggjast því á huglægu mati. 
Flestir sem þekkja til mála eru 
hins vegar sammála um að Ísland 
er ekki framarlega þegar kemur 
að upplýsingaöryggi.  

Hvað er til ráða? Í fyrsta lagi 
þurfa fyrirtæki og stofnanir að 
gera sér grein vandamálinu og 
ákveða hvort og þá hvernig skuli 
bregðast við. Hafa verður í huga 
að það eru engar skyndilausnir til 
staðar sem bjarga málunum. Þetta 
er ferli sem tekur langan tíma og 
snýr ekki einungis að tæknilegum 
þáttum heldur ekki síður stjórn-
unarlegum breytingum og við-
horfsbreytingum þegar kemur að 
rekstri upplýsingaumhverfa. 

Það sem ber að varast í allri 
umræðu í kringum þetta mál-
efni er orðið „öruggt“. Þeir sem 
halda því fram að eitthvað sé 
„öruggt“ í tæknilegum efnum 
eiga að vita betur. Staðreyndin er 
sú að þrátt fyrir að bestu mögu-
legu varnir séu til staðar er ekki 
hægt að koma alfarið í veg fyrir 
innbrot einbeittra og hæfra hópa 
eða aðila. Hins vegar er hægt að 
draga verulega úr áhættu, lág-
marka hugsanlegt tjón og tryggja 
eftir bestu getu tiltekin gögn. Síð-
ast en ekki síst er það fyrirtækja 
að skilgreina og ákveða við hvaða 
lágmarksöryggi þau vilja búa. 

Öryggismál munu ekki batna 
fyrr en stjórnendur sýna ábyrgð 
og taka á þessum málum og horf-
ast í augu við raunveruleikann. 

Áhætta af tölvuárásum

Ofbeldi karla: 
106 – 4 (2009)

Kynbundið og kynferðislegt 
ofbeldi, eins og annað ofbeldi, 

er að mestu framið af körlum. 
Talið er að um 95% alls ofbeld-
is í heiminum sé framið af karl-
mönnum. Hagstofa Íslands segir 
okkur að árið 2009 afplánuðu 110 
einstaklingar á Íslandi refsingu 
vegna manndrápa, kynferðis- og 
ofbeldisbrota. Af þeim voru 106 
karlar og 4 konur. Tölfræði og 
staðreyndir tala sínu máli og sýna 
ólíka stöðu karla og kvenna.

Fullyrðingar á borð við: 
„Konur eru í eðli sínu ólíkar körl-
um, þær sýna heldur hluttekn-
ingu og umhyggju,“ heyrast oft í 
umræðum um jafnrétti kynjanna. 
Slíkar staðhæfingar snerta kjarna 
þeirrar eðlishyggju sem færir 
okkur einfaldar og stundum 
grunnhyggna staðalmynd af körl-
um og konum. Tilbrigði við slíkar 
staðalmyndir eru síðan notuð til 
að útskýra ólíka stöðu kynjanna.

Karlar eiga því síður að venjast 
að eðli þeirra sé notað til að skýra 
neikvæða hegðun. Þannig er eðli 
karla gjarnan kennt við eiginleika 
sem taldir eru eftirsóknarverðir, 
á borð við – ábyrgð, skynsemi, 
útsjónarsemi og dirfsku.

Ef við hins vegar samþykkjum 
ólíkt eðli kynjanna er ekki frá-
leitt að leiða líkur að því að karlar 
séu í eðli sínu, fremur en konur, 
ofbeldisfullir. Og þegar svo miklu 
munar á tíðni karla og kvenna 
meðal afbrotamanna – er því ekki 
úr vegi að kalla ofbeldisvanda-
málið karlavandamál.

Ástæður ofbeldis er meðal ann-
ars að finna í gildismati gerenda. 
Gildismat mótast af ótal ástæðum. 
Stundum yfir langan tíma. Stund-
um vegna atviks. Viðbrögð sam-
félagsins endurspegla hugmyndir 
til gerenda og þolenda.

Nýverið birtust fregnir af 
afganskri konu sem dæmd var 

til fangelsisvistar vegna þess að 
henni var nauðgað. Hún gat kom-
ist hjá refsingunni ef hún giftist 
manninum sem nauðgaði henni. 
Fréttin vakti óhug í mörgum lönd-
um. Ekki síst vegna þess að frá-
sögnin sýndi okkur að kraftur 
félagslegrar innrætingar getur 
verið slíkur að samfélagið færir 
einstaklingum réttlætingu ofbeld-
is um leið og það fordæmir brota-
þola. Við þurfum þó ekki að horfa 
til ofbeldis í fjarlægum löndum 
til að sjá áhrif hugmynda í sam-
félaginu endurspeglast í tilvikum 
ofbeldisbrota.

Markmið jafnréttislaga er að 
jafna stöðu kynjanna á öllum 
sviðum samfélagsins. Því mark-
miði skal meðal annars náð með 
vinnu gegn kynbundnu ofbeldi 
og áreitni. Til þess þarf að vinna 
markvisst á fjölmörgum svið-
um. Vinnan felur í sér fræðslu 

og samtal um stöðu kynjanna. 
Slíkt samtal verður að ná lengra 
en svo að karlar séu álitnir í eðli 
sínu ofbeldisfullir. Samtalið þarf 
að fela í sér greiningu á hlutverki 
og ábyrgð einstaklinga óháð 
óræðu eðli þeirra.

Hugmyndir ofbeldismanna eru 
mótaðar af skilaboðum sem undir-
byggja réttlætingu ódæðisverka. 
Ef réttlæting á sér stað í samspili 
skilaboða samfélagsins og karla, 
verður að eiga sér stað merkingar-
bært inngrip í formi upplýsingar 
og fræðslu. Slíkt inngrip mun ekki 
skila árangri nema karlar hlusti – 
og þeir trúi að til séu raunveruleg-
ir valkostir við það úrræðaleysi í 
samskiptum sem einatt einkennir 
ofbeldi.

Kynbundið 
ofbeldi

Tryggvi 
Hallgrímsson
sérfræðingur á 
Jafnréttisstofu

Ef við hins vegar 
samþykkjum 

ólíkt eðli kynjanna er 
ekki fráleitt að leiða 
líkur að því að karlar 
séu í eðli sínu, fremur en 
konur, ofbeldisfullir.

Öryggismál

Ólafur R. 
Rafnsson
ráðgjafi í öryggismálum

Theódór R. 
Gíslason
ráðgjafi í öryggismálum

Fjármál

Steingrímur J. 
Sigfússon
fjármálaráðherra

Efniviður heims-
endaspámanna 

til að berja í landsmenn 
bölmóðinn, svartsýni og 
sundurlyndi fer sífellt 
minnkandi.
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Það fylgja því alltaf ónot þegar 
maður les um eða verður vitni 

að því að hundur leggist á fé. Og 
þótt að það sé kannski frekar á 
tilfinningalegum nótum sagt þá 
er það yfirleitt óhugnanlegra 
þegar rakkinn kemst í lambfé. 
Þá verður ungviðið frekar fyrir 
barðinu á hundinum en fullorðna 
féð sleppur. 

Sumir hundar hafa þann sið – 
ef hægt er að tala um að hundar 
hafi sið – að tæta fé. Þeir fara 
þá með gelti og hlaupum um 
safnið og urra og glefsa en bíta 
kannski ekki og ef þeir þá bíta 
þá er það tilviljanakennt og nán-
ast hending ein sem ræður hvort 
kindinni blæðir eða ekki. Slíkir 
hundar eru til óþurftar og ættu 
ekki að fá að þrífast en því miður 
eru þeim á stundum gefin grið 
en sjaldnast tekst að temja þá til 
betri umgengni við fénaðinn. Þó 
eru þess dæmi.

Dýrbíturinn verður ekki tam-
inn, hann er vargur og lætur 
aldrei af vana sínum að fara í fé 
og bíta eða hvekkja með öðrum 
hætti. Dýrbíturinn er hættuleg-
ur enda er það regla að þegar upp 
um kemst þá er sá lúmski skratti 
sleginn af. Lesið hef ég vand-
aðar skýrslur frá búnaðarfélög-
um sem segja frá því að sumir 
hundar sýni strax sem hvolpar 
að hverju stefni og er þá undan-
tekningarlaust mælt með því að 

gripið sé inn í og skepnunni lógað. 
En það er því miður of oft látið 
undir höfuð leggjast. Þekkt er 
að hvolpar setji sig í stellingar 
dýrbítsins strax nokkurra vikna 
og ættu menn þá þegar að vera 
á varðbergi. Þeir bíta sjaldnast 
svo ungir en eðlið leynir sér ekki. 
Þessir illskeyttu snatar skjóta 
upp herðakambinum og sýna 
tennurnar, urra og kasta sér að 
fénu – gera í raun allt nema bíta. 
Þetta þykir hláleg sjón en er mik-
ilvæg viðvörun og hana ætti að 
taka alvarlega. Of oft er talað um 
þessa hegðun þessara smáhvutta 
sem broslega tilburði en það eru 
þeir að sönnu ekki.

Sjaldgæfust er sú tegund dýr-
bíta sem velur sér bara gemlinga 
að leggjast á. En hún er þekkt. 
Og man ég glöggt eftir vitnis-
burði bónda úr Biskupstung-
um sem talaði um þessa hegð-
un hunds sem ónáttúru. Ekki er 
vitað hvað veldur þessari sér-
visku – ef hægt er að tala um 
sérvisku í hundi – sem þannig 
hagar sér en engu að síður er 
þetta sorgleg staðreynd. Það er 
hörmung að sjá veturgamalt fé 
illa leikið eftir óðan hund; sjá þar 
kannski á eftir vel ættaðri kind 
og vita að hún verður aldrei til 
brúks – ef hún þá lifir.

Hvað er til ráða? Einhverjir 
hafa talað um fræðslu en það er 
erfitt að kenna fleiri hundum en 
bara þeim gömlu að sitja, fyrir 
nú utan það að hundar eru daprir 
á bókina. Helst hefur mér skil-
ist af ráðunautum að besta ráðið 
sé að skilja hundkvikindi þessi 
strax sem hvolpa – leyfa þeim 
ekki vera saman og stöðva strax 
alla tilburði í þeim til að hópa sig 
en það er oftar en ekki í hópum 
sem þetta náttúruleysi byrjar. 
Einn og einn skrattakollur þjálf-
ar þetta þó upp með sér – ef hægt 
er að taka svo til orða að hund-
ur þjálfi sig – og er þá ekkert til 
ráða annað en að aflífa dýrið. 

Einn og einn bóndi sem ég hef 
rætt við hefur nefnt að gelding 
gæti dugað á svona hund en því 
trúi ég illa og engar rannsóknir 
hef ég lesið sem benda til þess 
að það að leggjast bítandi á fé 
tengist náttúru hundsins.

Því er ekki annað en biðja 
bændur að vera á varðbergi; 
gljáfægður hundsfeldur og góð 
bygging og hlaupageta segja ekki 
nema hálfa söguna; glansandi 
skrokkur og vinalegt augnaráð 
geta blekkt. Bítandi hundur er 
gangandi tímasprengja – ef hægt 
er að kalla hund tímasprengju? 

Svari nú hver fyrir sig.

Ég veit ekki hvort það eru 
stundargrið að neysluauglýs-

ingum banka og fjármálafyrir-
tækja virðist hafa linnt síðust 
daga.

Mér finnst það hinsvegar graf-
alvarlegt mál ef þær beinast að 
fólki sem hefur lítið á milli hand-
anna og þarf að fjár-
magna sinn heimilis-
rekstur með lánsfé.

Að auglýsa neyslu-
lán til kaupa á allt að 
10 ára gömlum bílum 
eða öðrum verðlausum 
varningi er að mínu 
mati bæði ábyrgðar-
laust og siðferðislega 
rangt.

A u ð v i t a ð  ve l t i r 
maður fyrir sér þeirri 
þversögn stjórnvalda 
hvernig saman fari að 
hvetja til einkaneyslu 
sem auka á hagvöxt á 
sama tíma og fólk er 
skattpínt, vextir spari-
fjáreigenda neikvæðir 
og útlánavextir háir.

Vissulega kann það að virka 
hvetjandi fyrir sparifjáreigend-
ur sem fá neikvæða vexti að fjár-
festa í einhverju öðru, t.d. fast-
eignum ef innistæður leyfa, en 
slíkar fjárfestingar hafa ýmsar 
hliðarverkanir, t.d. skattalegar. 
Þær eru vissulega áhættusamar 

á þessum óvissutímum og varla 
er hægt að reikna með að þegn-
ar eins og eldri borgarar taki 
slíka áhættu og þá fyrirhöfn sem 
því fylgir. Það væri svo að bera í 
bakkafullan lækinn að ræða mál 
okkar sem í raun borgum brús-
ann af hruninu. Þar á ég við fólk 
sem ekki hefur þurft að leita sér-
stakra úrlausna á sínum málum 
og átti umtalsverðan hlut í sínum 
fasteignum en hefur nú verið rúið 
eignum vegna lækkunar fast-
eignaverðs og ákvæða verðtrygg-
inga sem eiga sér enga hliðstæðu 
í hinum siðmenntaða heimi.

Því þarf varla að 
koma á óvart að traust 
almennings á banka-
stofnunum og þjóð-
þinginu sé nánast ekk-
ert. Ekki bætir úr skák 
að vilji menn fylgjast 
með þjóðmálaumræð-
unni verða menn að þola 
að sitja undir gaspri, 
stóryrðum og þrefi sem 
ekki yrði liðið á nokkr-
um öðrum vettvangi. 

Ekki veit ég hvað til 
bragðs skal taka. Við 
höfum frá árinu 1262 
aðeins haft sjálfstæði í 
67 ár.

Við áttum nokkra 
þokkalega áratugi í 

veldi Noregskonunga en öldum 
saman verri undir danskri stjórn. 
Nú kann okkur að bjóðast að lúta 
stjórn Evrópusambandsins, sem 
við að vissu marki höfum þegar 
undirgengist. Ef það getur hjálpað 
okkur til að losna undan vitsmuna- 
og marklausri umræðu væri það 
líklega til vinnandi.

Dýrbíturinn verður ekki taminn, hann 
er vargur og lætur aldrei af vana sínum 
að fara í fé og bíta eða hvekkja með 

öðrum hætti.

Nú kann okk-
ur að bjóðast 
að lúta stjórn 
Evrópusam-
bandsins sem 
við að vissu 
marki höfum 
þegar undir-
gengist.

Að líta í eigin barm er oft 
erfiðara en að gagnrýna 

aðra. Það er hugsanlega ástæða 
þess að mörg okkar velja að sitja 
heima frekar en að láta til okkar 
taka í hinum ýmsu málum, s.s. 
stjórnmálum. Við kjósendur 
teljum málefnin eiga það til að 
fara miður vel í höndum hinna 
„útvöldu“, sem við teljum oft á 
tíðum ekki í takt við þjóðfélagið 
og væntingar okkar hinna.

Við höfum fullan rétt á slíkum 
skoðunum því fulltrúar okkar á 
þingi og í bæjar- og borgarstjór-
num sitja í umboði okkar kjós-
enda. Það er skiljanlegt að fjór-
flokkakerfið sé gagnrýnt m.a. 
fyrir litla endurnýjun og klíku-
skap. Við viljum ekki ættar- og 
„vinavæðingaflokka“ heldur 
opna flokka sem gefa hæfum 
einstaklingum tækifæri. Þetta 
eru eðlilegar kröfur kjósenda 
sem við eigum að halda á lofti.

Nú þegar landsfundur sjálf-
stæðismanna er yfirstaðinn 
og flokkurinn búinn að hafna 
nýjum öflugum leiðtoga kann 
mörgum að finnast stöðnun í 
flokknum. Þeir sem standa fyrir 
utan, þ.e. eru ekki kjörnir á 
landsfund, gætu upplifað okkur 
sem sátu fundinn sem huglausa 
sauði; að hafa ekki þorað að 
grípa tækifærið.

Eins og mörgum er mér ekki 
sama hvað kjósendum finnst. 
Engu að síður finnst mér að 
fólk utan landsfundar ætti að 
virða niðurstöður fundarins 
og treysta þeim fjölda fulltrúa 
sem mætti til leiks til að taka 
ákvörðun. Ef það fólk treysti 
okkur ekki til að klára málið, 
hvers vegna steig það ekki 
sjálft fram? Ekki svo að skilja 
að allir komist á landsfund, en 
víða í Sjálfstæðisfélögum er 

fámennt og þar skortur á nýju 
fólki. En flestir fulltrúar fund-
arins eru kosnir á þar til aug-
lýstum fundi hjá sínu félagi og 
ræður búseta því hvaða félagi 
hver tilheyrir. 

Landsfundur sjálfstæðis-
manna er samkoma allra sem 
tengjast flokksstarfinu, hvort 
sem það er grasrótin, frambjóð-
endur eða forysta. Á landsfundi 
er unnið mjög lýðræðislega 
að stefnu flokksins og álykt-
unum. Þetta kann að hljóma 
skakkt í eyrum þeirra sem ekki 
vilja trúa en þannig er þetta 
samt. Þar leggur fólk á bratt-
ann, býður sig fram og er kosið 
leynilegri kosningu.

Ég kem úr grasrótinni og 
þekki á eigin skinni hvað það 
er að láta til sín taka innan 
flokksins. Það krefst þess að 
menn kveði sér hljóðs en það 
er líka eðlilegt, ætli menn að 
koma fram með sínar skoðanir. 
Óánægjuraddir í samfélaginu, 
sem segja flokkinn sérhags-
munaflokk þeirra útvöldu, gáfu 
framboði Hönnu Birnu réttlátan 
byr að mínu mati. Með hennar 
kosningu myndum við hugsan-
lega hafa náð að slá á gagnrýni 
um sérhagsmuni.

Engu að síður hafa margir 
flokksmenn þá skoðun að Bjarni 
Benediktsson sé mjög sterkur 
leiðtogi. Ég hef séð og heyrt til 
hans þegar á móti blæs og þann 
eldmóð sem hann hefur fyrir 
málstað flokksins. Fólk sem 
stendur fyrir utan flokkstarfið 
gerir sér kannski ekki grein 
fyrir að landsfundarfulltrúar 
gætu hafa látið það ráða för; 
að nú sé ekki tími til að missa 
reyndan og sterkan leiðtoga. 
Lengi skal manninn reyna syng-
ur Megas og mér finnst Bjarni 
eflast við hver átök.

Á landsfundinum var kosið 
í Miðstjórn flokksins, þess má 
geta að þar hlutu konur meiri-
hlutakosningu, sjö konur á móti 
fjórum körlum. Miklar breyt-
ingar voru samþykktar á skipu-
lagi innan flokksins, breytingar 
sem Framtíðarnefnd undir 

forystu Kristjáns Þórs Júlíus-
sonar lagði til. Landsfundar-
fulltrúar lögðu á sig mikla 
vinnu í nefndum, þar á meðal í 
menntamálum, velferðarmálum 
og fjármálum heimilanna, þar 
sem lagðar voru línur fyrir 
kosna fulltrúa að vinna eftir.

Ég er þakklát fyrir að hafa 
setið fund þar sem menn fá 
tækifæri til að takast á um mál-
efnin, kjósa forystu á lýðræðis-
legan hátt og í stjórnir án 
afskipta annarra. Mitt atkvæði 
er mitt einkamál og það er virt. 
Ég starfa í stjórn hverfafélags 
Laugarness og Túna, sem telst 
til grasrótarstarfs flokksins. 
Hvorki þaðan né annars staðar 
frá var beitt þrýstingi á mig 
varðandi kosningu formanns.

Ég hvet alla þá sjálfstæðis-
menn sem sitja núna þarna úti 
og vilja breytingar að stíga 
fram. Við erum of fáliðuð í 
grasrótinni. Kjósendur eiga að 
láta í sér heyra og varpa fram 
spurningum. Ef þú situr heima 
og býsnast yfir ástandinu, af 
hverju ekki að mæta til starfa í 
þínu félagi? 

Við í okkar félagi fögnum 
öllum þeim sem mæta á fundi. 
Án þess að undirrituð hafi gert 
á því sérstaka könnun er vænt-
anlega það sama upp á ten-
ingnum í öðrum félögum innan 
flokksins. Við konur þurfum að 
vera mun duglegri að stíga fram 
og við foreldrar að hvetja unga 
fólkið til að láta í sér heyra. 

Ætlum við að hafa eitthvað að 
segja? Í mínu félagi sárvantar 
fleiri konur og ungt fólk til þess. 
Það er ekki nóg að sitja heima 
og kvarta, við erum aflið sem 
þarf til að koma málum á hreyf-
ingu. Verum sjálfum okkur 
samkvæm og náum fram breyt-
ingum í samfélaginu með því að 
tryggja grasrótinni verðugar 
raddir. Ég hvet alla áhugasama 
að stíga skrefið. Til að ná toppi 
fjallsins þarf fyrst að komast að 
rótum þess. 

Lára Óskarsdóttir, ritari 
í félagi sjálfstæðismanna í 
Laugarnes- og Túnahverfi 

Ætlum við að hafa eitthvað að segja?Ábyrgðarlaust að 
auglýsa neyslulán

Fjármál

Viktor A. 
Guðlaugsson
leiðsögumaður

Stjórnmál

Lára
Óskarsdóttir
ritari í félagi 
sjálfstæðismanna 
í Laugarnes- og 
Túnahverfi

Lærð ritgerð um dýrbíta
Dýrbítar

Guðmundur S. 
Brynjólfsson
rithöfundur
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Skráðu þig á póstlistann á www.netto.is
Mjódd - Salavegur - Hverafold - Akureyri - Höfn - Grindavík - Reykjanesbær - Borgarnes - Egilsstaðir

Kræsingar & kostakjör…
…um jólin

2.578kr/kg

Frábært verð! 

2.989kr/kg

Frábært verð! 

879kr/pk.

Komið í Nettó! 

HANGIFRAMPARTUR - ÚRB JÓLAKAFFI malað eða baunir 400 gHANGILÆRI ÚRB.

998kr/kg

áður 1.398 kr/kg 

KALKÚNN 
FRÁ FRAKKLANDI

ASTONISH BAÐHREINSIR 500ML
ASTONISH ELDHÚSHREINSIR 750ML
ASTONISH GLERHREINSIR 750ML
ASTONISH HREINGERNINGAL ANTIB.750ML
ASTONISH HREINSIKREM ORANGE 500 ML
ASTONISH M/S ORANGE 750ML
ASTONISH OFNAHREINSIR 750ML
ASTONISH PARKETBÓN 750ML
ASTONISH PARKETSÁPA 750ML
ASTONISH STURTUHREINSIR 750ML

ASTONISH HREINGERNINGARVÖRUR - FRÁBÆRAR Í JÓLAHREINGERNINGUNA!

239kr/stk.

áður 299 kr/stk. 

 20%
afsláttur

NÝTT KORTATÍMABIL! NÝTT KORTA
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Tilboðin gilda 8. - 11. desember
eða meðan birgðir endast

175kr/kg

áður 349 kr/kg

1.898kr/kg

Frábært verð!
2.298/kg

Frábært verð!

798kr/pk.

Tilboðsverð!

1.798kr/pk.

Tilboðsverð!

699kr/pk.

Tilboðsverð!

1.494kr/kg

áður 2.298 kr/kg

LAMBAHRYGGUR LÉTTREYKTUR LONDONLAMB LAMBAHRYGGUR FERSKUR

FERRERO ROCHER T24 300 G LINDOR KÚLUR 200 G BOX TOBLERONE TABELLE  160 G

 35%
afsláttur

ANANAS
FERSKUR

 50%
afsláttur

TATÍMABIL! NÝTT KORTATÍMABIL!
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STEINI/PÉSI
&GAUR Á TROMMU

Miðasala á gamlabio.is

og midi.is. Símanúmer í 

miðasölu 563 4000. 

Opið mán.-mið. 14:00-18:00

og fim.-sun. 14:00-20:00.

Þú færð magavöðva af hlátri.
Steindi – grínisti Hló endalaust í Gamla Bíó í kvöld

– Steini & Pési fara á kostum!!!
Jón Gunnar Geirdal – markaðsgúrú

Ég hló allan tímann!
Helga Braga – leikkona

Takk fyrir frábæra skemmtun með Steina og Pétri í gærkvöld, ég vældi af hlátri :)

Guðlaug Elísabet Ólafsdóttir – leikkona og grínisti

Fimmtudagur 08.12.11 22:30

Fimmtudagur 15.12.11 20:00

Föstudagur 16.12.11 22:30

Aukasýning!

Aukasýning!

Síðustu sýningar fyrir jól!

25% jólaafsláttur 
fyrir duglega námsmenn í desember

í miðasölu Gamla bíós.

Í frétt á bls. 10 í Fréttablaðinu 
hinn 3. desember sl. er vitnað í 

ályktun 5 manna stjórnar Lands-
sambands heilbrigðisstofnana, 
sem blandar sér í kjördæmapotið 
með ófaglegum hætti um mikil-
vægi Reykjavíkurflugvallar fyrir 
bráðaþjónustu við landsbyggðina 
(sjá nánar: http://lhh.123.is/blog/
yearmonth/2011/10/default.aspx).

Það vekur furðu Samtaka um 
betri byggð að Björn Zoëga for-
stjóri og aðrir forsvarsmenn LSH 
hafi ekki brugðist strax við þess-
ari ályktun þar sem hann og fleiri 
hafa staðfest opinberlega að það 
skipti engu um stækkun LSH 
hvort flugvöllur fari eða veri í 
Vatnsmýri.

Þessi ólýðræðislega og umboðs-
lausa 5 manna stjórn fer hér með 
grófum hætti gegn þeirri fag-
mennsku, mannúð og mannviti 
sem krefjast verður af stjórn 
samtaka með jafnháfleygt og 
virðulegt heiti.

Samtökum stofnana sem hafa 
það göfuga verkefni að bjarga 
mannslífum og bæta heilsu borg-

aranna væri betur sæmandi 
að styðja einmitt þá stefnu að 
höfuðborgin losni við þá mein-
semd sem flugvöllurinn í Vatns-
mýri er. Þau ættu í staðinn að 
mæla með þéttri og blandaðri mið-
borgarbyggð í Vatnsmýri. Þannig 
yrði vítahringur bílasamfélagsins 
rofinn, þörf fyrir akstur yrði allt 
að 40% minni en ella og umferðar-
slysum með eigna- og líkamstjóni 
fækkaði að sama skapi. 

Þar með sköpuðust betri 
aðstæður fyrir sjúkraflutninga, 
eldvarnir, löggæslu, öryggis-
gæslu og daglegt líf íbúa á höf-
uðborgarsvæðinu. Splundrun 
byggðarinnar hefur leitt af sér 
mikla bílaumferð, einhverja þá 
mestu sem þekkist á byggðu bóli, 
sem kostar nú samfélagið á þriðja 
hundrað milljarða kr. á ári, með 
tilheyrandi heilbrigðis- og lýð-
heilsuvanda af völdum mengunar, 
streitu, bílslysa, hreyfingarleysis 
og óheilbrigðs lífsstíls. 

Við í Samtökum um betri byggð 
bendum á eftirfarandi varðandi 
sjúkraflug:

Ekki er verjandi að flytja sjúk-
linga í óstöðugu ástandi með 
vængjuðu sjúkraflugi. Bráðveika 
og stórslasaða ber að flytja með 
þyrlu nema hægt sé að koma þeim 
í svo stöðugt ástand að flutnings-
tími í sjúkraflugi hafi ekki áhrif 
á batahorfur. 

Stórbæta má sjúkraflug með 
brotabroti af því fjármagni 
sem nú er bundið í verðmætu 
byggingarlandi ríkisins undir 
flugbrautum í Vatnsmýri.

Heildarflutningstími í vængj-
uðu sjúkraflugi er nú a.m.k. 70 
mínútur en er oftast nokkrar 
klukkustundir. Lenging þessa 
tíma um 10-30 mínútur við komu 
á LSH breytir því augljóslega 
engu.

Sjúkraflutninga má bæta veru-
lega með bættu skipulagi og þjálf-
un, meiri mannafla, auknum 
fjölda farartækja (bíla, flugvéla 
og þyrla) og betri búnaði. Stytta 
má viðbragðstíma flugáhafna, 
sjúkrabílstjóra og hjúkrunarliðs. 
Athuga ætti hvort taka mætti í 
notkun léttari og hagkvæmari 
þyrlur við hlið þungra leitar- og 
björgunarþyrla Landhelgisgæsl-
unnar. Eðlilegt er að ein eða fleiri 
þyrlur verði varanlega staðsettar 
utan Reykjavíkur.  

Sú fullyrðing að nánd nýs Land-
spítala við Vatnsmýrarflugvöll sé 
mikilvæg á að sjálfsögðu ekki við 
rök að styðjast, sbr. t.d. opinber 
ummæli Björns Zoëga forstjóra 
og annarra forsvarsmanna LSH. 
Enda fyrirfinnast slíkar aðstæð-
ur hvergi. Núverandi staðsetning 
flugvallar í Vatnsmýri þrengir 
hins vegar mjög að umferð í Vest-
urborginni og getur m.a. torveld-
að neyðaraðkomu að LSH. 

Óþarft er að deila við stjórn LH 
um þessi efni en benda má henni 
á u.þ.b. 20 blaðsíðna opinbera, 
faglega skýrslu um sjúkraflutn-
inga á slóðinni: Sjúkraflutning-
ar á Íslandi: Tillögur nefndar 31. 
janúar 2008, enda byggjum við 
málflutning okkar um sjúkra-
flutninga á henni.   

Kjördæmapot

Á Íslandi er bara eitt fyrirtæki 
sem veitir upplýsingar um 

símanúmer einstaklinga. Það selur 
þjónustu sína fyrir meira en þús-
und milljónir á ári og enginn getur 
veitt því samkeppni á þessu sviði. 
Árið 2009 var hagnaður þess fyrir 
skatta 281 milljón – 28% af veltu 
eða 48% arðsemi eigin fjár, sam-
kvæmt upplýsingum frá Frjálsri 
verslun. Það ár voru fá fyrirtæki á 
Íslandi sem græddu meira. Þjónust-
an er dýr enda er það þekkt stef hjá 
fyrirtækjum með einokunarstöðu 
á markaði. Þessi aðili er Já Upplýs-
ingaveitur og hér á eftir er sagan 
af baráttu Miðlunar fyrir að fá að 
veita ódýrari þjónustu í samkeppni 
við Já.

Sagan byrjar fyrir mörgum 
árum, þegar Símaskráin og 118 
voru í höndum Pósts og síma. 
Árið 2005 var Síminn einkavædd-
ur – kaupendurnir voru bræðurn-
ir Ágúst og Lýður Guðmundssynir 
(Exista), Kaupþing og aðrir fjár-
málamenn. Exista fór í þrot og 
haustið 2010 keyptu stjórnendur 
Já og óþekktur fjárfestingarsjóður 
fyrirtækið – þessir aðilar eiga það 
í dag.

Þegar Póstur og sími átti fyrir-
tækið var viðskiptalífið einfalt. Í þá 
daga var einfaldlega bannað með 
lögum og reglugerðum að keppa 
við 118. Þegar Síminn átti fyrir-
tækið var komið í veg fyrir sam-
keppni með tæknilegum aðgangs-
hindrunum. Þegar fyrirtækið var 
selt stjórnendum haustið 2010 töld-
um við starfsmenn Miðlunar að nú 
gæfist tækifæri til að hefja sam-
keppni og bjóða ódýrari þjónustu.

Já Upplýsingaveitum var skylt 
samkvæmt reglum að selja þriðja 
aðila gögn með nöfnum og síma-
númerum einstaklinga sem þær 
fengu frá símafyrirtækjunum. 
Þetta ákvæði var sett í reglur fyrir 
nokkrum árum til að reyna að 
skapa samkeppni. 

Starfsmenn Miðlunar voru til-
búnir í samkeppni haustið 2010. 
Reglurnar voru til staðar og Já Upp-
lýsingaveitur voru ekki lengur hluti 
af Símanum. Það hlaut því að vera 
hægt að hefja samkeppni með því að 
opna nýja símaþjónustu sem veitti 
ódýrari upplýsingar um símanúmer 
einstaklinga en gert er í 118. 

Við sendum fyrirspurn til Já Upp-
lýsingaveitna um verð á upplýsing-
um í samræmi við þær reglur sem 
þá voru í gildi. Svarið barst fljótt – 
42 krónur áttum við að greiða fyrir 
uppflettingu ef við nýttum upplýs-
ingarnar til að veita þjónustu í síma 
í samkeppni við 118 en 125 krónur 
ef við ætluðum að keppa við Já með 
því að bjóða sams konar þjónustu 
á netinu. Þessi verð eru galin og 
útiloka algerlega samkeppni. 

Við báðum Póst og fjarskipta-
stofnun að athuga málið – þetta gat 
ekki verið eðlilegt. Póst og fjar-
skiptastofnun vann fljótt og vel og 
skilaði bráðabirgðaniðurstöðum 
síðastliðið sumar. 

Niðurstaðan var að verðið ætti 
að vera 1,14 – ein króna og fjórtán 
aurar – fyrir hverja uppflettingu 
óháð notkun á upplýsingunum. Mun-
urinn er mörg þúsund prósent. Það 
er augljóst að verðskrá Já var sett 

fram til að koma í veg fyrir eðlilega 
samkeppni. 

Miðlun hafði unnið sigur; með 
þessum úrskurði Póst og fjarskipta-
stofnunar var ljóst að samkeppni 
gæti hafist. Neytendur hefðu fengið 
fleiri valkosti og ódýrari þjónustu. 
Hagnaðurinn hjá Já Upplýsinga-
veitum hf. hefði mögulega minnk-
að eitthvað aðeins en staða þeirra 
hefði áfram orðið sterk. En þessu 
gátu Já Upplýsingaveitur ekki unað 
– örfáum dögum eftir að úrskurð-
ur Póst og fjarskiptastofnunar lá 
fyrir kærði fyrirtækið reglurnar 
sem gerðu því skylt að veita þriðja 
aðila aðgang að upplýsingum. Af 
einhverjum ástæðum vann fyrir-
tækið það mál og tryggði sér einok-
un á þessum markaði enn um sinn. 

Þar með er ekki öll sagan sögð. Ef 
einokun Já Upplýsingaveitna verð-
ur aflétt fær fyrirtækið að veita 
sína þjónustu í þriggja stafa núm-
eri eins og 118 á meðan mögulegir 

keppinautar þurfa að nota fjögurra 
stafa númer – í okkar tilfelli núm-
erið 1800. Þetta er eins og Bónus 
væri leyft að vera með verslanir í 
Reykjavík en Krónan fengi bara að 
vera úti á landi. 

Þetta er samt ekki það versta 
varðandi númerið 118. Þannig er að 
Póst- og fjarskiptastofnun hefur for-
ræði yfir símanúmerinu 118. Í þetta 
símanúmer er líklega hringt fimm 
milljón sinnum á ári til að spyrjast 
fyrir um símanúmer. Símtalið er 
dýrt, þannig að tekjur sem fylgja 
þessum hringingum eru líklega 
500-700 milljónir á ári. 

Hinn 10. febrúar 2011 fengu Já 
Upplýsingaveitur þessu númeri 
úthlutað til ársins 2016. Það þýðir 
að þær fá tekjurnar af innhring-
ingum í fimm ár, það eru samtals 
2.500–3.000 milljónir án þess að 
rætt væri við aðra eða þjónustan 
boðin út! Þetta hljómar ótrúlega 
en haustið 2010 keyptu stjórnend-
ur Já og óþekktir fjárfestar starf-
semi fyrirtækisins, fjórum mánuð-
um síðar voru þeim tryggðar tekjur 
af símtölum í númerið 118 til fimm 
ára, líklega að upphæð 2.500–3.000 
milljónir!

Það er skylda stjórnvalda að eyða 
svona einokun og tryggja sam-
keppni. 

Víða hefur verið gengið langt til 
að tryggja möguleika nýrra aðila 
til að hasla sér völl á einokunar-
mörkuðum. Á fjarskiptamarkaði 
er nýjum fyrirtækjum jafnvel 
tryggð betri staða en gömlum grón-
um fyrirtækjum – þetta er kallað 
jákvæð mismunun. Við erum ekki 
að biðja um slíkt, við förum bara 
fram á að fá að keppa við Já Upplýs-
ingaveitur á jafnræðisgrundvelli og 
veita neytendum ódýrari þjónustu. 

Við ætlum ekki að gefast upp. 
Miðlun hefur fengið úthlutað núm-
erinu 1800 til að veita þjónustu í 
samkeppni við 118. Við vitum að 
það er hægt að bjóða ódýrari þjón-
ustu en nú stendur til boða í 118. Það 
munum við gera um leið og einokun 
á þessum markaði verður afnumin.

Já-málið
Símaþjónusta

Andri Árnason
framkvæmdastjóri 
Miðlunar ehf

Skipulagsmál

Gunnar H. 
Gunnarsson
verkfræðingur

Örn Sigurðsson
arkitekt

Við ætlum ekki 
að gefast upp. 

Miðlun hefur fengið út-
hlutað númerinu 1800 til 
að veita þjónustu í sam-
keppni við 118.

AF NETINU

Að útkljá málin á netinu
Hvernig dettur fólki í hug, í þessu fámenna landi, í þessu mikla nábýli, að ætla 
að fara gera út um alvarlegt sakamál á bloggi og spjallsíðum internetsins?
Þetta hefur maður mátt horfa upp á síðustu daga – í ýmsum miður skemmti-
legum  myndum.
Að þetta skuli vera orðið aðalhitamál desembermánaðar segir sitt um hversu 
erfitt við eigum með að umgangast nýmiðlana svokallaða – hversu stutt við 
erum komin áleiðis í að þróa heilbrigðar samskiptavenjur á þeim.
Það má reyndar nefna fleiri upphlaup sem eru lýsandi fyrir þetta – þau eru 
bara ekki jafn alvarleg – eins og til dæmis hið óskiljanlega mál guðfræðikenn-
arans sem móðgaði trúleysingjana, og svo má í raun lengi telja. Nýr dagur, nýtt 
upphlaup, ný geðshræring.
http://silfuregils.eyjan
Egill Helgason
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Hér færðu rauðu nefin: Hagkaup, Bónus, 
MP banki, Te og Kaffi, skátar um allt land
 

Heil hersing úrvals grínara og 
listamanna koma saman til að leggja 
starfi UNICEF lið í beinni útsendingu:

ARI ELDJÁRN
BJÖRN BRAGI ARNARSSON
DANÍEL GEIR MORITZ
ELVA DÖGG GUNNARSDÓTTIR
HALLDÓRA GEIRHARÐSDÓTTIR
ILMUR KRISTJÁNSDÓTTIR
MIÐ-ÍSLAND
MUGISON
PÁLL ÓSKAR HJÁLMTÝSSON
PÉTUR JÓHANN SIGFÚSSON
SPAUGSTOFAN
STEINDI JR.
UGLA EGILSDÓTTIR
ÞORSTEINN GUÐMUNDSSON
ÞÓRDÍS NADIA SEMICHAT
ÞÓRUNN ANTONÍA MAGNÚSDÓTTIR
OG FLEIRI OG FLEIRI OG FLEIRI ...
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LOKAÐ VERÐUR Í DAG VEGNA JARÐARFARAR 
 

GRÍMS GUÐMUNDSSONAR

ÍSPAN KÓPAVOGI

Eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir, afi og langafi,

Ingi Sigurður Erlendsson
mælingamaður, Hrauntungu 30, 
Kópavogi, 

sem lést miðvikudaginn 30. nóvember 
á Landspítalanum við Hringbraut, verður jarðsunginn 
frá Kópavogskirkju mánudaginn 12. desember kl. 15.
 
Rannveig Gísladóttir  
Guðmundur Ingason     Gyða Jónsdóttir
Örn Erlendur Ingason     Guðbjörg Sigurðardóttir
Haukur Ingason     Katrín Þórarinsdóttir                                                                            
Sólborg Erla Ingadóttir     Kristinn Harðarson                                                                                
Þórdís Ingadóttir      Snorri Ingvarsson                                                                    
barnabörn og langafabörn.

Ágústa Júlíusdóttir
hjúkrunarheimilinu Sóltúni, áður til 
heimilis að Fornhaga 17, 

andaðist hinn 6. desember. Útför auglýst síðar. 
 
Aðstandendur.
 

Elskulegur eiginmaður minn, 
faðir og afi,

Ólafur Tryggvi Þórðarson
tónlistarmaður,

sem lést á Grensásdeild Landspítala sunnudaginn 
4. desember, verður jarðsunginn frá Hallgrímskirkju 
þriðjudaginn 13. desember klukkan 13.
 
Dagbjört Helena Óskarsdóttir
Þórður Daníel Ólafsson                                     
Brynhildur Nadía Þórðardóttir
og aðrir aðstandendur.      

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Hrefna Lárusdóttir 
Hvassaleiti 56, Reykjavík,

lést á Hjúkrunarheimilinu Sóltúni þriðjudaginn 
6. desember. Útför hennar fer fram frá Bústaðakirkju 
fimmtudaginn 15. desember kl. 15.00. Aðstandendur 
vilja koma á framfæri kæru þakklæti til starfsfólks 
og heimilismanna á Sóltúni fyrir einstaka umönnun 
og samskipti. Blóm og kransar vinsamlegast 
af þakkaðir en þeim sem vilja minnast hennar er bent 
á Minningarsjóð Hjúkrunarheimilisins Sóltúns í síma 
590-6000.

Börn hinnar látnu.

Ástkær eiginkona mín, móðir, 
tengdamóðir, amma og langamma,

Ólöf P. Hraunfjörð 
bókavörður,

andaðist þriðjudaginn 6. desember á hjartadeild 
Landspítalans við Hringbraut. Útförin fer fram 
þriðjudaginn 20. desember kl. 13.00 frá Fossvogskirkju.

Karl Árnason
Petrina Rós Karlsdóttir
Jóhannes Hraunfjörð Karlsson   Ólöf Pétursdóttir
Pétur Hraunfjörð Karlsson Valeryja Karlsson

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma, langamma og langalangamma,

Anna Gunnlaugsdóttir 
Hornbrekku, Ólafsfirði,

verður jarðsungin frá Ólafsfjarðarkirkju laugardaginn 
10. desember kl. 14. Þeim sem vilja minnast hennar er 
bent á dvalarheimilið Hornbrekku í Ólafsfirði.
 
Gunnlaugur E. Þorsteinsson   J. Dómhildur Karlsdóttir
S. Hilmar Þorsteinsson   Valgerður K. Sigurðardóttir
Guðbjörg Þorsteinsdóttir   Guðbjörn Arngrímsson
Ingibjörg Þorsteinsdóttir   Róbert Pálsson
Þórhildur Þorsteinsdóttir   Páll Pálsson
Elín Rún Þorsteinsdóttir   Bjarni Tómasson
og fjölskyldur,

Áskær móðir okkar, amma 
og sambýliskona,

Vilborg Guðsteinsdóttir

lést á Gjörgæsludeild Landspítalans við Hringbraut 
7. desember. Jarðarförin verður auglýst síðar.

fyrir hönd aðstandenda,
Erlín Óskarsdóttir
Ásta Óskarsdóttir
Finnur Óskarsson
Þórunn Óskarsdóttir
Ólöf og Óskar Gunnarsbörn

Óskar Guðmundsson

Elsku maðurinn minn, 

Gunnar Sigurgeirsson 
múrari, Hjallavegi 9,  
Reykjavík,

sem lést á Landspítalanum við Hringbraut 3. desember,  
verður jarðsunginn frá kirkju Óháða safnaðarins, 
Háteigsvegi 56, mánudaginn 12. desember kl. 15.00.
 
Fyrir hönd aðstandenda, 
 
Anna Guðmundsdóttir. 

timamot@frettabladid.is

HERMANN GUNNARSSON  útvarpsmaður er 65 ára.

„Ég er ennþá að hugsa hvað ég ætla að verða 
þegar ég verð stór, sko.“
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Hinn íslenski HönnunarMars verður 
hluti af dagskrá World Design Capital 
Helsinki árið 2012. Skrifað var undir 
samninga þess efnis samhliða opnun 
farandsýningarinnar Iceland Contem-
porary Design í Helsinki hinn 1. des-
ember. Helsinki er jafnframt síðasti 
viðkomustaður sýningarinnar, en frá 
árinu 2009 hefur hún verið sett upp í 7 
borgum víðs vegar um heiminn.

Halla Helgadóttir, framkvæmda-
stjóri Hönnunarmiðstöðvar, segir 
samstarfið við World Design Capital 
Helsinki hafa mikla þýðingu fyrir 
íslenska hönnun á alþjóðavettvangi. 
Sýningin hafi einnig fengið frábærar 
viðtökur í Helsinki, en hún inni heldur 
íslenska vöruhönnun, húsgagna-
hönnun og arkitektúr.

„Framkvæmdastjóri DesignForum 
Finnland sagði á opnuninni að Íslend-
ingar væru að taka sér stöðu meðal 
Norðurlandaþjóðanna í hönnun, 
þá stöðu sem við ættum vel skilið. 
Fyrir okkur í Hönnunarmiðstöðinni 
var þetta einstaklega ánægjulegt að 
heyra,“ segir Halla. „Markmiðið með 
ferðalagi sýningarinnar hefur ein-
mitt verið að gera okkur gildandi á 
Norður löndunum. Aðrar þjóðir heims 
líta gjarnan á alla norræna hönnun 
sem eitt og fyrir okkur að verða hluti 
af því samfélagi er mjög mikilvægt.“ 

Aðdragandi þess að HönnunarMars 
verður hluti dagskrár World Design 
Capital Helsinki var sá að full trúum 
frá Helsinki var boðið á Hönnunar-
Marsinn í vor. Í framhaldinu sendi 
Hönnunarmiðstöð inn umsókn um 
þátttöku sem var samþykkt. Í vor 
verður HönnunarMarsinn haldinn í 
fjórða sinn og hefur hátíðin vaxið með 
hverju árinu.

 „Það tóku um 30.000 Íslendingar 
þátt á síðasta HönnunarMars,“ segir 

Halla. „Markmið okkar í Hönnunar-
miðstöðinni er að gera hann að alþjóð-
legum viðburði og laða hingað til 
lands erlenda hönnuði og áhugafólk 
um hönnun. Samstarfið við Helsinki 
mun opna á alþjóðlegar tengingar en 
augu heimsbyggðarinnar munu bein-
ast að Norðurlöndunum. Hönnunar-
marsinn verður hluti af öllu þeirra 
kynningarefni og fer inn á heimasíðu 
World Design Capital,“ útskýrir Halla.

„Við munum einnig leggja sér-

staka áherslu á samvinnu við Finna 
á Hönnunar Marsinum í vor og meðal 
annars bjóða finnskum kaupendum á 
Hönnunarstefnuna og fá finnska fyrir-
lesara til landsins. Með Hönnunar-
Marsinum erum við að auka umfang 
og viðskipti með íslenska hönnun í 
stærra samhengi og finnum alltaf 
fyrir meiri og meiri áhuga á að taka 
þátt. Hönnunar Marsinn á bara eftir að 
stækka.“

heida@frettabladid.is

HÖNNUNARMARS:  HLUTI DAGSKRÁR HÖNNUNARHÖFUÐBORGAR HEIMS

Höfum tekið okkur stöðu 
meðal Norðurlandaþjóðanna

KOMIN Á KORTIÐ Halla Helgadóttir, framkvæmdastjóri Hönnunarmiðstöðvar, segir þátttöku 
HönnunarMars í dagskrá Helsinki World Design Capital 2012 opna á alþjóðleg tengsl fyrir 
íslenska hönnun. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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Frumkvöðullinn Frosti Sigur-
jónsson stendur ásamt syni sínum 
Sindra Frostasyni fyrir því að mak-
ríll er nú fáanlegur í íslenskum 
verslunum. 

„Íslendingar fluttu út 150 þúsund 
tonn af makríl á síðasta ári en ekk-
ert af honum fór í verslanir hér á 
landi,“ segir Frosti. Makríll er nýr 
nytjafiskur við Ísland. „Hann er 
eftir sóttur víða í Evrópu en Íslend-
ingar hafa fæstir gert sér grein 
fyrir því hve hollur og góður hann 
er, auk þess sem lítil hefð er fyrir 
því að borða makríl hér á landi.“ 

Þeir Frosti og Sindri komust á 
bragðið eftir makrílveiðiferð. „Við 
prófuðum okkur áfram með ýmiss 
konar uppskriftir og fórum að bjóða 
gestum í mat til að smakka. Oftast 
var grillaðaður makríll á boðstólum 
en líka sashimi og bakaður makríll. 
Nær undantekningalaust fannst 
fólki þetta gott og við furðuðum 

okkur á að fiskurinn væri ekki fáan-
legur í verslunum.“

Frosti og Sindri náðu að tryggja 
sér tvö bretti af makrílflökum og 
komu þeim í Hagkaup, Mela búðina, 
Frú Laugu og Fylgifiska. Þau eru 
svo væntanleg í fleiri verslanir og 
vonast Frosti til að framhald verði 
á.  

„Makríllinn er uppfullur af D-
vítamíni og er þrefalt meira af 
omega-3 fitusýrum í makríl en 
laxi, svo dæmi séu nefnd,“ upp-
lýsir Frosti. Hann gefur uppskrift 
að ofnbökuðum makríl með salti, 
pipar og ólífuolíu. „Þannig skilar 
bragðið sér best.“

 vera@frettabladid.is

Á þriðja upplestri  aðventunnar munu Þórarinn 
Eldjárn, Jón Kalman, Ragna Sigurðardóttir og Oddný Eir 
Ævarsdóttir lesa upp úr verkum sínum á Gljúfrasteini 
á sunnudag klukkan 16. Að venju er aðgangur ókeypis 
og allir velkomnir meðan húsrúm leyfir.

2 makrílflök (látið 
þiðna)
ólífuolía
salt og pipar
1 límóna eða 2 sítrónu-
bátar

Hitið ofn í 200°C. 
Fjarlægið beinin úr flök-
unum með beinaplokk-
ara eða skerið úr með 
hníf. Penslið báðar 

hliðar á flökunum með 
olíu.

Saltið og piprið að 
smekk. Leggið flökin 
með roðið upp í eldfast 
mót eða pönnu sem 
má setja í ofn. Bakið í 
tíu mínútur eða þar til 
roðið fer að brúnast. 
Berið fram með límónu 
eða sítrónu.

OFNBAKAÐUR MAKRÍLL 
FYRIR FJÓRA

Feðgarnir Frosti Sigurjónsson og Sindri Frostason eru hrifnir af makríl og vilja koma fleirum á bragðið.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Makríll er lostæti



Pollapönk  heldur tónleika í Salnum í Kópavogi á sunnudag til að fagna útgáfu 
plötunnar Aðeins meira pollapönk. Hljómsveitin flytur tólf ný frumsamin lög 

og er eitt tileinkað Bjartmari Guðlaugssyni tónlistarmanni. Tónleikarnir 
hefjast klukkan 16. Nánar á salurinn.is.

Þetta hefur feng-
ið aldeilis ótrú-
lega  gó ð a r 
viðtökur hjá 
söluaðilum og 
verður að ég 
held stærsti 

matarmarkaður sem 
haldinn hefur verið 
hérlendis,“ segir Eirný 
Sigurðardóttir, eigandi 
Búrsins í Nóatúni 17, 
sem fékk þá hugmynd að 
halda jólamarkað með 
mat fyrir utan búðina 
hjá sér. „Þetta átti upp-
haflega bara að vera 
eitthvað svona lítið og 
sætt í tilefni hins alþjóð-

lega dags móður jarðar, 10. des-
ember, sem haldinn er hátíðlegur 
með svona uppákomum um allan 
heim,“ segir hún. „En nú eru selj-
endurnir orðnir um tuttugu og 
úrvalið sem verður í boði er alveg 
ótrúlegt.“

Það eru Búrverjar sem standa 
fyrir markaðnum í samstarfi við 
Beint frá býli og eins og nafnið 
gefur til kynna verður boðið upp 
á alls kyns mat beint frá fram-
leiðendum. Meðal þess sem þarna 
verður á boðstólum er gras fóðrað 
holdanautakjöt, hvannarlamb, 
tvíreykt hangikjöt, brjóstsykur, 
ís, ostar, sultur, kofareykt bjúgu, 
reyktur lax og silungur og svona 
mætti næstum endalaust áfram 
telja.  

Jólamarkaðurinn byrjar klukk-
an 12 á hádegi og stendur að 
minnsta kosti til klukkan 16, „en 
auðvitað höldum við áfram lengur 
ef það verður stemning fyrir því,“ 
segir Eirný.

Enginn ætti að láta kuldann 
aftra sér frá því að mæta á planið 

við Nóatún 17 því sölubásarnir 
verða inni í stóru tjaldi sem hitað 
er upp með hitalömpum auk þess 
sem rjúkandi heitt súkkulaði með 
rjóma verður í boði.

„Þetta er bara alveg ótrúlega 

gaman,“ segir Eirný. „Terra 
Madre-dagurinn gengur út á það 
að gera litlum sjálfstæðum fram-
leiðendum hátt undir höfði og ég 
vona að fólk komi og kynni sér þá 
miklu grósku sem er í slíkri mat-

vælaframleiðslu hérlendis. Þetta 
eru sko allt saman klassaframleið-
endur og það verður enginn svik-
inn af jólamatnum sem þeir bjóða 
upp á.“  

 fridrikab@frettabladid.is

Hlédís Sveinsdóttir, formaður Beint frá býli, og Eirný Sigurðardóttir, eigandi Búrsins, hafa staðið í ströngu undanfarna daga við 
undirbúning jólamarkaðarins. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Jólamatur frá tuttugu fram-
leiðendum á markaði
Búrið og Beint frá býli gangast á morgun fyrir matarmarkaði þar sem sjálfstæðir framleiðendur selja vörur 
sínar í tilefni af alþjóðlegum degi móður jarðar. Allt frá holdanautakjöti til brjóstsykurs verður í boði.

AÐVENTA, SAGA GUNNARS GUNNARS-
SONAR UM SVAÐILFARIR FJALLA-
BENSA, VERÐUR LESIN Í HEILD SINNI 
Á ÞREMUR STÖÐUM Á SUNNUDAG Í 
SAMSTARFI VIÐ GUNNARSSTOFNUN. 

Á Skriðuklaustri sér Hjörtur Pálsson 
skáld um lestur Aðventu og byrjar 
klukkan 14. Í Gunnarshúsi að Dyngju-
vegi 8 í Reykjavík les Steinunn 
Jóhannesdóttir rithöfundur og byrjar 
klukkan 13.30. Í Jónshúsi í Kaup-
mannahöfn byrjar lestur klukkan 15 
að staðartíma og meðal lesara verð-
ur Sturla Sigurjónsson sendiherra. Þá 
verður hluti sögunnar lesinn í í Lam-
bertseter-samkomuhúsinu í Ósló.
Gunnarsstofnun, í samstarfi við sendi-
ráð Íslands í Berlín og Sögueyjuna 
Ísland, stóð einnig fyrir lestri á 
Aðventu á þýsku í Berlín síðast liðinn 
laugardag í tilefni þess að 75 ár eru 
liðin frá því sagan kom út í Þýska-
landi. Hátt í 200 manns mættu og 
hlýddu á þýska leikarann Matthias 
Schervenikas, auk þess sem ný útgáfa 
á Vikivaka Gunnars var kynnt. 

Aðventa lesin víða

Þorleifur Hauksson las Aðventu á 
Skriðuklaustri árið 2009.

Aðventukransinn bygg-
ist á norður-evrópskri 
hefð. Grenið táknar 
lífið í Kristi og hringur-
inn eilífðina. Fyrsta 
kertið, spádómskertið, 
minnir á fyrirheit spá-
manna um komu 
Jesú. Annað kertið, 
Betlehemskertið, bein-
ir athygli að fæðingar-
stað Jesú. Þriðja kertið 
nefnist hirðakertið þar 
sem fjárhirðum voru 
sögð tíðindin á undan 
öðrum. Fjórða kertið, 
englakertið, minnir á 

boðbera fregnanna.

visindavefur.hi.is
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● STEED LORD TILNEFND TIL 
VERÐLAUNA

● DAGUR Í LÍFI ÍSLENDINGS
● JÓLATÍSKAN
● Á RÚMSTOKKNUM

Olga Einarsdóttir

LÆRÐI FLJÓTT 
HVERNIG BEST 
ER AÐ NÝTA 
FATASKÁPINN
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U M B O Ð S -  O G  D R E I F I N G A R A Ð I L I :  O P T I C A L  S T U D I O

RAY BAN 
SÓLGLERAUGU 

glæsilegt úrval

TEG. ORB2140/1084*3N

ÖÐRUVÍSI JÓLAGJÖF

Myndband hljómsveitar innar 
Steed Lord við lagið 123 If 

You Want Me hefur verið tilnefnt 
sem Myndband ársins hjá þýska 
tímaritinu Honk Magazine en 
tónlistarkonan Björk einnig til-
nefnd í sama flokki.

Fimm tónlistarmenn keppa 
um titilinn um Myndband árs-
ins og er myndbandið við 123 If 
You Want Me þar á meðal. Svala 
Björgvinsdóttir, 
söngkona  Steed 
Lord, segir tilnefn-
inguna hafa komið 
meðlimum sveit-
arinnar nokkuð á 
óvart. „Honk Maga-
zine hefur fjallað 
svolítið um okkur 
undanfarið og við 
vorum meðal ann-
ars á forsíðu blaðs-
ins í nóvember en 
tilnefningin kom 
okkur samt sem áður á óvart. Ég 
veit afskaplega lítið um þetta og 
held að úrslitin verði tilkynnt í 
lok mánaðarins.“

Svala var stödd hér á landi 
í síðustu viku og kom fram á 
einum jólatónleikum föður síns, 
stórsöngvarans Björgvins Hall-
dórssonar. Hún mun þó eyða jól-
unum í Los Angeles ásamt bróð-
ur sínum og sambýlismanni. „Ég 
er ósköp lítið jólabarn og finnst 
mjög notalegt að vera úti í LA 
um jólin. Foreldrunum finnst þó 

leiðinlegt að bæði börnin séu í 
burtu á aðfangadag en í staðinn 
halda þau upp á jólin með fimm 
köttum,“ segir hún.

Að sögn Svölu voru jólatón-
leikarnir vel sóttir og komst 
hún sjálf í nokkurt jólaskap að 
þeim loknum. Svala söng meðal 
annars dúett með föður sínum 
en söng þó ekki hið vinsæla lag 
Ég hlakka svo til. „Það er barna-

lag og ekkert sér-
staklega krefjandi 
sönglag fyrir full-
orðna manneskju 
þó mér þyki vænt 
um það. Ég söng 
önnur jólalög og 
tók meðal annars 
dúett með pabba 
sem var meiri hátt-
ar gaman.“

Steed Lord situr 
ekki auðum hönd-
um þessa dagana 

því meðlimir sveitarinnar eru í 
óða önn að taka upp efni fyrir 
nýja breiðskífu og búast við að 
senda frá sér fyrstu stuttskíf-
una í vor. „Við erum líka farin 
að safna saman hugmyndum að 
myndböndum fyrir nýju lögin í 
litla möppu. Okkur finnst ótrú-
lega gaman að búa til myndbönd 
við lögin okkar, næstum því 
jafn skemmtilegt og að semja 
lögin sjálf,“ segir söngkonan að 
lokum.

 - sm

núna
✽  Jólagleði og innkaup

augnablikið

Útgáfufélag 365 miðlar ehf. Umsjón Sara McMahon Forsíðumynd Valgarður Gíslason Útlitshönnun 
Kristín Agnarsdóttir Auglýsingar Sigríður Dagný Sigurbjörnsdóttir sigridurdagny@365.is 
Föstudagur Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík, sími 512 5000 

meðmælin Myndband Steed Lord tilnefnt sem myndband ársins:

EYÐIR JÓLUNUM ÚTI Í LA

FRAMLEIÐANDI  Bandaríska söng-
konan Madonna er farin að leita á ný 
mið og sótti frumsýningu kvikmynd-
arinnar WE sem hún framleiðir. Mynd-
in var sýnd í MOMA í New York um 
síðustu helgi.  NORDICPHOTOS/GETTY

Hönnuðurinn Vivienne West-
wood er mikill aðgerðasinni og 
hefur viðurkennt að henni bjóði 
við tískuheiminum. Hún hefur 
einnig hvatt kaupendur til að 
fjárfesta heldur í einni góðri flík 
heldur en mörgum ódýrum.

Westwood viðurkennir að það 
séu miklar andstæður milli þess 
að vera umhverfissinni og fata-
hönnuður sem hvetur fólk til 
aukinnar neyslu. „Skilaboð mín 
eru þau; Veldu vel og kauptu 
minna. Ég á erfitt með að verja 
iðn mína því í fimmtán ár hef 
ég hatað tísku. Af hverju? Af því 
þetta er ekki vitsmunaleg eða 
andleg vinna, mig langar held-
ur að lesa. Hönnun var bara eitt-
hvað sem ég var góð í en er ekki 
eitthvað sem skilgreinir mig sem 
manneskju,“ sagði hinn sérvitri 
hönnuður. 

Vivienne Westwood þolir ekki tískugeirann:

Vill heldur lesa

Hatar tísku Vivienne Westwood segist 
heldur vilja lesa en að skapa tískufatnað.

NORDICPHOTOS/GETTY

Hressandi jóladagatal
Jóladagatal Norræna hússins er 
orðin gróin hefð hjá mörgum og á 
hverjum degi fram að jólum verð-
ur opnaður nýr gluggi á dagatalinu. 
Klukkan 12.34 dag hvern fá gestir 
að njóta skemmtiatriðis í sal Nor-
ræna hússins. Meðal þeirra lista-
manna sem koma 
fram þessi jólin eru 
Borkó, Sóley, Pétur 
Ben, Ari Eldjárn og 
Mundi vondi, en ekki 
er gefið upp hvaða 
listamaður stígur 
á svið hvaða 
dag. Aðgang-
ur er ókeypis og 
er gestum boðið 
upp á óáfengt 
jólaglögg og 
piparkökur. 

Jólamatarmarkaður
Jólamatarmarkaður Búrsins og 
Beint frá býli verður opnaður á 
morgun í Nóatúni 17 á milli klukkan 
12 og 16. Stóru tjaldi verður komið 
fyrir á bílaplaninu þar sem boðið 
verður upp á heitt kakó og ýmsar 
dásamlegar matvörur í forréttinn, 
aðalréttinn eða eftirréttinn þessi 
jól. Meðal þess sem hægt verður 
að kaupa er grasfóðrað holda-

naut, reykt nautakjöt 
og kæfur, jólaostur, 
hrökkbrauð og skyr-
konfekt. Þetta er 

markaður sem 
sælkerar eiga 

ekki að láta 
framhjá sér 
fara.

GLIMMER OG GLAMÚR  Miss Universe naglalakkalínan frá OPI er nú komin 
í verslanir. OPI sótti innblástur sinn í samnefndra fegurðarsamkeppni og heita lit-
irnir nöfnum eins og Congeniality is my middle name, It’s MY Year og Swim-
suit … Nailed It! Fallegir litir sem passa vel við jólafötin eða áramótakjólinn.

Nóg að gera Myndband hljómsveitarinnar Steed Lord er tilnefnt sem Myndband 
ársins af tónlistartímaritinu Honk Magazine. Svala heimsótti Ísland í síðustu viku til að 
syngja á jólatónleikum föður síns. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Við erum 
farin að 

safna saman 
hugmyndum 
að mynd-
böndum fyrir 
nýju lögin.
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Sendum í póstkröfu

5.900.- 5.900.- 5.900.- 5.900.-Golla 4.950.-

Kringlan 4 - 12
Reykjavík s: 588 - 1705         

Hafnarstræti 106, göngugötunni
Akureyri s: 463 - 3100
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Aldur: 24 ára.

Starf: Nemi í viðskiptafræði, móðir og fastakúnni í 
helstu sænsku tískuvöruverslunum fyrir kaupglaða 
Íslendinga. 

Hversu lengi hefur þú búið í Halm stad? 
Frá því í júlí 2009.

Af hverju fluttirðu þangað? Við fjöl-
skyldan fluttum hingað út þegar maðurinn 
minn byrjaði að spila handbolta hér í bænum. 

Ef þú mættir taka með einn hlut aftur heim 
til Íslands, hvað væri það? Frá því að ég flutti 
hingað hef ég tileinkað mér meira skipulag að 
hætti Svíanna. Einnig er ég dottin í hádegisverðar-
menninguna. Það gerir mikið fyrir vinnudaginn ef 

maður sest niður í mat með fólkinu sínu í staðinn 
fyrir að borða á hlaupum eins og ég gerði oftast á 
Íslandi. 

Hvað er það fyrsta sem þú gerir á morgnana? 
Sest með kaffibollann minn við tölvuna og 

skipulegg daginn sem að er að hefjast. 

Hvaða stað má ekki missa af þegar 
borgin er sótt heim? Hér er að finna vin-
sælustu strönd Svíþjóðar, Tylösand, og myndi 

ég segja að fólk mætti ekki missa af því að 
heimsækja hana á sólríkum sumardegi.

Hvernig mundirðu lýsa þjóðinni í einni 
setningu? Skipulag og reglur eru einkennandi fyrir 
annars yndislegt fólk sem þó skilur ekki kaldhæðna 
íslenska húmorinn.

Dagur í lífi Íslendings: Elísabet Gunnarsdóttir eigandi elisabetgunnars.com og námsmaður

SVÍAR SKILJA EKKI 
ÍSLENSKAN HÚMOR

Bókasafnið „Mjög flott bygging í miðbænum og lærdómurinn fer yfirleitt fram hér.“
Plaka  „Í Svíþjóð er mikil hádegisverðarmenning. Plaka er okkar uppáhaldsstaður og 
þar eyði ég ófáum hádegunum. Þar er einnig mjög gott tapashlaðborð á föstudögum þar 
sem við förum gjarnan með vinum. Hér má sjá sambýlismanninn Gunnar Stein Jónsson.“

Monki „Uppáhaldsbúðin í Svíþjóð hjá mér og fleirum. Hér er ég 
fastakúnni að versla fyrir kaupglaða Íslendinga.“ 

Sænsk náttúra „Mæðgnastundir seinnipartinn fara oft fram úti 
í fallegri sænsku náttúrunni.“ 

Uppáhaldsgatan „Kaffihúsið Espresso House er í uppáhaldsgötunni minni í Halmstad. 
Við mæðgur förum hingað oft saman, hún með liti og litabók og ég sinni mínu á meðan.“

Halm-
stad
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F orðum daga fór hver sá er ekki eignaðist nýja flík fyrir jólin í jólaköttinn og þó að 
fæstir trúi enn á þann skaðvald lifir hefðin fyrir nýrri jólaflík enn góðu lífi. Úr nægu 

er að velja, hvort sem konur kjósa að klæðast kjólum eða buxum á aðfangadag. 

Tískan fyrir jólin:

SÍÐIR, SVARTIR 
EÐA LITRÍKIR

Vera Wang Síðkjólarnir hafa verið vinsælir undanfarið ár og hafa vinsældir þeirra lítið dalað. Þær sem vilja breyta 
til eða kjósa svolitla dramatík yfir jólin geta fundið sér fallegan síðkjól við hæfi. Þeir hafa líka þann kost að vera 
hæfileg flík fyrir vindasama íslenska vetur. NORDICPHOTOS/GETTY

Valentino „Litli svarti kjólinn“ er 
löngu orðinn klassík enda er hægt 
að nota slíka flík við nánast hvaða 
tilefni sem er. Mikið framboð er af 
litlum svörtum kjólum um þessar mundir í 
ólíkum sniðum og úr hinum ýmsu efnum. 

Day Birger et 
Mikkelsen.

Matthew Williamson Þægilegar en 
klæðilegar buxur sáust víða á tísku-
pöllunum í vetur og eru vinsælar um 
þessar mundir. Slíkar buxur eru í 
raun hin fullkomna jólaflík.

Companys.

Miu Miu

Proenza 
Schouler

Jil Sander

Celine
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Olga Einarsdóttir 
er nýflutt til Íslands eftir 
áralanga búsetu erlendis 
þar sem hún vann sem 
tískuráðgjafi. Hún sér-
hæfir sig í að aðstoða 
fólk við að finna sinn 
persónulega fatastíl. 

Viðtal: Álfrún Pálsdóttir

Ljósmynd: Valgarður Gíslason

Þ
að er yndislegt að 
vera komin heim og 
við erum öll mjög 
sátt við þá ákvörðun 
að flytja til Íslands,“ 

segir Olga Einarsdóttir stílisti, eða 
persónulegur ráðgjafi eins og hún 
kýs að kalla sig. 

Olga hefur búið í meira en ára-
tug í Noregi, Svíþjóð og síðast á 
Englandi en hefur nú komið sér 
vel fyrir í Vesturbænum ásamt 
fjölskyldu sinni. Eiginmaður 
hennar, fótboltakappinn Brynjar 
Björn Gunnarsson, er þó enn þá 
með annan fótinn úti og spil-
ar með enska knattspyrnufélag-
inu Reading. Hjónin eru því í eins 
konar fjarbúð þetta árið og viður-
kennir Olga að hún hlakki mikið 
til þegar því tímabili er lokið. 

„Ég ákvað að koma heim um 
áramótin í fyrra í kjölfar þess 
að bróðir minn lést. Það reynd-
ist vera hárrétt tímasetning því 
móðir mín féll frá í haust og náði 
ég því að eiga mjög dýrmætan 
tíma með henni á þessu ári.“

LÆRÐI AÐ NÝTA 
FATASKÁPINN
Olga er fædd og uppalin í Kópa-
vogi með viðkomu á Eskifirði og 
Egilsstöðum. „Ég myndi segja að 
Egilsstaðir væru minn bær þar 

sem við bjuggum þar lengst af 
og ég finn að ræturnar mínar eru 
þar,“ segir Olga, sem ólst upp í 
stórri fjölskyldu og er yngst af tíu 
systkinum. 

„Þegar maður elst upp með 
svona mörgum systkinum lærir 
maður að sam- og endurnýta föt. 
Ég held að ég hafi verið orðin tólf 
ára þegar ég fór fyrst að fá ný föt 
annars var ég alltaf í fatnaði frá 
eldri systrum mínum. Þá reyndi á 
sköpunargáfuna til að flikka upp 
á flíkurnar og maður varð fljótt 
flinkur við saumavélina. Við ól-
umst upp við góða nýtingu og út-
sjónarsemi þar sem mamma fann 
alltaf lausnir á öllu.“

Í  stórum systkinahóp var 
stundum erfitt að finna afþrey-
ingu við allra hæfi og innan fjár-
hagsramma heimilisins. Olga rifj-
ar upp að í stað þess að fara í bíó 
um helgar eins og jafnaldrarnir 
hafi þau systkinin farið á rusla-
haugana og leitað að hlutum 
sem hægt var að gera við. „Það er 
fyndið að segja frá þessu í dag en 
við skemmtum okkur konunglega 
við að laga ónýt hjól og leikföng.“

ÁHUGAMÁL AÐ ATVINNU

Fyrir sjö árum ákvað Olga að gera 
þennan áhuga sinn á fötum að 
starfsvettvangi og afla sér mennt-
unar. Olga var þá nýbúin að eign-
ast aðra dóttur sína og fjölskyld-
an búin að koma sér vel fyrir í 
Bretlandi. Hún fann góða skóla 
rétt fyrir utan London og lærði 

persónulega ráðgjöf og stílistanám 
í British College of Professional 
Styling og The Image House.

Námið fól meðal annars í sér 
kennslu í litafræðum, stílíser-
ingu og hvernig best er að klæða 
sig eftir vexti. Starfstitill Olgu á 
ensku er fashion stylist en sjálf 
vill hún frekar kalla sig ráðgjafa 
en stílista. 

Eft ir  námið stofnaði  Olga 
sitt  eig ið fyrirtæki, Person-
al Image Design, og hóf að veita 
einstaklingum jafnt sem fyrir-
tækjum tískuráðgjöf. Það var strax 
mikið að gera hjá Olgu og er hún 
enn þá að fá þakklætispóst frá 
viðskiptavinum sínum erlendis.

„Það vilja allir líta vel út, er það 
ekki? Klæðaburður skiptir miklu 
máli fyrir ímynd manns og stuðl-
ar, að mínu mati, jafn mikið að 
andlegri vellíðan eins og gott 
mataræði og holl hreyfing. Það er 
sagt að það taki okkur um 90 sek-
úndur að dæma hvort annað við 
fyrstu kynni og þá skiptir klæða-
burður okkur miklu máli. “ 

Ráðgjöf Olgu felst meðal ann-
ars í því að taka til í fataskápum, 
fá fólk til að losa sig við það sem 
það notar ekki og bæta við því 
sem vantar. Allt í þeim tilgangi að 
fá sem mesta nýtingu úr því sem 
til er í fataskápnum og um leið 
finna sinn eigin fatastíl. „Ég held 
að margir hafi horft á troðfullan 
fataskáp og hugsað: „Ég á ekkert 
til að fara í“. Þetta vandamál leysi 
ég með því að fara yfir fataskáp-
inn og hjálpa viðkomandi að nota 
það sem hann á,“ segir Olga og 
bætir við að sumir séu orðnir svo 
samdauna fötunum í skápnum að 
þeir séu hættir að sjá hvað í raun 
og veru leynist á herðatrjánum og 
kaupa sér í staðinn nýja flík. 

 „Það er mjög hollt að fara yfir 
fataskápinn og sjá hvað hann 
geymir. Um daginn var ég að 
vinna með konu sem var á leið-
inni í verslunarferð til útlanda 
og langaði að vita hvað hún ætti 
að kaupa. Eftir að hafa farið yfir 
fataskápinn komumst við að því 
að hana vantaði bara alls ekki 
mikið. Þá vorum við búnar að gefa 
og taka til hliðar bunka af fötum 
sem hægt var að breyta á sauma-
stofu. Þegar hún kom heim úr 
verslunarferðinni sendi hún mér 
póst og sagði að ég hefði spar-
að henni mikla peninga því hún 
keypti engan óþarfa og hún vissi 
nákvæmlega hvað vantaði.“

ÞORA AÐ TAKA ÁHÆTTU
Olga hefur nú stofnað íslenska 
heimasíðu, olga.is þar sem hægt 
er að panta hjá henni ráðgjöf og 
fara á námskeið. Hingað til hefur 
verið mikið að gera hjá henni við 
að aðstoða einstaklinga sem og 
heilu vinkonuhópana við að fara 
í gegnum fatnaðinn.

„ N á m s k e i ð i n  e r u  m j ö g 
skemmtileg og gagnleg, ætli það 
sé ekki vegna þess að ég er að 
fjalla um það sem ég hef þekk-
ingu á og liggur á mínu áhuga-
sviði. Ég veit að í litlu samfélagi 
eins og okkar skiptir orðsporið 
mestu máli og það er mín besta 
auglýsing.“

Olga hrósar íslenskum konum 
fyrir klæðaburð og nefnir að þær 
kunni klæða sig eftir vexti. Hún 
er hins vegar ekki ánægð með 
hversu miklu ástfóstri íslenskar 
konur hafa bundið við svartan og 

gráan lit og hvetur konur til að 
þora að klæðast litríkum fötum. 
Olga kennir meðal annars lita-
fræði í sinni ráðgjöf og segir ótrú-
legt hvað réttur litur getur frískað 
upp á útlitið. 

„Það er ótrúlegt hvað það er 
mikið svart í búðum hérna en 
þegar ég spyr starfsfólkið út í þetta 
fæ ég yfirleitt þau svör að svart 
seljist best á Íslandi. Við megum 
því vera miklu duglegri að taka 
áhættu í litavali og prófa okkur 
áfram. Við þurfum á litum að halda 
því þeir gefa okkur orku og líf.“  

Aðspurð hvaða íslenska hönn-
un sé í uppáhaldi hjá henni seg-
ist Olga eiga erfitt með að svara. 
„Það er mikil gróska í íslenskri í 
hönnun núna og mikil fjölbreytni. 

Ég get eiginlega ekki valið eitthvað 
eitt en ég hef samt alltaf verið 
hrifin af Spaksmannsspjörum.“ 

Olga nefnir Ragnhildi Gísladóttur 
tónlistarkonu sem dæmi um konu 
sem kunni að klæða sig eftir kar-
akter og að hún sé óhrædd við að 
taka áhættu í fatavali. „Mér finnst 
Ragnhildur frábær og algjörlega 
samkvæm sjálfri sér í fatastíl. Ég 
held að íslenskar konur gætu tekið 
hana sér til fyrirmyndar í því.“

ÝMISLEGT Í BÍGERÐ
Olga verður leyndardómsfull þegar 
framtíðina ber á góma og segir að 
hún sé með ýmis plön varðandi 
fyrirtæki sitt. „Starf mitt sem 
slíkt er ekki mikið þekkt á Íslandi 
og í því leynist tækifærið. Við 

HVETUR KONUR TIL AÐ KLÆÐAST

SVARAR STÓRU SPURNINGUNNI Olga Einarsdóttir er menntaður stílisti frá Bret-
landi. Hún sérhæfir sig í að aðstoða fólk við að taka fataskápinn í gegn og finna sinn 
persónulega stíl. 

Miðasala | 568 8000 | borgarleikhus.is

Nýtt verk úr smiðju Vesturports
frumsýnt í janúar

Tryggðu þér miða strax!

„Þegar maður 
elst upp með 

svona mörgum systk-
inum lærir maður að 
sam- og endurnýta 
föt.“
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Upp er runninn harla óvenju-
legur dagur; sjálfur dagur 
rauða nefsins. Að baki 
þessum merkisdegi er einföld 
hugmynd: Að gaman og 
gefandi sé að hjálpa þeim sem 
minna mega sín. Og hvað er 
meira viðeigandi tákn fyrir 
gleði og gaman en eldrautt 
trúðsnef? Einfaldur hlutur sem 
getur engu að síður dimmu í 
dagsljós breytt.

Ógrynnin öll af frábærum ís-
lenskum skemmtikröftum stend-
ur að degi rauða nefsins ásamt 
UNICEF, Barnahjálp Sameinuðu 
þjóðanna. Markmiðið er að bjóða 
upp á skemmtun sem skiptir máli, 
skemmtun sem skilur eitthvað 
áþreifanlegt og áhrifamikið eftir 
sig.

Dagur rauða nefsins er einmitt 
þannig skemmtun. Og í raun meira 
en það; hann er skemmtun sem 
skiptir öllu máli fyrir þau börn 
sem munu njóta góðs af gamninu 
um ókomna tíð, þegar dagurinn er 
löngu liðinn og flest okkar horfin 
á vit nýrra ævintýra.

Hápunktur dags rauða nefsins 
er söfnunar- og skemmtiþáttur 
í opinni dagskrá á Stöð 2 í kvöld 
þar sem sannkölluð lúxusblanda 
af skemmtikröftum þjóðar innar 
bregður á leik – hver með sínu 
nefi auðvitað. Á sama tíma verð-
ur staldrað við sögur af börnum 
sem, þrátt fyrir ungan aldur, þurfa 
að kljást við vægast sagt erfiðar 
aðstæður, annars vegar í Afríku-
ríkinu Síerra Leóne og hins vegar 
á Haítí. Saga þessara barna veitir 
innsýn í þær áskoranir sem blasa 
við svo allt of mörgum börnum um 
allan heim; börnum sem UNICEF 

kappkostar að hjálpa – að hjúkra, 
mennta og vernda.

Í anda dagsins vonum við að 
sem flestir áhorfendur finni það 
hjá sér að leggja starfi UNICEF 
lið, og þá sérstaklega með því að 
ganga í hóp heimsforeldra. Heims-
foreldrar styrkja UNICEF með 
mánaðarlegu framlagi og gera 
samtökunum þannig kleift að að-
stoða börn um allan heim, börn 
sem svo nauðsynlega þurfa á hjálp 
og stuðningi að halda. Án framlags 
frá gjafmildu fólki gætu samtökin 
einfaldlega ekki sinnt þessu starfi.

Verkefni UNICEF eru ærin og 
við vonum að þátturinn í kvöld 
hreyfi við ykkur. Að þið skemmtið 
ykkur vel og innilega en finnið á 
sama tíma til samkenndar og síð-
ast en ekki síst fyrir hinni sönnu 
gleði sem felst í því að gefa.

Gleðilegan dag rauða nefsins 
og góða skemmtun!

Skemmtun sem 
skiptir öllu máli

Það er óhætt að segja að boðið sé upp á frábæran söfnunar- 
og skemmtiþátt í kvöld í opinni dagskrá á Stöð 2. Það 
marg borgar sig að fylgjast með alveg frá upphafi til að 
missa ekki af einni einustu mínútu af því spennandi efni 
sem aðalkynnar kvöldsins, Þorsteinn Guðmundsson og 
Ilmur Kristjánsdóttir, koma til með að framreiða fyrir 
áhorfendur. Meðal þess sem þú mátt einfaldlega ekki 
missa af er:

● Frumflutningur á myndbandi Páls Óskars Hjálm-
týssonar við lagið „Megi það byrja með mér“ sem 
hann samdi í tilefni af degi rauða nefsins í sam-
starfi við Redd Lights.

● Dansatriðum rústabjörgunarsveitarmanna, starfs-
manna Landhelgisgæslunnar og þingmanna. 
Hvernig í ósköpunum mun það fara?

● Uppistand frábærra grínista. Þar á meðal Ara Eld-
járns, Sögu Garðarsdóttur, Uglu Egilsdóttur og hins 
síunga Ómars Ragnarssonar.

● Háleynileg innkoma Björgvins Halldórssonar. Hm, dularfullt!
● Spaugstofan og Mið-Ísland. Þarf að segja eitthvað meira?
● Fjöldinn allur af grínatriðum þar sem meðal annars koma fram 

Ólafía Hrönn Jónsdóttir, Gunnar Hansson, Bergur Þór Ingólfs-
son, María Heba Þorkelsdóttir, Katla Margrét Þorgeirsdóttir, 
Kjartan Guðjónsson og Guðlaug Elísabet Ólafsdóttir.

● Innslög frá heimsóknum Páls Óskars Hjálmtýssonar og 
Halldóru Geirharðsdóttur til Síerra Leóne og Haítí, þar 
sem þau skoðuðu aðstæður barna og verkefni UNICEF.

LOVÍSA ELÍSABET 
SIGRÚNARDÓTTIR 
LAY LOW
Af því að mér finnst það mikil-
vægt. Þetta er það minnsta sem 
ég get gert og litlir hlutir geta 
skipt miklu máli.

AF HVERJU ERTU HEIMSFORELDRI?

Stefán Ingi Stefánsson segir mikinn fjölda skemmtikrafta gera dag rauða nefsins að veruleika. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

GUNNAR HANSSON
Ég er svo heppinn að vera fædd-
ur við allsnægtir, en það eru ekki 
allir. Börn eiga allt gott skilið, 
hvar sem þau búa. Heimsforeldri 
er mjög fallegt orð. Það minnir 
okkur á ábyrgð okkar gagnvart 
börnum heimsins.

EDDA BJÖRGVINSDÓTTIR
Ég er heimsforeldri vegna þess að það er 

einfaldlega skylda mín að styðja við bakið 
á þeim sem minna mega sín og eiga um 

sárt að binda.

UNNUR ÖSP STEFÁNS
DÓTTIR OG BJÖRN THÓRS
Við viljum og verðum að 
taka þátt í að reyna að 
hafa áhrif á lífsviður-
væri og líðan barna 
sem eiga um sárt 
að binda í hörmu-
legu ástandi í 
stríði: Er ekki 
jörðin fyrir alla? 

KRISTÍN STEINSDÓTTIR
 Af hverju skyldi ég ekki vera það? Mig 
langar til að hjálpa og mér finnst ég 

ekki geta gert neitt betra við pen-
ingana mína!

MISSIÐ EKKI AF ÞÆTTINUM KLUKKAN 19.30 Í KVÖLD
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Hvað hafði mest áhrif á þig við að 
heimsækja verkefni UNICEF með 
Halldóru?

Duglegu og fallegu börnin höfðu 
mest áhrif á mig. Þau fá svo litlu 
að ráða um eigið líf en trúa á allt 
það besta. Sum eru munaðarlaus 
en önnur eiga mömmur og pabba. 
Ég hitti litla stelpu sem var niður-
setningur hjá konu sem gaf henni 
pening fyrir mat þegar hún fékk 
að flytja aftur til pabba síns, en 
stelpan var svo glöð og spennt að 
hún eyddi öllum peningnum sínum 
í tyggjó!

Er hægt að hjálpa bágstöddum 
börnum í fátækum löndum heims?

Já, og það er ekki bara hægt, 
heldur verðum við að hjálpa til! 
Annars erum við bara hross með 
blöðkur fyrir augunum og lokað 
hjarta.

Getum við Íslendingar gert eitt-
hvað?

Já, allir Íslendingar geta orðið 
heimsforeldrar. Þá borga þeir 
mánaðar lega upphæð sem þeir eru 
aflögufærir um og starfsfólk UNI-
CEF finnur út hvar þörfin er mest. 
Áður en jarðskjálftinn reið yfir 
Haítí voru þar 40 starfsmenn frá 
UNICEF, en nú eru þar 160 starfs-
menn til hjálpar börnum í neyð. 
Þeir vinna með innlendum hjálpar-
samtökum og eru eins og hjarta 
sem pumpar hjálpinni út í ós-
æðarnar til fullt af góðu fólki sem 
eru bláæðarnar og renna á milli 
allra frumanna sem eru börnin. Nú 
er líka vitað að best er að fara strax 
til barna sem eru verst stödd því þá 
berst hjálp til svo margra annarra 
í leiðinni. 

Hvaða börn eru verst stödd?
Börnin sem búa ekki með for-

eldrum sínum. Þau lifa í kærleiks-
lausu umhverfi og eiga sér ekki 
tilverurétt nema að leggja fram 
vinnu af einhverju tagi. Þessi börn 

eru verst stödd vegna þess að þeim 
er ekki sagt á degi hverjum að þau 
séu stórkostleg gjöf og að þau megi 
vera eins og þau eru. Á Haítí þarf 
að breyta því hugarfari að börnum 
sé betur borgið hjá vandalausum, 

því það er ekki rétt. Barn þarfnast 
fyrst og fremst kærleika og svo 
menntunar og heilbrigðiskerfis til 
að eiga möguleika á að verða sjálf-
stæður einstaklingur.

Ertu breyttur trúður eftir að 

hafa séð erfiðar aðstæður barna í 
fátækari löndum?

Já, ég náttúrulega græt bara, en 
ég hlæ líka því þetta eru töfrabörn 
og þeim finnst gott að hlæja saman. 
Ég græt samt aldrei með börnun-

um því þá erum við saman í ljósinu, 
hlæjum og horfum í augun á hvort 
öðru. En um leið og ég labba í burtu 
frá þeim fer ég að skæla, og Hall-
dóra líka því hún skilur aðstæður 
barnanna betur en þau sjálf og veit 
að þau eiga svo miklu betra skilið.

Hvernig þótti börnunum úti að 
hitta alvöru trúð?

Þeim fannst það mjög sniðugt 
og fengu sjálf að prófa, því það 
er skítlétt að vera trúður. Maður 
setur bara á sig rautt nef og breyt-
ir kannski röddinni, því allir eiga 
innra með sér trúð sem segir allt-
af satt og er alveg sama hvort það 
komi vel út eða ekki. Trúðar eru 
nefnilega ekki bara trúðar heldur 
sannleiksenglar sem umfram allt 
vilja segja satt, en stundum þarf 
maður að treysta nefinu og hlusta í 
dálitla stund áður en maður heyrir 
röddina í trúðnum sínum.

Hefur þig langað að taka eitt-
hvert barnanna með þér heim?

Mig langaði meira að taka að 
mér einhverja mömmuna til að geta 
hjálpað henni að hjálpa þeim.

Hvaða merkingu hefur rauða 
nefið fyrir þig?

Rauða nefnið þýðir að lifa í 
núinu og láta ekki eins og hlutirnir 
séu bara eins og þeir eru. Að gráta 
yfir því sem maður þarf að gráta 
yfir og hlæja vegna þess sem er 
fyndið.

Ef þú fengir einn dag til að láta 
til þín taka á heimsvísu, hverju 
myndir þú vilja breyta fyrst?

Ég vildi óska að börn heimsins 
gætu lifað við aðstæðurnar sem 
Barnasáttmáli Sameinuðu þjóð-
anna gerir kröfu um að öll börn 
eigi að lifa við. Þá hefðum við ansi 
góðar undirstöður fyrir betra líf 
barna. Þetta er líka vel hægt en 
tekur tíma. Við megum ekki gef-
ast upp, heldur ákveða í staðinn 
að verða heimsforeldri, því það er 
skítlétt.

En hvernig hugsum við best um 
íslensku börnin?

Við eigum að segja þeim á hverj-
um degi að þau séu frábær og það 
dýrmætasta sem við eigum. Og 
þótt þau hafi það gott í samanburði 
við börnin á Haítí eigum við alls 
ekki að segja slíkt við þau í tíma 
og ótíma. Bara gleyma því ekki að 
til eru fleiri dýrmæt börn sem eru 
rosalega glöð að fá aðstoð þegar 
það þarf.                      - þlg

Trúðar eru sannleiksenglar

Barbara bregður á leik með barnahópi í Úganda. Hún segir skítlétt að vera trúður og leyfði börnunum að prófa rautt nef. Þá 
spjallaði Barbara við unga grunnskólanema á Haítí. Hún segir börn sem búa ekki hjá foreldrum sínum vera verst stödd. 

Trúðurinn Barbara fer aldrei að gráta fyrir framan bágstödd börn heldur hlær sem mest með þeim því það þykir þeim gott. MYND/GVA

Trúðurinn Barbara er hliðarsjálf 
leikkonunnar Halldóru Geir-
harðs dóttur. Fyrir dag rauða 
nefsins í fyrra heimsótti 
Halldóra verkefni UNICEF í 
Úganda og í ár fór hún til Haítí. 
Eins og alltaf var Barbara með 
í för og upplifði heimsóknirnar 
með sínum einlægu og 
óritskoðuð augum. 

Þökkum stuðninginn
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„Við fengum einfaldlega símtal 
frá Unicef með ósk um að semja 
lagið og maður segir ekki nei við 
því,“ segir Ingi Már Úlfarsson, 
spurður um tilurð Rauðanefslags-
ins, en hann og Jóhann Bjarkason 
eru lagahöfundar í tvíeykinu Redd 
Lights.

„Við höfum ekki unnið verk-
efni áður sem tengist góðgerðar-
málum en við hikuðum ekki við 
að gefa vinnu okkar fyrir þennan 
málstað,“ bætir hann við. 

Páll Óskar Hjálmtýsson samdi 
textann við lagið og segir Ingi 
samstarfið hafa gengið vonum 
framar. „Það gæti ekki hafa gengið 
betur. Palli gengur hreint til verks 
og veit upp á hár hvað hann er að 
gera. Við sömdum nokkra grunna 
og sendum honum. Hann kom svo 
mjög fljótlega með texta og laglínu 
við þann grunn sem honum leist 
best á. Þetta var í fyrsta skipti 
sem við unnum með Palla og við 
vonumst til að það samstarf haldi 
áfram, við stefnum á það.“ 

„Við unnum Gull af mönnum 
með Steinda jr., Matta Matt og 
Bent sem kom út seinasta sumar, 
en það var mjög skemmtilegt 
verkefni. Svo unnum við nánast 
alla plötu Friðriks Dórs og stóran 
part af plötu Erps Eyvindar sonar 
og fengum gullplötu í hendurn-

ar fyrir plötu Erps á dögunum,“ 
segir Ingi, en þeir félagar halda 
sig ekki við eina tónlistarstefnu. 
„Nei, alls ekki. Í byrjun var þetta 
aðallega rapp, svo R’n’B og svo 
popp en við erum alltaf að skipta 
um stíl. Við förum kannski langt í 

eina átt en endum svo á að blanda 
öllu saman.“ 

Ingi segir tilfinninguna góða 
að geta stutt við góðan málstað á 
þennan hátt. Páll Óskar hafi einn-
ig hrifið þá með sér með frásögn-
um sínum af ástandinu.

Palli er náttúrulega svo sann-
færandi og allt öðruvísi að heyra 
einhvern segja frá hlutunum frá 
fyrstu hendi en að lesa eitthvað 
í bæklingum. Það er gott að fá 
staðfestingu á að þetta er að gera 
gagn.“

Gott að gera gagn

Ingi Már Úlfarsson og Jóhann Bjarkason, lagahöfundar Redd Lights sömdu Rauðanefslagið ásamt Páli Óskari.  MYND/ANTON

Ef að ég gæti breytt öllum 
heiminum

myndi ég kannski byrja hjá 
börnunum.

Gefa þeim sól sumaryl

Þau lifa í heimi sem að þau 
bjuggu ekki til

 Ég hélt að ég gæti ekkert leyst

 en nú hef ég sjálfur breyst

MEGI ÞAÐ BYRJA 
MEÐ MÉR

ÞORSTEINN GUÐMUNDSSON

Hægt að monta 
sig af því að gefa
Ilmur Kristjánsdóttir og Þorsteinn Guðmundsson eru 
aðaldagskrárkynnar á degi rauða nefsins. Þau hafa lagt UNICEF 
lið með margvíslegum hætti í gegnum tíðina. Þessir hjartans 
vinir UNICEF svara hér nokkrum mjög mikilvægum spurningum.

Ef þú værir rautt nef í einn dag, á hverjum myndir þú vilja vera?
 „Ég myndi gjarnan vilja vera á nefinu á manni með engar nasir.“

Ef þú mættir gefa hverjum sem er í mannkynssögunni rautt nef, hver yrði 
það?
 „Móður Theresu. Hún var voða góð en það vantaði smá húmor í hana, held ég.“

Er sælla að gefa en þiggja?
 „Já, miklu sælla. Það er hægt að monta sig af því í mörg ár.“

Hvaða rauða nef finnst þér skemmtilegast (þ.e. Skotta, Skjóða eða 
Skreppur) og af hverju?
 „Skreppur er fínn. Hann kvartar ekki.“

Ef þú mættir búa til þitt eigið rauða nef, hvernig yrði það?
 „Ég myndi hanna svolítið stórt nef sem væri langt og pínu á ská og kalla það 
Gyllinæð.“

Hvernig er að kynna margra tíma dagskrá á degi rauða nefsins?
 „Svolítið eins og að taka á móti þríburum.“

Verður þitt nef einhvern tímann rautt?
 „Já, einu sinni reyndi ég að kreista unglingabólur á því og kreisti það næstum 
óvart af mér.“ 

Ertu heimsforeldri?
 „Já, vegna þess að konan mín sagði mér að 
við ætluðum að gera það.“

Þekkirðu einhvern sem er alltaf 
með rautt nef?
 „Nei, en ég þekkti einu sinni dreng 
með tvö rassgöt. Hann var 
kallaður Gummi tvörassgöt.“ 

ILMUR KRISTJÁNSDÓTTIR

Ef þú værir rautt nef í einn dag, á hverjum myndir þú 
vilja vera?
 „Jólasveininum.“

Ef þú mættir gefa hverjum sem er í mannkynssögunni 
rautt nef, hver yrði það?
 „Ágústínusi keisara.“

Er sælla að gefa en þiggja?
 „Já, það er sælla að gefa en maður 
þarf líka að kunna að þiggja.“

Hvaða rauða nef finnst þér 
skemmtilegast og af hverju?
 „Þau eru best saman í hóp.“

Ef þú mættir búa til þitt eigið 
rauða nef, hvernig yrði það?
 „Það héti Friðrik og væri voða rólegt.“

Af hverju gefur þú vinnu þína á degi rauða nefsins?
 „Mig langar til að hjálpa og þegar UNICEF biður þá svarar 
maður kallinu.“

Hvernig er að kynna margra tíma dagskrá á degi rauða 
nefsins?

 „Strembið en ég ætla að láta Þorstein sjá um allt erfiðið.“

Verður þitt nef einhvern tímann rautt?
 „Oft, ég er ofnæmissjúklingur.“

Ertu heimsforeldri?
 „Já, af því að það skiptir máli og ég hef séð 
það með eigin augum.“ 

Þekkirðu einhvern sem er alltaf með 
rautt nef?

 „Margir alkóhólistar, fólk með rósroða og 
ofnæmissjúklingar.“
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Í MP banka er dagurinn tekinn 
alveg sérstaklega hátíðlega. Ekki 
er látið nægja að kaupa nef handa 
öllum starfsmönnum bankans 
heldur er boðið upp á rauða köku 
með kaffinu auk þess sem blásið 
er til veglegrar brandarakeppni 
með það að markmiði að safna 
áheitum. 

„Starfsmenn flytja brandara 
sem eru teknir upp og svo velj-
um við þann besta,“ segir Hildur 
Þórisdóttir, starfs-
mannastjóri hjá MP 
banka. Samstarfs-
fólkið getur svo 
heitið á þann koll-
ega sem þeim finnst 
standa sig best. Að 
auki styrkir MP 
banki svo UNICEF 
um sem nemur verð-
mæti eins moskító-
nets, en moskítónet 
sem börn sofa undir 
á næturnar er víst 
albesta vörnin gegn 
malaríu.“

STOLT AÐ STYÐJA STARF UNICEF
Hildur veit ýmislegt um moskító-
net og annað sem lýtur að hjálp-
arstarfi fyrir börn eftir að hafa 
fengið fróðlega heimsókn á starfs-
mannafund bankans.

„Við fengum starfsmann frá 
UNICEF til að veita okkur innsýn 
í það mikilvæga starf sem sam-
tökin vinna um allan heim. Starf 
samtakanna í þágu barna er mjög 

áhrifamikið og sérstaklega fannst 
mér merkilegt hvað hefur í raun 
og veru náðst mikill árangur á 
mörgum sviðum – og ekki síður 
hvað hver og einn getur lagt mikið 
af mörkum, t.d. með því að gerast 
heimsforeldri. Við höfum einmitt 
hvatt bæði starfsfólk og viðskipta-
vini okkar til að gerast heimsfor-
eldrar, séu þeir það ekki nú þegar. 
Til enn frekari hvatningar mun 
bankinn styrkja UNICEF um 

námsgagnapakka, 
þ.e. 40 stílabækur 
og 40 blýanta, fyrir 
hvern starfsmann 
sem er eða gerist 
heimsforeldri.“

Hildur segir að 
starfsfólk bankans 
sé afar stolt af því að 
taka þátt í degi rauða 
nefsins. „Við höfum 
tekið þátt í að vekja 
athygli á þættinum 
í kvöld með auglýs-
ingum auk þess sem 
hægt hefur verið að 

kaupa rauðu nefin í úti búum okkar.
Svo erum við auðvitað farin að 

huga að jólum og munum senda jóla-
kort frá UNICEF til okkar helstu 
samstarfsaðila. Það er nefnilega 
hægt að leggja UNICEF lið á svo 
ótal vegu. Það mikilvægasta er svo 
auðvitað að stuðningurinn, í hvaða 
mynd sem hann kemur, nýtist til að 
bæta aðstæður bágstaddra barna 
um allan heim. Það er markmið sem 
allir ættu að vilja leggja lið.“

Það verður vafalaust mikil stemning á mörgum vinnustöðum 
landsins í dag þar sem óhefðbundnum meðölum verður beitt til 
að brjóta upp daglegt amstur. Fjöldi fyrirtækja hafur keypt nef 
handa starfsfólki sínu og efnt er til ýmissa uppákoma, til gamans 
en jafnframt til góðs.

Brandarakeppni, 
nef og rauð kaka

Það er upplagt að koma sér í rétta gírinn fyrir kvöldið. Dagur rauða 
nefsins er jú bara einu sinni á ári. Hér eru nokkrar hugmyndir að 
því hvernig hægt er að koma sér og sínum í reglulega gott skap.

● Kauptu rautt nef, Skottu, Skrepp eða Skjóðu, og vertu með nefið 
í allan dag.

● Farðu á Youtube og kíktu á gamalt rauðanefsgrín frá mörgum af 
allra bestu grínurum landsins, svo sem Tvíhöfða, Sögu Garðars-
dóttur, Ara Eldjárn og aðalkynnunum kvöldsins, Ilmi Kristjáns-
dóttur og Þorsteini Guðmundssyni.

● Hlustaðu á lagið „Megi það byrja með mér“ eftir Pál Óskar 
Hjálmtýsson og Redd Lights. Nú, eða eldri lög dags rauða nefs-
ins á borð við „Brostu“ með Baggalúti og „Hætt‘essu væli“ með 
Ljótu hálfvitunum.

● Safnaðu áheitum frá vinum eða 
vinnufélögum og gerðu eitthvað 
sem þú ert ekki vanur að gera; 
hvort sem það er að syngja allt 
sem þú þarft að segja, tala ein-
ungis dönsku, búa til einstak-
lega flippaðan fésbókar-
status eða borða bara 
rauðan mat.

● Skráðu þig sem heims-
foreldri á www.unicef.is

Hitað upp fyrir kvöldið ● VEITA VERND OG SKJÓL  
 Á hverju ári gera styrktaraðilar UNI-
CEF samtökunum kleift að bæta líf 
milljóna barna um allan heim; að 
veita þeim heilsugæslu, vernd gegn 
ofbeldi og misnotkun, menntun, að-
gang að vatni og skjól í neyð. Þessar 
fallegu myndir eru af börnum sem 
notið hafa góðs af starfi UNICEF.

„Við höfum hvatt bæði starfsfólk og viðskiptavini okkar til að gerast heimsforeldrar,” segir Hildur.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

„Við fengum 
starfsmann 
frá UNICEF 
til að veita 
okkur innsýn 
í það starf 
sem samtökin 
vinna um allan 
heim.”
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Skotta er fluggáfaður grallaraspói og því þremur bekkjum á 
undan í skóla. Hún er með mínus níu á báðum augum og þarf 
því alltaf að vera með gleraugu. Það skemmtilegasta sem hún 
gerir er að leysa gátuvísur upp í rúmi og gæða sér um leið 
á frosnum rækjum. Hana dreymir um að verða tannsmiður. 
Uppáhaldslagið hennar er Brostu með Baggalúti. 

Skjóða er hress og vinamörg. Henni finnst fátt skemmtilegra 
en að vera á leikvellinum en stundum étur hún kannski aðeins 
og mikið af sandi og gömlum skóm. Hún er samt að reyna að 
hætta því. Hún er með loðna undirhöku eins og móðuramma 
sín og er mjög stolt af því. Ef hún verður mjög spennt yfir ein-
hverju á hún það til að fá uppþembu og þá ropar hún óskap-
lega mikið – þá hlæja bestu vinir hennar, Skreppur og Skotta. 

Skreppur er fjörkálfur og það er sjaldan lognmolla í kringum 
hann. Hann fer allra sinna ferða á einhjóli og getur hrækt á 
staura í allt að tveggja metra fjarlægð. Honum finnst sérstak-
lega gott að borða svartan mat eins og lakkrís og hjólbarða. 
Enginn veit með vissu hvað kom fyrir vinstra augað á honum 
en sjálfur segist hann hafa verið bitinn af krókódíl þegar hann 
var á ferðalagi í Frakklandi. 

Skotta, Skreppur og Skjóða eru fjörkálfar með tilgang
Einkennismerki dags rauða nefsins eru rauð nef – sem ætti svo sem ekki að koma á óvart. Nefin í ár eru hin bráðskemmtilegu Skoppa, Skreppur og Skjóða 
Þau kosta 1.000 krónur og fást í Hagkaup, Bónus, Te og kaffi, MP banka, hjá skátunum og íþróttafélögum. Kynnumst þeim aðeins nánar.

SKREPPURSKJÓÐASKOTTA

Steindi leggur degi rauða 
nefsins nú lið í þriðja skiptið. 
Þegar er búið að taka upp 
grínatriðin sem hann tekur 
þátt í og því getur hann 
slakað á og notið dagsins – 
og svo auðvitað þáttarins 
um kvöldið. Steindi deilir 
hér með lesendum hvernig 
líklegt er að dagurinn hans 
verði – en svo skemmtilega 
vill til að 9. desember er einnig 
afmælisdagurinn hans.

9.0010.00
Ligg og hrýt, klóra kannski kon-
unni minni á bakinu og vona að 
hún launi mér greiðann. 

12.00
Þarna er ég löngu vaknaður. 
Vaknaði um leið og vonbrigðin 
með að fá ekkert bak-klór voru 
ljós.

13.00
Ég er mættur á einhvern svaða-
legan skyndibitastað með fé-
lögum. Við stækkum allir máltíð-
irnar okkar.

14.00
Klappa ókunnugum hundi.

15.0016.30
Fer í sturtu, það eru liðnir tveir 
dagar síðan ég fór seinast í sturtu 
og svo var ég líka að klappa ein-
hverjum djöfulsins rakka.

17.00
Fer í mokkajakka sem ég keypti í 
Þýskalandi fyrir nokkrum mán-
uðum og spegla mig. Ég spyr mig 
svo hvenær það sé tímabært að 
rokk‘ann.

18.00
Ég borða mat með kærustunni 

minni. Sennilega höfum við salt-
kjöt með hvítri því það er uppá-
haldsmaturinn minn og ég á 
afmæli í dag.

19.3000.03
Dagur rauða nefsins í opinni dag-
skrá á Stöð 2. Gerist heimsforeldri 

og opna beikonbugðurnar mínar, 
konan fær saltlakkrís.

00.45
Ég horfi á bregðurusl fyrir svefn-
inn eða einhverja mynd sem endar 
á tölustaf. Sofna í sófanum og fæ 
massívan hálsríg.

Dagur rauða nefsins 
í lífi Steinda Jr.

Svo skemmtilega vill til að Steindi á afmæli í dag. Ánægjan er því tvöföld.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Það er ýmislegt hægt að gera til að brjóta upp hversdaginn á 
vinnustaðnum og láta gott af sér leiða á sama tíma. Hér eru 
nokkrar góðar hugmyndir fyrir framtakssamt fólk.

ÁHEITASÖFNUN 
Settu upp nefið og gerðu eitthvað fyndið, eitthvað eftir-
minnilegt eða jafnvel eitthvað leiðinlegt. Skiptir ekki 
máli, láttu bara vinnufélagana heita á þig. Þú gætir 
t.d. verið í náttfötunum í allan dag, talað eingöngu 
dönsku, sippað í stað þess að ganga eða jafnvel klippt 
af þér allt hárið.

VINNUHÁTÍÐ
Bjóddu upp á andlitsmálningu, kökukast, töskukast, 
boltakast, kossabás, krókódílahlaup, tertuátskeppni, 
grill – og rukkaðu hóflega fyrir öll herlegheitin.

BASAR
Þetta er auðvitað sígilt. Matreiddu það sem þú gerir best, 
hvort sem það eru snúðar, svið eða egg og beikon. Settu 
upp matarbás og leyfðu öðrum að njóta með þér gegn vægu gjaldi.

SÝNING
Ertu með sviðsbakteríu? Settu upp metnaðarfulla sýningu og sýndu hvað 
þú ert góð eftirherma, uppistandari, leikari, söngvari, fingrabrúðuleikhús-
stjóri …

FJÁRÖFLUNARBÍÓ
Taktu DVD-tækið og sjónvarpið með í vinn-
una. Stilltu græjunum upp á góðum stað, 
og rukkaðu fyrir bíóið. Þú getur líka selt 
popp og kók, nef eða bara flögur og vatn.

MÁLARI
Dröslaðu málaragræjunum, litum og trön-
um með þér í vinnuna og teiknaðu eða 
málaðu andlitsmyndir af vinnufélögunum 
og seldu þeim á spottprís.

TÍSKUSÝNING
Ef þú ert upprennandi fatahönnuð-
ur gætir þú skipulagt tískusýningu. 
Svo er hægt að selja fötin eftir á til 
styrktar UNICEF (ef þau eru flott – 
og passa).

SPILAKVÖLD
Stattu fyrir spilamóti með þátt-
tökugjaldi. Allt frá bingói til 
flókinna hlutverkaleikja er 
leyfilegt.

Ertu ekki að grínast? 
Notaðu grín og spé til að safna fé!
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Heimsforeldrar og aðrir styrktaraðilar UNICEF 
gegna mikilvægu hlutverki við að lækka tíðni 
barnadauða í heiminum. Tíðni dauðsfalla 
barna yngri en fimma ára lækkar nú tvö-
falt hraðar en fyrir tíu árum. 

Bólusetning er ein ódýrasta og áhrifamesta að-
ferðin til að koma í veg fyrir dauðs-

föll barna yngri en fimm ára. 
Heimsforeldrar gera UNICEF 

kleift að bólusetja börn 
gegn hættulegum 

sjúkdómum 
en í fyrra 
bólusetti 

UNICEF 109 milljón 
börn gegn sex skæð-

ustu sjúkdómunum.

Menntun er nauðsynleg þroska hvers barns og lyk-
ill samfélaga úr ógöngum fátæktar 
og sjúkdóma. Heimsforeldrar veita 

milljónum barna í fátækustu ríkj-
um heims tækifæri til að læra.

Allt of mörg börn eru 
fórnar lömb ofbeldis, 

þrælkunar og mis-
notkunar. Með 
hjálp heims-
foreldra vinn-
ur UNICEF að 
því að treysta 
öryggis net 

berskjaldaðra barna.

Með því að greina 
hvort ófrískar konur 
eru með HIV áður en 
að barnsburði kemur 
er hægt að minnka lík-

urnar verulega á því að hið ófædda barn 
smitist við fæðingu. UNICEF leggur mikla 

áherslu á þetta. 

Náttúruhamfarir og átök koma alltaf verst 
niður á börnum. Heimsfor-
eldrar gera UNICEF kleift 

að hjálpa berskjölduðum 
börnum þegar neyðar-
ástand kemur upp en einn-
ig eftir að mesta neyðin er 

yfirstaðin og kastljós fjöl-
miðlanna beinist að öðru.

UNICEF hefur verið leiðandi í 
hjálparstarfi fyrir börn í yfir 60 
ár. Samtökin standa vörð um líf 
barna frá fæðingu til fullorðinsára 
og sinna bæði langtíma þróunar-
aðstoð og neyðaraðstoð – óháð 
stjórnmálum og lífsskoðunum.

UNICEF treystir alfarið á fjár-
stuðning í gegnum frjáls framlög; 
frá einstaklingum, fyrirtækjum, 
félagasamtökum og ríkisstjórnum.

Þetta þýðir m.a. að sú aðstoð 
sem samtökin veita bág stöddum 
börnum er algjörlega háð því 
hversu margir kjósa að leggja 
hjálparstarfinu lið, til dæmis með 
því að gerast heimsforeldrar, gefa 
stök framlög eða með kaupum á 
UNICEF-jólakortum, gjafavöru 
eða svokölluðum sönnum gjöfum.

Á degi rauða nefsins er orðatil-
tækið „hláturinn lengir lífið“ sett í 
nýtt og áhrifamikið samhengi. Inn-
tak söfnunarátaksins er að gleðj-
ast og gleðja aðra og þá sérstak-
lega bágstödd börn í fátækari ríkj-
um heims. Með því að slást í hóp 
heimsforeldra UNICEF um kvöldið 
leggja áhorfendur lið öflugu hjálp-
arstarfi fyrir börn sem búa við bág 
kjör og erfiðar aðstæður.

UNICEF er áhrifamesti mál-
svari réttinda barna í heiminum. 
Leiðarljós samtakanna er sú bjarg-
fasta trú að öll heimsins börn eigi 
rétt á heilsu, menntun, öryggi og 
vernd. Staðreyndin er hins vegar 
sú að allt of mörg börn eiga um 
sárt að binda. Nú láta rúmlega 
tuttugu þúsund börn lífið á hverj-
um degi af orsökum sem vel eru 
viðráðanlegar. UNICEF telur að 
þetta sé óásættanlegt.

Mikilvægasta verkefni UNICEF 
er að koma í veg fyrir að börn deyi 
að óþörfu. Mikil áhersla er því 
lögð á að tryggja heilsu barna og 
koma í veg fyrir að þau líði hung-
ur og þorsta. UNICEF leggur einn-
ig mikið upp úr því að börn hafi 
tækifæri til að mennta sig og hljóti 
vernd gegn ofbeldi, misnotkun og 
þrælkun.

SAMTAKAMÁTTUR MIKILS MEGNUGUR
Heimsforeldrar eru hjartað í 
starfsemi UNICEF á Íslandi. 
Án þeirra gætu samtökin ekki 
sent frá sér mánaðarlega bráð-
nauðsynleg framlög til hjálpar 
bágstöddum börnum.

Heimsforeldrar greiða upp-
hæð að eigin vali á mánuði, 
t.d. 2.000 krónur. Það kemur 
mörgum á óvart hversu miklu er 

hægt að áorka fyrir 2.000 krónur 
og hve framlag hvers og eins er 
í raun mikilvægt. Þess þá heldur 
er samtakamáttur heimsforeldra 
mikils megnugur því það safn-
ast svo sannarlega þegar saman 
kemur. Það eru engar ýkjur að 
íslenskir heims foreldrar skipta 
sköpum fyrir þúsundir bág-
staddra barna.

Heimsforeldrar skipta 
sköpum fyrir fjölda barna

UNICEF treystir alfarið á fjárstuðning í gegnum frjáls framlög. MYND/UNICEF/ZAIDI

Menntun er nauðsynleg fyrir þroska barna og framtíðarmöguleika þeirra. Mikill 
fjöldi barna fer engu að síður á mis við grundvallarmenntun, ýmist vegna fátæktar, 
fötlunar, átaka eða misréttis. Þessu vill UNICEF breyta með hjálp heimsforeldra.

MYND/UNICEF/ASSELIN

Víða neyðast börn til að vinna slítandi og hættulega vinnu. Náðst hefur að draga verulega úr barnavinnu síðasta áratuginn í 
Bólivíu, þar sem þessi glaðbeittu börn búa. Heimsforeldrar eiga þátt í þeim árangri. 

Treyst á góðvild einstaklinga

● HVERT FRAMLAG  SKIPTIR MÁLI 
Fyrir 2.000 krónur er hægt að koma öllu þessu til barna í neyð:
20 skömmtum af bóluefni gegn mislingum
20 skömmtum af vítamínbættu jarðhnetumauki fyrir vannærð börn
200 lítrum af vatni sem gert er drykkjarhæft með vatnshreinsitöflum 

● HVERT FRAMLAG SKIPTIR MÁLI
Fyrir 2.000 krónur er hægt að útvega allt neðantalið:
1 moskítónet sem kemur í veg fyrir malaríusmit
10 skammta af bóluefni gegn mislingum
100 prótínríkar kexkökur sem hjálpa börnum í neyð
100 skammta af ormalyfi gegn sníkjudýrasýkingu
1.000 lítra af vatni sem gert er drykkjarhæft með vatnshreinsitöflum

Hvert einasta 
framlag mikilvægt



7.is ehf. Reykjavík

Almenna lögþjónustan hf Akureyri

Athygli ehf Reykjavík

Atlantik ehf Reykjavík

Ásbjörn Ólafsson ehf Reykjavík

Bás ehf Siglufjörður

Bílalind ehf Reykjavík

Blaðamannafélag Íslands Reykjavík

Blikksmiðja Austurbæjar ehf Reykjavík

Bókráð,bókhald og ráðgjöf ehf Egilsstaðir

BSRB Reykjavík

Café Konditori Reykjavík

Capital - Inn ehf Reykjavík

Cintamani á Íslandi Garðabær

Dacoda hugbúnaðargerð Reykjanesbær

DMM Lausnir ehf Reykjanesbær

Egill Kolbeinsson tannlæknir Reykjavík

Eignamiðlun Reykjavík

Eignaumsjón hf Reykjavík

Eldhestar ehf Völlum

Eldhús sælkerans ehf Reykjavík

Fagverk verktakar sf Mosfellsbær

Fannberg ehf Hella

Fiskbúð Hólgeirs í Mjódd Reykjavík

Fiskmarkaður Bolungarvíkur og Suðureyrar ehf
Bolungarvík

Framhaldsskólinn á Laugum Laugar

Framtak, véla og skipaþjónusta Garðabær

Funi ehf Höfn í Hornafirði

Gallabuxnabúðin Kringlunni Reykjavík

Grímsnes ehf Reykjanesbær

H.Filipsson sf Garðabær

Hamraborg ehf Ísafjörður

Haustak ehf Grindavík

Heilbrigðisstofnun Þingeyinga Húsavík

Héðinn Schindler lyftur hf Hafnarfjörður

Hótel Framnes Grundarfjörður

Hraðfrystihús Hellissands hf Hellissandur

Hringrás ehf Reykjavík

Huginn ehf Vestmannaeyjar

Höfðakaffi ehf Reykjavík

Íslandsspil sf Kópavogur

Jafnréttisstofa Akureyri

Járn og gler ehf Reykjavík

Kaupfélag Steingrímsfjarðar Hólmavík

Kjötkompaní ehf Hafnarfjörður

Knattspyrnusamband Íslands Reykjavík

KOM almannatengsl Reykjavík

Kristinn J Friðþjófsson ehf Hellissandur

Lagnalagerinn ehf Reykjavík

Leikskólinn Gefnarborg Garður

Lögmannsstofan Réttur Reykjavík

Löndun ehf Reykjavík

Mandat lögmannsstofa Reykjavík

Málarameistarinn ehf Reykjavík

Merkismenn ehf Reykjavík

Merlo Seafood Reykjavík

Myndlistaskólinn á Akureyri Akureyri

Netkerfi og tölvur ehf Akureyri

Nobex ehf Kópavogur

Nonni litli ehf Mosfellsbær

NORTHERN LIGHT INN Grindavík

Nostra Ræstingar ehf Reykjavík

Promens hf Reykjavík

Pökkun og flutningar ehf Reykjavík

Reykjanesbær Reykjanesbær

Samhentir - umbúðalausnir ehf Garðabær

Sign/AGK Hafnarfjörður

Síldarvinnslan hf, útgerð Neskaupstaður

Sjóvík ehf Reykjavík

Skinney - Þinganes hf Höfn í Hornafirði

Skóarinn í Kringlunni ehf Reykjavík

Skógrækt ríkisins Egilsstaðir

Sorpsamlag Þingeyinga ehf Húsavík

Sólark-Arkitektar Hafnarfjörður

Stefna hugbúnaðarhús Akureyri

Stig ehf Reykjavík

Tannlæknast Einars Magnúss ehf Reykjanesbær

Tannlæknastofa Ragnheiðar Hansdóttur Akureyri

Teiknistofan Tröð ehf Reykjavík

Tölvutækni ehf Kópavogur

Umbúðamiðlun ehf Hafnarfjörður

Útgerðarfélagið Guðmundur ehf Ólafsvík

V.P.vélaverkstæði ehf Vogar

V.R. Reykjavík

Varma & vélaverk Hafnarfjörður

Veitingastaðurinn Menam Selfoss

Verkfærðiþjónusta GGÞ slf Reykjavík

Verkvík - Samtak ehf Hafnarfjörður

Vermir sf Húsavík

Verslunarmannafélag Suðurnesja Reykjanesbær

Vélaverkstæðið Kistufell ehf Reykjavík

Viðskiptaþjónusta ÁGG ehf Kópavogur

Vinna um víða veröld Hvolsvöllur

Vinnubátur ehf Reykjavík

Víkurraf ehf Húsavík

Vímulaus æska - Foreldrahús Reykjavík

Vísir hf Grindavík

VSÓ Ráðgjöf ehf Reykjavík

www.undirfot.is Reykjavík

Önundur ehf Raufarhöfn

www.unicef.is

Þökkum stuðninginn
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„Allar konur eiga svarta kjóla inn í skáp 
sem auðvelt er að flikka upp á og gera að 
nýjum. Ég skora á alla að kíkja inn í skáp-
inn sinn hvort ekki leynist eitthvað þar sem 
hægt er að nota í jólaboðið um helgina.“

1.  Nota hneppta peysu yfir með pallí-
ettum, sem koma alltaf aftur í tísku yfir 
hátíðarnar.

2. Fara í stuttan jakka yfir, til dæmis í rauðum 
lit – setur skemmtilegan svip á kjólinn.

3. Vesti eru tilvalin yfir kjól; stutt eða síð.

4. Fallegt hálsmen í lit gerir kraftaverk og 
stundum er flott að nota fleiri en eitt 
saman. 

6. Litlar ermar eru alltaf hentugar og má 
nota við allt. 

7. Þunnir klútar í gylltu eða silfurlituðu setja 
fínan svip á kjólinn. 

8. Belti eru alltaf töfralausn til að flikka upp 
á svartan kjól fyrir veisluna – annaðhvort 
í lit eða með pallíettum. 

9. Loðkragi gerir kjólinn veisluhæfan á ný. 

FLIKKAÐU UPP Á SVARTA KJÓLINNT LITUM
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 6. desember: Fuglabúrið - Valgeir Guðjónsson og Jón Jónsson.

 9. desember: Latínband Tómasar R. Einarssonar - gestur Ólafía Hrönn.

sjáum bara til hvað framtíðin ber 
í skauti sér en ég er með margar 
hugmyndir í kollinum.“

Olga finnur fyrir því að sam-
félagið hefur breyst síðan hún bjó 
hér heima síðast og er í raun sann-
færð um að það hafi breyst til hins 
betra. Íslendingar hafa lært að 
vera hófsamari og ánægðari með 
það sem þeir hafa. „Þegar maður 
hefur verið búsettur lengi erlend-
is kemur maður víðsýnni heim 
og sér kannski það sem aðrir sjá 
ekki. Mér finnst íslenskar konur 
hins vegar oft vanta að vera opn-
ari og jákvæðari með það sem þær 
hafa. Ég hef tamið mér það gegn-
um tíðina að vera dugleg að hrósa 
öðrum. Það er ókeypis og í raun 
besta gjöf sem við getum gefið.“ 



KRINGLUNNI 
Sími: 568 4900

Verð 14.990 kr.

Verð 
Jakki – 19.990 kr. 
Blússa – 9.990 kr.

Verð 12.990 kr.

Verð 19.990 kr.

Verð 12.990 kr. Verð 19.990 kr.

20% afsláttur
helgina 9.-10. des.

Ný sending  
beint frá London. 

Á  RÚMSTOKKNUM
Sigga Dögg kynfræðingur

Sendu Siggu Dögg póst með spurningum eða óskum um 
umfjöllunarefni. Netfangið er kynlif@frettabladid.is

Nauðgun er ofbeldisverknaður
? Finnur maður strax mun/sársauka/kláða ef maður fær kyn sjúkdóm? 

Getur kláði að neðan kannski stafað af einhverju öðru en kyn-
sjúkdómum?

Svar: Einkenni kynsjúkdóms geta komið snemma í ljós eða seinna eða 
jafnvel alls ekki. Í ljósi þess ætti hver og einn að hugsa vel um kynfæri sín 
og fara reglulega í skoðun, og þá sérstaklega ef þú finnur fyrir einhverjum 
breytingum. Breytingar á kynfærum, til dæmis kláði, getur stafað af sýk-
ingu sem ekki er skilgreind sem kynsjúkdómur eða jafnvel ertingu vegna 
nærfatnaðar. Margir hræðast kynfæraskoðun læknis en það er töluvert 
verra (og hættulegra) að vera með óþægindi í kynfærum heldur en að fara 
í stutta skoðun hjá lækni. Hins vegar er vissara að stunda ekki samfarir eða 
munnmök fyrr en læknir er búinn að komast til botns í málinu og skrifa 
upp á viðeigandi lyf, ef þess er þörf.

? Sæl Sigga, frábærir pistlar frá þér. Ég verð oft svo hissa þegar fjallað er 
um nauðgunarmál og hvernig karlmenn geta „misskilið“ konuna sem 

þeir nauðga. Stundum verður maður svo vonlaus þegar maður heyrir af 
svona málum, bæði í fréttum og persónulega, og ég velti því fyrir mér hvort 
eitthvað sé hægt að gera til að fyrirbyggja nauðganir og upplýsa karlmenn?

Svar: Ég þakka hólið og svara með einu orði, fræðslu. Með því að fjalla á 
fordómalausan og upplýstan hátt um samskipti, sambönd og kynlíf. Um-

ræðan þarf að hefjast á unga aldri og vera hluti af daglegri 
umræðu. Það þarf að fá samþykki fyrir kynferðislegum at-

höfnum og það þarf að kenna fólki af báðum kynjum það. 
Þá þarf einnig að brjóta niður staðalímyndir. Stelpur eru 
ekki passívir þiggjendur og strákar gerendur heldur þarf 

að kenna báðum ábyrga hegðun bæði í almennum sam-
skiptum og kynferðislegum. Fræðsla og almenn um-
ræða á því ekki einungis við karlmenn heldur þjóð-
félagið sem heild, því mýtur og ofbeldi fyrirfinnast 
hjá báðum kynjum. Það er ekki nóg að opna um-
ræðuna í skólum heldur þarf hún einnig að fara fram 

inni á heimilum, í fjölmiðlum og meðal vina. Nauðgun 
er ofbeldis verknaður og þurfa allir að leggjast á eitt að 
vera sammála um að gerandinn eigi sök en ekki þol-
andinn. Það sem er oft erfitt með kynferðisafbrot er að 
sjaldan eru vitni til staðar og því byggir málið oft á orði 
gegn orði og sönnunargögn eru af skornum skammti. 
Þá fellur oft skömm á fórnarlambið, m.a. út af flækju-
stigi réttvísinnar, og því verða þessi mál viðkvæm, 
erfið og flókin. Það er erfitt að benda á einhver skref 
til að fyrir byggja ofbeldi önnur en þau að það þarf að 
byrja á réttum enda, í grasrótinni. Klæðnaður, ölvun 
og látbragð leiða ekki til ofbeldis, gerandinn sér al-
farið um það sjálfur. Því þarf að brjóta niður fordóma, 
fyrir litningu, staðalímyndir og fáfræði og hefja um-
ræðuna á hærra plan!

S ysturnar Edda og Sólveg 
Ragna Guðmundsdætur sem 

hanna undir nafninu Shadow 
Creatures hafa tekið höndum 
saman við Kríurnar, þróunarsam-
tök í þágu kvenna í Afríku. Hluti 
af hverri seldri flík frá systrunum 
mun renna til styrktar málefnum 
Kríanna.

Edda og Sólveig Ragna hanna 
fallegar kvenmannsflíkur meðal 
annars úr silki og lífrænni bóm-
ull og hafa umhverfisvæna fram-
leiðslu að leiðarljósi í hönnun 
sinni. Edda segir Kríurnar hafa 
haft samband við systurnar að 
fyrra bragði og þær ákveðið að 
leggja samtökunum lið enda séu 
baráttumál þeirra brýn. „Þetta 
eru ung samtök sem styðja með 
ýmsum ráðum við konur í Afríku 
og beita sér sérstaklega fyrir 
menntun og heilsu þeirra. Við 
tókum auðvitað mjög vel í bón 
þeirra enda er þetta verðugur 
málstaður og gaman að geta lagt 
honum lið.“

Ný lína frá Shadow Creatures 
kom í verslunina Kiosk við Lauga-

veg um síðustu helgi og inni-
heldur meðal annars fallega síð-
kjóla, klúta, buxur og boli.  - sm

Shadow Creatures leggur Kríunum lið:

STYÐJA VIÐ BAKIÐ 
Á KONUM Í AFRÍKU

Leggja sitt af mörkum Edda og Sól-
veig Ragna Guðmundsdætur hanna undir 
heitinu Shadow Creatures. Hluti af hverri 
seldri flík mun renna til Kríunnar, þróunar-
samtaka í þágu kvenna í Afríku.
 FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL



Emma Watson

Trésor Midnight Rose ilmur 50 ml.
Kvenlegur og dularfullur blómailmur með ávaxtaívafi.
Með fylgir fallegt 10 ml glas í töskuna.
Algengt verð: 10.651 kr.

Hydra Zen rakagefandi og róandi krem 50 ml.
Hydra Zen næturkrem 15 ml., augnkrem 5 ml., andlitsvatn 50 ml. og hreinsimjólk 50 ml.
Algengt verð: 8.225 kr.

Rénergie Multiple lift augnkrem
Hypnôse maskari 2 ml., Bi-Facil augnfarðahreinsir 30 ml. 
og svartur augnblýantur.
Algengt verð: 10.490 kr

Visionnaire (LR 2412%) 
droparnir fást í fallegum „Beauty boxum” 
ásamt Genifique dropum 7 ml, 
Rouge Absolue varalit og 
Hypnôse mascara 2 ml.
Algengt verð 30 ml 10.480 kr. 
og 50 ml 13.450 kr.

Trésor in Love ilmur 30 ml.
Frísklegur og nautnafullur blómailmur.
Lancôme kvöldtaska, Body lotion 50 ml. og Hypnôse maskari 2 ml.
Algengt verð: 6.990 kr.

ENGIN JÓL ÁN

Hypnôse Doll Eyes maskari
(einnig til í Hypnôse Drama og Definicils)
Bi-Facil augnfarðahreinsir 30 ml. og svartur augnblýantur.
Algengt verð: 4.650 kr.

Juicy Tubes varagloss
Fjórir girnilegir litir.
Algengt verð: 2.990 kr

Hypnôse maskari.
Með fylgja þrír 2 ml. maskarar í Hypnôse, 
Hypnôse Drama og Hypnôse Precious cells.
Algengt verð: 4.650 kr.

Genifique krem 50 ml.
Genifique næturkrem 15 ml., augnkrem 5 ml. og Genifique dropar 7 ml.
Algengt verð: 12.225 kr.

Æskan er í genum þínum, 
virkjaðu þau.

Tvö krem í einni krukku. 
Ómissandi „cult“ vara.

La Rose body lotion 150 ml.
Húðmjólk sem nærir, róar og rakafyllir húðina.
Trésor in Love ilmur 5 ml. og Hypnôse maskari 2 ml.
Algengt verð: 4.750 kr
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SJÁÐU MEIRA  
Á FACEBOOK

FILIPPA K 37.900 kr.

JEFFREY CAMPBELL 34.900 kr.

JEFFREY CAMPBELL 34.900 kr.

SUIT 24.900 kr.
JEFFREY CAMPBELL 27.900 kr.

WON HUNDRED 34.900 kr.

SHOE THE BEAR 23.900 kr.

SHOE THE BEAR 23.900 kr.
SHOE THE BEAR 25.900 kr.

Fatahönnuðurinn Karl Lagerfeld 
hefur lengi verið í sviðsljósinu, 
bæði sökum hæfileika sinna sem 
hönnuður og vegna andstyggi-
legra ummæla sem hann á til að 
láta falla um annað fólk. Hann á 
að baki langan og farsælan feril 
sem fatahönnuður og er hvergi 
nærri af baki dottinn. 

1 Lagerfeld fæddist í Hamborg 
en enginn veit hvaða ár. Eitt 

sinn sagðist hann hafa fæðst 
árið 1938 en nokkru síðar sagði 
hann engan vita með vissu 
hvaða ár hann fæddist og er það 
enn hulin ráðgáta.

2 Árið 1955 hreppti Lagerfeld 
annað sætið í hönnunarsam-

keppni á vegum tískuhússins 
Balmain, fyrsta sætið hlaut Yves 
Saint-Laurent. Í kjölfarið fékk 
Lagerfeld starf sem lærlingur hjá 
Balmain. 

3 Lagerfeld hefur tekið að sér 
ýmis aukaverkefni í gegn-

um tíðina og árið 2004 hann-
aði hann búningana fyrir tón-
leikaferðalag Madonnu. Hann 
hannaði einnig búninga fyrir 
Showgirl-tónleikaferðalag söng-
konunnar Kylie Minogue.

4 Árið 1993 gekk ritstjóri 
bandaríska Vogue, Anna 

Wintour, út af tískusýningu sem 
Lagerfeld hannaði fyrir Fendi. 
Lagerfeld notaði fatafellur og 
klámstjörnur í stað fyrirsæta og 
þótti Wintour nóg um. 

5 Lagerfeld hét upprunalega 
Lagerfeldt en ákvað að sleppa 

bókstafnum t því honum þótti 
það hentugra á alþjóðlegum 
markaði. 

Umdeild Myndir af fyrirsætunni Karlie 
Kloss í ítalska Vogue hafa fengið mikla 
gagnrýni því fyrirsætan þykir allt of grönn 
á þeim. NORDICPHOTOS/GETTY

Hjá Chloé Karl Lagerfeld árið 1979 er hann var 
hönnuður hjá tískuhúsinu Chloé. NORDICPHOTOS/GETTY

Í góðra vinkvenna hópi Lagerfeld ásamt fyrirsæt-
unum Lindu Evangelistu og Claudiu Schiffer. 

Í dag Lagerfeld í nóvember á þessu ári. 

Myndaþáttur ítalska Vogue með fyr-
irsætunni Karlie Kloss hefur vakið 
umtal vegna þess hve grönn fyrir-
sætan virðist á sumum myndunum. 
Nú hefur Vogue.it fjarlægt mynd-
ina sem fékk hvað mesta gagnrýni 
af vefsíðu sinni þar sem átröskun-
arsjúklingar hafa notað hana sem 
„thinspiration“, eða innblástur til 
þess að grenna sig enn frekar.

Myndin af Kloss hefur birst á þó 
nokkrum „pró-ana“ vefsíðum, en 
slíkar síður hvetja átröskunarsjúk-
linga áfram í veikindum sínum og 
þykja mjög skaðlegar. Ítalska Vogue 
hefur tekið opinbera afstöðu gegn 
slíkum síðum, jafnvel hvatt til 
markvissrar lokunar á þeim, og því 
kemur þetta sér illa fyrir tímaritið. 
„Vogue Italia er tímarit er hefur fag-
urfræði og fegurð að sjónarmiði og 
því höfum við ákveðið að nýta áhrif 
okkar í baráttunni gegn átrösk-
unum,“ skrifaði ritstjórinn Franca 
Sozzani eitt sinn á vefsíðu blaðsins. 

Fyrirsætan Karlie Kloss, 19 ára, er 
fyrrverandi balletdansari. Hún var 
uppgötvuð þrettán ára að aldri og 
sagði skilið við dansinn er fyrirsætu-
ferillinn fór á flug. 

Myndaþáttur í ítalska Vogue gagnrýndur:

Fyrirsæta þykir 
allt of grönn

Fimm hlutir sem þú vissir ekki um:

KARL 
LAGERFELD

Á tímamótum Nánast óþekkjan-
legur Lagerfeld árið 2000 ásamt 
fyrirsætunni Devon Aioki.

Tuttugu bjé  
Helga Lilja Magnúsdóttir sem hannar undir nafninu 
helicopter, Berglind Hrönn Árnadóttir sem hann-
ar barnaföt undir heitinu Begga Design og Rakel 
Sævarsdóttir sem rekur netgalleríið Muses opna 
saman verslun í dag. Verslunin hefur hlotið nafn-
ið 20Bé og er við laugaveg 20b. Sérstök opnun-
arteiti fer fram í búðinni í dag á milli 17 og 20.



BELLE D’OPIUM
Ferskur og dáleiðandi ilmur með ávaxta og viðarnótum.
Edp. 30 ml ilmur og 50 ml body lotion.
Algengt verð: 8.950 kr.

OPIUM
Kryddaður, austurlenskur ilmur, dularfullur og sá eini sanni.
Edt. 30 ml ilmur og 50 ml body lotion.
Algengt verð: 7.676 kr.

Parisienne
Austurlenskur blómailmur, munúðarfullur og kvenlegur.
Edp 30 ml ilmur og 50 ml body lotion.
Algengt verð: 8.950 kr.

Radiant Touch
Töfrapenninn sem allir förðunarmeistarar verða að eiga.
Litur 02 og Top Secret kornamaski 30 ml. Varist eftirlíkingar.
Algengt verð: 5.859 kr.

YSL maskarar
Svartur maskari og 30 ml augnfarðahreinsir.
Algengt verð: 4.850 kr.

YSL Lúxusaskja
Svartur maskari, Radiant Touch penni 02 og 
Rouge Pur Couture varalitur. Í fóðraðri YSL öskju sem 
hentar vel sem skartgripaskrín.
Algengt verð: 9.950  kr.

L’Homme herrailmur
Ferskur, munúðarfullur og töfrandi ilmur.
Edt. 60 ml, sturtusápa 50 ml og After shave Balm 50 ml.
Algengt verð: 9.860 kr.

L’Homme Libre herrailmur
Nútímalegur og ferskur sítrus og kryddilmur.
Edt. 60 ml, sturtusápa 100 ml.
Algengt verð: 9.860 kr.

La Nuit De L’Homme herrailmur
Hljómmikill, dularfullur og munúðarfullur austurlenskur ilmur.
Edt. 60 ml, sturtusápa 50 ml og After shave Balm 50 ml.
Algengt verð: 9.860 kr.

FÖrðunarvörur frá Yves Saint Laurent

Herrailmir frá Yves Saint Laurent

Dömuilmir frá Yves Saint Laurent
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Íslensk hönnun

Eldheit hönnun fyrir hann
GRILLKÓNGURINN 

Svunta, kokkahúfa og hanski.

Útsölustaðir:
Kokka, Dúka, Nordic Store, Pottar og Prik Akureyri, Hús Handanna Egilstöðum, 
Póley Vestmannaeyjum, Auntsdesign Hlíðasmára.

www.auntsdesign.is

Árið er senn á enda og nú keppast fjölmiðlar um 
að gera það upp á ýmsa vegu. Tískublöð á borð 

við Vogue, Vanity Fair og Glamour hafa þannig birt 
lista yfir best klæddu konur, og systur, ársins 2011. 

Listarnir eru nokkuð ólíkir og á lista Vanity Fair má 
sjá nöfn ýmissa framakvenna á meðan söng- og leik-
konur verma efstu sæti lista Glamour. Föstudagur 
bar saman konurnar á þessum listum. 

Fjölmiðlar gera upp árið 2011:

ÞÆR BEST KLÆDDU

1. Carla Bruni-Sarkozy Forsetafrú Frakklands var best klædda 
kona ársins 2011 að mati Vanity Fair. NORDICPHOTOS/GETTY 

2. Sheikha Moza Bint 
Nasser af Katar Er með 
klassískan fatastíl í ætt við 
þann er tíðkaðist í Hollywood 
sjötta áratugarins.

3. Kate Middleton, hertoga-
ynja af Cambridge Sú fyrsta 
úr röðum bresku krúnunnar til 
að komast á lista Vanity Fair yfir 
þær best klæddu.

4. Andrea Dellal
Brasilíska fyrirsætan Andrea 
Dellal vermdi fjórða sæti lista 
Vanity Fair. 

5. Carey Mulligan
Í fyrra var hún kosin Best 
klædda kona Bretlands og í ár 
telur Vanity Fair hana fimmtu 
best klæddu konu ársins.

1. Emma Watson Hin unga leikkona var sú best klædda á árinu 
að mati Glamour.

2. Cheryl Cole Söngkonan er 
næstsmekklegasta kona ársins 
2011 að mati Glamour.

3. Kristen Stewart Stewart 
hefur lengi sætt gagnrýni fyrir 
ósmekklegan klæðaburð en ekki 
þetta árið ef marka má Glamour. 

4. Dannii Minogue Ástralska 
söngkonan vermir fjórða sæti 
lista Glamour.

5. Alexa Chung Þáttastjórn-
andinn og fyrirsætan Chung 
hefur lengi þótt ein af best 
klæddu konum heims og verm-
ir fimmta sæti lista Glamour.

1

KAUPAUKI!
30 ml handkrem 

*
*

o.fl. o.fl.

sögur
uppskriftir

leikirgjafir



Bolur m. stretch

2.990Skyrta 

8.990

Leðurskór 
- fást einnig í brúnu

16.900

Kaðlajakkapeysa - 3 litir

9.900

Gallabuxur

10.900

Bolur m. stretch
- 2 litir

4.690

Skyrta - 2 litir

6.990Chino buxur

10.900

Ullarfrakki

26.900

Gallaskyrta

9.900

Rúskinsstígvél
- Fást einnig í svörtu 

og brúnu leðri

19.900

Bindi í úrvali

frá 3.990

Ullarjakki

19.900

Buxur

12.900

Skyrta 

6.990



föstudagur FYLGIRIT FRÉTTABLAÐSINS 9. DESEMBER 2011

Ertu A- eða B-manneskja? A, ég 
elska morgnana, þá er ég afkasta-
mest.

Hvaða bók ertu að lesa um þess-
ar mundir? Birgir 

Andrésson – 
í íslenskum 
litum eftir Þröst 
Helgason. Hún 
er æði. 

Ef ég byggi ekki 
í Reykjavík byggi 
ég … Uppi 
í afdölum 

með hesta og 
hund. 

Hver eru nýjustu 
kaupin? Hummm … 
jú! Ég keypti ind-
jánatjald handa syni 
mínum í Tiger, og 
diskóljós til að setja í 
það. Þar er mikið stuð.

Hvað dreymir þig um að eignast? 
Húfu og vettlinga, en það tekur því 
ekki fyrir mig að kaupa svoleiðis því 
ég týni því bara. 

Hvaða lag kemur þér í gott skap? 
Það sem kemur fyrst upp í hugann 
er ekkert svakalega kúl, það er Ex-
press Yourself með Madonnu.

Einn hlutur sem þú vissir ekki um 
mig:  Ég fæ 
blóðnasir í 
frosti.

Uppáhalds-
drykkur-
inn? Kaffið 
á Kaffifélag-
inu og rauð-
vín. 

YFIRHEYRSLAN
Selma Hreggviðsdóttir, 
myndlistamaður. 

 jólakassar
jólakerti

vinagjafir

ilmkerti
reykelsi

saltskrúbb
baðsalt

heima-spa

ljómunarmeðferð 

fyrir þann sem að þér þykir vænt um
Gefðu dekur í jólagjöf 

Útsölustaðir

Smáralind Selfoss
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OPIÐ ALLA DAGA

NÝJAR VÖRUR Í GYLLTA KETTINUM

Jólakötturinn á ferð
Jólastemningin hefur náð völdum í Húsdýragarð-
inum. Þar er jólakötturinn kominn á stjá og til að 
hann hrelli ekki næturverði og starfsfólk garðsins 
fram úr hófi hefur verið smíðaður fyrir hann kofi 
í Hafrafelli (húsinu við refagirðinguna). Þá verður 
kattaræktarfélagið Kynjakettir með sýningu í garð-
inum núna um helgina. Þar gefst gestum kostur á að 
velja jólaköttinn 2011. 

Gestir garðsins geta einnig farið í ferðir með 
jólalestinni og jólahringekjunni 
um helgar fram að jólum frá 
klukkan 13 til 16 og boðið verð-
ur upp á hestvagnaferðir í ríf-
lega aldargömlum hestvagni um 
helgar frá klukkan 14 til 15.

Tólgarkerti, músastigar og 
nýsoðið hangikjöt

Jólasýning Árbæjarsafns 
verður opin alla sunnudaga á 
aðventunni frá klukkan 13 til 
17. Þar geta ungir og aldnir 
rölt milli húsa og fylgst með 
undirbúningi jólanna eins og 
hann var í gamla daga. 

Hrekkjóttir jólasveinar gægj-
ast á glugga og kíkja í potta en börn 
og fullorðnir fá að föndra, syngja jóla-
lög og ferðast um í hestvagni. 

Í Árbænum sitja fullorðnir og börn 
með vasahnífa og skera út laufabrauð en uppi á bað-
stofulofti er spunnið og prjónað. Þar er jólatré vafið 
lyngi. Í Lækjargötu 4 fá börn og fullorðnir að föndra 
og búa til músastiga, jólapoka og sitthvað fleira. Í 
Kornhúsinu er jólamarkaður á vegum Heimilisiðn-
aðarfélags Íslands. Í Hábæ er hangikjöt í potti og 
gestum boðið að bragða á nýsoðnu keti, en í stofunni 
er sýndur útskurður. Í Efstabæ er skatan komin í 
pottinn. Í hesthúsinu frá Garðastræti er sýnt hvern-
ig fólk bjó til tólgarkerti og kóngakerti í gamla 
daga. Jólahald heldra fólks við upphaf 20. aldar er 
sýnt í Suðurgötu 7 og í krambúðinni verða til sölu 
kramarhús, konfekt og ýmis jólavarningur. 

Skautað kringum jólatré
Í Skautahöllinni er búið að setja upp fagurskreytt 
jólatré á miðju svellinu sem skautað verður í kring-
um við jóladiskótónlist fram á nýja árið. Frá og með 
20. desember verður Skautahöllin opin frá klukkan 
13 til 18 alla daga. Lokað verður á aðfangadag og 
jóladag en opið á milli jóla og nýárs. Allar helgar 
fram að jólum sýnir listhlaupadeild Skautafélags 
Reykjavíkur listhlaup klukkan 15.

Jól í Norræna húsinu

Norræna húsið heldur lifandi jóladagatal 
fyrir jólin. Á hverjum degi klukkan 12.34 
frá 1. desember og fram til jóla er opnað-
ur nýr gluggi á dagatalinu og gestir fá að 
njóta skemmtiatriðis í sal Norræna húss-
ins. Fólk fær að vita hverjir taka þátt í 
dagatalinu, það er öll 23 atriðin, en það 
veit ekki hvenær hver kemur fram.

Lúsíuhátíð verður haldin í Norræna 
húsinu þriðjudaginn 13. desember. Þá 

mun sænski barnakórinn, Lúsíu-
kórinn á Íslandi, flytja hefðbundin 
jólalög við kertaljós klukkan átta að 
morgni.

Grýla og Leppalúði láta sjá sig

Jóladagskrá Þjóðminjasafns Íslands 
hefst nú á sunnudaginn. Þá munu Grýla, 
Leppalúði og jólakötturinn kíkja í heim-

sókn og Svavar Knútur syngur með börn-
unum. Dagskráin hefst klukkan 14 en aðgangur er 
ókeypis og allir velkomnir. 

Á Torginu er sýningin Sérkenni sveinanna, en 
þar má sjá jólahús með gripum sem tengjast jóla-
sveinunum. Gripina má snerta og geta þeir hjálpað 
börnum að skilja nöfn jólasveinanna. Í forsal á 3. 
hæð safnsins verður jafnframt hægt að skoða gömul 
jólatré og jólakort. 

Þá gefst færi á að fara í jólaratleikinn Hvar er 
jólakötturinn? og finna litlu jólakettina sem hafa 
verið faldir innan um safngripina. Fleiri fjölskyldu-
leikir eru í boði í afgreiðslu safnsins. 

solveig@frettabladid.is

Fjölskyldan saman á aðventunni
Aðventan er annasamur tími hjá fjölskyldum landsins. Þó getur verið gott að taka sér smá pásu frá annríkinu og eiga gæðastund saman. Ýmislegt er í boði á aðventunni sem er 
skemmtilegt bæði fyrir fullorðna og börn. Hér fyrir neðan eru taldar upp nokkrar skemmtilegar hugmyndir að samverustundum fjölskyldunnar.
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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

Toyota Landcruiser 200 VX DIESEL árg 
09/2009 ek aðeins 28 þ.km 7 manna, 
Glæsilegur jeppi með öllum helstu 
þægindum, verð 14.8 mil möguleg skipti

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 567 2000
www.bilfang.is

TOYOTA Land cruiser 120 vx. Árgerð 
2003, dísel, sjálfskiptur, leður, 8 
manna. Verð 3.890.000. Rnr.260351.

HONDA Accord sedan 2,4 executive. 
Árgerð 2009, ekinn 25 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur. Verð 3.750.000. 
Rnr.102478.

SUBARU Legacy outback. Árgerð 2002, 
ekinn 142 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 1.390.000. Rnr.102463.

MMC Pajero gls. Árgerð 2006, ekinn 
99 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
3.490.000. áhvílandi 2.500.000. 
Rnr.102347.

FORD Explorer xlt 4wd sport. 
Árgerð 2004, ekinn 88 Þ.MÍLUR, 
bensín, sjálfskiptur. Verð 1.690.000. 
Rnr.204752.

Bílakaup
Korputorgi, 112 Reykjavík

Sími: 577 1111
http://www.bilakaup.com

Renault Megane Saloon Árgerð 2006, 
ekinn 94þ.km, bsk, ný tímareim. Mjög 
gott eintak sem er á staðnum. Verð 
1.190.000kr. Raðnúmer 152576. Sjá 
nánar á www.stora.is

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5861414
Myndeftirlit á plani
http://www.stora.is

SJÁLFSKIPTUR!!! 1390þ!
SUZUKI Swift GLX sjálfskiptur. Árgerð 
2005, Flottur Swift ekinn aðeins 89þ.
km. Sjálfskiptur. s+v dekk. 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

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

HYUNDAI Tucson 4x4. Árgerð 2008, 
ekinn 101 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 2.490.000. Lækkað verð, 
1.990.000. Rnr.204549.

Bílakaup
Korputorgi, 112 Reykjavík

Sími: 577 1111
http://www.bilakaup.com

 TOYOTA Yaris mmt. Árgerð 2008, ekinn 
55 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
1.650.000. Rnr.121516.

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
Óskum eftir bílum á söluskrá 

og á staðinn
www.hofdabilar.is

Tilboð 14.900 kr.
4 stk eftir af okkar vinsælu 
Ál-römpum, fyrir flestar tegundir bíla. 
Taka allt að 150kg. Verð 37,500 kr. 
Tilboð núna 14.900 kr. 2 stk eftir af 
þjófavarnarkerfunum, á 14.900kr. 
Vorum að fá 80cc kitt í mótorhjól. 
Qpsinport Laugarvegur 168, s. 567 
1040.

Gott fyrir húsbíla!
Bakkmyndavél með aukabúnaði, 
(bluetooth, radarvari, gps, útvarp, 
tónlistar og DVD spilari, og tenging fyrir 
usp.) Þú smellir bara speglinum yfir 
spegilinn hjá þér. Auðvelt í uppsetningu 
á góðu tilboðsverði aðeins 39.000. 
Verð áður 65.000kr.

Qpsimport
Laugarvegur 168, 105 

Reykjavík
Sími: 567 1040

 

VW Bora 4motion. Árgerð 2002, ekinn 
115 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 720.000. 
Rnr.175678.

Litla bílasalan
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 587 7777
www.litla.is

 ARCTIC CAT F8 Sno Pro . Árg 2007, ek 
6 Þ.KM, 800cc, 144hö, 264kg, Sleðinn 
lítur mjög vel út, í topp standi og 
með neglt belti, Ásett verð 890.000. 
Rnr.140587. 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

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.

Hyundai Galloper árg. ‘99 sjálfsk. dísel 
ekinn 234þ. mikið endurnýjað í vél. 
Góður bíll. Verð 350þ. s. 848 8368.

Benz-Sprinter árgerð 2007, ekin 78,000 
km,verð,4,7 mil +vsk. Simmi:8614943

 0-250 þús.

TILBOÐ 240 ÞÚS!!!
Nissan almera árg’99 ek.160 þús, 2ja 
dyra,beinskiptur,skoðaður 2012,svartur 
á svörtum felgum ásett verð 390 þús 
Tilboð 240 þús! s.841 8955

 250-499 þús.

100% visa/euro lán
Toyota Corolla árg. ‘98, sk. ‘12, ek. 178 
þús. Nýleg tímareim, nýsmurður, góð 
dekk. Verð 399 þús. Ein. Yaris ‘99 2d. 
S. 899 4009.

islandus.is 
Ódýrari bílar frá öllum helstu framleiðendum.  Sími 552 2000 

BRC metan búnaður í nýja eða eldri bíla frá Kr. 15.728 á mánuði.  *Jólagjöf: Allt að kr. 100.000 fæst endurgreitt frá Tollstjóra  sé bifreiðin yngri en 6 ára og búin amk 78 lítra metantank.  

iiiiiiiii

Breyttu þínum bíl í metan:  
 Engin útborgun 
 að fullu greitt með sparnaði  

 Þú þarft ekkert að greiða 
 fyrr en í mars á næsta ári. 

 Þú færð kr. 100.000*  
 í jólagjöf ef þú pantar núna! 

 BRC er fullkomnari metan búnaður  
 sem fer betur með bílinn.  
 Sjá nánar á www.islandus.is   

 Bifreiðagjöld lækka um allt að 80% 
 Eldsneytiskostnaður lækkar 50% - 55% 
 Kr. 100,000 í jólagjöf ef pantað núna! 

Reiknaðu sparnað  
við metanbreytingu  
á www.islandus.is 
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100% visa/euro lán
Til sölu Subaru Legacy 4x4 ‘96 
sk.2012. Nýleg tímareim, ný kúpling og 
vatnskassi. nýir demparar að aftan og 
mjög góð dekk. Verð 330þús. Uppl. í 
síma 899 4009.

TILBOÐ 340 ÞÚS!!!
DAEWOO LANOS árgerð 2002 ek.88 
þús. beinskiptur, 4 dyra, skoðaður 12, 
ný tímareim! fínn bíll sem eyðir litlu! 
ásett verð 550 Þús. TILBOÐ 340 ÞÚS! 
s. 841 8955.

 500-999 þús.

TILBOÐ 550 ÞÚS!!!
 JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED 4,7 
árg’99 ek.177 þús km.sjálfskiptur 4x4, 
leður, topplúga, hraðastillir, kastarar, 
dráttarkrókur ofl. ásett verð 850 þús 
TILBOÐ 550 ÞÚS! s.841 8955

Sjálfskiptur 4X4 á nýjum 
vetrardekkjum!

SUBARU LEGACY WAGON 2,0 árg’ 00 
ek.aðeins 148 þús,sjálfskiptur,álfelgur 
á nýjum góðum vetrardekkjum! gott 
eintak sem kemst allt í snjónum! verð 
580 þús s.841 8955

 Bílar óskast

Óska eftir bíl á 0-300 þús 
staðgreitt!

 Óska eftir bíl fyrir allt að 300 þús. 
staðgreitt!! fólksbíl smábíll eða jeppi 
allt kemur til greina! Má vera bilaður 
tjónaður óskoðaður eða bara orðin 
sjúskaður! Uppl. s. 691 9374.

 Jeppar

Dekk og Felgur Undan 
Volvo XC 90

Til Sölu Dekk og Felgur Undan Volvo 
XC 90 255/55 R18 Heilsársdekk, 
microskorin. Eins og nýtt, dekkin eru 
keyrt ca. 400 km. Uppl. Í S. 893 5210.

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

Allt frá umslagi upp í stórflutninga!

 Vinnuvélar

SNOWEX
Eigum fyrirliggjandi Snowex sand og 
saltdreifara fyrir pallbíla, dráttarvélar, og 
lyftara. ORKUVER ehf. Smiðjuvegi 11, 
s.5343435 www.orkuver.is

 Bátar

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

 Bílaþjónusta

Metanbreyting fyrir 
bílinn þinn ?

- Reynsla Vélamiðstöðvarinnar í 
vélabreytingum síðan 1964 

- Endurgreiðsla 100.000 á 
notuðum bílum

- Endurgreiðsla allt að 
1.250.000 á nýjum bílum

- Komdu í heimsókn við tökum 
út bílinn og gerum þér tilboð 

- frítt!
Metanbill.is S: 5 800 400 eða 

metanbill@metanbill.is

 Hjólbarðar

295/80-R22,5
Til sölu 4 stk. nær óslitin, negld michelin 
vetrardekk. Uppl. s. 893 6989.

Vetradekk til sölu, nánast óslitin, 4 
heilsársdekk 245/65R17 COOPER 
Discoverer M+S. 20 Þ. kr. stykkið. Uppl. 
663 5755

 Varahlutir

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

GS Varahlutir 
 Sími 567-6744

Bremsu- og stýrishlutir í flestar gerðir 
bíla. Pöntum á fimmtudögum, varan 
komin á mánudegi. Gott úrval af 
Gabríel dempurum á lager. Bíldshöfða 
14, 110 Rvk.

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, og Kangoo. Viðgerðir. 
Gírkassar. Bremsuviðgerðir, renni diska 
og skálar. Kaupi bíla. Uppl. í s. 892 
7852.

Varahlutir, dekk og felgur á ýmsa bíla. 
Dráttarbeisli í Primera ‘98, Elantra ‘98, 
Almera ‘98. S. 896 8568.

Partatorg.is Notaðir varahlutir í ýmsar 
gerðir nýlegra bíla. partatorg@partatorg.
is 565-6020.

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.

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

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

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

 Hreingerningar

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

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

A-Ö Þrif&Hreinlæti S. 662 
0662

Hreingerningar, Flutningsþrif, Gólfbónun, 
Teppahreinsun og Húsgagnahreinsun.

 Garðyrkja

 Húsaviðhald

Tek að mér ýmis smærri verkefni. Uppl. 
847 8704 eða manninn@hotmail.com

 Bókhald

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

 Búslóðaflutningar

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

 Tölvur

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

 Rafvirkjun

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

 Önnur þjónusta

Sneisafull búð af öðruvísi 
jólavörum!

Jólasveinabúningar og fylgihlutir fyrir 
alla, sniðugar ódýrar gjafir í skóinn, 
sprellivörur, áramótavörur, hattar, 
kórónur, knöll, o.fl. Partýbúðin, Faxafeni 
11

HEILSA

 Heilsuvörur

„Sofum vel saman” 

Keilir heilsukoddinn
 verður kynntur laugardaginn 
10. des milli kl. 12:00-16:00 
í Svefn og Heilsu Listhúsinu 

Laugardal.
Betri svefn aukin vellíðan.

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

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

 Fæðubótarefni

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

Fasteignir

Atvinna
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 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

Nudd í 101 Reykjavík. Uppl. síma 869 
6415

NUDD - FÓTAAÐGERÐIR 
- DETOX

Tilboð fótaaðgerðir + nudd upp fyrir 
hné kr. 5.500 2 saman kr. 9.900. 
Tekið á kvillum, næringu, hreyfingu, 
bætiefnum, vinnu, lífsstíl, hamingju 
og fl. 2ja st. meðferð kr. 7500. 
JB Heilsulind. S. 823 8280.

HEIMILIÐ

 Húsgögn

Til sölu notað leðursófasett, svart 2+3 
Tilboð óskast, sími 694-7898.

 Dýrahald

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

 Ýmislegt

Mikið úrval af glæsilegum Kristal og 
Postulíni til sölu í Víkurhvarfi 2 í Kópavogi. 
Komið og gerið góð kaup fyrir jólin. Opið 
föstudag frá 15-19 og laugardag frá 11-16. 
Upplýsingar í síma 898-5878.

 Hestamennska

Fullþurrkað gæðarúlluhey til sölu eða 
í skiptum fyrir vinnu, bíl, vinnutæki 
eða annað. Skipti á hesti koma ekki 
til greina. Verð pr. rúllu 8000 kr. 
heimkomið á höfuðborgarsvæðinu. 
Uppl. í síma 892 4811.

KEYPT
& SELT

 Til sölu

SNOWEX
Handknúnir salt og sanddreifarar til 
afgreiðslu strax . Frábær lausn fyrir 
húsfélög og fyrirtæki til að hálkuverja 
gangvegi. ORKUVER ehf. Smiðjuvegi 11, 
s.5343435 www.orkuver.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

Kósýkvöld í rökkrinu
Saltkristalslampar, selenite lampar, 
náttúruleg ilmkerti. Ditto, Smiðjuvegi 
4 (græn gata). Opið mán-fös 11-18, lau 
11-16 Sími 517-8060. ditto.is

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.

Ódýr heimilisraftæki
Sími 896 8568.

 Óskast keypt

KAUPUM GULL
 

og aðra eðalmálma gegn 
framvísun persónuskilríkja.
Sigga & Timo Linnetsstíg 2,

220 Hafnarfjörður S. 565 4854 
www.siggaogtimo.is

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.

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

Gámur. Óska eftir að kaupa einangraðan 
20 feta gám. Vel útlítandi. Uppl. í s. 660-
1005 Jón Þór.

 Verslun
Verslunarhillur í búð með raufapanil. 
Frístandandi, mjög góð nýting á vörum. 
Flottar einingar ásamt krókum og 
stöfum. Selst í litlu eða miklu magni. 
S 6643177

 Heimilistæki

Til sölu ýmsar gerðir af notuðum 
ísskápum, kæliskápum og frystikistum. 
Upp. s. 693 7141.

 Sjónvarp

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

 Vélar og verkfæri

Fjölverka Trésmíðavélar. Ásborg 
Smiðjuvegi 11 S: 5641212

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

Herbergi með baði, þvottavél, internet 
til leigu í Álftamýri, 108 Rvk. Uppl. í S. 
696 8068.

Herbergi í 101 til leigu. Nálægt HÍ. Sími 
773 3182.

 Geymsluhúsnæði

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

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 150 kr. á dag 
hvert bretti. Starfað í yfir 25 ár. S. 567 
4046 & 892 0808.

 Gisting

Akureyri: Nýjar, glæsilegar íbuðir 
í göngufæri við miðbæinn, nú á 
kynningarverði. Uppl. á innrikraftur.is 
eða 865 9429.

ATVINNA

 Atvinna í boði

Starfsfólk óskast!
vantar í hlutastörf í bakaríin 

okkar, á virkum dögum. 
Framtíðarstarf.

Umsóknir sendist með nafni 
og síma og heimilisfangi á 

netfangið umsokn@kornid.is

Trésmiðir / Járnabindingamenn Vinna 
í Noregi í vetur 190 Nokr. á tímann 
íbúð 3000 nokr. á mán. frá 10 Jan. - 
31. Maí Sendið ferilskrá á thulekraft@
gmail.com

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

Börn og unglinga vantar til sölustarfa 
fram að jólum. Uppl. í s. 867 6535 & 892 
9103, Bókakjallarinn í Brynjuportinu 
Laugavegi 29.

Óska eftir starfsmanni til afgreiðslu í 
verslun á næturnar Starfsmaður þarf 
að vera 20 ára stundvís og snyrtilegur. 
Umsóknir sendist á ncs@ncs.is

Óskum eftir dyravörðum í desember 
Starfsmaður þarf að vera 20 ára 
stundvís og snyrtilegur. Umsóknir 
sendist á ncs@ncs.is

TILKYNNINGAR

 Tilkynningar

AA fundur Hverfisgötu karla föstudag 
kl. 19:30 að Héðinsgata 1-3 Rvk. Minni 
á neyðarsíma deildarinnar 848 9931.

 Einkamál

Eldri / Yngri
Eldri kk, tpr, v/k yngri kk, btn. Rauða 
Torgið, s. 905-2000, 535-9920, nr. 8951

Tilbreyting?
Spennandi konur og heitir karlar ná 
saman á Rauða Torginu og hafa gert 
um árabil. Ókeypis að auglýsa: Konur, s. 
555-4321. Karlar, s. 535-9923.

Traustur vinur?
Kona vill kynnast karlmanni sem 
traustum vin. Rauða Torgið, s. 905-
2000, 535-9920, augl.nr. 8341.

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

ÍÞRÓTTIR Á 
ÞÍNUM HEIMAVELLI

Meiri Vísir.

m.visir.is
Fáðu myndböndí símann!



Skráðu þig á póstlistann á www.netto.is
Mjódd - Salavegur - Hverafold - Akureyri - Höfn - Grindavík - Reykjanesbær - Borgarnes - Egilsstaðir

Tilboðin gilda 8. - 11. desember
eða meðan birgðir endast

NÝTT KORTATÍMABIL! NÝTT KORTATÍMABIL!

Kræsingar & kostakjör…
…um jólin

ÁST, HEILSA OG UPPELDI STJÖRNUMERKJANNA 
Hér fjallar Gunnlaugur stjörnuspekingur á spennandi hátt  
um ástina, heilsuna og uppeldið.
Ástin. Hvernig eiga stjörnumerkin saman – maður og kona – foreldrar og börn? 
Fjallað er um sjörnumerkin tólf og innbyrðis samskipti þeirra. 
Heilsan. Hvaða tengsl eru milli stjörnumerkjanna og heilsufars?
Uppeldið: Hvaða persónuleika hefur barnið þitt að geyma?  
Viltu góð ráð í sambandi við uppeldi?

BARNANUDDBÓKIN  
FRÁ FÆÐINGU TIL 15 ÁRA ALDURS
Foreldrum og systkinum er leiðbeint að nudda börn  
frá fæðingu til 15 ára aldurs – ungbörn, leikskóla-  
og grunnskólabörn. Nudd gerir líf barnanna okkar betra  
og losar um spennu. Ef barnið þitt er með magaverk,  
eyrnaverk, vaxtarverki eða hefur tognað í íþróttum, 
finnur þú líka góð ráð í þessari bók. Við kynnumst  
svæða- og þrýstinuddi, hómópatíu, blómadropum  
og ilmolíum.

DODDI
Flott bók og DVD diskur í einum jólapakka.

ÚTKALL – OFVIÐRI Í LJÓSUFJÖLLUM 
Í þessari nýju og spennandi Útkallsbók er fjallað um 
flugslysið í Ljósufjöllum árið 1986. Björgunarstörf í ofviðri, 
10 klukkustunda bið þeirra sem komust af og sérstakt
hugboð unnustu flugmannsins. Einnig er sagt frá
heimsmetsstökki tíu manna fallhlífarhóps sem barðist  
uppá líf og dauða við Grímsey. Hraði, spenna og 
tilfinningar einkenna metsölubækur Óttars Sveinssonar. Óttar Sveinsson

Gunnlaugur
Guðmundsson

Þórgunna
Þórarinsdóttir

ÚTKALL - OFVIÐRI  
Í LJÓSUFJÖLLUM 

3.569kr

ÁST, HEILSA OG UPPELDI 
STJÖRNUMERKJANNA 

4.284kr

BARNANUDDBÓKIN 

2.874kr

BÓK + DVD 

2.490kr
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BAKÞANKAR 
Sifjar 

Sigmars dóttur

Flestir þekkja tilfinninguna. Hjartað 
tekur á rás; maginn fer í hnút; lófarnir 

verða þvalir. Líkamleg viðbrögð við að vera 
tekinn í óæðri endann sem neytandi eru 
voldug. Hvort sem orsökin er léleg þjónusta 
á kaffihúsi eða vonbrigði með vöru leiðir 
sært stoltið og léttleiki pyngjunnar gjarnan 
til innblásinna áforma um að ná fram rétt-
læti. Númeri Neytendasamtakanna er flett 
upp í símaskránni. Í huganum er Dr. Gunna 
skrifað rismikið bréf til birtingar á Okur-
síðu hans. En svo grípur hversdagurinn í 
taumana. Það þarf að fara út með ruslið. 
Elda kvöldmatinn. Kíkja á netið til að tékka 
á hvort Jón Bjarnason sé enn þá ráðherra. 
Einlægur ásetningur verður að engu.

Á ÞEIM upplausnartímum sem nú ríkja 
bítast ólíkir hópar um auðævi íslensks 
samfélags sem liggja sem hráviði í rústum 
spilaborgar sem hrundi. Gamlir kvótakarl-
ar keppast við að halda í gull sjávar meðan 
landsbyggðarmafían heimtar það í byggða-

stefnu. Landbúnaðar-lobbíistar standa 
fastan vörð um tollamúrana um einok-
unarverslun sína og hagsmunahópar á 
borð við Stef sjá til þess að ekki einn 
einasti hlutur sem fræðilega er hægt 
að nota til að dilla sér við sé seldur án 
þess að vera fyrst smurður gjöldum 
samtökunum til handa. Það eru allir 
að ota sínum tota, koma ár sinni sem 
best fyrir borð á hinu Nýja Íslandi. 
Nema einn hópur. Fjölda síns vegna 

ættu neytendur að vera háværasti 
þrýstihópurinn. Hagsmunir neytenda 
virðast hins vegar ávallt láta í minni-
pokann fyrir sérhagsmunum. Í síðustu 
viku bárust fréttir af því að Matís 
hefði hætt við að sækja um 300 millj-
óna króna styrk til að mæla eiturefni í 
matvælum því einhverjum líkaði ekki 
að styrkurinn kæmi frá Evrópusam-
bandinu. Í fréttum af málinu kom enn 
fremur fram að hingað til hafi Ísland 
verið með undanþágu frá EES-reglum 
um mælingar á um þrjú hundruð eitur-
efnum. Sem neytanda kom mér aðeins 
eitt orð í huga: Ha?

ÍSLENSKIR neytendur búa við háa tolla, 
skert vöruúrval og bágan skilarétt. 
Merkingum á matvælum er jafnframt 
ábótavant; gildistöku reglugerðar um 
merkingar á erfðabreyttum matvælum 
var t.a.m. frestað nýverið. Við neyt-
endur hljótum þó að draga línuna við að 
eitrað sé fyrir okkur. Árið 2011 hófst á 
að í ljós kom að sorpbrennslustöðin Funi 
á Ísafirði olli því að þrávirk eiturefni 
komust í mjólk kúabús í nágrenninu, ein-
mitt í boði séríslenskrar undanþágu frá 
EES-samþykkt. Því lýkur á sömu nótum. 
Hvernig væri að gera 2012 að ári neyt-
andans? Látum í okkur heyra, krefjumst 
þess að við hættum að svindla á okkur 
sjálfum með undanþágum og sendum Dr. 
Gunna oftar póst.

Íslenskt eitur: Já takk!

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Pondus Eftir Frode Overli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Barnalán Eftir Kirkman/Scott
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krossgátakrossgáta
LÁRÉTT
2. báru að, 6. líka, 8. óvild, 9. endir, 
11. tveir eins, 12. æxlunarfæri blóms, 
14. helgitákn, 16. nudd, 17. nár, 18. 
spíra, 20. í röð, 21. djamm.

LÓÐRÉTT
1. íþrótt, 3. kúgun, 4. land, 5. hár, 7. 
sveppur, 10. náinn, 13. kjökur, 15. 
skakki, 16. lík, 19. bor.
 LAUSN

Þú mátt ekki 
taka þessu illa 

Ívar en ég þarf á 
pásu að halda.

Ha?
Ég þarf á 
pásu að 
halda.

En við vorum 
bara að kynnast!

Já, ég vil bara ekki ana 
að neinu. Ég verð að 

vita að ég sé að breyta 
rétt. Áður en þetta 

verður eitthvað alvarlegt 
verð ég að fá tíma til að 

hugsa mig um!

Ókei, 
hversu 
langan 
tíma?

15 ár? Rosaleg pía! 
Og ég á ekki að 
hringja í hana, 

hún hringir í mig!

Ókei Ég færi honum 
skilaboðin um 
leið og hann 
kemur heim.

Klikk!
Skanna!
Prenta!

Pabbi 
hringja

í Siggu -P

Það er ekk-
ert hægt að 
gera hérna!

Af hverju 
leikurðu ekki 

við Lóu?

Hvar er Hannes?
Hér er Hannes!

Hvar er Hannes?

Hér er Hannes!

Fliss!
Fliss!
Fliss!
Fliss!

Hvar er Hannes?

Hér er Hannes!

Hvernig veit maður hvor 
er að vinna?

LÁRÉTT: 2. komu, 6. og, 8. kal, 9. lok, 
11. ll, 12. fræva, 14. kross, 16. nú, 17. 
lík, 18. ála, 20. aá, 21. rall. 

LÓÐRÉTT: 1. golf, 3. ok, 4. malasía, 
5. ull, 7. gorkúla, 10. kær, 13. vol, 15. 
skái, 16. nár, 19. al. 

Meðal annars efnis:

Skógareyðing ógnar einstöku 
dýralífi
Ferðamenn gætu verið lykillinn að
náttúruvernd á eyjunni Madagaskar.

Hef alltaf verið á flótta
Elín Eiríksdóttir sem var á Bjargi segir 
vistina þar hafa haft hræðilegar afleiðingar.

Mynstur og litadýrð
Rýnt í strauma og stefnur í tískunni á árinu
sem er að líða. 

Tilraunakennd klassík
Tónskáldið Daníel Bjarnason lætur klassíkina ekki setja sér 
skorður og fer óhefðbundnar leiðir í sinni listsköpun.  



„SSvínnvvirkar ogg bbygg
mmikkla sppennu. Afþþr
eeeiinns og húúnn ggeerist 

POLITIKEN

„„DDúndduurrttrryllirr..

g
re
b

..

giirr upppp 
eyyiingg 
besstt.““

.““y
EKSSTTRARA BBLLADADETEEKSTRA BLADET

N ý  b ó k  f r á  h ö f u n d i  m e t s ö l u b ó k a r i n n a r  D Á V A L D U R I N N



9. desember 2011  FÖSTUDAGUR40 40 9. desember 2011  FÖSTUDAGUR

menning@frettabladid.is

ÓÐUR TIL KYNLÍFS OG 
HVÖT GEGN KLÁMI 

SIGRÍÐUR JÓNSDÓTTIR Segist hafa verið knúin áfram af innri þörf til að skrifa ljóðabók um kynlíf.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Bækur� HHH

Kýr Stalíns 
Mál og menning 

Höfundur: Sofi Oksanen. Þýðing: 
Sigurður Karlsson. 

Sofi Oksanen tók heiminn með 
trompi með skáldsögunni Hreinsun 
og að mörgu leyti má segja að Kýr 
Stalíns sé tilhlaup að þeirri bók. 

Söguhetjan Anna er, eins og höf�
undurinn, hálfeistnesk og hálf�
finnsk og sú samsetning mótar 
allt líf hennar og veldur truflun�
um í sálarlífinu. Það er nefnilega 
skammarlegt að vera Eisti í Finn�
landi. Uppruninn er leyndarmál 
sem Önnu er af móður sinni uppá�
lagt að kjafta aldrei frá. Eistnesk�
ar konur eru hórur í augum Vest�
urlandabúa, hversu vel sem þær 
reyna að dulbúa þá staðreynd. Því 
staðreynd er það að mati móðurinn�
ar og reyndar allra þeirra finnsku 
karlmanna sem við sögu koma. Og 
skömmin sem fylgir þessari stað�
reynd, ásamt skelfilegu hjóna�
bandi foreldranna, þránni eftir 
móðurlandinu, þar sem föður�
landið er fyrir fram á móti henni, 
og sú bjargfasta vissa að vera 
annars flokks verður til þess að 
Anna þróar með sér lystarstol og 
lotugræðgi. Hún hefur þó allavega 
stjórn á því hvað fer ofan í hana – 
og upp úr henni aftur.

Inn í fyrstu persónu frásögn 
Önnu af lífi sínu í upphafi 21. ald�
arinnar er fléttað sögum af móður 
hennar, ömmu og frændfólki í 
Sovét�Eistlandi frá upphafi inn��Eistlandi frá upphafi inn�
rásar kommúnista og þar til landið 
fagnar brothættu sjálfstæði. Stef 
sem Oksanen átti síðar eftir að 
fullkomna í Hreinsun.

Kýr Stalíns er sláandi lesning. 
Bæði vegna fordómanna í garð 
Austur�Evrópubúa sem höfund�
urinn flettir miskunnarlaust ofan 
af og eiga sér svo sterka samsvör�
un á Íslandi í dag að maður dauð�
skammast sín, en ekki síður vegna 
lýsinganna á hringrásinni í lífi 

Draugagangur í sálinni 

lotugræðgisjúklings, lýsinga sem 
ég minnist ekki að hafa lesið annars 
staðar. Reyndar hefði gjarnan mátt 
þjappa því efni dálítið, skerpa á því 
og ydda, en eftir situr engu að síður 
hrollvekjandi lestrarupplifun sem 
gleymist ekki svo glatt. Eistnesku 
kaflarnir eru einnig sláandi og 
sterkir, en ná þó ekki þeim hæðum 
sem þær lýsingar náðu í Hreinsun.

Stíll Oksanen er í þýðingu Sig�
urðar Karlssonar hreinn og beinn 
og krúsidúllulaus, myndmálið 
sterkt og persónulýsingar magn�
aðar. Sérstaklega er ánægjulegt að 
lesa þýddan texta sem hvergi nokk�
urs staðar höktir eða ber nokkurn 
keim af þýðingu. 

Kýr Stalíns er ekki stórvirki á 
borð við Hreinsun en engu að síður 
mögnuð lesning sem sýnir vestur�
lenskum lesendum afar óþægilega 
spegilmynd um leið og hún varpar 
ljósi á sögu Eista í fortíð og sam�
tíð, opnar nýja sýn á átraskanir og 
vekur óþyrmilega til umhugsunar 
um hroka, yfirgang og fordóma 
sem lifa góðu lífi enn í dag. 
 Friðrika Benónýsdóttir

Niðurstaða: Sláandi saga sem hristir 
upp í lesendum og veitir nýja sýn, en 
er ofurlítið langdregin á köflum.

Nýstofnaður kór, Söngfjelagið, 
heldur sína fyrstu aðventutón�
leika í Háteigskirkju á sunnudags�
kvöld. 

Á tónleikunum verður meðal 
annars frumflutt spánnýtt jólalag 
eftir Báru Grímsdóttur við ljóð 
Erlends Hansen, en Bára stjórnar 
að auki Valskórnum sem verður í 
gestahlutverki á tónleiknum. 

Tveir einsöngvarar koma fram, 
þau Björg Þórhallsdóttir sópr�
an og Óskar Pétursson tenór. Á 
efnisskránni eru innlend jafnt 
sem erlend lög tengd aðventu og 
jólum. Hljóðfæraleikarar eru þau 
Peter Tompkins á óbó, Kristín 
Lárusdóttir á selló, Sophie Scho�
onjans á hörpu, Kári Þormar 
á orgel og þeir Chris Foster og 
Gunnar Þórðarson á gítar.

Söngfjelagið var stofnað í haust 
og er skipað vönu söngfólki. Kór�
inn varð til vegna áhuga hópsins á 

að flytja vandaða kórtónlist undir 
stjórn Hilmars Arnar Agnarsson�
ar, en hann er meðal reyndustu 
og fremstu kórstjóra landsins. 
Kórinn kom fram í fyrsta sinn á 
styrktartónleikum Hollvinasam�
taka Líknardeilda Landspítalans 

17. nóvember sl. við góðan orðstír.
Forsala aðgöngumiða er hjá 

félögum í Söngfjelaginu og 
Valskórnum, og á netfanginu song�, og á netfanginu song�
fjelagid@gmail.com. Einnig verð�
ur hægt að kaupa miða við inn�
ganginn á tónleikakvöldi.

Aðventutónleikar Söngfjelagsins

SÖNGFJELAGIÐ Var stofnað í haust og hefur einu sinni áður komið fram. 

Tónlist HHHH

Brautryðjandinn 
Kammer�ver�k eftir� Sveinbjör�n Sveinbjör�nsson

Smekkleysa

Falleg kammerverk
Höfundur íslenska þjóðsöngsins, 
Sveinbjörn Sveinbjörnsson, var uppi 
á árunum 1847 til 1927. Eftir hann 
liggja mörg kammerverk. Hann var 
hámenntað tónskáld, miklu lærðari 
en þá tíðkaðist á Íslandi. Fyrir slíkan 
tónlistarmann var ekki mikið um 
atvinnutækifæri á hér. Enda bjó 
Sveinbjörn lengst af erlendis. 

Nú hefur Smekkleysa gefið út 
glæsilegan geisladisk með Kammersveit Reykjavíkur þar sem fram eru borin 
nokkur kammerverk Sveinbjörns. 

Það kemur á óvart hversu góð tónlistin er. Hún er kannski ekki sérlega 
frumleg, en laglínurnar eru samt innblásnar og formbygging verkanna er 
rökrétt og skemmtileg. Þetta er tónlist sem rennur ljúflega niður.

Flutningurinn, sem er í höndunum á nokkrum meðlimum Kammersveit-
arinnar, er í senn líflegur og öruggur. Það er gaman að hlusta.

Helst má finna að því að hljómurinn í upptökunni er mismunandi eftir 
verkum. Enda fóru tökurnar fram á tveimur stöðum, í Víðistaðakirkju og 
í Salnum í Kópavogi. Endurómunin er stundum leiðinlega mikil. Þetta 
skemmir nokkuð heildarsvipinn. Að öðru leyti er geisladiskurinn flottur.

Jónas Sen

Niðurstaða: Vönduð útgáfa með fallegri tónlist eftir Sveinbjörn Sveinbjörnsson.

Sigríður Jónsdóttir, bóndi 
og kennari á Suðurlandi, 
sendi frá sér sína aðra 
ljóðabók í haust. Kanill 
er hispurslaust kver um 
holdsins lystisemdir. 

Ævintýri og örfá ljóð um kynlíf 
er undirtitill Kanils, annarrar 
ljóðabókar Sigríðar Jónsdóttur, 
bónda í Arnarholti og kennara í 
Reykholtsskóla í Biskupstung�
um. Undirtitillinn lýgur engu, 
kvæðin eru mörg hver blautleg, 
til dæmis ljóðið um elskhugann 
sem er „ófeiminn eins og bráð�
ger foli/ ógeltur í apríl“ og gerir 
sitthvað með „sprota sínum“ sem 
ekki er hafandi eftir í borgara�
legu dagblaði. 

Spurð hvað hafi orðið til þess 
að hún orti bók um kynlíf segist 
Sigríður einfaldlega hafa neyðst 
til þess. 

„Eins og með allt sem ég yrki, 
það er þessi knýjandi innri þörf 
skáldsins og þetta efni sótti mjög 
fast að mér.“ Fyrri ljóðabók henn�
ar, Einnar báru vatn, kom út 2005. 
Hún var að sögn Sigríðar „venju�

leg ljóðabók“ um ýmisleg efni, 
en sum ljóðanna í Kanil voru 
ort meðfram. „Ég ákvað aftur á 
móti að gefa þessi ljóð út sér, þau 
styngju kannski of mikið í stúf í 
hinni bókinni.“ 

Sigríður segist hafa fengið 
mjög góð viðbrögð við bókinni. 
„Það kom mér eiginlega á óvart 
hversu vel henni hefur verið tekið; 
ólíklegustu sveitungar mínir hafa 
lýst yfir ánægju sinni og fallið 
þetta í geð. Ég verð ekki vör við 
að fólk sé feimið við þetta efni. 
Það tengist kannski því að mér 

fannst ég þurfa að yrkja þetta og 
aldrei koma neitt annað til greina 
en að gefa þetta út, því fyrst ég 
þurfti að skrifa þetta þyrfti ein�
hver annar að lesa þetta. Það tel 
ég hafa verið raunin.“ 

Stigið milli hins fína og dólgs�
lega getur verið vandratað þegar 
nautnir holdsins eiga í hlut og ljóð 
Sigríðar dansa sum við roðmörk�
in. Sjálf segist hún líta á bókina 
sem „antíklám“. „Ég er mjög frá�
bitin klámi og er eiginlega í her�
ferð gegn því. Þessi bók er fyrst 
og fremst óður til kynlífs og ást�
arinnar; kynæxlunin er samofin 
sögu lífs á jörðinni og þetta er 
elsta söguefni í heimi.“  

Sigríður segist yrkja tiltölulega 
lítið. Hún hafi sett saman vísur 
og ljóð á unglingsaldri, hætt því 
en tekið upp þráðinn eftir tutt�
ugu ára hlé og segir að aldrei 
hafi annað hvarflað að sér en að 
reyna að fá það útgefið. „Ætli það 
sé ekki framhleypnin í mér, að 
minnsta kosti hefur mér aldrei 
dottið í hug að yrkja fyrir skúff�
una. Það eru nokkrir hlutir í lífinu 
sem ég hef ákveðið að taka mér 
fyrir hendur. Eitt af því var að 
skrifa bækur og það gekk eftir.“

Innihald
Kanillinn er kynlíf 
sykurinn er ástin 
grauturinn og ástin eru lífið 
bæði þykkt og þunnt.

Við höfum ekkert að gera við kanil 
eintóman

en hin efnin geta öll nýst án hans.
Þó eigum við kanil einan á bauk
að grípa til bragðbætis.

Þessi kanill verður blandaður sykri.
Þannig er hann bestur. 

AÐVENTUHELGI Í GRASAGARÐINUM Kaffihúsið og jólabasar�inn í Café Flór�u í Gr�asagar�ðinum ver�ða opin fr�á klukkan 12 til 
18 um helgina. Á laugar�dag lesa pr�estar�nir� og hjónin Bjar�ni Kar�lsson og Jóna Hr�önn Bolladóttir� upp úr� nýútkominni bók sinni Af heilum 
hug. Ragga Gr�öndal syngur� og kynnir� nýju plötuna sína Astr�ocat Lullaby, auk fleir�i skemmtiatr�iða. Á tor�ginu fyr�ir� fr�aman gar�ðinn mun 
Flugbjör�gunar�sveitin í Reykjavík selja jólatr�é alla helgina fr�á 13 til 17. 



Sjálfstætt framhald bókanna Himnaríki og helvíti og Harmur englanna 
sem fara nú sigurför um Evrópu. Fyrst var það hafið, svo snjórinn. Nú er 
það ástin.

„NÁLGAST FULLKOMNUN“
JÓJÓ EFTIR STEINUNNI SIGURÐARDÓTTUR

Áhrifamikil skáldsaga eftir einn ástsælasta höfund þjóðarinnar um ást 
og uppgjör, glæp og refsingu – og órannsakanlega vegi vináttunnar.

★★★★★
„Mjög flott – reyndar mjög, mjög flott.“
– KRISTJÁN HRAFN GUÐMUNDSSON, DV

JJÓJÓ EFT

Áhrifamik
og uppgjö

★★★★★
„Mjög f
––– KKRRISTJÁN

Tilnefning 2011Tilnefning 2011

★★★★★
„Áhrifamikil, skemmtileg og

geysilega vel skrifuð.“
– ANNA LILJA ÞÓRISDÓTTIR,

MORGUNBLAÐIÐ

„STÓRGLÆSILEGUR
  SKÁLDSKAPUR“

HJARTA MANNSINS EFTIR JÓN KALMAN STEFÁNSSON

Sjálfstætt framh
sem fara nú sigu
það ástin.

HJARRTA MANNS

Tilnefning 2011Tilnefning 2011

– FRIÐRIKA BENÓNÝSDÓTTIR, FRÉTTABLAÐIÐ

– KOLBRÚN BERGÞÓRSDÓTTIRDÓTTIR, KILJAN

★★★★★
„Bókin er eins og lífið;

sorgir og sigrar, draumar,
ást og hamingja.“
– INGVELDUR GEIRSDÓTTIR,

MORGUNBLAÐIÐ



FERSKAR KJÚKLINGABRINGUR

1995
KR.KG

FERSKUR 
KJÖRFUGL

FERSKT BLANDAÐ HAKKFERSKT BLANDAÐ HAKK

898
KR.KG

NAUT-TT LAMB-GRÍS

KB BRÚNN BITIKB KKB BRÚNN BITI

398
KR. 350 G

STÓRT ÚTIKERTI
GILLE 425 GRÖMM

PIPARKÖKUR 

398
KR. STK

398
KR. STK

998
KR.  KG

1298
KR.  KG

998
KR. 1. KG

259
KR. 10 STK.

598
KR.  PK

BÓNUS ÚRB. GRÍSAHNAKKASNEIÐAR

GRÍSAVEISLU BACON Í SNEIÐUM ÖMMUBAKSTUR TÍU KLEINUR

NAUTAVEISLA FERSKIR M.BRAUÐI 
UNGNAUTABORGARAR 80 G

GRÍMS 
PLOKKFISKUR  1 KG.



BÓNUS
ítalskar kjötbollur

BÓNUS
burritos 4 stk BÓNUS

ítalskt Lasagne 

BÓNUS
heilsuréttur

BÓNUS
pasta carbonara

ÞÆGILEGT Í DESEMBER

GÓÐUR TILBÚINN MATUR FYRIR 3-4 ÞARF AÐEINS AÐ HITA

BAULA
MINI MJÓLK 0.5%

BERJABÚIÐ VELLIR FROSIN
VILLT ÍSLENSK AÐALBLÁBER 

OG KRÆKIBER

98
KR. 1 LTR.

ÚÚ

598
KR. 420 G.

498
KR. 420 G.

EUROSHOPPER
ORKUDRYKKUR  250 ML.

59
KR. 250 ML

PHILIPS 600 WATTS
BLANDARI / MIXER

8998

5 LÍTRAR 
- 9 GRÁÐUR

RÚÐUVÖKVI 

SONAX 
BÍLASÁPA 

2 LTR.
1 ,2 KG. 

FROSIN JARÐARBER

5 LÍTRAR5 LLÍTÍTTRAAARONASSOONAXAXAX 1 LÍTRI
TJÖRU

HREINSIR

698
KR. 1 LTR.

 BÓNUS 
APPELSÍN 

2 LTR.

159
KR. 2 LTR.

BÍLAVÖRUR Í BÓNUS

698
KR. 2 LTR.498

KR. 1.2 KG

459
KR. 5 LTR.

SUDUKO
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Pólýfónfélagið
Madrigalar og erlend sönglög

Nýi diskurinn kominn  
í Eymundsson, Skífuna, Tólf 
tóna og Bóksölustúdenta.

Diskurinn fæst einnig  
á félagsverði hjá stjórn  

Pólýfónfélagsins. 
 

Símar: 
565 6799 - 847 7594 
553 0305 - 8640306

„Þetta er örugglega ekki síðasta 
verkefnið sem ég vinn með íslensk-
um ljósmyndurum,“ segir Celina 
Lunsford ljósmyndafræðingur. Cel-
ina var myndritstjóri ljósmynda-
bókarinnar Ný náttúra sem kom 
út hjá forlaginu Crymogeu í haust. 
„Þetta hefur verið afar gefandi 
reynsla og komið mér í samband 
við marga íslenska ljósmyndara.“

Bókin kom út í tengslum við sýn-
ingu á verkum íslenskra samtíma-
ljósmyndara, Frontiers of Another 
Nature, sem haldin var í Frank-
furt í haust. Þess má geta að hún 
er að fara í dreifingu í Bandaríkj-
unum og er að sögn útgefanda verið 
að skoða möguleika á dreifingu á 
Norðurlöndum, í Frakkalandi og 
Bretlandi. „Við höfum fengið mjög 
góð viðbrögð frá fólki sem við 
höfum sent bókina.“

Manngerð náttúra er viðfangs-
efni bókarinnar, hún segir sögu 
íslenskrar landslagsljósmyndunar 
en gerir það á óvæntan hátt. Tveim-
ur myndum er stillt saman á hverri 
opnu, yfirleitt sín úr hvorri áttinni. 

„Mig langaði til þess að vekja 
forvitni lesenda. Og þó að mynd-
irnar virki ólíkar í fyrstu, þá er 
eitthvað í myndbyggingunni sem 
tengir þær saman, og iðulega í 
umfjöllunarefni þeirra – þannig 
tala myndirnar saman.“  

Í bókinni eru bæði nýjar og 
gamlar ljósmyndir og Lunsford 

segir það hafa komið sér ánægju-
lega á óvart hversu margir áhuga-
verðir íslenskir ljósmyndarar séu 
starfandi. Spurð hvort þeir hafi 
einhverja sérstöðu segir hún það 

liðna tíð að þjóðerni setji afgerandi 
mark á ljósmyndara. „Ljósmyndir 
fara svo víða í dag, ljósmyndar-
ar geta svo auðveldlega kynnt sér 
verk kollega sinna í öðrum löndum í 
gegnum netið að það er af sem áður 
var þegar auðvelt var að þekkja 
franskar ljósmyndir frá banda-
rískum. Hins vegar hafa einstakir 
ljósmyndarar oft skýr einkenni og 
mikil áhrif. Ragnar Axelsson, Raxi, 
hefur til dæmis haft mikil áhrif 
með myndum sínum af norðurslóð-
um,“ segir Lunsford að lokum.     - sbt

Mig langaði til þess 
að vekja forvitni 

lesenda. Og þó að myndirnar 
virki ólíkar í fyrstu, þá er eitt-
hvað í myndbyggingunni sem 
tengir þær saman. 

Gefandi reynsla að vinna 
með íslenskum ljósmyndurum

CELINA LUNSFORD Lunsford, sem hélt fyrirlestur hér á landi á dögunum, með 
bókina Nýja náttúru sem hún var myndritstjóri að. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Bækur   ★★★★★

Valeyrarvalsinn
JPV

Höfundur: Guðmundur Andri 
Thorsson

„Ég er löngu dauður. Ég ætti að 
vera fyrir löngu slokknaður og 
kannski er ég það líka en hef bara 
ekki áttað mig á því enn. Ég er 
bara vitund,“ (7) segir sögumað-
ur Valeyrarvalsins, sem fylgist af 
alúð með þorpinu sínu og íbúum 
þess. 

Valeyrarvalsinn er sagnasveig-
ur, sextán sögur sem tengjast, og 
gerast allar á sömu tveimur mín-
útunum í þorpinu Valeyri. Kór-
stjórinn Kata hjólar niður eftir 
Strandgötunni á leiðinni í Sam-
komuhúsið þar sem verða tón-
leikar um kvöldið og hún hjólar „í 
gegnum“ allar sögurnar. Það er 
táknrænt í mörgum skilningi (og 
skemmtilegt í því ljósi að í öllum 
bókum Guðmundar Andra Thors-
sonar koma fyrir kvenpersónur 
með nafninu Kata – eða Katrín). 
Hinir væntanlegu tónleikar sam-
eina fólkið, tónlistin ómar í höfð-
um þess. Kata hefur nefnilega 
„fundið milli lófa sér þennan við-
kvæma hljóm. Valeyrarhljóminn.“ 
(10)

Þorpslífinu er lýst fagurlega 
og sagt af þorpsbúum og þeirra 
stússi. Hvernig fólk tekur á erf-
iðleikunum sem lífið færir því, 
hvernig menn ná ekki sambandi, 
hvernig hægt er að vera saman 
en dvelja samt í tveimur heimum. 
Hvernig maðurinn er alltaf einn.

 „Það er svo erfitt að vera 
manneskja, Salka mín,“ skrif-
aði HKL og margar persónur 
Valeyrarvalsins eiga sannarlega 
erfitt. Þær þrá að eignast barn en 
geta það ekki, þær glíma við spila-
fíkn og drykkjuskap, þær halda 
framhjá og yfirgefa fólk sem þarf 
á þeim að halda. Þær hafa líka 
sjálfar verið misnotaðar og særð-
ar. Þær dreymir um annað líf en 
megna ekki að breyta neinu.

Sagt er að það sé höfuðsynd 
rithöfundar að þykja ekki vænt 
um persónur sínar. Guðmund-
ur Andri er ekki syndugur rit-
höfundur í þessu tilliti. Þvert á 
móti sýnir hann persónum sínum 

föðurlega umhyggju (svona 
„pabbi skilur drenginn“ viðhorf). 
Manneskjur geta verið svo mikl-
ir vitleysingar, svo mikil grey. En 
það er alltaf ástæða fyrir því að 
þær hegða sér eins og þær gera 
og ef staldrað er við í stað þess 
að dæma kemur ýmislegt óvænt 
í ljós. Væntumþykja höfundarins 
í garð persóna sinna smitast líka 
yfir til lesandans, sem fær áhuga 
á þessu fólki og er alls ekki sama 
um það.

Það er hollt að lesa um Lífið 
með öllum þess gæðum og göll-
um. Þegar sagt er af brothættum 
manneskjum eru fáir höfundar 
sem sýna meiri nærgætni en Guð-
mundur Andri Thorsson. Og þeir 
eru mjög fáir sem kunna að skrifa 
svona fallegan texta. 

Raunar eru hálfgerð helgi-
spjöll að vera að lesa þessa bók 
nú í byrjun desember, vegna þess 
að Valeyrarvalsinn er aðfanga-
dagskvöldsbók. Hún er sparibók 
sem maður les með kjötsvima 
og konfekti, þegar síðustu tónar 
útvarpsmessunnar eru þagnaðir 
og værðin færist yfir. Valeyrar-
fólkið fylgir manni svo inn í nótt-
ina og býr lengi í hugskotinu.

Þórunn Hrefna Sigurjónsdóttir

Niðurstaða: Undurfalleg saga, sem 
ilmar af sól og seltu og mannlegri 
þrá. 

Tónlist  ★★★★★

Hljóðritanir nemenda Liszts 
á tónlist hans, ásamt ritgerð 
Runólfur Þórðarson og ýmsir 
flytjendur

12 tónar

Nemendur 
meistarans
Runólfur Þórðarson er hálfgerð 
goðsögn í tónlistarlífinu á Íslandi. 
Hann er verkfræðingur en býr yfir 
víðtækari þekkingu á píanóverk-
um og píanóleikurum en flestir 
aðrir Íslendingar. 

Fyrir áhugamenn um Franz 
Liszt, sem átti 200 ára afmæli í 
október sl., er ritgerð Runólfs um 
nemendur Liszts skyldueign. Liszt 
var ekki aðeins frábær píanó-
leikari og tónskáld, heldur líka 
mikilhæfur kennari. Hann kenndi 
mörgum helstu píanóleikurum 
samtímans. Með ritinu fylgja 
tveir geisladiskar þar sem nem-
endur meistarans spila verk eftir 
hann. Það er fróðlegt að hlusta 
á þá. Túlkunin er oft rafmögnuð. 
Þetta er fortíðin ljóslifandi, það 
er nánast eins og að heyra Liszt 
sjálfan. 

Auðvitað eru upptökurnar 
slæmar, enda eldgamlar. En 
fróðleg og ítarleg ritgerð Runólfs, 
sem og stemningin í mörgum 
upptökunum, bætir það upp 
og vel það. Þetta er einfaldlega 
frábær útgáfa.  

Niðurstaða: Skyldueign fyrir 
áhugafólk um píanóleik og tón-
listarsöguna yfirleitt.  Jónas Sen

Öll fallegu orðin 
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Jólatilboð 
í Pfaff 
Opið alla helgina!
Jólin eru á næsta leiti og því ekki seinna vænna að huga að jólagjafainnkaupum.
Hjá okkur færðu góðar gjafir á frábæru verði fyrir vini og vandamenn.
Kíktu til okkar og gerðu góð kaup!

Opið:
Laugardag 11.00–17.00
Sunnudag  13.00–17.00

Nýtt kortatímabil

Snyrtispegill 
BS-49
Verð 4.990 kr.  

Hitapúði HK-54
fyrir axlir
Verð 7.600 kr.  

Braun
hleðslurakvél 190
Verð 10.900 kr.  

Nuddtæki MG-40
m/ 4 nuddhausum
Verð 5.900 kr.  

-40

Sennheiser 
heyrnartól HD-228
Verð 8.900 kr.  

ser 

Kíktu 
á okkur

fyrir jólin

Vöðvabólgubaninn
Verð 14.900 kr.  

Nuddsessa
Verð 17.900 kr.  

Bakverkjabelti
Er þér illt í bakinu?
Verð 9.500 kr.  

pegill

Jólatilboð 2.995 kr. Jólatilboð 

3.900 kr.

Jólatilboð 

11.900 kr.
Jólatilboð 9.900 kr.

Jólatilboð 

5.900 kr.

Jólatilboð 

5.900 kr.

Jólatilboð 8.900 kr.

Jólatilboð 4.900 kr.
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HVAÐ? HVENÆR? HVAR?

Föstudagur 9. desember 2011 

➜ Tónleikar
17.30 Hljómsveitirnar Samaris og Mr. 
Silla stíga á svið á fjórðu tónleikunum 
í tónleikaröðinni Undiröldunni í Kalda-
lóni, Hörpunni. Aðgangur er ókeypis.
18.00 Jane Ade Sutarjo spilar á píanó 
og Þuríður Helga Ingvarsdóttir á fiðlu, 
auk þess sem Karen Nadía Pálsdóttir 
syngur á vetrartónleikum Listaháskóla 
Íslands í Þjóðmenningarhúsinu. 
Aðgangur er ókeypis.
19.30 Beethoven-hringurinn II fer 
fram í sal Eldborgar í Hörpu. Fluttar 
verða sinfóníur hans nr. 4 og 5. Miða-
verð er frá kr. 2.000.
20.00 Vetrartónleikar tónlistardeildar 
Listaháskóla Íslands halda áfram í 

Þjóðmenningarhúsinu. Að þessu sinni 
koma fram þau Elín Arnardóttir á 
píanó og Þorkell Helgi Sigfússon og 
Jónína Björt Gunnarsdóttir syngja. 
Aðgangur er ókeypis.
20.00 Sigurður Guðmundsson og 
Memfismafían ásamt gestum halda 
aðventutónleika í Hofi, Akureyri. Miða-
verð er kr. 4.900.
21.00 Birgitta Haukdal heldur útgáfu-
tónleika á Græna Hattinum, Akureyri. 
Miðaverð er kr. 1.500.
21.00 Reptilicus kynnir nýja plötu 
sína, Initial Conditions, auk þess sem 
rafdúettinn Stereo Hypnosis kynnir 
þriðju plötu sína, Synopsis, á Gauki á 
Stöng. Aðgangseyrir er kr. 1.500 og for-
drykkur fylgir með frá Létt og Gott Lögg.
21.00 O beata Cecilia – Sönghópur-
inn Voces Thules heldur jólatónleika 
í Langholtskirkju. Aðgangseyrir er kr. 
2000, en kr. 1000 fyrir námsmenn.
22.00 Sannkölluð tónlistarveisla 

verður á Faktorý í kvöld þar sem Benni 
Hemm Hemm, Lay Low og Prinspóló 
koma fram. Aðgangseyrir er kr. 1.000.
22.00 Kveðjutónleikar fyrir Kormák 
Bragason verða haldnir á Obladí 
Oblada, Frakkastíg 8. Meðal þeirra 
sem fram koma eru hljómsveitirnar 
Gæðablóð, Bítladrengirnir blíðu, 
Heiðrún Hallgrímsdóttir og fleiri. 
Aðgangseyrir er kr. 1.000.

➜ Leiklist
19.30 Leikritið Svartur hundur 
prestsins er sýnt í Þjóðleikhúsinu. 
Miðaverð er kr. 4.300.
20.00 Nemendaleikhús Listahá-
skóla Íslands sýnir verkið Jarðskjálftar 
í London eftir Mike Bartlett í leikstjórn 
Halldórs E. Laxness. Sýningar verða í 
Leikhúsi Listaháskóla Íslands að Sölv-
hólsgötu 13. Miðaverð er kr. 1.500.
20.00 Heimildarleikritið Elsku barn er 
sýnt í Borgarleikhúsinu. Miðaverð er 
kr. 4.400.
20.00 Leikritið Hjónabandssæla með 
þeim Eddu Björgvins og Ladda er sýnt 
í Gamla Bíói. Miðaverð er frá kr. 3.600.
21.00 Dagbók Önnu Knúts – Helförin 
mín er drepfyndin uppistands-einleikur 
sem er fluttur í Gaflaraleikhúsinu. 
Miðaverð er kr. 2.500.

➜ Sýningar
17.00 Opnun á sýningu og sölu á 
verkum Svövu K. Egilson í Skeifunni 
19. Opið alla daga frá 14-18 til og með 
23. desember.
18.00 Þriðja sýningin í sýningarrými 
listfræðinema við Háskóla Íslands, 
Artíma, opnar. Þau Óskar Hallgríms-
son, Ragnheiður Maísól Sturludóttir 
og Hekla Björt Helgadóttir verða hvert 
með sína sjálfstæðu sýningu í rýminu.

➜ Uppákomur
12.30 Séra Sólveig Lára Guðmunds-
dóttir les úr bók sinni, Aðgát skal 
höfð í nærveru sálar, á aðventuhátíð 
félagsmiðstöðvarinnar Aflagranda 40. 
Aðgangur er ókeypis.
12.34 Allir velkomnir á jóladagatal 
Norræna hússins í Norræna húsinu. 
Spennandi uppákomur á hverjum degi 
fram til jóla.

18.00 Hemmi 
Gunn og jóla-
stjörnurnar hans 
halda stuðinu 
gangandi á jóla-
hlaðborði Spot, 
Kópavogi. Honum 
til aðstoðar verð-
ur hljómsveitin 
Á móti sól auk 
þess sem hver 
stjarnan á fætur 
annarri stígur á 
stokk.

➜ Kynningar
20.00 Kínaklúbbur Unnar kynnir 
Kínaferð 5.-24. júní með myndasýningu 
á Njálsgötu 33A. Ómæld ókeypis 
tedrykkja!

➜ Ljósmyndasýningar
17.45 Útgáfuhóf 
og ljósmyndasýning 
Jónatans Grétars-
sonar opnar í 
Hamraborg 1. Sýn-
ingin ber yfirskriftina 
Icelandic queens 
/ artists / angels / 
stages / scapes / 
BDSM and the kid.

➜ Tónlist
21.30 Hljómsveitin Skuggamyndir 
frá Býsan leikur Balkantónlist á Café 
Haití, Geirsgötu 7b. Aðgangseyrir er 
kr. 1.000.
22.00 Latínband Tómasar R. Einars-
sonar spilar á Café Rosenberg við 
Klapparstíg. Sérstakur gestur kvöldsins 
er söngkonan Ólafía Hrönn Jónsdóttir. 
Aðgangseyrir er kr. 2.000.
22.00 Freyðibað Emmsé Gauta 
spilar á Prikinu auk þess sem Dj árni 
Kocoon þeytir skífum.
Upplýsingar um viðburði sendist á 
hvar@frettabladid.is.

FYRST Á SVIÐ Hljómsveitin Hellvar stígur 
fyrst á svið í tónleikaröð Súfistans.

Súfistinn er að fara af stað með 
tónleikaseríuna Ljáðu mér eyra. 
Hún fer fram á hverjum laugar-
degi á kaffihúsinu við Strandgötu 
í Hafnarfirði. Ýmsir tónlistar-
menn munu koma fram og flytja 
lögin sín í lágstemmdum útsetn-
ingum. Meiningin er að tónleik-
arnir byrji ávallt á bilinu 11 til 
14. 

Fyrstu tónleikarnir í seríunni 
verða haldnir núna á laugardag-
inn. Þá spilar Hellvar órafmögn-
uð lög og hefjast leikar klukk-
an 13. Sóley kíkir svo við 17. 
desember og spilar fyrir gesti 
Súfistans.

Tónleikaröð 
á Súfistanum



„... rós í hnappagat  
 ... frábær bók ...“ 

           

„Bráðskemmtilegur 
sögumáti ... Hér stígur fram einstak- 

lingur sem á að baki merkilegan og mikilvægan  

feril á mörgum sviðum og talar tæpitungulaust ...  

Með sumt á hreinu mun því verða mælistika á  

margar aðrar bækur úr sama geira ...“

„... frábær sögumaður með einstakt tungutak ... 

ærlegur, svo af ber.“

„Það verður enginn svikinn af því að  

teyga úr sagnabrunni Jakobs Frímanns  

... frábær ævisaga  

manns sem er margt til lista lagt ...“

„... ein sú allra skemmtileg- 
asta ævisaga seinni ára   

... Það er ástæða til að óska þeim báðum  

til hamingju með óvenjulega, skemmtilega  

og fróðlega sögu ...“

TÓNLISTARMAÐURINN,  

ATHAFNAMAÐURINN,  

ELDHUGINN OG  

ÓLÍKINDATÓLIÐ LÍTUR  

UM ÖXL. 
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kortatímabil!Nýtt

kr.
kg1498
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Þú kaupir inneign að lágmarki 5000 kr.
Gjafakortið er virkt í öllum verslunum 

p g gp g g
Krónunnar

GJAFA
KORT Gjafakort Krónunnar 

          fæst á www.kronan.is

KKK pk.i, 8 bitar í hi í pk.i, 8 bitaushónu suushrónu ,,,, ph pkhr n , rtaiu , iu b .nu sushi, 8 bitar í8 kushi, 8 buó u ksó s , bs taussn krónu sushi 8 bitarsr srónu sushi 8 bitiórórónónnu susususshi,i, 8 bbititataar í ppk.k.

849 kr.
pk.

klingurjúkGrillaður kG kj gjGrillað kGrillaður kGrillaður kjúklingurillaður kjúklinguúlaður kjúklinkjúklinguúu kkkGrillaður kjúklingkj kkaður kjúklingGGGG klingurjúkður kkjúrillaður kjúklingurrillaður kj klingurkður kjúklingurjúújill ð iGrriilllalaaðuðuur kjkjújúkúkkliliningnguguur

1198 kr.
stk.

KKKrónu smurbrauð, 3 teg.nu smurbrauð, 3 teggð  3 teg,n rbrr u smurbrauð, 3 t .nu smurbrauð, 3 teó smurbrauð, 3 teó ð ggmurb 3 gnu smurbrauð 3 ter rr s a ð 3 teð 3rórórónónnu ssmuurrbbraraauðuð,ð, 3 tetegeg.g.

598 kr.
pk.

ÍÍÍ ingur, hgjM h iM kjúklingur h iM kjúklingur he llM kjkjújúkúkkliliningnguguur,r, heheeiilllÍÍ

798kr.
kg

2298kr.
kg

Verð áður 3849 kr. kg
UUUUUUUUUUUU rstautapiparsteikgg ar kn n utapiparsteikn n p pa aag autgnanggggg parsttapiparsteikngnggnanaaututataappipipapaarsrststeteeiik

4000%444000000000
afsláttur

1499kr.
kg

,hryggurgur,sahrygHátíðar gg ígrís rr h gggg ,HH uítíátíðar grísa ur grísahr rrð ísátíða h gg gyHátíðar grísahrygg rrr grísahrííðar gríssahísHáátíð r rí hH íHHáHátáttíðíðaðaar ggrrísísasaahhryrygygggguguur,r, 
ykursaltaðurltaðsy rsaltaðurursaltaðuaaursaltaðusykursaltaðurtaðssykursa trsaltaðurtaðsykurss kursaltaðurk l ðlt

gg
sysyykukuursrsasaaltltataaðuðuur

kgkgkg

krr.kkkrr.
kgkgkg Verð áður 1698 kr. kg

ggrísaGrísasnitsel og grínitseG úlllnn agúllaa útGrísasnitsel og gr sg ggG sas ss sn gg gg gG t rGrísasnitsel o s sssas íiísasnni asísagúúel otse úG í úlll
gg

Grrísísasaassnnititstseseel ogog ggrrísísasagagúgúlúlllalaas

1019 kr.
kg

4000%444000000000
afsláttur

NÝTT

Í KRÓNUNNI

Ódýrt í 

matinn!
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SóSómómamamamemenennnn ogog flfleleieirirara fófólólklk4199   kr.

SeiðkokSS kSSeSS i nniðkonanðkon n
SeSeieiðiðkðkokononananan
2899kr.

Dæmisögur E pr E
Dæmisögur Esópsr EsóEsóóps
DæDæmæmimisisösögögugurur EsEsósópópsps2799kr.

Stelppur A Ö
Stelppur A-ÖÖÖ
St upS up rS

Ö-ÖÖÖÖÖÖÖ
StStetelelplpupurur A-A-Ö-Ö
3399kr.

Víti í Vestma
Víti í VVestmann

i í V
aeynnaeyjum

VítV tiVíti í VVV VVít VV sttVíti í Vesítií i í Vestman yj
VesVVestmannaeyjumj

mannmann yjyjnn eynaeyjuyjum

VíVítítiti í í VeVeseststmtmamanannnnanaeaeyeyjyjujumum2599kr.

JÓLABÆKUR
Í ÚRVALI FYRIR ALLA!

BBBBBBrarakrrarakkiiðkiakiððkiðið
3899kr.

Sk ggginn af brosi þþ
gk ggSkuggkuggkSkSkukugugggginn af brosi

gininnnn afaf brbroosi þínuþíþí uí u
rososisi þíþínínínunu3499kr.

Hjarta mannsin
rta m

ns
Hj raHjarta majartHjarta mannmanann nn nnins
HjHjajarartrtata mamanannnnsnsisininsns3699kr.

E di gE garþl þjjófurinn
ngarþj

Eldd n þj
E dingaringarþ rurinþjþjjófurinnjójóó rinnófjófurinn
ElEldldidiningngagararrþjþjójófófufururrininnnn2599kr.

Frröönrönsk sví
FFrönsk svíta
F

ít
F önsk asvíta

ö k svítat
FrFrörönönsnsksk svsvívítítata3699kr.

SagSagan ssem varð að segjsegj

Sagan sSagan ss m varð a gj
varð a ja

ðr sð sð g agjð segjjajj

SaSagagaganan sesemem vavararðrð aðað sesegegjgjaja4470kr.

RRR pl ś sjó
ipley s, sjón er söög

jón er
ipley s,lipley s sj ns sjón

ri
ögu ríkar

´ sjón er ss u
ó r gug ís rög íka ir

öö u rík iíkarirrri

ipiplpleleyey ś́ss, sjsjójónón erer sösögögugu ríríkíkakarariri3299kr.

pHappp hap
H

pppp happ 
H hppHa pHapp happ húúúúúúúúúúúúúúúúrrrrrrrrrrrrrrrrrrrraaaaaaaaaaa!!!!!!!
HaHapapppp hahapapppp húhúrúrrrara!a!3499kr.

Happstelpurnar kynna bókina og gefa                smakk í Lindumk í mmaakkk í LLL ndumiindnd mduumí dag föstud. kl. 17 og  á morgun laugard. kl.15

kronan.is KÍKTU Á

– meira fyrir minna
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folk@frettabladid.is

„Ég er ekki beint risa-
eðla, heldur meira 
svona bangsi.“

krakkar@frettabladid.is

Krakkasíðan er í 
hhelgarblaði Fréttablaðsinsaððððsisiiiisiiiiiiinnnnnnnn
Krakkasíðan er í

15.

Mariko Margrét Ragnars-
dóttir og Ólöf María Ólafs-
dóttir, betur þekkt sem 
Marý, eru hönnuðirnir á 
bak við merkið MARYMA-
RIKO. Þær hanna fylgihluti 
úr endurnýttum efniviði.

„Við höfum alltaf haft gaman af 
því að hanna og skapa með höndun-
um,“ segja  Mariko Margrét Ragn-
arsdóttir sem hefur stofnað merkið 
MARYMARIKO ásamt vöruhönn-
uðinum Ólöfu Maríu Ólafsdóttur, 
betur þekkt sem Marý.

Stelpurnar kynntust í Stokk-
hólmi þar sem þær eru búsettar. 
„Við kynntust hérna úti og kom-
umst að því að við deildum ástríðu 
og áhuga á hönnun og fallegum 
handgerðum munum,“ segir 
Marý en þær hanna meðal annars 
mottur, hringa og hálsmen. 

Marý segir að þeim hafi fundist 
vanta handgerða fylgihlutalínu á 
markaðinn í Stokkhólmi en nóg er 
til af fjöldaframleiddum hlutum í 
Svíþjóð. Hönnunarheimurinn þar 
í landi er stór en þær hafa fengið 
góð viðbrögð.

Mariko og Marý vinna allt í 
höndunum og hluti af hugmyndinni 
á bak við merkið er að endurnýta 

efni. „Það er mikil umhverfisvit-
und í Svíþjóð og Svíar reyna að 
endurnýta allt sem þeir geta. Við 
erum mjög hrifnar af þeirri hug-
sjón og efniviðurinn í okkar hönn-
un er að stórum hluta efni sem 
við sönkum að okkar hér og þar,“ 
segir Mariko en stúlkurnar hafa 
meðal annars fengið að kaupa 
gallaðar flíkur hjá Rauða kross-
inum í Stokkhólmi og nýta þannig 
efni sem annars hefði verið hent 
og styrkja þannig í leiðinni gott 
málefni.

Hringirnir og hálsmenin eru lit-
rík og gróf og segir Marý að þær 
hefðu viljað búa til hluti sem væru 
með karakter. Þær sækja innblást-
ur í umhverfið sitt og sænsku nátt-
úruna. „Það má kannski segja að 
innblásturinn komi frá Reykjavík, 
Stokkhólmi og ég er ekki frá því að 
það komi smá Tókýó innblástur frá 
Mariko en hún fæddist þar og bjó í 
nokkur ár,“ segir Marý. 

Stúlkurnar hafa báðar komið sér 
vel fyrir í Stokkhólmi. Mary býr 
með kærasta sínum og vinnur að 
mörgum fjölbreytilegum hönnun-
arverkefnum bæði í eigin nafni og 
fyrir sænsk fyrirtæki.

Mariko hefur búið í rúmlega 
þrjú ár úti ásamt manni og börnum 
en hún er einmitt í fæðingarorlofi 
þessa dagana með sitt þriðja barn. 
„Já, það er nóg að gera á heimilinu 
en ég gef mér tíma í að hanna og 
búa til. Við tökum eitt skref í einu 
en höfum aðeins verið að fikra 
okkur áfram á hönnunarmörkuðum 
hérna úti og fengið mjög góðar við-
tökur hjá Svíum hingað til,“ segir 
Mariko.

Hægt er að skoða og kaupa 
hönnun Mariko og Marý á vefsíðu 
þeirra marymariko.com og á sam-
skiptavefnum Facebook en stúlk-
urnar bjóða upp á fría heimsend-
ingu í desember.  alfrun@frettabladid.is

Setja á markað handgerða 
fylgihluti með karakter

SAMEINA KRAFTA SÍNA Þær Mariko Margrét Ragnarsdóttir og Ólöf María Ólafsdóttir eru hönnuðirnir á bak við merkið Mary-
Mariko og gera meðal annars hálsmen, hringa og mottur. 

EINSTAKIR SKARTGRIPIR Skartgripirnir 
eru handgerðir og einstakir. Efniviðurinn 
er endurnýttur úr gömlum flíkum frá 
Rauða krossinum í Svíþjóð, en Mariko 
og Marý eru búsettar þar. 

„Það er mikill spenningur. Þetta 
verður mjög gaman,“ segir Auð-
unn Sólberg Valsson, faðir Óli-
vers Tuma, yngsta rithöfundar 
Íslandssögunnar eins og hann 
hefur verið kallaður.

Útgáfuhóf verður haldið í 
Eymundsson í Austurstræti á 
laugardaginn í tilefni af útkomu 
bókarinnar Óliver Tumi, segðu 
mér sögu. Þar segir hinn sex ára 
höfundur sögur og ævintýri fyrir 
börn á öllum aldri. Kátt verður 
á hjalla í hófinu því jólasveinn-
inn kíkir í heimsókn, Geir Ólafs 
tekur lagið og Guðni Ágústsson, 
fyrrverandi ráðherra og afi Óli-
vers Tuma, verður veislustjóri. 
Guðni hefur verið Óliver til halds 
og trausts við kynningu á bókinni, 
enda þaulvanur því að koma fram 
opinberlega. Síðast las Óliver upp 

úr bókinni í Framsóknarhúsinu 
við Hverfisgötu ásamt tveimur 
öðrum rithöfundum og að sjálf-

sögðu var Guðni þar ásamt barna-
barni sínu.

Fyrsta upplag bókarinnar nam 
fimm hundruð eintökum og er það 
uppselt. Von er á öðru upplagi með 
þrjú hundruð bókum á næstunni. 
Einnig er hægt að panta hana hjá 
foreldrum Ólivers Tuma í síma 
895-4455 og í gegnum póstfangið 
chefausi@gmail.com. 

„Þetta hefur komið algjörlega 
á óvart. Þetta átti að vera lítið og 
sætt verkefni en svo óx þetta ein-
hvern veginn,“ segir Auðunn Sól-
berg og bætir við að Óliver Tumi 
sé hæstánægður með gang mála. 
„Hann er mjög montinn af þessu 
öllu saman.“ 

Hluti af söluandvirði bókarinn-
ar rennur til Styrktarfélags lam-
aðra og fatlaðra, að frumkvæði 
hins unga höfundar.  - fb

Sex ára höfundur fagnar útgáfu

VINSÆLL Bók Ólivers Tuma sem nefnist 
Óliver Tumi, segðu mér sögu, hefur 
notið mikilla vinsælda.

Framleiðslufyrirtækið Saga Film hefur fest kaup á sjónvarpsréttin-
um að skáldsögu Ólafs Hauks Símonarsonar, Ein báran stök. „Þetta 
er sjávarpláss-drama sem við teljum mjög frambærilegt. Við höfum 
áhuga á að víkka aðeins út sjóndeildarhringinn og fara aðeins út fyrir 
grín og spennu,“ segir Magnús Viðar Sigurðsson, framleiðslustjóri hjá 
Saga Film. 

Ólafur Haukur og leikarinn Jóhann Sigurðarson hafa unnið að því 
að koma þessu verkefni á koppinn og Magnús segir nú þegar eina sjón-
varpsstöð hafa sýnt áhuga á að kaupa sýningarréttinn. Hann vildi þó 
ekki gefa upp hvaða sjónvarpsstöð það væri, ekki væri búið að skrifa 
undir neina samninga. „Þetta er verkefni sem hefur verið svolítið lengi 
í gangi. Þeir komu til mín fyrir hálfu ári, við fórum vel yfir þetta og 
verkefnið lítur mjög vel út. Það er mikil eftirvænting hjá okkur að 
vinna með þeim tveimur.“

Ólafur Haukur er sjálfur öllu vanur úr sjónvarpi og kvikmyndum. 
Hann hefur skrifað nokkur sjónvarpsleikrit og svo auðvitað leikrit-
ið Hafið sem Baltasar Kormákur gerði góð skil í samnefndri mynd. 
Nú síðast var það svo Gauragangur sem var færð yfir á hvíta tjald-
ið. „Ég hef hins vegar ekki komið nálægt svona sjónvarpsþáttum. 

Ég held að það sé kominn nægur 
þroski í sjónvarpsframleiðslu til að 
koma einhverju svona til skila og 
ég vona bara að þetta gangi eftir,“ 
en Ólafur og Jóhann hafa verið 
að þróa þetta saman. „Við höfum 
sameiginlega verið að mjaka þessu 
áfram.“  - fgg

Dramatík í sjávar-
þorpi á skjáinn

HEFUR VERIÐ LENGI Í GANGI
Jóhann Sigurðarson og Ólafur Haukur 
Símonarson hafa unnið að gerð sjón-
varpsþáttar upp úr bók Ólafs, Ein 
báran stök. Nú hefur Saga Film keypt 
sjónvarpsréttinn. Sagan gerist í litlu 
sjávarplássi út á landi. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

DESEMBER  er dagurinn sem Lindsay Lohan ætlaði að 
opinbera forsíðu Playboy-tímaritsins þar sem hún sat fyrir, en 
myndinni var lekið á netið í gær.



www.facebook.com / ZebraShop.is

Burstasett með sjö burstum

2.845 kr.
 Tólf burstar í setti
5.680 kr.

Bomb maskari frá Bell
980 kr.

Níutíu tegundir af ilmvötnum fyrir dömur og herra
995 - 2.990 kr.

Maskari og augnblýantur
1.495 kr.

Naglalakk og gloss
1.495 kr.

Rúmgóð snyrtitaska
8.850 kr.

Þrískipt snyrtitaska
19.500 kr.

Naglabor með 11 fylgihlutum
7.590 kr.

UV lampi með fjórum perum
9.850 kr.

Laugavegur 62 - Sími: 445-4000 Opið alla daga fram að jólum  

Verona gjafakörfur, aðeins eitt verð
2.990 kr.

Vegleg snyrtitaska
17.500 kr.

Eveline gjafasett
3.850 kr.

Jólatilboðið í ár er 
Maybelline maskarar á 
rúmlega 50% afslætti

950 kr.

Vandað burstasett með 
átján burstum
8.850 kr.
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Árið sem senn er að líða var nokkuð viðburðaríkt í heimi hátískunnar og má þar nefna manna-
breytingar hjá tískuhúsunum og tvö stórkostleg brúðkaup.

SKANDALARNIR SEM SKÓKU 
TÍSKUHEIMINN Á ÁRINU

6. ANDREJ 
PEJIC Á LISTA 
FALLEGUSTU 
KVENNA
Fyrirsætan Andrej Pejic 
vermdi 98. sæti á lista 
tímaritsins FHM yfir 
kynþokkafyllstu konur 
heims. Þetta þætti ekki 
skrýtið nema vegna 
þess að Pejic er karl-
maður en hefur þrátt 
fyrir það setið margoft 
fyrir í kvenmannsfötum 
á síðum tískublaða. 

7. LOUBOUTIN GEGN YSL
Er tískuhúsið YSL frumsýndi hælaskó með 

rauðum sólum ákvað skóhönnuðurinn 
Christian Louboutin að kæra það 
fyrir vörumerkjastuld. Louboutin 
vildi meina að hann ætti einka-

rétt á rauðu sólunum enda hans 
kennitákn. Dómari dæmdi þó 

YSL í vil og lét þau orð falla 
að ógjörningur væri að ætla 
sér að eiga lit. 

8. KANYE WEST 
KLÚÐRAR HÖNN-
UNARFERLINUM
Rapparinn Kanye West 
ákvað að söðla um á árinu 
og reyna fyrir sér sem hönn-
uður. Fyrst hugðist hann 
sækja um í fatahönnunar-
nám í Central Saint Martins 
í London en í stað þess tók 
hann sig til og frumsýndi 
fatalínu sem hann hannaði 
á tískuvikunni í París. Línan 
hlaut hræðilega dóma enda 
voru fötin illa sniðin og 
óklæðileg. 

10. AMERICAN 
APPAREL-
SKANDALLINN
Nokkrar starfsstúlkur banda-
ríska fatamerkisins American 
Apparel kærðu Dov Charney, 
forstjóra fyrirtækisins, fyrir 
kynferðislegt áreiti. Ein 
þeirra sagði Charney hafa 
sent sér dónalegan netpóst 
og myndir af sér auk þess 
sem hann áreitti hana 
kynferðislega. 

2. EMMANUELLE ALT 
TEKUR VIÐ FRANSKA VOGUE
Margir sáu eftir Carine Roitfeld er hún hætti sem ritstjóri 
franska Vogue í byrjun ársins. Það var Emmanuelle Alt sem 
tók við keflinu og prýddi Gisele Bündchen fyrstu forsíðu Alt 
sem þótti heldur óspennandi. 

5. JENNA LYONS
Jenna Lyons, listrænn 
stjórnandi tískumerkisins J. 
Crew, komst tvisvar í frétt-
irnar á þessu ári. Fyrst var 
Lyons gagnrýnd fyrir að lakka 
táneglur sonar síns í bæklingi 
frá J.Crew og töldu einhverjir 
að hún gerði barninu grikk og 
að hann gæti þróað með sér 
kynsemdarraskanir í kjölfarið. 
Lyons komst aftur í fréttirnar 
þegar hún tók saman við 
konu eftir að hún skildi við 
eiginmanninn.

3. CHRISTOPHE DECARNIN 
YFIRGEFUR BALMAIN
Yfirhönnuður Balmain var fjarri góðu gamni á tískusýningu 
merkisins í mars síðastliðnum. Það kom í ljós að hönnuðurinn 
hafði fengið taugaáfall og verið lagður inn á sjúkrahús. Stuttu 
síðar tilkynnti Balmain að Decarnin væri hættur sem yfirhönn-
uður hússins og var það Melanie Ward sem fyllti í skarðið.

4. BRÚÐARKJÓLAR 
KATE MIDDLETON OG KATE MOSS
Fyrirsætan og prinsessan gengu báðar í heilagt hjónaband á 
árinu og ríkti mikil eftirvænting meða tískuspekúlanta sem og 
almennings eftir því að sjá brúðarkjólana. Kjóll Middleton var 
hannaður af Söruh Burton en kjóll Moss af Galliano.

1. JOHN GALLIANO-SKANDALLINN
Hönnuðurinn John Galliano var rekinn sem yfirhönnuður 
Dior-tískuhússins eftir að hann var kærður fyrir kynþátta-
hatur. Myndband náðist af hönnuðinum þar sem hann sat á 
knæpu í París og lýsti því meðal annars yfir að hann „elskaði 
Hitler“. Galliano var í kjölfarið rekinn frá Dior en tískuhúsinu 
hefur gengið illa að finna arftaka hans. 

NORDICPHOTOS/GETTY

9. AUGLÝSINGAR 
MEÐ BÖRNUM
Auglýsing franska undir-
fataframleiðandans Jours 
Après Lunes fyrir barnalínu 
sína þótti einstaklega 
ósmekkleg og olli miklu 
fjaðrafoki. Það þótti 
myndaþáttur Toms Ford 
fyrir franska Vogue einnig, 
en hann valdi sér barn-
ungar fyrirsætur. 
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Verslun
Ármúla 26

522 3000

Opið:
virka daga

9.30–18
laugardaga

12–17
NÝTT Í HÁTÆKNI
KYNNINGARVERÐ Á TÖLVUM

Spjallaðu við starfs-
menn okkar til að 

fræðast meira um 
þessi frábæru 
greiðslukjör.

 VAXTALAUS
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VÖRUM
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Nýjasta vélin frá Asusus með 13,3" LED-
skjá, 2.2 Ghz i3 Intntel örgjörva og 500 
GB hörðum diski.ki. Gott þráðlaust netko
ásamt BlueToooth 3.0 stuðningi.

Verð frá: 
79.995

ASUS 13,3" i3-233030 m
2.2 GHz 

Acer Aspire er öflug heimavél með 
17,3" stórum og björtum skjá. Hentug
vél í alla helstu heimavinnu og sem
margmiðlunarvél. Frábært verð fyrir 
17,3" vél.

ACER Aspire 17.3" 
2.1 GHz 500GB

og endurhönnuð MacBcBook Air.
r með hárri upplauausn og hröðu 

h-minni í stað haarðs disks.
GHz dual-core e Intel Core i5 með 3 
deildu L3 minminni, 64 GB flash, 
B vinnslumminni. Aðeins 1kg.

Apple MacBook Airir 
11“ 64 GB

Frábær létt og nett fartölva með
13,3" LED-skjá, 500 GB hörðum diski, 
góðum Intel-örgjörva, öflugri 2 Mpixla
netmyndavél, DVD-skrifara og góðu 
þráðlausu netkorti ásamt BlueTooth
stuðningi.

LENOVO IdeaPad Z370 13,3"

Motorola Xoom er sú spjaldtölva sem vakti
mesta athyggli á CES 2011 tæknisýningunni.
Android stýrikerfi, 1 GHz örgjörvi, HD-myndavél,
GPS og fleira og fleira. Til í Wi-Fi og 3G útgáfu. 

Motorola Xoom 10,1“
spjaldtölva 

Verð frá: 
229.995

2,5 GHz fjögögurra-kjarna Intel
4 GB DDR3 vivinnsluminni, 500
harður diskur, AAMD Radeon H
6750 M 512 MB. ÞÞráðlaust ísl
lyklaborð og mús. FFleiri stær
fáanlegar.

Appple l iMac 21,5“ 
2.5 GHGHz Quad i5

ravevelMate er 15,6" fartölva 
kýrum o og björtum LED-skjá. 
ð öllu því ví helsta sem prýðir 
artölvu til dadaglegra nota. 
rt verð!

R TravelMate 15,6"

Jólagjöfin í ár!

- 

ort

ACER

Acer Tr
með sk
Er með
góða fa
Frábær

ACECER

Örfáar
eftir!

Örfáar
eftir!

l Core i5
0 GB
HD, 
lenskt 

rðir 

Ný o
Skjá
flash
1.6 G
MB d
2 GB

Verð: 
169.995

Verð: 
129.995

Verð: 
69.995

Verð: 
129.995

Verð: 
109.995

Fullt verðð:
149.9955

verð:Fullt v
594.995

Fullt verð:
149.995

Fullt verð:
149.995

Fullt verð:
234.995

lt veerðrð:Full
.99995179

„Jú, ég verð með í dagskránni,“ 
segir Halldór Gylfason leikari, 
sem mun frumflytja glænýtt 
frumsamið jólalag í kvöld í til-
efni Dags rauða nefsins. Marg-
ir kannast eflaust við spurn-
inguna sem Halldór veltir upp í 
laginu, sem er í óhefðbundnari 
kantinu og ber heitið Nútíma-
fjölskyldujól. 

„Sko, við höfum öll þessa 
hugmynd um að þegar jólin 
hringi inn klukkan sex safn-
ist pabbi og mamma og systk-
inin saman að jólaborðinu. 
Þannig er það náttúrulega í 
fæstum tilfellum. Á flestum 

heimilum eru það stjúppabbi, 
stjúpmamma og hálfsystkini 
sem setjast saman,“ segir Hall-
dór, sem fékk hugmyndina að 
laginu fyrir ári. 

Hann segir að það hafi runn-
ið upp fyrir sér að enginn hafi 
fjallað um þessa hlið jólanna 
þegar samstarfsfólk hans og 
vinir stóðu í ströngu við að 
skipuleggja og ráðstafa hvenær 
börnin ættu að vera hvar yfir 
hátíðarnar. „Sjálfur er ég ekki 
skilnaðarbarn og ekki börnin 
mín heldur, þannig að þetta er 
frekar hefðbundið hjá mér. En 
lagið fjallar um þetta púsluspil 

sem hin íslenska nútímafjöl-
skylda stendur frammi fyrir 
þegar jólin nálgast og börnin 
fara að spyrja sig hvar þau 
verði um jólin.“

Halldór frumflytur lagið 
einn síns liðs í skemmtidag-
skránni sem sýnd verður í 
kvöld á Stöð 2, en í stúdíó-
útgáfu sem kemur út á næstu 
dögum nýtur hann liðsinnis 
Geirfuglanna. Hann segist 
ætla að fylgjast með dag-
skránni eins vel og hann getur. 
„Þetta er frábært framtak og 
verður rosalega skemmtilegt.“ 
 - bb

Flytur frumsamið jólalag fyrir nútímafjölskylduna

STYÐUR UNICEF Halldór er ánægður með að geta lagt söfnun UNICEF lið.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Tom Cruise vonast til að leika 
í framhaldi kvikmyndarinnar 
vinsælu Top Gun frá árinu 1986. 
Í október var tilkynnt að vinnan 
við myndina væri hafin og orð-
rómur var uppi um að Cruise 
yrði í aukahlutverki. „Vonandi 
finnum við einhverja leið til að 
gera myndina. Ef við finnum 
rétta handritið sem við erum öll 
sátt við þá erum við öll tilbúin 
til að gera mynd sem yrði í svip-
uðum dúr og sú fyrri. Við erum 
að vinna í þessu,“ sagði Cruise 
við MTV.com. Cruise sést næst á 
hvíta tjaldinu í has-
armyndinni 
Misssion: 
Impossible 
– Ghost 
Protocol.

Vill leika í 
Top Gun 2

TOM CRUISE 
Leikarinn hefur 
mikinn áhuga á 
að leika í fram-
haldi Top Gun.

Leikarinn George Clooney segir 
leiklistina ekki vera erfiða vinnu 
og því ættu leikarar ekki að 
kvarta undan vinnuálagi. 

„Ég vann við tóbaksræktun 
í Kentucky og það var erfið 
vinna. Ég gekk á milli húsa og 
seldi tryggingar og það var erfið 
vinna. Ég seldi kvenmannsskó í 
stórverslun og það var ömurleg 
vinna. Leiklist er ekki erfið vinna 
og ég er heppinn að geta starfað 
við þetta því það er mikill fjöldi 
leikara sem aldrei fær sitt stóra 
tækifæri. Mér finnst leiklistin 
krefjandi en aldrei erfið,“ sagði 
leikarinn um starf sitt. 

Leiklistin 
auðveld

AUÐVELT STARF George Clooney segir 
leiklist vera auðvelt starf. 

NORDICPHOTOS/GETTY
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   Veisla fyrir
        bragðlaukana

Villtir
veisluréttir

„Mér finnst þetta rosalega spennandi,“ segir Brynjar 
Már Valdimarsson, dagskrárstjóri FM 957. 

Íslenski listinn, sem hefur lengi verið í loftinu á 
FM 957 og núna að undanförnu á Nova TV, hefur 
göngu sína á Stöð 2 á laugardaginn. „Þetta er líka 
skemmtilegur tími sem hann er á dagskrá, eða um 
hálfsex. Þetta er víst mjög fínn tími fyrir svona pró-
gramm,“ segir Brynjar Már, sem stjórnar þættinum 
ásamt Ernu Hrönn Ólafsdóttur. 

Í Íslenska listanum verða tuttugu vinsælustu 
lögin kynnt og einnig tvö lög sem eru líkleg til 
vinsælda. Þekktir tónlistarmenn koma í spjall og 
mætir Haukur Heiðar úr Diktu á laugardaginn. 
Poppskúrinn verður einnig á dagskránni og sömu-
leiðis Heiti potturinn. Sérstakur jólalisti verður 17. 
desember þar sem tuttugu bestu jólalögin verða 
spiluð. Kosning á jólalögunum er hafin á visir.is.

Íslenski listinn í loftið 

STJÓRNENDUR Brynjar Már Valdimarsson og Erna Hrönn Ólafs-
dóttir, stjórnendur Íslenska listans. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Söngkonan Sinéad O´Connor gift-
ist í gær náunga að nafni Barry 
Herridge. Þetta er fjórða hjóna-
band hennar. Hún hefur áður 
verið gift upptökustjóranum 
John Reynolds, blaðamannin-
um Nicholas Sommerlad og 
Steve Cooney, sem hún skildi 
við fyrr á þessu ári. 

O´Connor tilkynnti um 
giftinguna á heimasíðu 
sinni, aðeins fjórum 
mánuðum eftir að 
hún kvartaði yfir 
tíðindaleysi í kyn-
lífi sínu og að hún 
væri að leita að 

manni. „Hann má ekki vera yngri 
en 44 ára. Hann verður að hafa 
atvinnu. Hann má ekki vera með 
litað hár,“ skrifaði hún. 

Á tónleikum sínum í Fríkirkj-
unni á Airwaves-hátíðinni í 

haust sagðist hún hafa fund-
ið draumaprinsinn og það 
virðist hafa verið hverju 
orði sannara.

Giftist í fjórða sinn

KOMIN MEÐ MANN 
Sinéad O´Connor 
giftist í gær Barry 
Herridge eftir 
stutt ástarsam-
band. 

Söngkonan Adele gerir ekki mikl-
ar kröfur þegar hún er á tónleika-
ferðalaginu en heimtar þó að nóg 
af bjór og sígarettum sé til staðar 
í búningsklefa hennar. Lista yfir 
kröfur Adele hefur nú verið lekið 
til fjölmiðla, en eins og kunnugt 
er þurfti söngkonan að fresta tón-
leikum út árið vegna aðgerðar á 
raddböndum. 

Adele samþykkir ekki hvaða 
bjór sem er því hún vill bara 
evrópska tegund og leggur blátt 
bann við bjór frá Norður-Amer-
íku. Einnig vill hún tyggjó, sam-
lokur og litla súkkulaðimola fyrir 
og eftir tónleika hjá sér.  

Adele biður 
um bjór

BJÓR OG SÍGARETTUR Söngkonan Adele 
vill að nóg sé til af bjór og sígarettum 
baksviðs á tónleikum. NORDICPHOTOS/GETTY 

Tónlist  ★★★★

Jólin
KK og Ellen

Hugljúf 
og heilandi
Það eru 
tvær 
jólaplötur 
í algjöru 
uppáhaldi 
á mínu 
heimili. 
Annars 
vegar er 
það jólaplata Guðrúnar Á. Símonar 
og Guðmundar Jónssonar frá 
1975 – óperusöngvarar að syngja 
jólapopp yfir léttleikandi grúv Óla 
Gauks og hljómsveitar. Klikkar 
aldrei. Hin platan er jólaplata 
systkinanna KK og Ellenar, Jólin 
koma, frá 2006. Þar er það 
einfaldleikinn í útsetningunum og 
ljúfur samsöngur þeirra systkina 
sem heillar.

Nú, fimm árum seinna, er 
komin ný jólaplata með Ellen og 
Kristjáni og hún er í sama stíl. 
Sígild jólalög og aðventusálmar 
(Nú er Gunna á nýju skónum, 
Snæfinnur snjókarl, Jólasnjór, 
Nóttin var sú ágæt ein, Við kveikj-
um einu kerti á ...) í einföldum og 
hugljúfum útsetningum. Það er 
ekkert verið að gera glænýja og 
stórkostlega hluti hér, heldur eru 
þetta blátt áfram, órafmagnaðar 
útsetningar með smá kántríkeim 
og þessum blíða söng. Útkoman 
er hugljúf og næstum heilandi 
plata. Góð til þess að slá á 
aðventustressið.

Trausti Júlíusson

Niðurstaða: Einföld og notaleg 
jólaplata sem eyðir jólastressi.



Jólin öll í 
Fjarðarkaup





58 9. desember 2011  FÖSTUDAGUR

MEÐ STUÐNINGI REYKJAVÍKURBORGAR OG KVIKMYNDAMIÐSTÖÐVAR ÍSLANDS
 CAFÉ/BAR, opið 17-23 / www.bioparadis.is / midi.is

VERTU FASTAGESTUR!
Ódýrara í bíó með aðgangskortum!

FÖSTUDAGUR: HKL 18:00, 20:00, 22:00  Á ANNAN VEG 
18:00  WE NEED TO TALK ABOUT KEVIN 22:00  HJEM TIL 
JUL 18:00, 20:00  MIDNIGHT IN PARIS 22:00  SUPER-
CLASICO 18:00, 20:00  PARTIR 22:00
SL. TEXTI / ENGLISH SUBTITLES.

HKL
ANTI-AMERICAN

WINS NOBEL PRIZE
NÝJÓLA-
KLASSÍK!

VERÐLAUNAMYNDIN

Á ANNAN 
VEG

Of Monsters and Men er ein 
af hljómsveitum ársins. Á 
næstunni kemur út stutt-
skífa með hljómsveitinni 
á iTunes, en upptökustjóri 
Arcade Fire tók lögin í gegn 
fyrir útgáfuna.

„Það er allt yndislegt,“ segir 
Ragnar Þórhallsson, söngvari og 
gítarleikari Of Monsters and Men. 
Hljómsveitin var stödd í Fljótshlíð 
þegar Fréttablaðið náði í Ragnar, 
en þar hvíla þau sig ásamt því að 
vinna að nýjum lögum.

Árið 2011 hefur verið gott fyrir 
Of Monsters and Men. Hljómsveit-
in sendi frá sér fyrstu plötuna 
sína, My Head Is an Animal, og 
sló í gegn með laginu Little Talks. 
Þá gerði hljómsveitin samning við 

Universal-útgáfurisann, en fyrir-
hugað er að gefa út My Head Is an 
Animal í Bandaríkjunum í apríl á 
næsta ári, skömmu eftir að hljóm-
sveitin kemur fram á South by 
Southwest-hátíðinni í Texas. Loks 
er Of Monsters and Men í 12. sæti 
sæti á lista bandaríska tónlistar-
tímaritsins Paste yfir bestu nýju 
hljómsveitir ársins.

Stuttskífa með lögunum Little 
Talks, Six Weeks, Love Love Love 
og From Finner kemur út á iTunes 
í desember. Upptökustjórinn Craig 
Silvey endurhljóðblandaði lögin, 
en hann hljóðblandaði meðal ann-
ars plöturnar The Suburbs með 
Arcade Fire, Suck It and See með 
Arctic Monkeys og Third með 
Portishead. Hljómsveitin vinnur 
nú einnig að því að slípa breiðskíf-
una sína fyrir útgáfu á næsta ári. 

„Platan verður eitthvað aðeins 

breytt,“ segir Ragnar. „Þetta er 
gott tækifæri fyrir okkur að gera 
hana betri. Slípa til og breyta því 
sem við vildum gera öðruvísi en 
gerðum ekki. Við erum mestmegn-
is að gera þetta sjálf, en við fáum 
einhverja þarna úti til að hjálpa 
okkur.“

Of Monsters and Men spilaði 
á þrennum tónleikum í Kanada 
á dögunum, tvennum í Toronto 
og einum í Montréal. Viðtökurn-
ar voru góðar – raunar svo góðar 
að fólk söng með þekktari lögum 
hljómsveitarinnar. „Það var 
allavega mikið tekið undir í Little 
Talks og fleiri lögum, það voru 
nokkrir sem sungu mikið með. Það 
var mjög sérstakt,“ segir Ragnar. 
„Það var mjög súrrealísk upplifun. 
Það var fólk fremst sem var búið 
að hlusta á okkur áður. Það var 
algjör snilld.“ atlifannar@frettabladid.is

Fyrstu skref Of Monsters 
and Men í Bandaríkjunum

ALLT AÐ GERAST Of Monsters and Men kom fram í Kanada á dögunum við frábærar viðtökur.

Hljómsveitin Blur fær heiðurs-
verðlaun á Brit-verðlaunahátíð-
inni á næsta ári fyrir framlag 
sitt til tónlistarinnar. Verðlaunin 
verða afhent 21 ári eftir að fyrsta 
plata hljómsveitarinnar, Leisure, 
kom út og 17 árum eftir að hún 
fékk fern verðlaun fyrir plötuna 
Parklife.

„Það er frábært að fá viður-
kenningu fyrir alla vinnuna og 
blóðið, svitann og tárin sem hafa 
farið í þessa hljómsveit,“ sagði 
söngvarinn Damon Albarn. Blur 
kom aftur saman eftir langt hlé 
árið 2009 en dró sig í hlé eftir 
nokkra stóra tónleika, meðal 

annars í Hyde Park. Hljómsveitar-
meðlimir ætla reyndar að hittast 
um jólin og spjalla saman, enda 
eru þeir enn mjög góðir vinir. Að 
sögn bassaleikarans Alex James 
eru miklar líkur á að þeir félagar 
taki upp ný lög á næstunni en 
óvíst er hvort stór plata verður 
gefin út.

Brit-verðlaunin verða afhent 
í O2-höllinni í London í febrú-
ar. Aðrir sem hafa orðið sama 
heiðurs aðnjótandi eru Sir Paul 
McCartney, Paul Weller og Oasis.

Blur fær Brit-heiðursverðlaun

HEIÐRAÐIR Damon Albarn og félagar í 
Blur verða heiðraðir fyrir framlag sitt til 

tónlistarinnar.

SMÁRABÍÓ HÁSKÓLABÍÓ

BORGARBÍÓ

5%NÁNAR Á MIÐI.IS

NÁNAR Á MIÐI.IS

GLERAUGU SELD SÉR 5%

THE RUM DIARY KL. 8 - 10.10     12
BLITZ KL. 6      16 
MONEYBALL KL. 8 - 10.20 L 
JACK AND JILL KL. 6 L

-F.G.G., FBL.

-A.E.T., MBL

-V.J.V., SVARTHOFDI.IS
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AR ÚTÚR BJARGAR JÓÓLUNUM 3D  KL. 5.50 L
ARTHUR CHRISTMAS 3D ÁN TEXTATT  KL. 5.50 L
TROPAPP DE ELITE KL. 8 - 10.30  16
IMMORTALSTT 3D KL. 8 - 10.30  16
JACK AND JILL KL. 5.50 - 8 - 10.10 L
IN TIME KL. 8 - 10.30  12
ELDFJALL KL. 5.45 L
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STÍÍGVÉÉLAÐI KÖTTURINN 3D KL. 3.40 - 5.50 L
STÍGVÉLAÐI KÖTTURINN 3D LÚXUS KL. 3.40 - 5.50 L
STÍÍGVÉÉLAÐI KÖTTURINN 2D KL. 3.30 L
PUSS IN BOOTS 3D ÁN TEXTAT KL. 8 L
PUSS IN BOOTS 3D ÁÁN TEXTAT LÚXUS KL. 8 L
ARTÚR BJARGAR JÓLUNUM 3D KL. 3.40 - 5.50 L
AR ÚTÚR BJARGAR JÓÓLUNUM KL. 3.40 L
BLITZ KL. 10.10  16
BLITZ LÚXUS KL. 10.10  16
IMMORTALST 3D KL. 8 - 10.30  16
JACK AND JILL KL. 8 - 10.10 L
ÆVINTÝRI TINNA 3D  KL. 5.40 - 8 - 10.20 7
ÞÓÓR 3D KL. 5.50 L

92% ROTTENTOMATOES

THE RUM DIARY 8, 10.30

STÍGVÉLAÐI KÖTTURINN 3D 4(950 kr), 6 - ISL TAL

STÍGVÉLAÐI KÖTTURINN 4(700 kr) - ISL TAL

PUSS IN BOOTS 3D ENS TAL 6, 8 - ÓTEXTUÐ

ARTÚR BJARGAR JÓLUNUM 3D 4(950 kr), 6

BLITZ 8, 10

IMMORTALS 3D 10.15

LAUGARÁSBÍÓ SýningartímarTilboð í bíó. Gildir á fyrstu sýningar dagsins.

www.laugarasbio.is
-bara lúxus   sími 553 2075

Miðasala og nánari upplýsingar

sýnd með íslensku og ensku tali
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Time out New York Time Entertainment
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HHAROLD AND KUMARH Án texta kl. 8 - 10:10 3D
PUSS IN BOOTSP m/ísl.tali kl. 5:50 3D
BBANGSÍMONB m/ísl.tali kl. 5:40 2D
THE HELPT kl. 7 2D
AA GOOD OLD FASHIONED ORGYA kl. 10 2D

HAROLD AND KUMAR Ótextuð kl. 5:50 - 8 - 10:10 3D

STÍGVÉLAÐI KÖTTURINN M/ ísl. Tali kl. 3:40 - 5:50 3D

STÍGVÉLAÐI KÖTTURINN M/ ísl. Tali kl. 3:40 - 5:50 2D
PUSS IN BOOTS M/ ensku. Tali kl. 10:10 3D
A GOOD OLD FASHIONED ORGY kl. 8 2D

HAPPY FEET 2 M/ ísl. Tali kl. 3:20 3D

HAPPY FEET 2 M/ ísl. Tali kl. 3:20 - 5:40 2D
TWILIGHT : BREAKING DAWN kl. 3 - 5:30 - 8 - 10:30 2D
TWILIGHT : BREAKING DAWN VIP kl. 9:20 2D
THE HELP kl. 8 2D
THE HELP Luxus VIP kl. 6 2D
TOWER HEIST kl. 8 - 10:20 2D
THE INBETWEENERS kl. 10:45 2D
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HAROLD AND KUMAR Ótextuð kl. 5:50 - 8 - 10:10 3D

STÍGVÉLAÐI KÖTTURINN M/ ísl. Tali kl. 3:40 - 5:50 3D

STÍGVÉLAÐI KÖTTURINN M/ ísl. Tali kl. 3:40 2D
PUSS IN BOOTS M/ ensku. Tali kl. 8 3D
TRESPASS kl. 8 - 10:10 2D

HAPPY FEET 2 M/ ísl. Tali kl. 3:20 - 5:40 3D
TWILIGHT : BREAKING DAWN kl. 10:10 2D

STÍGVÉLAÐI KÖTTURINN m/ísl tali kl. 5:40 3D

VERY HAROLD & KUMAR XMAS ÓTXT. kl. 5:40 - 8 - 10:10 3D

HAPPY FEET TWO m/ísl tali kl. 5:40 í 3D & 2D
TWILIGHT: BREAKING DAWN PART 1 kl. 8 - 10:30 2D
SEEKING JUSTICE kl. 8 - 10:20 2D
A GOOD OLD FASHOINED ORGY kl. 8 2D
THE IDES OF MARCH kl. 10:20 2D

TOWER HEIST kl. 5:50 - 8 - 10.20 2D

PUSS IN BOOTS M/ ísl. Tali kl. 6 2D
WHAT’S YOUR NUMBER kl. 8 2D
SEEKING JUSTICE kl. 10:10 2D

SESSSSEELFLFLFLFOSOSOSOSSSSO SSSSS
12

12

L

16

STÍGVÉLAÐI KÖTTURINN 3D ísl tal kl. 6 3D
A VERY HAROLD AND KUMAR CHRISTMAS kl. 8 - 10 3D
HAPPY FEET TWO kl. 6 2D
THE TWILIGHT SAGA: BREAKING DAWN kl. 8 2D
A GOOD OLD FASHIONED ORGY kl. 10 2D

100/100
Merrily outrageous, over-the-top fun.
Entertainment Weekly

KLIKKAÐASTA GRÍNMYND ÁRSINS

FRÁBÆR TEIKNIMYND FYRIR ALLA FJÖLSKYLDUNA
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hollywood reporter boxoffice magazine



VETRARSKÓR
LOÐFÓÐRAÐIR

VIÐ HÖFUM VETRARVÆTT GÖTUSKÓNA OKKAR

LOÐNIR OG HLÝIR

Tatau Mid WTR
352622 02

Herrastærðir: 42-46
Verð: 19.990 kr.

First Round Fur Jr
352379 01

Barnastærðir: 33-39
Verð: 11.990 kr.

 Corsica Mid L Fur
352791 01

Dömustærðir: 36-41
Verð: 19.990 kr.

Puma Mid L Winter Jr
349912 01/02

Barnastærðir: 32-39
Verð: 11.990 kr.
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sport@frettabladid.is

WAYNE ROONEY  gat leyft sér að brosa örlítið í gær þegar áfrýjunarnefnd 
UEFA stytti þriggja leikja bann hans niður í tvo leiki. Rooney er því löglegur í lokaleik 
riðlakeppni EM næsta sumar og verður líklega valinn í hópinn eftir allt saman.

Ástandið er ekkert 
eldfimt í okkar her-

bergi þrátt fyrir að við séum í 
samkeppni.

SUNNEVA EINARSDÓTTIR 
LANDSLIÐSMARKVÖRÐUR

HANDBOLTI Ísland mætir í kvöld 
Kína í lokaumferð riðlakeppn-
innar á HM í Brasilíu. Stelpurnar 
okkar geta lent í 2.-5. sæti riðils-
ins, en fjögur efstu liðin komast 
áfram í 16 liða úrslitin.

Það veltur mikið á því hvernig 
aðrir leikir fara í riðlinum. En 
það er ljóst að ef Angóla vinnur 
sinn leik gegn Þýskalandi klukk-
an 17.00 í dag mun Ísland lenda í 
fjórða sæti riðilsins, sama hvern-
ig leikur stelpnanna okkar gegn 
Kína endar í kvöld.

Verði það tilfellið verða heims-
meistarar Rússlands andstæð-
ingar Íslands í 16 liða úrslitum á 
sunnudaginn.

Þó eru margir aðrir mögu-
leikar í stöðunni ef Þjóðverjar ná 
minnst stigi gegn Angóla. Sigri 
Ísland lið Kína er möguleiki að 
ná öðru sæti riðilsins og mæta 
þar með mun auðveldari and-
stæðingi í 16 liða úrslitunum. Til 
þess þarf Þýskaland að vinna 
Angóla, Noregur þarf að vinna 
Svartfjallaland og Ísland vitan-
lega hafa betur gegn Kína.

Ef Ísland lendir í þriðja sæti 
riðilsins mætir liðið Spáni í 16 
liða úrslitum og færi sá leikur 
fram á mánudaginn. Ísland fellur 
þó úr leik og keppir í Forseta-
bikarnum ef Þýskaland vinnur 
Angóla og stelpurnar okkar tapa 
svo fyrir Kína um kvöldið.

Noregur mætir svo Svartfjalla-
landi klukkan 19.15, en leikur 
Kína og Íslands hefst klukk-
an 21.30 og verður í beinni 
útsendingu á Stöð 2 Sport. - esá

Mikil spenna í A-riðli:

Sigur Angóla 
festir Ísland í 
fjórða sætinu

MIKIÐ UNDIR Anna Úrsúla Guðmunds-
dóttir er hér í leiknum gegn Angóla, en 
Afríkumeistararnir gætu reynst Íslandi 
örlagavaldur í dag. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Sigurður Elvar 
Þórólfsson og 
Pjetur Sigurðsson
fjalla um HM í Brasilíu
seth@frettabladid.is – pjetur@365.is

HANDBOLTI Markverðir eru án efa 
mikilvægustu leikmenn hvers 
handboltaliðs. Íslenska kvenna-
landsliðið er þar engin undantekn-
ing og þar eru fyrir Valsmenn-
irnir Sunneva Einarsdóttir sem 
er 21 árs gömul og Guðný Jenný 
Ásmundsdóttir, 29 ára. Sunneva 
og Jenný áttu stóran þátt í 26-20 
sigri Íslands gegn Þjóðverjum og 
þær þurfa svo sannarlega að vera 
í „stuði“ gegn Kína í kvöld í loka-
leiknum í A-riðli.

Sunneva og Jenný eru herberg-
isfélagar á Mercure-hótelinu við 
ströndina í Santos. Þar ræður 
Jenný ríkjum að sögn Sunnevu. 

„Ástandið er ekkert eldfimt í 
okkar herbergi þrátt fyrir að við 
séum í samkeppni. Við erum vanar 
þessu hjá Val, og ef önnur okkar 
er að finna sig þá gleðst hin bara 
yfir því,“ segir Sunneva og Jenný 
kinkar bara kolli. 

„Reyndar þoli ég það ekki þegar 
Jenný ver bolta,“ segir Sunneva og 
hlær en það er greinilegt að hún 
hefur munninn fyrir neðan nefið 
og lætur allt flakka.

Best af öllu er að fá boltann í sig
„Við vinnum saman að öllu hér á 
HM og þetta snýst um liðsheildina 
en ekki einstaklinga,“ bætir Jenný 
við, en hún hefur komið mjög á 
óvart á þessu heimsmeistaramóti. 

„Ég byrjaði í marki þegar ég var 
smástelpa með ÍR. Á æfingu nr. 2 
fór ég í mark og ég hef bara verið 
í marki síðan. Og sé ekki eftir því. 
Það er bara eitthvað sem heillar 
mig við þetta og það besta er að fá 
boltann í sig – alveg sama þótt það 
sé vont,“ segir Jenný. 

Sunneva reyndi fyrir sér sem 
útileikmaður í eitt ár hjá yngri 
flokkum Fram og það var víst lítil 
eftirspurn eftir henni á því sviði. 
„Mamma tók bara fyrir augun í 
leikjunum hjá mér. Ég var alveg 
skelfilega léleg úti, spilaði vinstri 
skyttu og var fyrirliði, vítaskytta 
og allt.“

Jenný hefur það á orði að það 
eina sem fari í taugarnar hjá 
henni í sambúðinni við Sunnevu 
sé draslið sem hún skilji eftir sig í 
herberginu. 

„Heyrðu, róleg, við erum alveg 
jafnar á þessu sviði,“ segir Sunn-
eva ákveðin og Jenný fer að hlæja. 
„Það er reyndar oft frekar mikið 

drasl hjá okkur. Föt sem eru að 
þorna eftir þvott úti um allt, og það 
fylgir okkur mesta fatadraslið, síð-
buxur og svoleiðis,“ segir Jenný.

Markverðirnir hafa eytt miklum 
tíma í að undirbúa sig fyrir leik-
ina hér í Santos og legið yfir mynd-
böndum frá andstæðingunum. 

„Við gerðum reyndar minnst af 
því gegn Þýskalandi en við erum 
búnar að skoða kínverska liðið og 
erum með nokkuð góða hugmynd 

hvernig þær skjóta,“ segir Jenný.
Þær eru báðar að stíga sín 

fyrstu skref á stórmóti og á slíku 
móti fá markverðirnir að kynnast 
nýjum hlutum. 

„Við fáum of fá þrumuskot á 
okkur í deildarkeppninni á Íslandi. 
Svo einfalt er það. Það eru leik-
menn hérna sem eru að dúndra á 
staði sem við höfum varla séð. Og 
það er nauðsynlegt fyrir okkur 
og fleiri leikmenn að komast út 
í sterkari deild,“ segir Sunneva, 
sem er 21 árs gömul og ætlar sér 
að komast í betri deild. 

Jenný lék í fjögur ár í norsku 
úrvalsdeildinni en hún er tveggja 
barna móðir og segir að það sé 
aðeins flóknara fyrir hana að rífa 
sig til þess að komast í sterkari 
deild.

Báðar segja að íslensk félags-
lið þurfi að hlúa betur að 
markvörslunni. 

„Mér finnst of lítið af því gert 
að láta einfaldlega bestu leikmenn-
ina í markið eða þá sem hafa ein-
hverja hæfileika í að verða mark-
verðir. Það er ekki hugsað nógu 
langt fram í tímann,“ segir Sunn-
eva og Jenný kinkar kolli – enda 
kemst hún varla að þegar Sunneva 
opnar munninn.

„Þoli ekki þegar Jenný ver bolta“
Markverðirnir Sunneva Einarsdóttir og Guðný Jenný Ásmundsdóttir kunna vel við að boltanum sé 
dúndrað í þær. Samkeppnin er til staðar hjá herbergisfélögunum. Hlúa þarf betur að ungum markvörðum.

VINKONUR Í SAMKEPPNI Þær Jenný og Sunneva vinna vel saman og styðja hvor aðra þó svo að þær keppi innbyrðis um leiktíma 
með landsliðinu í Brasilíu. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

HANDBOLTI Ísland og Kína eigast 
við í lokaleiknum í A-riðli heims-
meistaramótsins í kvöld í Arena 
Santos. Með sigri tryggir Ísland 
sér sæti í 16-liða úrslitum og Ágúst 
Jóhannsson, þjálfari íslenska liðs-
ins, vonast til þess að Ísland haldi 
áfram að taka skref upp á við á 
þessu heimsmeistaramóti. 

Ágúst og Þórir Hergeirsson, 
þjálfari norska kvennalandsliðs-
ins, sátu saman á kaffihúsi í San-
tos í gær og ræddu um handbolta. 
„Ágúst er að kenna mér hvern-
ig við vinnum Svartfjallaland og 
hann fær allar upplýsingar um 
Kína frá mér,“ sagði Þórir og 
brosti en Noregur vann Kína með 
27 marka mun.

„Við þurfum að halda okkar 
striki í varnarleiknum og leika fast 
gegn þeim. Það verða einhverjar 
áherslubreytingar í vörn og sókn, 
ekki miklar. Það er mikilvægast 
að byrja vel, Kína hefur að engu 
að keppa og ef þær lenda undir þá 
hefur þeim gengið illa að koma til 
baka á þessu móti,“ segir Ágúst.

„Það er líka mikilvægt fyrir 

okkur að halda ró okkar hvað sem 
kemur upp á. Í liðinu eru leikmenn 
sem við þurfum að hafa gætur á, 
línumaðurinn, sem ég man ekki 
hvað heitir, er hávaxinn og sterk-
ur. Það er leikmaður sem dregur 
að sér athyglina og opnar fyrir 
aðra.“

Þórir kinkar kolli og er sammála 

því sem Ágúst segir. „Tæknileg 
mistök í sóknarleiknum eru einnig 
eitthvað sem við verðum að forðast 
að gera. Kína vill sækja hratt og 
skora úr hraðaupphlaupum. Ann-
ars snýst þetta mest um okkar 
lið. Ná upp stemningu, góðri vörn 
og bæta leik okkar jafnt og þétt,“ 
bætti Ágúst við.

Þjálfarinn fékk ærið verkefni í 
gærkvöld þegar hann efndi loforð 
sitt um að hlaupa upp allar 22 hæð-
irnar á Mercure-hótelinu í San-
tos þar sem íslenska liðið dvelur. 
Gústaf Adolf Björnsson, aðstoðar-
þjálfari liðsins, fór með honum en 
þeir félagar höfðu lofað að gera 
þetta ef Ísland myndi vinna sigur 
gegn Þjóðverjum.

„Ég er ekki í vafa um að þetta er 
nýtt hótelmet og við bættum það 
um þrjár mínútur í það minnsta,“ 
sagði Ágúst Jóhannsson eftir að 
hann hljóp upp á 22. hæðina á 
Mercure-hótelinu í Santos í gær. 

Gústaf Adolf og Ágúst voru þar 
með að efna loforð sem þeir gáfu 
stelpunum okkar fyrir Þjóðverja-
leikinn. Þar lofuðu þeir að hlaupa 
upp á efstu hæð hótelsins ef sigur 
ynnist gegn þýska stálinu. Stelp-
urnar stóðu við sitt og þjálfararnir 
kláruðu verkefnið með glans. 

„Við vorum um 6 mínútur og 
þetta var ekkert mál,“ sagði Ágúst 
en hann átti töluvert erfitt með að 
tala þegar hann ræddi við Frétta-
blaðið. - seth

Ágúst Jóhannsson landsliðsþjálfari fékk upplýsingar frá Þóri Hergeirssyni í gær og hljóp svo upp tröppur:

Ekki í vafa um að ég setti nýtt hótelmet

BÚNIR Á ÞVÍ Ágúst og Gústaf Adolf hér vel þreyttir eftir tröppuhlaupið.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR



Verðdæmi:
Vara Verð áður Verð nú
Puma dömuhettupeysa 13.990 kr. 4.990 kr.
Puma götuskór  Verð frá 3.990 kr.
Asics herrabolur 6.990 kr. 3.500 kr.
Asics Kayano 16 34.990 kr. 15.000 kr.
Cintamani Kolbrún 22.990 kr. 11.990 kr.
Cintamani Jarþrúður 16.990 kr. 7.990 kr.
Cintamani Svavar fjólublár 23.990 kr.  11.990 kr.
Speedo dömusundbolur 9.990 kr. 4.990 kr.
Speedo watershorts  Verð frá 990 kr.
Casall íþróttatoppur 7.990 kr. 3.990 kr.
Casall æfingapeysa 12.990 kr. 6.000 kr.

Opið alla dagana kl. 12 - 18

Gerðu
frábær

kaup

Gerðu
frábær

kaup

Loksins snýr hann aftur!

í Perlunni 1. - 11. desember

Verð áður Verð núVara 
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N1-deild karla:
Akureyri-Haukar   20-19
Akureyri - Mörk (skot): Oddur Gretarsson 6/1 
(9/2), Bjarni Fritzsson 6/1 (11/3), Hörður Fannar 
Sigþórsson 4 (5), Guðmundur H. Helgason 2 (6), 
Geir Guðmundsson 2 (8). 
Varin skot: Sveinbjörn Pétursson 21/1 (40/3, 
53%), 
Hraðaupphlaup: 7 (Hörður 3, Bjarni 2, Oddur, 
Guðmundur ) 
Fiskuð víti: 4 (Hörður 2, Oddur, Geir)
Utan vallar: 4 mínútur. 
Haukar - Mörk (skot): Freyr Brynjarsson 4 (5), 
Stefán Rafn Sigurmannsson 4 (12/1), Tjörvi Þor-
geirsson 3 (6), Gylfi Gylfason 3/2 (6/2), Heimir 
Óli Heimisson 2 (2), Matthías Árni Ingimarsson 
1 (1), Árni Steinn Steinþórsson 1 (2), Nemanja 
Malovic 1 (9). 
Varin skot: Birkir Ívar Guðmundsson 18/1 (38/3, 
47%), Aron Rafn Eðvarðsson 1/1 (1/1, 100%), 
Hraðaupphlaup: 4 ( Tjörvi, Gylfi, Matthías, Árni ) 
Fiskuð víti: 3 ( Stefán 2, Þórður)
Utan vallar: 0 mínútur. 
FH-HK   25-23
FH - Mörk (skot): Örn Ingi Bjarkason 6 (10), Þor-
kell Magnússon 5/4 (6/5), Hjalti Þór Pálmason 
4 (8), Atli Rúnar Steinþórsson 3 (3), Baldvin 
Þorsteinsson 2/1 (3/1), Ólafur Gústafsson 2 (12), 
Sigurður Ágústsson 1 (2), Andri Berg Haraldsson 
1 (2), Ari Magnús Þorgeirsson 1 (3), 
Varin skot: Daníel Freyr Andrésson 22 (45, 49%), 
Hraðaupphlaup: 6 (Hjalti 2, Örn, Sigurður, Andri, 
Ari) 
Fiskuð víti: 6 (Atli 3, Örn, Baldvin, Ari)
Utan vallar: 8 mínútur. 
HK - Mörk (skot): Ólafur Bjarki Ragnarsson 8 
(13), Atli Ævar Ingólfsson 6 (10), Tandri Már 
Konráðsson 3 (8), Sigurjón Friðbjörn Björnsson 2 
(5), Bjarki Már Elísson 2 (7), Ólafur Víðir Ólafsson 
1 (4), Leó Snær Pétursson 1 (4). 
Varin skot: Björn Ingi Friðþjófsson 17/1 (41/5, 
41%), Arnór Freyr Stefánsson (1/1, 0%), 
Hraðaupphlaup: 3 ( Bjarki 2, Sigurjón) 
Fiskuð víti: 0 
Utan vallar: 8 mínútur. 
Afturelding-Grótta   27-25
Afturelding - Mörk (skot): Sverrir Hermannsson 5 
(8), Böðvar Páll Ásgeirsson 5 (12), Helgi Héðins-
son 4/3 (5/3), Jón Andri Helgason 4 (6), Hilmar 
Stefánsson 4 (7/1), Þorlákur Sigurjónsson 2 (2), 
Þrándur Gíslason 2 (5), Einar Héðinsson 1 (3). 
Varin skot: Davíð Svansson 20 (45/3, 44%), 
Hraðaupphlaup: 5 ( Jón 3, Hilmar, Þorlákur) 
Fiskuð víti: 4 (Sverrir, Helgi, Þrándur, Einar)
Utan vallar: 6 mínútur. 
Grótta - Mörk (skot): Jóhann Gísli Jóhannsson 6 
(12), Þórir Jökull Finnbogason 5/3 (7/4), Kristján 
Jóhannsson 4 (5), Þorgrímur Ólafsson 4 (13), 
Hjálmar Arnarsson 2 (3), Árni Benedikt Árnason 2 
(6), Ágúst Birgisson 1 (1), Þráinn Jónsson 1 (4).
Varin skot: Lárus Helgi Ólafsson 23/1 (50/4, 
46%), 
Hraðaupphlaup: 6 (Kristján 3, Jóhann 2, Hjálmar) 
Fiskuð víti: 4 (Jóhann 2, Hjálmar, Ágúst )
Utan vallar: 8 mínútur. 

IE-deild karla:
Keflavík-Njarðvík   92-72
Keflavík: Steven Gerard Dagustino 30, Jarryd 
Cole 26, Almar Stefán Guðbrandsson 11, Charles 
Michael Parker 10, Ragnar Gerald Albertsson 9, 
Valur Orri Valsson 3, Halldór Örn Halldórsson 2, 
Sigurður Friðrik Gunnarsson 1. 
Njarðvík: Cameron Echols 25, Travis Holmes 16, 
Ólafur Helgi Jónsson 13, Hjörtur Hrafn Einarsson 
9, Jens Óskarsson 6, Styrmir Fjeldsted 2, Maciej 
Stanislav Baginski 1. 
Fjölnir-Snæfell   103-95
Fjölnir: Nathan Walkup 33, Árni Ragnarsson 
28, Calvin O’Neal 15, Arnþór Guðmundsson 11, 
Hjalti Vilhjálmsson 8, Trausti Eiríksson 4, Jón 
Sverrisson 4. 
Snæfell: Quincy Hankins-Cole 29, Marquis 
Sheldon Hall 26, Jón Ólafur Jónsson 16, Pálmi 
Freyr Sigurgeirsson 8, Sveinn Arnar Davidsson 7, 
Hafþór Ingi Gunnarsson 5, Ólafur Torfason 4. 
Grindavík-Þór  76-80
Grindavík: J’Nathan Bullock 21, Ólafur Ólafsson 
17, Giordan Watson 13, Jóhann Árni Ólafsson 
9, Þorleifur Ólafsson 7, Ómar Örn Sævarsson 5, 
Sigurður Gunnar Þorsteinsson 4. 
Þór Þorlákshöfn: Michael Ringgold 23, Darrin 
Govens 22, Guðmundur  Jónsson 10, Marko 
Latinovic 9, Baldur Þór Ragnarsson 8, Darri 
Hilmarsson 5, Þorsteinn Már Ragnarsson 3. 
Tindastóll-KR    99-94
Tindastóll: Maurice Miller 27/11 fráköst/14 stoð-
sendingar, Svavar Atli Birgisson 15, Helgi Rafn 
Viggósson 14, Trey Hampton 12, Hreinn Gunnar 
Birgisson 10, Friðrik Hreinsson 10, Þröstur Leó 
Jóhannsson 6, Helgi Freyr Margeirsson 5. 
KR: Finnur Atli Magnússon 22/13 fráköst, Emil 
Þór Jóhannsson 17, Edward Lee Horton Jr. 14, Jón 
Orri Kristjánsson 14, Hreggviður Magnússon 11, 
Ólafur Már Ægisson 7, Skarphéðinn Freyr Ingason 
6, Páll Fannar Helgason 3. 
Valur-Haukar   73-76
Valur: Garrison Johnson 30, Igor Tratnik 12/21 frá-
köst/9 varin skot, Ragnar Gylfason 9, Alexander 
Dungal 7, Hamid Dicko 6, Benedikt Blöndal 5, 
Birgir Björn Pétursson 4. 
Haukar: Christopher Smith 21, Helgi Einarsson 
19, Sævar Ingi Haraldsson 9, Haukur Óskarsson 
9, Hayward Fain  9, Örn Sigurðarson 8, Emil 
Barja 1.
ÍR-Stjarnan    82-83
ÍR: Robert Jarvis 25, James Bartolotta 21, Eiríkur 
Önundarson 15, Nemanja  Sovic 14, Kristinn 
Jónasson 4, Ellert Arnarson 3. 
Stjarnan: Fannar Freyr Helgason 22, Keith 
Cothran 18, Justin Shouse 18, Marvin Valdimars-
son 12, Guðjón Lárusson 6, Sigurjón Örn Lárus-
son 4, Dagur Kár Jónsson 3. 

ÚRSLIT

KÖRFUBOLTI Keflavík vann örugg-
an tuttugu stiga sigur, 92-72, á 
nágrönnum sínum í Njarðvík í 
Iceland Express-deildinni í gær-
kvöldi. Keflvíkingar leiddu allan 
leikinn og voru þeir alltaf nokkr-
um skrefum á undan Njarðvík-
ingum sem spiluðu illa.

Steven Gerard Dagustino, leik-
stjórnandi Keflavíkur, bauð upp 
á alvöru tölur í leiknum en skor-
aði 30 stig ásamt því að gefa sjö 
stoðsendingar. Jerryl Cole, leik-
maður Keflavíkur, var einnig 
virkilega öflugur undir körfunni 
og skoraði hann 26 stig og reif 
niður tíu fráköst.

Nokkurt jafnræði var með 
liðunum í upphafi leiks og var 

munurinn einungis fjögur stig 
í lok fyrsta leikhluta. Keflvík-
ingar tóku þá öll völd á leiknum 
og leiddu þeir með ellefu stigum 
þegar flautað var til hálfleiks. 
Það sama var upp á teningnum 
í síðari hálfleiknum en Keflvík-
ingar stjórnuðu honum algjör-
lega. Þeir héldu uppteknum hætti 
í sóknarleiknum ásamt því að 
spila góða vörn á meðan Njarð-
víkurliðið virkaði stefnulaust og 
áhugalítið. Keflvíkingar unnu 
svo að lokum auðveldan tuttugu 
stiga sigur í leik sem aldrei varð 
spennandi. 

Sigurður Ingimundarson, 
þjálfari Keflavíkur, var ánægð-
ur með sína menn í leiknum. 

,,Þetta var ekki auðvelt í kvöld þó 
að þetta gæti hafa litið svoleið-
is út frá stúkunni. Þetta er gott 
lið sem við vorum að spila við í 
kvöld. Menn lögðu sig vel fram 
og við þurftum að hafa mikið 
fyrir þessu,“ sagði Sigurður Ingi-
mundarson, þjálfari Keflavíkur, 
eftir sigurinn. 

Einar Árni Jóhannsson, þjálf-
ari Njarðvíkur, var mjög ósáttur 
við leik sinna manna. ,,Við vorum 
ótrúlega daprir í þessum leik og 
við hljótum að hafa snert botninn 
í kvöld. Það mætti bara eitt lið til 
leiks hérna í kvöld og það þurfti 
engan glansleik til þess að labba 
yfir okkur hérna í kvöld,“ sagði 
Einar Árni.  - sh

Leikur Keflavíkur og Njarðvíkur stóð ekki undir væntingum þar sem Keflvíkingar voru mun sterkari:

Keflavík valtaði yfir nágranna sína í Njarðvík

MIKLU STERKARI Keflvíkingar lentu ekki 
í neinum vandræðum með nágranna 
sína í Njarðvík í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

HANDBOLTI Um leið og lokaflautan 
gall á Akureyri í gær tróð Hörð-
ur Fannar Sigþórsson boltanum 
framhjá hinum magnaða Birki 
Ívari Guðmundssyni og tryggði 
Akureyri dramatískan 20-19 sigur 
í N1-deild karla í handbolta í gær. 
Birkir var Akureyringum erfið-
ur ljár í þúfur í Haukamarkinu 
og varði virkilega vel í leiknum, 
líkt og Sveinbjörn Pétursson hinu 
megin en þeir voru bestu menn 
vallarins í gær.

Akureyri komst í 4-0 og sókn 
Hauka var í tómu tjóni framan 
af. Aron Kristjánsson þjálfari 
hraunaði yfir sína menn í leik-
hléi og vakti þá aðeins. Akur-
eyri var skrefinu á undan í fyrri 
hálfleik en markmennirnir voru 
í aðalhlutverki og báðar varnirn-
ar fínar.

Akureyri leiddi 11-9 í hálfleik 
en alls fóru fimm víti í súginn hjá 
liðunum í hálfleiknum.

Akureyri byrjaði seinni hálf-
leikinn vel og eftir 9 mínútur var 
liðið komið 16-12 yfir. Á fimm 
mínútna kafla gerðu liðin hver 
mistökin á fætur öðru en á fjór-
um mínútum skoruðu Haukar jafn 
mörg mörk og jöfnuðu.

Það hægðist til muna á leiknum 
og sóknirnar voru margar slak-
ar. Jafnt var á öllum tölum, stað-
an var 19-19 þegar Haukar fóru í 
sókn og tæp mínúta eftir. Þegar 
25 sekúndur voru eftir tók Stefán 
Rafn glórulausa ákvörðun þegar 
hann skaut úr erfiðri stöðu, og fór 
skotið framhjá.

Akureyri hafði ágætan tíma og 
keyrði á vörn Hauka þegar sjö 
sekúndur voru eftir. Bjarni fann 
Hörð á línunni og lokaflautan 
gall um leið og boltinn söng í net-
inu. Um 850 áhorfendur ærðust 
af gleði, enda Akureyri komið á 
beinu brautina.

Birkir Ívar hélt sínum mönnum 
inni í leiknum, og reyndar má 
segja það sama um Sveinbjörn. 
Þeir báru af í liðunum. Hjá Akur-
eyri var Oddur góður og Guð-
laugur leiddi vörnina vel. Oddur 
og Bjarni skoruðu mest en Hörður 
var einnig drjúgur í vörn og sókn.

Hjá Haukum var færra um fína 
drætti þrátt fyrir naumt tap. Mal-
ovic skoraði eitt mark úr níu skot-
um og enginn steig almennilega 
upp þegar Tjörvi gerði mistök. 

Gylfi skoraði þrjú mörk en Hauk-
ar söknuðu leiðtoga í sókninni.

„Þetta var bara rugl, það skýt-
ur ekki neinn á þessum tíma. 
Það var jafntefli og þarna spilar 
maður bara,“ sagði Aron um skotið 
hjá Stefáni í lokin. „Við vorum að 
spila mjög góða vörn og Birkir að 
verja vel í markinu en sóknarlega 
þá erum við bara að gera ótrúleg 
mistök. Við misstum einbeitinguna 
og erum að taka of mikla sénsa. 
Það gengur bara ekki upp. Ein-

beitingarfeilar og of miklir sénsar 
sem ganga ekki upp. Ég óska bara 
Akureyringum til hamingju með 
sigurinn, það var frábær stemm-
ing í húsinu og þeir vildu þetta 
bara meira en við,“ sagði Aron.

„Mér fannst við eiga þetta inni,“ 
sagði Atli Hilmarsson, þjálfari 
Akureyringa. „Við erum búnir að 
vera að tapa svona leikjum í vetur 
en það kom að því að við vorum 
svolítið heppnir. Við vorum orðn-
ir þreyttir undir lokin en við klár-
uðum þetta og sigurinn er sætur,“ 
sagði Atli. 

Afturelding stal sigrinum
Afturelding unnu gríðarlega mik-
ilvægan sigur í gærkvöldi þegar 
þeir unnu Gróttu 27-25 á heima-
velli. Heimamenn höfðu undirtök-
in í byrjun en gestirnir af Seltjarn-
arnesi unnu sig aftur inn í leikinn 
og voru seinustu mínúturnar æsi-
spennandi. Heimamenn höfðu þetta 
þó af í endann með mikilli hjálp 
frá stuðningssveit sinni. „Þetta 
var mjög góður sigur, og keimlíkt 
leiknum í bikarnum  þegar stiga-
skorið er svipað í hálfleik og þeir 
koma aftur í seinni hálfleik en 
munurinn var sá að í dag brotnuð-
um við ekki heldur héldum áfram,“ 
sagði Reynir Þór Reynisson, þjálf-
ari Aftureldingar, eftir leikinn.  
„Mér fannst við hálfgerðir klaufar 
að klára þetta ekki betur og úr varð 
háspennuendir.  Þetta gæti samt 
gefið okkur mikið. Mér fannst við 
stíga stórt skref með því að vinna 
svona háspennuleik,“ sagði Reyn-
ir. „Þetta var hrikalega slæmt 
tap, alveg gríðarlega svekkjandi. 
Við spiluðum fantavörn á köflum 
nema hérna rétt í lokin og við köst-
uðum þessum leik frá okkur hérna 
í lokin,“ sagði Guðfinnur Arnar 
Kristmannsson, þjálfari Gróttu, 
eftir leikinn. - hþh, bhs, kpt

Það skýtur enginn á þessum tíma
Akureyri vann dramatískan sigur á Haukum fyrir norðan í gær. Haukar klúðruðu leiknum undir lokin en 
sigurmarkið kom á lokasekúndunni. Markmennirnir voru í aðalhlutverki hjá báðum liðum. Grótta kastaði 
svo frá sér unnum leik í Mosfellsbæ og er í vondum málum á botni N1-deildarinnar.

ÞETTA HLÝTUR AÐ VERA VONT Bjarni Fritzson fær hér veglegt olnbogaskot frá Stefáni 
Rafni Sigurmannssyni í leik liðanna í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/HJALTI ÞÓR

HANDBOLTI FH vann frábæran 
sigur, 25-23, á HK í Kaplakrika 
í gærkvöldi. Sigurinn kom Fim-
leikafélaginu í 13 stig í deildinni, 
jafn mörg stig og HK-ingar hafa, 
en Hafnfirðingar eiga einn leik til 
góða á toppliðin. 

FH elti stóran hluta leiksins og 
HK hafði ýmist eins til tveggja 
marka forystu. HK-ingar voru 
sterkari í upphafi síðari hálfleiks 
og voru með ákveðið frumkvæði. 
FH-vélin datt síðan í gang á síð-
ustu tíu mínútum leiksins og náði 
að innbyrða mikilvægan sigur.

„Við sýndum gríðarlega seiglu 
á lokakafla leiksins og ákveðnir 
leikmenn stigu upp. Hjalti Pálma-
son skoraði gríðarlega mikilvæg 
mörk hér í lokin. Liðið kláraði 
fyrst og fremst þennan leik með 
hörkubaráttu,“ sagði Einar Andri 

Einarsson, annar þjálfara FH, 
eftir leikinn.

Daníel Freyr Andrésson var frá-
bær í marki FH-inga í gær og þar 
er greinilega á ferðinni mikið efni.

„Danni var auðvitað stórkost-
legur í kvöld og var með yfir 50% 
skot, en lið á ekki að geta tapað 
þegar markvörðurinn er að verja 
svona vel. Hann sprakk út hjá 
okkur í fyrra og hefur verið alveg 
frábær í vetur,“ sagði Einar.

„Við vorum algjörir aular í rest-
ina,“ sagði Kristinn Guðmunds-
son, annar þjálfari HK, eftir tapið 
í gær. „Við gerðum kannski mistök 
í lokin þegar við breyttum varn-
arleiknum, ætluðum að vera voða-
lega klókir en það kom í bakið á 
okkur. Fyrst og fremst náðum við 
okkur ekki á strik sóknarlega.“

 - sáp

Íslandsmeistarar FH sýndu sterkan karakter er þeir lögðu HK á heimavelli sínum í Hafnarfirði:

Daníel Freyr sá um að afgreiða HK-inga

FASTUR Örn Ingi fær hér óblíðar móttökur frá vörn HK. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
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Öll raftæki fást í Smáralind, minna úrval í öðrum verslunum

4.990kr

5.990

Gildir til 24. desember á meðan birgðir endast.

635140
•   Hárblásari 1400w
•  2 Hraða/hitastillingar
•  Cool shot (kaldur blástur)

2.490kr

2.990

Sléttujárn
635109
• Fyrir þurrt og blautt hár
• LED skjár og hita stýring
• Hámarkshiti: 200°C

1.990kr

2.490

Krullujárn
635162
•  800w Krullujárn
• 2 hitastillingar

Sléttujárn
635178
•   plöturSvartar keramík p
•    H °Cámarkshiti: 185°C

Hárblásari
635179
•   2000w
•  Kaldur blástur
•   Ofhitunarvörn

Hárblásari
HP8180
•  2100w Professional Hárblásari
•  6 hita og hraðastillingar
•   CoolShot tækni

Hársnyrtisett  
með nefháraklippum
638157
• Skæri, kambur, olía & 

hreinsibursti fylgja
• Hleðslu standur fylgir
• 7 Stillingar 4mm - 22mm

2200w Hárblásari
635142
•  2200w Hárblásari
•  2 Hraðar og 3 hitastillingar
•  Cool shot (kaldur blástur)

Sléttujárn
VSST2957E
•   Hágæða sléttujárn
•  Titanium plötur sem dreifa hita

jafnar, fer betur með hárið
•  Detox Technologygy
•   Hitastillir
•  30 sekúndur að hitna
•  Glæsileg hönnun

2.990kr

GOTT VERÐ

1.990kr

GOTT VERÐ

4.990kr

GOTT VERÐ

3.990kr

GOTT VERÐ

4.490kr

GOTT VERÐ

3.990kr

GOTT VERÐ

2.990kr

GOTT VERÐ

Rakvél
PT730
•  Super Lift&Cut tækni

- betri rakstur
• Má þvo með vatni
• Virkar fyrir 100 - 240v

kerfi

14.990kr

GOTT VERÐ

Rakvél
HQ6920
• Reflex action hnífar

- 3 Fljótandi Hnífar
• Super Lift&Cut tækni

- betri rakstur
• Hljóðlát
• Easy Grip þægilegt grip
• Rafhlaða endist í allt að

10 daga

9.990kr

GOTT VERÐ

Slétttujárn
HP8309
• Keramic Plöturramic Plötur
•   Hámarkshiti: 210°C
• Aðeins 30sek að hitna

Skeggsnyrtir
VSTR8284E
• 60mín hleðsla
• 5 stillingar

4.990kr

GOTT VERÐ

Krullujárn
VSIR1968E
•  19mm Krullujárn með bursta
•  Keramik húðað
• Hámarkshiti 200°

3.490kr

GOTT VERÐ

OPIÐ  
í Smáralind  
til kl. 22 öll  
kvöld til jóla

NÝTTÝÝ
VISATÍMABIL
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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
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OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

07.25 New Tricks  08.15 New Tricks  09.05 Come 
Dine With Me  09.55 New Tricks  10.50 New 
Tricks  11.40 QI  12.15 Live at the Apollo  12.55 
Come Dine With Me  13.45 Hustle  14.40 Hustle  
15.30 Live at the Apollo  16.15 Come Dine With 
Me  17.05 Live at the Apollo  17.50 QI  18.20 
QI  18.55 QI  19.25 QI  19.55 Live at the Apollo  
20.40 Derren Brown. Séance  21.30 The Graham 
Norton Show  22.15 Live at the Apollo  23.00 The 
Graham Norton Show  23.45 QI  00.15 QI  00.50 
QI  01.20 QI  01.50 The Graham Norton Show 

10.30 Kender du typen  11.00 DR Update - 
nyheder og vejr  11.35 Det søde liv  12.05 Cleo  
12.35 Aftenshowet  13.30 Sådan er kærlighed  
14.00 DR Update - nyheder og vejr  14.10 Maggies 
nye liv  15.00 Vinden i piletræerne  15.20 Shanes 
verden  15.50 Professor Balthazar  16.00 Rockford  
16.50 DR Update - nyheder og vejr  17.00 Spise 
med Price  17.30 TV Avisen med vejret  18.00 
Disney Sjov  18.30 Nissebanden i Grønland  19.00 
Håndbold  19.50 TV Avisen  20.05 Håndbold  
21.05 Perfect Stranger  

18.00 Föstudagsþátturinn

11.20 Nyheter  11.30 Norge rundt  12.00 Nyheter  
12.05 Viten om  12.35 Urix  13.00 Nyheter  13.05 
Det søte juleliv  13.20 V-cup skiskyting  15.00 
Nyheter  15.10 Jessica Fletcher  16.00 Nyheter  
16.10 V-cup hopp  16.40 Oddasat - nyheter på 
samisk  16.55 Nyheter på tegnspråk  17.00 Jul 
i Blåfjell  17.25 Førkveld  17.40 Distriktsnyheter  
18.00 Dagsrevyen  18.40 Norge rundt  19.05 Beat 
for beat  19.55 Nytt på nytt  20.25 Odd Nordstoga 
live i studio 2  21.25 Sporløst forsvunnet  22.05 
Kveldsnytt  22.20 Latterfabrikken   

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 
Óskastundin 09.45 Morgunleikfimi 10.00 
Fréttir 10.03 Veðurfregnir 10.15 Sagnaslóð 
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 Tilraunaglasið 14.00 Fréttir 
14.03 Tónlistarklúbburinn 15.00 Fréttir 15.03 
Útvarpssagan: Tilhugalíf 15.25 Nóbelsverðlaunin 
16.00 Síðdegisfréttir 16.05 Fimm fjórðu 17.00 
Fréttir 17.03 Víðsjá 18.00 Kvöldfréttir 18.20 
Auglýsingar 18.21 Spegillinn 18.50 Veðurfregnir 
18.53 Dánarfregnir 19.00 Gullfiskurinn 
20.00 Leynifélagið 20.30 Eilífðar smáblóm: 
Þjóðsöngvar um víða veröld 21.10 Hringsól 
22.00 Fréttir 22.05 Veðurfregnir 22.10 Orð 
kvöldsins 22.15 Litla flugan 23.00 Glæta 00.00 
Fréttir 00.05 Næturútvarp Rásar 1

15.20 Jóladagatalið - Sáttmálinn (e)
15.50 Leiðarljós (Guiding Light) (e)
16.35 Leiðarljós (Guiding Light) (e)
17.20 Táknmálsfréttir
17.30 Otrabörnin (35:41) (PB and J 
Otter)
18.00 Jóladagatalið - Sáttmálinn
18.25 Með okkar augum (5:6) (e)
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Kastljós
20.10 Útsvar (Ísafjarðarbær - Fjarðabyggð) 
Spurningakeppni sveitarfélaga. 
21.20 Gleðileg jól (Joyeux Noël) Í fyrri 
heimsstyrjöldinni, á aðfangadagskvöld 1914, 
gerðu þýskir, franskir og skoskir hermenn á 
vesturvígstöðvunum vopnahlé, blönduðu 
geði og nutu helgi jólanna saman. Leikstjóri 
er Christian Carion og meðal leikenda eru 
Diane Kruger, Benno Fürmann, Guillaume 
Canet, Gary Lewis, Dany Boon og Daniel 
Brühl. Frönsk bíómynd frá 2005. Atriði í 
myndinni eru ekki við hæfi ungra barna.
23.20 Ógnir í undirdjúpum (Crimson 
Tide) Bandarísk spennumynd frá 1995. 
Rússneskur þjóðernissinni og klíka fyrrver-
andi hermanna Rauða hersins ná mikilvægu 
hernaðartæki á sitt vald og bandarískur kjarn-
orkukafbátur er sendur á vettvang. Leikstjóri 
er Tony Scott og meðal leikenda eru Denzel 
Washington, Gene Hackman, Viggo Morten-
sen og James Gandolfini. Atriði í myndinni 
eru ekki við hæfi ungra barna.
01.10 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist

07.30 Game Tíví (13:14) (e)

08.00 Dr. Phil (e) 

08.45 Rachael Ray (e)

09.30 Pepsi MAX tónlist

12.00 Game Tíví (13:14) (e) 

12.30 Pepsi MAX tónlist

16.25 Rachael Ray 

17.10 Dr. Phil 

17.55 Parenthood (16:22) (e)

18.45 America‘s Funniest Home Vid-
eos - OPIÐ (44:50) (e)

19.10 America‘s Funniest Home Vid-
eos - OPIÐ (34:50) (e)

19.35 Will & Grace - OPIÐ (11:24) (e) 

20.00 Being Erica (4:13) 

20.50 According to Jim (17:18) 

21.15 HA? (12:31) Það verður líf og fjör í 
kvöld þegar þau Helgi Seljan, Freyr Eyjólfsson 
og Guðrún Dís Emilsdóttir mæta til leiks.

22.05 Jonathan Ross (4:19)

22.55 30 Rock (15:23) (e)

23.20 Saturday Night Live -NÝTT 
(1:22) (e)

00.10 Whose Line is it Anyway? (3:20) 
(e)

00.35 Whose Line is it Anyway? 
(4:20) (e)

01.00 Real Hustle (3:8) (e) 

01.25 Smash Cuts (3:52) (e)

01.50 Jimmy Kimmel (e)

02.35 Jimmy Kimmel (e)

03.20 Pepsi MAX tónlist

07.00 Barnatími Stöðvar 2

08.15 Oprah

08.55 Í fínu formi 

09.10 Bold and the Beautiful

09.30 Doctors (20:175)

10.15 Ramsay‘s Kitchen Nightmares (5:6)

11.05 Fairly Legal (8:10)

11.50 Off the Map (4:13) 

12.35 Nágrannar

13.00 Slap Shot 3. The Junior League

14.35 Friends (10:24)

15.00 Sorry I‘ve Got No Head

15.30 Barnatími Stöðvar 2

17.00 Bold and the Beautiful

17.25 Nágrannar

17.53 The Simpsons (4:23) 

18.23 Veður

18.30 Fréttir Stöðvar 2

18.47 Íþróttir 

18.54 Ísland í dag

19.21 Veður 

19.30 Dagur rauða nefsins Bein út-
sending sem haldin er vegna söfnunarátaks 
UNICEF á Íslandi handa bágstöddum börn-
um um heim allan. Boðið er upp á veglega 
skemmtidagskrá þar sem sannkallað lands-
lið íslenskra grínista kemur saman, skemmtir 
þjóðinni með óborganlegu gríni og hvetur 
hana um leið til að gerast heimsforeldrar. 

00.00 Kingpin Frábær gamanmynd úr 
smiðju Farelly-bræðra með Bill Murray, 
Woody Harrelson og Randy Quaid í aðalhlut-
verkum. Roy Munson var eitt sinn einn fær-
asti keilari sem uppi var en síðan hann vann 
meistaratitilinn árið 1979 hefur allt gengið á 
afturfótunum. Dag einn hittir hann undarleg-
an gaur sem virðist fæddur til að spila keilu 
en skortir allt keppnisskap og virðist almennt 
úti á þekju. Roy lætur það ekki stöðva sig og 
ákveður að úr þessum efniviði skuli hann 
móta næsta keilumeistara.

01.55 Hannibal Hannibal Lecter er kom-
inn aftur á stjá og til alls líklegur. Reiknað er 
með að hann leiti uppi alríkislögreglukonuna 
Clarice Starling en hún á ekki sjö dagana 
sæla. Og nú er það Hannibal sjálfur sem 
gæti fengið að kenna á því.

04.05 Dumb and Dumber 

05.55 The Simpsons (4:23)

08.00 Rain man

10.10 Funny Money

12.00 Unstable Fables: 3 Pigs and a 
Baby

14.00 Rain man

16.10 Funny Money

18.00 Unstable Fables: 3 Pigs and a 
Baby

20.00 Everybody‘s Fine

22.00 Home of the Brave

00.00 Bulletproof

02.00 Lions for Lambs

04.00 Home of the Brave

06.00 The Express

19.35 The Doctors (59:175)

20.15 Chuck (18:19)

21.00 Fréttir Stöðvar 2 

21.25 Ísland í dag 

22.05 Human Target (5:13)

22.50 The Good Guys (19:20)

23.40 Breaking Bad (5:13)

00.30 Chuck (18:19)

01.15 The Doctors (59:175)

01.55 Fréttir Stöðvar 2 

02.45 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

 

17.25 Spænsku mörkin

18.05 HM í handbolta (Ísland - Þýska-
land)

19.30 Þorsteinn J. og gestir 

20.00 Fréttaþáttur Meistaradeildar 
Evrópu 

20.25 La Liga Report Hitað upp fyrir 
næstu leiki í spænska boltanum.

20.55 Þorsteinn J. og gestir

21.25 HM í handbolta (Ísland - Kína) 
BEINT

23.05 Þorsteinn J. og gestir

23.35 HM í handbolta (Ísland - Kína)

01.00 Þorsteinn J. og gestir  

15.30 Sunnudagsmessan.

16.50 Wigan - Arsenal

18.40 Man. City - Norwich

20.30 Football League Show

21.00 Premier League Preview

21.30 Premier League World

22.00 Tottenham - Bolton

23.50 Fulham - Liverpool

10.30 Mitt i naturen  11.00 Debatt  11.45 Förnuft 
och känsla  12.45 En idiot på resa 2  13.30 SOS 
AMBULANS  13.35 How to Make It in America  
14.00 Allt för Sverige  15.00 Rapport  15.05 
Gomorron Sverige  15.55 Telefonsupporten  16.00 
Bröderna Reyes  16.55 Sportnytt  17.00 Rapport  
17.10 Regionala nyheter  17.15 Go‘kväll  17.45 
Julkalendern. Tjuvarnas jul  18.00 Kulturnyheterna  
18.15 Regionala nyheter  18.30 Rapport  19.00 
På spåret  20.00 I taket lyser stjärnorna  21.30 
Mannen som visste för lite  23.45 Homeland   

20.00 Hrafnaþing 21.00 Motoring 21.30 
Eldað með Holta

Bandaríkin hafa alla tíð verið útópía 
skyndibitafíkilsins. Og já, ég er skyndi-
bitafíkill, mér finnst franskar, kokkteil-
sósa, kók, hamborgarar og djúpsteiktir 
kjúklingar æðislegir. En í gær breyttist 
álit mitt á Ameríku og amerískum mat-
vælaiðnaði, skyndibitaparadísinni sjálfri. Og ég mun 
eflaust svelta í hel ef ég stíg einhvern tímann fæti á 
ameríska jörð. Raunar held ég að heimildarmyndin 
Food Inc. hafi haft svipuð áhrif á mig og kvikmyndin 
Trainspotting hafði á eiturlyfjafíkla.

Bandarískur matur er, samkvæmt heimildar-
myndinni, ógeðslegur. Hann er framleiddur í 
risastórum verksmiðjum sem eru að mestu leyti 
drifnar áfram af ólöglegu vinnuafli eða bláfátæku 
fólki. Til að halda yfirvöldum góðum og friða sam-

visku þeirra láta fyrirtækin af hendi 
fimmtán ólöglega innflytjendur til inn-
flytjendaeftirlitsins. Fyrirtækið sleppur 
hins vegar og getur haldið áfram að 
pönkast á láglaunafólki sínu. Örfá 
stórfyrirtæki sjá um nánast alla mat-

vælaframleiðslu í Bandaríkjunum. Þau eru á móti 
öllu opinberu eftirliti og reyna að framleiða vöru 
sína á sem ódýrastan hátt, jafnvel þótt það kunni að 
kosta einhverja neytendur lífið. 

Það var hálf fjarstæðukennt að sjá bóndann sem 
ræktaði hænsn og naut á lífrænan hátt við hliðina 
á skelfilegum sláturhúsum þar sem dýrunum var 
misþyrmt á skelfilegan hátt. Food Inc. var ágætis 
áminning um að maður skyldi muna hina gömlu og 
sígildu reglu; Þú ert það sem þú étur.

VIÐ TÆKIÐ: FREYR GÍGJA GUNNARSSON MISSTI LYSTINA

Oj…oj…oj…oj…oj…oj
> Stöð 2 kl. 19:30
Dagur rauða nefsins 

Úrvalslið íslenskra skemmtikrafta 
tekur þátt í beinni útsendingu 
Stöðvar 2 í kvöld vegna 
söfnunarátaks UNICEF á 
Íslandi handa bágstöddum 
börnum um heim allan. Ilmur 
Kristjánsdóttir og Þorsteinn 
Guðmundsson eru aðalkynnar 
útsendingarinnar og dagskráin, sem 
stendur í fjóra klukkutíma, verður 
stútfull af sprenghlægilegu skemmti-
efni sem samið var sérstaklega af 
þessu tilefni.

06.00 ESPN America 08.10 Golfing World 
09.00 Dubai World Championship (2:4) 
13.00 Golfing World 13.50 Ryder Cup Of-
ficial Film 1997 16.05 Dubai World Cham-
pionship (2:4) 20.00 The Franklin Shootout 
(1:4) 23.00 The Open Championship Offici-
al Film 2011 (1:1) 00.00 ESPN America
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„Það er alltaf samkeppni á milli 
þeirra. Þeir eru báðir skapmenn 
og metnaðarfullir strákar. Báðir 
myndu að sjálfsögðu vilja selja 
meira en hinn,“ segir Ásthildur 
Ragnarsdóttir, móðir popparanna 
Jóns Jónssonar og Friðriks Dórs.

Jón Jónsson hefur selt fyrstu 
plötu sína, Wait for Fate sem kom 
út í sumar, í um 3.500 eintökum. Þar 
með hefur hann tekið fram úr litla 
bróður sínum Friðriki Dór í sölu. 
Sá síðarnefndi gaf seint á síðasta 
ári út sína fyrstu plötu, Allt sem þú 
átt. Hún seldist í um 2.000 eintök-
um í fyrra en er núna komin sam-
anlagt í um 2.600 eintök, að sögn 
útgefandans Senu. 

Friðrik Dór hefur þó verið dug-
legri en bróðir hans við að selja 
hringitóna og lög á netinu og fá 
áhorf á Youtube, enda tveir ólíkir 
markhópar sem hlusta á tónlistina 

þeirra. Jón Jónsson syngur popplög 
sem ná til yngri jafnt sem eldri ald-
urshópa á meðan Friðrik Dór bland-
ar saman poppi og R&B-tónlist, sem 
yngri hlustendur hrífast meira af.

Ásthildur móðir þeirra segir það 
hafa komið sér og föður þeirra mest 
á óvart hve Friðrik Dór hefur náð 
langt. „Jón var búinn að vera að 
troða upp og syngja í langan tíma. 
Hann var tólf ára þegar hann kom 
fyrst fram á Stöð 2 í Íslandi í dag 
og var oft að syngja á jólaskemmt-
unum fyrir Hafnarfjarðarbæ. En 
þetta kom okkur verulega á óvart 
með Friðrik.“

Bræðurnir halda sína fyrstu 
„alvöru“ tónleika saman í Bæjar-
bíói í Hafnarfirði 16. desember og 
að sjálfsögðu verður Ásthildur á 
staðnum. „Jú, jú, ég er áhangandi 
númer eitt.“

Jón og Friðrik Dór eru báðir á 

mála hjá Senu. Aðspurður segir 
útgáfustjórinn Eiður Arnarsson þá 
hafa staðið vel undir væntingum. „Í 
sjálfu sér vorum við nokkuð sáttir 
við sölu Friðriks í fyrra. Um er að 
ræða plötu fyrir kaupendahóp sem 
hefur ekki verið mjög duglegur við 
að kaupa geisladiska,“ segir hann. 
„Með Jón voru efri mörk vænting-
anna um þrjú þúsund. Hann er að 
gera enn betur en við áttum von á.“ 

Eiður segir Jón sjarmerandi 
náunga sem hafi tekist að hrífa 
fólk með sér. „Honum hefur tek-
ist það sem er stundum erfitt fyrir 
listamenn sem syngja á ensku og 
hljóma svolítið útlenskir. Honum 
hefur tekist að búa til tengingu á 
milli þeirra laga sem þú heyrir í 
útvarpinu og íslenska listamanns-
ins. Hann týnist ekki eins og sumir 
hafa gert með svona efni.“

 freyr@frettabladid.is

ÁSTHILDUR RAGNARSDÓTTIR:  ALLTAF SAMKEPPNI Á MILLI ÞEIRRA

Jón Jónsson siglir fram úr 
litla bróður í plötusölu

VINSÆLIR Bræðurnir Jón Jónsson og Friðrik Dór hafa selt plötur sínar í rúmlega sex þúsund eintökum. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

„María Pálsdóttir leikur á móti mér 
í þessu atriði, hennar persóna heitir 
Hermann Gunnarsson, en ég held 
að þetta hafi nú ekkert verið meira 
henni að kenna en mér. Við vorum 
bara allar frekar æstar og misst-
um okkur aðeins í lokaatriðinu,“ 
segir Alexía Björg Jóhannesdóttir 
leikkona. 

Hún rifbeinsbrotnaði í sýningu 
leikhópsins Pörupilta, Uppnám, í 
Þjóðleikhúskjallaranum um síðustu 
helgi. Lokaatriði Uppnáms er mikið 
slagsmálaatriði og Alexía segir þær 
hafa gefið allt í botn að þessu sinni, 
enda var kvikmyndafyrirtækið 
Saga Film að taka sýninguna upp 
þegar óhappið varð.

Alexía er hins vegar hvergi af 
baki dottin og mun standa sína 
vakt á lokasýningu hópsins um 

helgina. Hún viðurkennir þó að 
það hafi komið henni glettilega á 
óvart hversu sársaukafullt það er 
að vera rifbeinsbrotinn. „Maður 

á erfitt með að anda og leggjast 
út af,“ segir Alexía, en hún leikur 
einnig stórt hlutverk í Kirsuberja-
garði Borgarleikhússins. „Þar er 
ég bandbrjálaður dansandi töfra-
maður og ég verð að viðurkenna 
að ég var hálfskælandi um síðustu 
helgi þrátt fyrir að hafa tekið heilar 
fjórar verkjatöflur.“

Eiginmaður Alexíu er Guðmundur 
Steingrímsson, sem í gær tilkynnti 
stofnun nýs stjórnmálaafls. Leik-
konan segir að þrátt fyrir augljós-
ar annir í kringum framboðið hafi 
Guðmundur gefið sér góðan tíma til 
að hjúkra henni. „Hann hefur alltaf 
verið mjög duglegur og hefur hjálp-
að mér að leggjast niður. Ég held 
samt að hann sé hálfhræddur að 
koma við mig af ótta um að slasa 
mig enn frekar.“ - fgg

Rifbeinsbrotnaði í slagsmálaatriði

HÖRKUKVENDI Alexía Björg sýnir af 
sér mikla hörku og mun standa á sviði 
rifbeinsbrotin um helgina. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Líkt og í fyrra eru það Arnaldur 
Indriðason og Yrsa Sigurðardóttir 
sem hafa skorið sig nokkuð úr í 
jólabókaflóðinu þetta árið. Eins og 
Fréttablaðið greindi frá í gær skaust 
Yrsa upp fyrir Arnald og Einvígið 
hans á bóksölulista bókaútgefanda 
í eina skiptið sem listinn var ekki 

birtur en Arnaldur 
var kominn á 

kunnuglegan 
stað sam-
kvæmt nýja 
listanum, sat 
þar makinda-
lega í efsta 
sæti í gær. 

En það eru ekki bara vinsældir í 
harðspjaldabókum sem Arnaldur og 
Yrsa berjast um því þau eiga einnig 
tvær söluhæstu hljóðbækurnar um 
jólin samkvæmt 
upplýsingum frá 
Stefáni Hjörleifs-
syni, fram-
kvæmdastjóra 
Skynjunar. 
Það er Ingvar 
E. Sigurðs-
son sem les 
Einvígið eftir 
Arnald en 
Elva Ósk 
Ólafsdóttir 
les Brakið. 

 - fgg

FRÉTTIR AF FÓLKI

„Ég finn að orðstír hátíðarinnar hefur vaxið. 
Það er vel talað um hana og mikil aðsókn 
í að koma hingað,“ segir Grímur Atlason, 
framkvæmdastjóri Iceland Airwaves.

Aukin áhersla hefur verið lögð á að heim-
sækja erlendar tónlistarhátíðir til að koma 
Airwaves betur á framfæri og íslenskum tón-
listarmönnum og hefur það skilað sér í meiri 
áhuga á hátíðinni. „Frá því að ég tók við 
höfum við lagt mikla áherslu á að við séum 
í tengslum við sambærilegar hátíðir. Það er 
vesen að koma hingað því við erum langt í 
burtu frá öllum,“ segir Grímur. „Síðustu tvö 
árin höfum við farið mjög víða. Við höfum 
tekið með okkur hljómsveitir á ýmsa staði og 
hjálpað hljómsveitum og það er að skila sér.“

Sem dæmi um þetta má nefna að Grímur 
var nýverið staddur á hátíðinni M For 

Montreal í Kanada ásamt Of Monsters and 
Men og For a Minor Reflection. Þar spiluðu 
hljómsveitirnar undir merkjum Airwaves 
og fengu góðar viðtökur. Í janúar er fulltrú-
um Airwaves svo boðið til Hollands þar 
sem hin árlega bransahátíð Eurosonic fer 
fram. Íslenskum böndum hefur fjölgað þar 
undanfarið og í ár stíga Hjálmar, Ghostigital 
og Sóley þar á svið. Einnig verður íslensk 
tónlist kynnt á hátíðinni by:Larm í Ósló í 
febrúar.

Miðasala er hafin á næstu Airwaves-
hátíð og þegar hafa selst nokkur hundruð 
miðar. Þar af hefur Icelandair selt um 
fimmtíu pakkaferðir. Síðasta hátíð fékk 
mjög jákvæða umfjöllun erlendis í fjölmiðl-
um á borð við Rolling Stone, Mojo, BBC og 
Billboard.  - fb

Orðstír Airwaves vex erlendis

GÓÐUR ORÐSTÍR Að sögn Gríms Atlasonar hefur orðstír 
tónlistarhátíðarinnar vaxið mikið erlendis. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

„Survivor með Destiny‘s Child 
og spilað nógu hátt til að trufla 
gangráða í 50 metra radíus.“

Andri Þór Sturluson, ritsjóri vefmiðilsins 
Sannleikurinn.com.
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Snjallir jólasímar
á snilldarverði

* Greiðslugjald 325 kr. bætist við mán. gjald

Hljóðbók og tónlist fylgja með í jólapakkann
fyrir GSM viðskiptavini Símans

          Þegar þú kaupir jólasíma hjá Símanum
          færðu Brakið eftir Yrsu Sigurðardóttur 
á hljóðbók og mánaðaráskrift að Tónlist.is

2.190 kr.

SAMSUNG GALAXY Y
Nettur snjallsími á frábæru verði.

Staðgreitt: 22.900 kr.

Netið í símanum í 
6 mán. Allt að 1 GB.  

Hljóðbókin Brakið 

Mánaðaráskrift
að Tónlist.is 

á mánuði í 12 mánuði*

greitt: 22.900 kr.
Mánaðaráskrift
að Tónlist.is 

uði í 12 mánuði

Netið í 
símanum
í 6 mán. fylgir.

Allt að 1 GB 
á mán.

fylgir þessum
símum

Hljóðbókin
Brakið eftir 

Yrsu og tónlist 

Hljóðbóki

2.190 kr.
á mánuði í 12 mánuði*

ZTE BLADE
Ekki missa af þessum flotta Android síma.

Staðgreitt: 24.990 kr.

Netið í símanum í 
6 mán. Allt að 1 GB.  

Hljóðbókin Brakið 

Mánaðaráskrift
að Tónlist.is 

3.990 kr.
á mánuði í 12 mánuði*

SONY LIVE WALKMAN
Nettur Android sími með frábærum tónlistarspilara.

Staðgreitt: 44.900 kr.

Netið í símanum í 
6 mán. Allt að 1 GB.  

Hljóðbókin Brakið 

Mánaðaráskrift
að Tónlist.is 

SONY LIVE WALKMANSONY LIVE WALKMAN

Opið til tíu  
öll kvöld  
til jóla.

Mest lesið

FRÉTTIR AF FÓLKI

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meiri Vísir.

Samherjar í pólitík?
Guðmundur Steingrímsson, 
þingmaður utan flokka, og Heiða 
Kristín Helgadóttir, framkvæmda-
stjóri Besta flokksins, kynntu í gær 
vefsíðu nýs stjórnmálaflokks sem 
þau hyggjast stofna ásamt hópi 
fólks. Enn er ekki komið nafn á 
flokkinn en blásið hefur verið til 
samkeppni um nafn á vefnum 
www.heimasidan.is. Eins og fram 
hefur komið er það hluti meðlima 
Besta flokksins ásamt Guðmundi 
Steingrímssyni og fleiri fyrrverandi 
framsóknarmönnum sem standa 
að stofnun flokksins. Athygli vakti 
að Margrét Tryggvadóttir, þing-
maður Hreyfingarinnar, 
mætti í gær á blaða-
mannafund nýja 
flokksins. Fóru strax 
á kreik sögur um 
að Margrét hygði á 
þátttöku í flokknum 
en svo mun ekki 
vera. Var Margrét 
stödd á fundinum 
fyrir forvitnisakir en 
hún ku líta á þá sem 
stofna nýja flokka til 
að breyta íslenskum 
stjórnmálum sem 
samherja sína í 
pólitík.   

Grínarar á 
leiklistarnámskeiði
Leikararnir Magnús Jónsson og 
Þorsteinn Bachmann hafa staðið 
fyrir leiklistarnámskeiðum í vetur í 
Leiktækniskóla sínum. Námskeiðin 
hafa notið nokkurra vinsælda, til að 
mynda hjá grínurum þjóðarinnar 

af yngri kynslóðinni. Á 
síðasta námskeið voru 
meðal nemenda þeir 
Bergur Ebbi Bene-

diktsson, Dóri DNA 
og Steindi Jr. auk 

Þórdísar Nadíu 
en öll hafa þau 
látið til sín taka 
í uppistandi 
síðustu miss-
eri. 

 - mþl, hdm

1 Dönsk kona hagnaðist um 
hálfan milljarð á vændi

2 Miklar vangaveltur um 
dularfullan hlut við Merkúr

3 Vitni voru yfirheyrð í gær – 
leigubílstjórinn ófundinn

4 Stofna flokk á landsvísu

5 Er talinn hafa skorið sig sjálfur
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