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Drottinn kom með jólin
Ruth Reginalds er
hamingjusamlega gift við
Kaliforníustrendur.
tónlist 36

Sjálfstæðisflokki treyst
Almenningur treystir
Sjálfstæðisflokknum best
til að leiða málaflokka
samkvæmt könnun MMR.
könnun 40

Æla og orðheppni
Íslenskt grín hefur
í gegnum aldirnar
jafnt stuðað og
veitt útrás, lyft
upp og sært.
húmor 48

VERKSMIÐJA JÓLANNA Eins undarlega og það kann að hljóma er önnur meginuppistaðan í einni helstu neysluvöru Íslendinga á jólum
appelsínugulur gosdrykkur. Sá heitir Appelsín og hefur verið framleiddur hjá Ölgerð Egils Skallagrímssonar í 56 ár. Hjá Ölgerðinni er Appelsíninu tappað án
afláts á flöskur í jólamánuðinum. Fréttablaðið leit inn í verksmiðjurnar þar sem jólin eru framleidd. sjá síðu 34
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
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Tugir þúsunda tölva sýktar

Heimili & hönnun l Allt
Allt atvinna

Ein af hverjum tíu tölvum á Íslandi er smituð af óværu sem gerir tölvuþrjótum kleift að nota hana til netárása og ruslpóstsendinga. Varfærið mat segir sérfræðingur. Íslenskar tölvur eru þær sjöttu sýktustu í heimi.
Viðar Ingi Pétursson
Sölufulltrúar
vip@365.is
Hrannar Helgason
512 5426
hrannar@365.is
512 5441

Samtök brúðuleikara á Íslandi
halda sína árlegu jólahátíð í dag, en
hún
er nú til styrktar Fjölskylduhjálp Íslands
og Mæðrastyrksnefnd. Hátíðin fer fram
í
bókasal Þjóðmenningarhússins og
hefst
klukkan 14 með brúðuleiksýningunni
Vetrarævintýrið um Selinn Snorra.
Sölufulltrúar: Jóna María Hafsteinsdóttir

jmh@365.is 512 5473
3 Brynja Dan Gunnarsdóttir

brynjadan@365.is
brynjadan@365
@365.is 51
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Skotinn í súkkulaðifógeta
ðifóge

Epli, popp og
sykurstafir

ir

Sigríður Heimisdótt
skrifar um uppruna
jólaskrautsins.
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g hef alltaf verið mikill sælgætisgrís
og snobba ekki fyrir sætindum,
enda alinn upp við að borða kökur
og fæ mér Prins Póló og Hraunbita
eins og allir hinir,“ segir Hafliði
yfir dýrindis, handgerðum konfektmolum í sparistofu Skúla fógeta
þar sem hann hefur opnað súkkulaðibúð í elsta
a húsi Reykj
Reykjavíkur.
Reykjaví
„Ég vona að Skúli sé ánægður
með
konfekti, en hér er einkar viðeigandi að ég hafi fyllt öll borð í stofunni hans af
að bera konfekt á borð. Fógetinn
vafalaust átt fín sætindi í fórum
hefur
sínum og hér ríkir afar hátíðleg
stemning,“
segir
egir Hafliði sæll í nýju súkkulaðibúðinni
súkkulaðibúði
sem
em enn hefur ekki
e
fengið nafn.
„Ég er dálítið skotinn í Súkkulaðifógetanum,
en ætla að melta nafngiftina
aðeins lengur,“ segir Hafliði kátur,
enda staddur í eigin draumi.

Leikföng úr lerki

óttir og
Hjónin Guðrún Valdimarsdskemmtilega
n hanna
Oddur Jóhannsso
SÍÐA 2
kubba.
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Rúmlega tíu prósent
íslenskra tölva eru smituð af tölvuveirum sem leyfa tölvuþrjótum að
nota tölvurnar til að gera netárásir
og senda ruslpóst.
Miðað við fjölda heimila sem
eiga eina eða fleiri nettengdar
tölvur má áætla að tugir þúsunda
tölva séu sýktar.
Ísland er í sjötta sæti á lista
yfir þær þjóðir sem eru með hæst
hlutfall af smituðum tölvum, samTÆKNI
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w .by
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kvæmt rannsókn sem gerð var við
hollenskan háskóla. Í efstu sætunum eru Grikkland og Ísrael, þar
sem fimmta hver tölva er smituð.
Tölvuþrjótar sem stýra tölvum
sem eru smitaðar leigja öðrum
aðgang að miklum fjölda tölva í
einu, oft í glæpsamlegum tilgangi.
Þeir sem leigja slík tölvunet geta
notað þau til að gera álagsárásir
á netsíður og til að senda mikið
magn af ruslpósti á stuttum tíma.

10%

íslenskra tölva
eru smitaðar af
óværu sem leyfir
tölvuþrjótum að nota þær til
að gera netárásir.
Netþrjótar geta ekki aðeins
notað sýktar tölvur til að gera netárásir og senda ruslpóst. Þeir geta
einnig nálgast viðkvæmar upp-

-yODKROOXVWD

lýsingar á tölvunum, til dæmis
greiðslukortanúmer sem notuð eru
í viðskiptum á netinu og númer á
bankareikningum, segir Jón Kristinn Ragnarsson, sérfræðingur í
upplýsingatækni hjá Deloitte.
Jón Kristinn telur það varfærið
mat hjá hollensku sérfræðingunum að tíunda hver tölva hér á landi
sé smituð, frekar megi reikna með
að vandinn sé vanmetinn en ofmetinn.
- bj / sjá síðu 6
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Ungur maður ákærður fyrir að svipta fyrrverandi unnustu frelsi sínu og beita hana ofbeldi:

Miðaði hlaðinni haglabyssu í andlit konu
DÓMSMÁL Ríkissaksóknari hefur

Yngvi, sér framleiðslan ykkur
fyrir salti í grautinn?
„Já, við þurfum vonandi ekki að
vega salt með það í framtíðinni.“
Yngvi Eiríksson er einn þriggja frumkvöðla sem hófu í vikunni að selja
vestfirskt kristalsjávarsalt í verslunum
undir nafninu Saltverk Reykjaness.

Kæran á hendur pari:

Nauðgunarmál
enn í rannsókn
LÖGRGLUMÁL Lögreglan á höfuð-

borgarsvæðinu rannsakar enn
meint nauðgunarmál, þar sem
átján ára stúlka kærði Egil
Einarsson og unnustu hans fyrir
nauðgun. Ekki er enn ljóst hvort
hægt verður að senda málið til
ákæruvaldsins fyrir jól.
Það var 1. desember sem stúlkan kærði Egil og unnustu hans til
lögreglunnar. Rannsókn var þá
þegar hafin og meðal annars auglýst eftir leigubílstjóra sem hafði
ekið þremenningunum heim til
Egils, þar sem hin meinta nauðgun er sögð hafa átt sér stað.
- jss

VETRARUMFERÐ Dregið hefur úr notkun

nagladekkja síðustu ár þótt hlutfallið í
vetur sé svipað og í fyrra. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Nagladekkjum fækkar:

Svipað hlutfall
og í fyrravetur
SVEITARSTJÓRNARMÁL Hlutfall
negldra hjólbarða á götum Reykjavíkurborgar er nær óbreytt milli
ára samkvæmt nýrri talningu.
Fram kemur á vef borgarinnar
að nú séu 33 prósent ökutækja á
negldum dekkum, en í fyrravetur
var hlutfallið 32 prósent.
„Þrátt fyrir að færðin nú sé
töluvert verri en hún var á þessum tíma í fyrra hefur hlutfallið
ekki aukist nema um eitt prósent,“
segir á vef borgarinnar.
Talningin fór fram miðvikudaginn 14. desember. Á sama tíma á
árunum 2008 og 2009 reyndust um
það bil 35 prósent bifreiða á negldum dekkjum, en 58 prósent árið
2001.
- óká

ákært tuttugu og þriggja ára mann
fyrir að ráðast á fyrrverandi unnustu sína og svipta hana frelsi í
allt að tvær og hálfa klukkustund
í febrúar á þessu ári. Jafnframt að
hafa miðað hlaðinni haglabyssu í
andlit hennar. Atburðarásin hófst
með því að maðurinn hindraði
konuna sem var farþegi í bíl sem
hann ók í að yfirgefa bifreiðina,
sem hann hafði lagt á bílaplani
við Kirkjusand í Reykjavík. Hann
greip í handlegg konunnar og læsti
hurðinni, að því er segir í ákæru.

VIÐ KIRKJUSAND Atburðarásin hófst á
bifreiðaplaninu við Kirkjusand.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Maðurinn ók bifreiðinni í kjölfarið að athafnasvæði Eimskipa

við Klettagarða og lagði henni þar
upp við gámavörubifreið þannig að
ómögulegt var fyrir konuna að komast út. Nokkru síðar hleypti hann
henni þó út en þegar honum varð
ljóst að hún hafði hringt í Neyðarlínuna þvingaði hann hana aftur inn
í bifreiðina. Við það sló hann höfði
hennar í tvígang utan í bílinn. Maðurinn reyndi jafnframt að þvinga
hring af fingri hennar og kom henni
svo fyrir á gólfi við aftursæti bifreiðarinnar.
Maðurinn ók að Bláfjallaafleggjaranum þar sem hann stoppaði um

stund en ók loks að heimili konunnar. Við líkamsárásina hlaut hún
áverka á höfði og líkama.
Þá er maðurinn ákærður fyrir að
hafa í mars á bifreiðastæði í Kópavogi stofnað lífi og heilsu sömu
konu í augljósa hættu, með því að
miða hlaðinni haglabyssu að bifreið hennar og að andliti hennar á
meðan hún steig út úr bifreið sinni.
Maðurinn var með fjaðurhníf, sem lögregla fann við leit á
honum. Konan krefur manninn
um ríflega 3,4 milljónir í skaðaog miskabætur.
-jss

Hraðsendingin á Ipad
jafndýr tækinu sjálfu
Fedex á Íslandi krefst afsökunarbeiðni frá hjónum sem gagnrýna fyrirtækið á
Facebook. Þau greiddu 500 dali fyrir sendingu á 500 dala tölvu sem gleymdist í
flugvél í New York. Ytra er vísað á Fedex á Íslandi sem kveðst ekki bera ábyrgð.
NEYTENDUR „Hvaða líkur eru á að

mér bara puttann og segja að þeim
flutningskostnaður hlutar sé upp á
komi þetta mál bara ekkert við,“
sent það sama og andvirði hlutarins
segir Páll óánægður.
út úr búð?“ spyr Páll Árnason sem er
„Ég varð við þetta mjög reiður,
afar ósáttur við að hafa verið rukkenda atvinnulaus og munar mikið um
aður um jafnvirði 500 Bandaríkjaþennan aur og vandaði Fedex ekki
dollara fyrir sendingu á Ipad spjaldkveðjurnar á Facebook. Eigintölvu frá New York til Íslands.
kona mín, sem misbauð þetta
Páll gleymdi spjaldtölvunni um
líka, ákvað að deila þessum
borð í flugvél í New York þar sem
ummælum frá mér og fékk
hann millilenti á heimleið frá Flórskömmu síðar hótun um
lögsókn frá Fedex
ída um miðjan október.
á Íslandi fyrir
„Tapað-fundið á JFKflugvelli ákvað að senda
skaðleg ummæli.“
mér tækið til Íslands
Í bréfi lögmeð Fedex ef ég gæfi „Ég varð við
m a n n s Ic e þeim upp kreditkortatra nsport til
þetta mjög
númer. Í sakleysi mínu
eiginkonu Páls
er harðlega mótgerði ég það og átti von reiður, enda
mælt ummælum
á að kostnaðurinn yrði atvinnulaus
kannski nálægt tíu þúshennar á Facebook
und krónum,“ segir Páll. og munar
u m að Fedex á
Íslandi „ræni fólk“ og
Annað kom á daginn.
mikið um
„Viti menn, það voru
þess krafist að hún biðjist
dregnir 500 dollarar af þennan aur.“
opinberlega afsökunar
og leiðrétti rangfærslur
kortinu mínu, það kom
PÁLL ÁRNASON
út á 57.655 krónur. Sú
um fyrirtækið. Ella verði
Í KEFLAVÍK
upphæð er fjórfalt það
hún lögsótt enda valdi hún
sem Fedex á Íslandi
fyrirtækinu fjárhagsleggefur upp fyrir slíkan flutning,“
um skaða.
lýsir Páll sem segir að á fylgiskjölÞá segir að Icetransport taki
um hafi andvirði spjaldtölvunnar
ekki ábyrgð á á mistökum þegar
verið sagt 500 dollarar. Sjálfur hafi
verslað sé við erlenda aðila.
Icetransport hafi aldrei fenghann einmitt greitt 499 dollara og 99
sent ytra fyrir tækið réttu ári fyrr.
ið greiðslukortanúmer Páls og
Honum þyki einkennilegt að flutnaldrei tekið fé út af korti hans.
ingskostnaðurinn sé nákvæmlega sá
gar@frettabladid.is
sami og uppgefið andvirði tækisins.
Páll kveðst hafa sent margar fyrirspurnir á aðalstöðvar Fedex í Bandaríkjunum. „Þeir benda mér alltaf á
að hafa samband við Icetransport
PÁLL ÁRNASON Heima í Keflavík með
í Hafnarfirði sem þeirra fulltrúa á
spjaldtölvuna sem kostað hefur hann
tvöfalt það verð sem hann greiddi fyrir
Íslandi. En bæði fulltrúi og framtækið í Bandaríkjunum í fyrra.
kvæmdastjóri Fedex á Íslandi senda

GAGNSLAUS DANS Misskilnings gætir

meðal ungra Dana um að hreyfing flýti
fyrir að ölvunaráhrif fari úr líkamanum.

Misskilningur um ölvunaráhrif:

Þýðir ekkert að
dansa og hoppa
HEILSA Ölvunaráhrif hverfa ekki

hraðar þó fólk hreyfi sig. Þetta
kemur fram á vef Berlingske.
Könnun sýnir að fjórðungur Dana
undir þrítugu eru haldnir þessum
ranghugmyndum.
Óttast er að það sé einn orsakavaldur þess að ungt fólk veldur
oftar bílslysum undir áhrifum
áfengis, en þau sem eldri eru.
„Það þýðir ekkert að hlaupa,
dansa eða þess háttar,“ segir
Michelle Laviolette verkefnastýra
hjá umferðarráði. „Ef maður er
fullur á annað borð er aðeins eitt
til ráða, að bíða á meðan lifrin
vinnur úr áfenginu.“
- þj

Drengur settur í plastpoka:

Hundur fann
nýfætt barn
DANMÖRK Nokkurra klukkustunda
gamall drengur fannst í plastpoka í Maribo í Danmörku í gær.
Hundur á göngu með eiganda
sínum fann drenginn.
Þótt teppi hafi verið vafið utan
um barnið áður en það var sett í
plastpokann var það orðið afar
kalt, að því er greint var frá á
vefsíðu Politiken.
Barnið var flutt á sjúkrahúsið
í Nykøbing á Falstri. Samkvæmt
upplýsingum var ástand þess gott
miðað við aðstæður. Að sögn lögreglunnar hafði plastpokanum
með barninu verið komið fyrir
bak við spennistöð.
- ibs

Ætla að tryggja allt að 1.500 atvinnulausum störf með samstarfssamningi:

JÓLAKAFFIÐ
AFFIÐ
frá Te & Kafﬁ

PIPAR\TBWA • SÍA • 112984

– ómissandi á aðventunni.
ðventunni.

www.teogkaffi.is

Niðurgreiða starfsmenn með bótum
ATVINNA Tryggja á allt að 1.500 atvinnulausum störf

með nýjum samstarfssamningi ríkis, sveitarfélaga
og aðila vinnumarkaðarins.
Meðal þeirra úrræða sem grípa á til er að greiða
andvirði atvinnuleysisbóta til fyrirtækja sem ráða
fólk sem skráð er án atvinnu í allt að tólf mánuði.
„Flestir vita að atvinnuleysi, og þá sérstaklega
langvinnt atvinnuleysi, getur haft skelfileg áhrif á
einstaklinga. Atvinnuleysið hefur líka slæm áhrif
á borgir, andann, drifkraftinn og auðvitað líka
útsvarið,“ sagði Jón Gnarr borgarstjóri þegar skrifað var undir samninginn.
Áherslan verður lögð á að skapa störf og önnur
úrræði fyrir þá sem hafa verið atvinnulausir lengi.
Áætlað er að aðgerðirnar lækki meðalatvinnuleysið
á komandi ári um 0,7 prósentustig.
Samkvæmt samningnum sem undirritaður var í
gær eiga sveitarfélögin í landinu að skapa um helming þeirra starfa sem eiga að verða til, en fyrirtæki
á almennum markaði hinn helminginn.
Þá á að skylda alla atvinnulausa til að sækja
„atvinnumessur“ í febrúar til að hjálpa þeim að
finna störf.
- bj

UNDIRRITAÐ Guðbjartur Hannesson velferðarráðherra, Jón
Gnarr borgarstjóri og aðrir sem koma að samningnum undirrituðu hann formlega í Ráðhúsi Reykjavíkur í gær.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Ilmandi kaffi frá Kaffitári og gómsætt konfekt frá Nóa Siríus
í boði milli kl. 14 og 17 um helgina
L
Laugardagur 17. desember
K
Kl. 14 Íþróttaálfurinn og Solla stirða sprella með krökkunum
Jólasveinar kíkja í heimsókn
K
Kl. 15 Ólafur Már Svavarsson syngur ljúfa jólatóna
K
Kl. 16 Jónsi ﬂytur vel valin lög
Jólasveinarnir gleðja börnin
S
Sunnudagur 18. desember
Kl. 14 Helga Möller og Raggi Bjarna syngja inn jólin
Jólasveinar gleðja börnin
Kl. 15 Íþróttaálfurinn og Solla stirða skemmta sér með krökkunum
Kl. 16 Jólasveinar verða á vappi

Opið til 22 öll kvöld til jóla

Þau sem koma fram sem Solla Stirða og Íþróttaálfurinn eru samþykkt af Latabæ. Latibær®& © 2011 Latibær ehf. Öll réttindi áskilin.

Ljúf jólastemning
og töfrandi tónar

KAUP SALA

GJALDMIÐLAR
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GENGIÐ 16.12.2011

Bandaríkjadalur

121,87

122,45

Sterlingspund

189,40

190,32

Evra

158,79

159,67

Dönsk króna

21,359

21,483

Norsk króna

20,363

20,483

Sænsk króna

17,562

17,664

Japanskt jen

1,5636

1,5728

SDR

187,47

188,59

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
217,1696
HEIMILD: Seðlabanki Íslands

Assange fær að áfrýja í Bretlandi og Manning kemur fyrir rétt í Bandaríkjunum:

Lánshæfiseinkunn staðfest:

Endasleppt upphaf yfirheyrslna

Horfurnar eru
enn neikvæðar

BRETLAND, AP Julian Assange,

stofnandi Wikileaks, hefur fengið
leyfi til að áfrýja til hæstaréttar
úrskurði um framsal hans til Svíþjóðar
Hæstiréttur Bretlands ætlar
að hlýða á málflutning Assange í
byrjun febrúar, en þangað til þarf
Assange að vera áfram í stofufangelsi heima hjá vini sínum.
Lögreglan í Svíþjóð vill yfirheyra Assange í tengslum við
ásakanir um kynferðisbrot gegn
tveimur konum. Í Bandaríkjunum hófust síðan í gær yfirheyrslur
yfir Bradley Manning, bandaríska

hermanninum sem sakaður er um
að hafa lekið til Wikileaks fjölmörgum skjölum frá Bandaríkjaher, sem áttu að vera leynileg en
voru birt á vef Wikileaks.
Í þeim yfirheyrslum er meiningin að taka afstöðu til þess hvort
mál Mannings verður tekið fyrir
hjá herdómstól. Fyrsta verk lögmanns Mannings var hins vegar
að fara fram á að Paul Almanza,
herforinginn sem átti að stjórna
yfirheyrslunum, víki frá í þessu
máli. Yfirheyrslunum yfir Manning var því frestað eftir aðeins
hálftíma.
- gb

EFNAHAGSMÁL Matsfyrirtækið

Moody´s hefur staðfest lánshæfiseinkunn Íbúðalánasjóðs Baa3
með neikvæðum horfum.
Í rökstuðningi sínum bendir
Moody‘s á að þrátt fyrir ríkisábyrgð á Íbúðalánasjóði tryggi
það ekki að greiðslur verði tímanlegar fari Íbúðalánasjóður í þrot.
Þrot sjóðsins telur Moody‘s hins
vegar ólíklegt vegna virkrar
aðkomu stjórnvalda að rekstri
hans og stöðu Íbúðalánasjóðs á
íslenskum íbúðalána- og skuldabréfamarkaði.
- óká

JULIAN ASSANGE Verður áfram í stofu-

fangelsi í Bretlandi fram á næsta ár.
NORDICPHOTOS/AFP

Er fólksflóttinn ofmetinn?

Harmleikur í Svíþjóð:

10 ára kyrkti
fjögurra ára

Því er haldið fram í opinberri umræðu að mikill fólksflótti bjagi þá mynd sem tölur um atvinnuleysi gefa.
Þegar dæmið er reiknað er það ekki raunin. Atvinnuleysistölur væru aðeins 0,3 til 0,8% hærri en þær eru.

SVÍÞJÓÐ Tíu ára drengur hefur

viðurkennt að hafa valdið dauða
fjögurra ára drengs í Ljungby
í Svíþjóð í október síðastliðnum með því að kyrkja hann með
sippubandi.
Yngri drengurinn hvarf af leikvelli 16. október síðastliðinn eftir
deilur. Sama kvöld fannst hann
látinn í skógarlundi nálægt heimili sínu. Faðir, sem var á leikvellinum, kvaðst síðar hafa séð börn
elta litla drenginn í átt að skóginum. Lögreglan vill ekki tjá sig
um ástæður deilnanna sem leiddu
til dauða litla drengsins.
- ibs

Auka möguleika skautafólks:

Skoða svell við
Kópavogslaug
TÓMSTUNDIR Góðir möguleikar

eru til að koma upp skautasvelli
á Vallargerðisvelli við Sundlaug Kópavogs – séu veðurfarslegar aðstæður hagstæðar. Þetta
kemur fram í
svari embættismanna bæjarins við fyrirspurn Hjálmars
Hjálmarssonar,
fulltrúa Næst
besta flokksins
og forseta bæjarstjórnar.
Meðal annars
HJÁLMAR
þarf að rífa upp
HJÁLMARSSON
yfirborð vallarins áður en svellið er gert, flóðlýsa það síðan og hafa með því
eftirlit. Talið er að stofnkostnaður sé 180 til 200 þúsund krónur
og rekstrarkostnaður 30 til 35
þúsund krónur á dag. Bæjarstjórnin hefur ekki tekið afstöðu
til málsins.
- gar

FRÉTTASKÝRING
Gefur tölfræði um atvinnuleysi villandi
mynd af efnahagsástandinu vegna fjölda
brottfluttra?

Í opinberri umræðu um atvinnuleysi á Íslandi frá hruni er því haldið
fram að hafa beri fólksflótta í huga
á tímabilinu ef greina á vandann af
nákvæmni. Um sex þúsund manns
hafa flutt af landi brott umfram þá
sem hafa leitað aftur heim og því
haldið fram að atvinnuleysistölur
væru 3 til 4 prósentustigum hærra
ef ekki hefði komið til þessa. En er
það svo?
Hafa ber í huga í þessu samhengi
að fjölmargt ræður því hvort og
hvenær fólk flyst búferlum. En að
öllu öðru óbreyttu, ef engin breyting hefði orðið á búferlaflutningum
Íslendinga frá venjubundnu árferði,
má setja upp módel til að meta samband fólksflótta og tölfræði um
atvinnuleysi.
Skráð atvinnuleysi í nóvember
2011 var 7,1%, eða 12.354 atvinnulausir, samkvæmt nýjustu tölum
Vinnumálastofnunar.
Að jafnaði hafa tæplega 500
Íslendingar flutt frá landinu
umfram aðflutta á ári síðustu áratugi, þannig að við horfum fram
hjá þeim fjölda. Á síðustu þremur
árum (2009-2011) hafa að auki 4.500
Íslendingar flust á brott, eða 1.500
að jafnaði á ári, og það er sá fjöldi
sem líta ber til.
Af þessum 4.500 voru um 4.200 á
vinnualdri. Af þessum 4.200 hefðu
um 750 farið í skóla eða verið heimavinnandi, ef miðað er við opinberar
tölur um atvinnuþátttöku almennt,
og 3.450 manns væru því á vinnumarkaði.
Vandamálið er því að áætla hve
margir af þessum 3.450 væru
atvinnulausir.
Í fréttaskýringu um atvinnu-

Í VINNU Verktakafyrirtæki hafa farið illa í hruninu en næga vinnu er að finna í Noregi fyrir iðnaðarmenn.

7,9%

Atvinnuleysi í
nóvember að
teknu tilliti til
brottfluttra Íslendinga.

leysi sem Fréttablaðið birti fyrr á
þessu ári kom fram að meirihluti
þeirra sem þá höfðu flutt var ekki
á atvinnuleysisskrá fyrir flutninga.
Trúlegt er að menn hafi samt í einhverjum mæli flutt vegna þess að
þeir voru að missa vinnu og hefðu
skráð sig atvinnulausa að öðrum
kosti. Þegar menn hætta í vinnu og
flytja til útlanda er trúlega eitthvað
um ráðningar af atvinnuleysisskrá
í staðinn. Við vitum þó að í mörgum
tilvikum taka þeir starfsmenn sem
fyrir eru þau verkefni sem sá brottflutti sinnti, fremur en að ráðinn sé
nýr inn.
Síðan verður að gera ráð fyrir að

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

lausra gefur að atvinnulausir væru
um 1.150 af 3.450. Atvinnulausir í
lok nóvember væru þá 13.504 í stað
12.354. Atvinnuleysið væri þá um
7,6% í stað 7,1%, eða hærra sem
næmi hálfu prósentustigi. Ef gert
er ráð fyrir að fjórðungur væri
atvinnulaus af þeim hópi sem flutti
brott gæfi það 7,4% atvinnuleysi.
Helmingur hópsins gæfi síðan 7,9%
atvinnuleysi.
Samkvæmt dæmi nu hefði
atvinnuleysið á Íslandi því verið
frá 0,3 og upp í 0,8 prósentustigum
hærra ef ekki hefði komið til þessi
brottflutningur Íslendinga síðustu
þrjú ár.
svavar@frettabladid.is

ef þessir 4.500 manns hefðu búið
áfram á Íslandi, þá hefðu þeir skapað einhver störf, bæði beint og svo
óbeint í þjónustu og verslun.
Því er forvitnilegt að reikna út frá
þeim forsendum hvernig dæmið liti
út ef þriðjungur áðurnefnda hópsins væri atvinnulaus, helmingur eða
einn fjórði hópsins.
Dæmi með þriðjungi atvinnu-

VEÐURSPÁ
HEIMURINN
Snjólaug
Ólafsdóttir
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veðurfréttamaður

HELGIN Strekkingur austast í dag
en fremur hægur
vindur um allt
land á morgun.
Stöku él á morgun
en fínt veður í
jólaundirbúning.
Vaxandi S-átt SV-til
á sunnudag með
úrkomu síðdegis
og á sunnudagskvöld. Nokkuð bjart
og hægur vindur
A-til.

/Y¤YP]tS4<4
Öflugur 700 W mótor.
Blandari og grænmetiskvörn
fylgja með.
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Fullt verð: 69.900 kr.
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Vaxandi S-átt
SV-til.
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Billund
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Frankfurt
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Friedrichshafen

5°

Gautaborg

4°

Las Palmas
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Berlín

Kaupmannahöfn
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Á MORGUN
Fremur hægur
vindur.
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19°

Basel

4°
22°

London

5°

Mallorca

17°

New York

10°

Orlando

23°

Ósló

1°

París

11°

San Francisco

15°

Stokkhólmur

4°

Vindhraði er í m/s.
Hitastig eru í °C.
Gildistími korta er um hádegi.
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Jólatré, útsölustaðir okkar eru
í eftirfarandi verslunum:

Skútuvogi, Grafarholti, Selfossi, Hvolsvelli, Akureyri,
Dalvík, Egilsstöðum og Reyðarfirði.

Jólalandið Skútuvogi
JÓLASVEINAR
SKEMMTA BÖRNUNUM

laugardag kl. 14:00
4:00
sunnudag kl. 14:00
4:00

JÓLATRÉ
í 35 ár
Blómaval hefur se
lt Íslendingum
jólatré í yfir 35 ár.
Sérvalinn
Normansþinur, ísl
enskt rauðgreni
og íslensk stafafur
a.
Einnig gott úrval
af gervitrjám.
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Túlípanar

10 stk

Grenibúnt

1.490
Sýpris
í jólapotti

499

Allar upplýsingar birtar með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl.
Úrval getur verið misjafnt milli verslana.

2 fyrir 1
699
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KJÖRKASSINN

Landsbankinn fellir niður lán sem veitt voru í tengslum við stofnfjáraukningu í þremur sparisjóðum:

Landsbankinn fellir niður lán stofnfjáreigenda
VIÐSKIPTI Landsbankinn mun fella

Hefur þú svikið undan skatti á
árinu?
JÁ

17%
83%

NEI
SPURNING DAGSINS Í DAG:

Á að draga til baka ákæru á
hendur Geir H. Haarde fyrir
landsdómi?
Segðu þína skoðun á visir.is

niður flest þau lán sem veitt voru
til ríflega 500 einstaklinga og 30
lögaðila við stofnfjáraukningu í
Sparisjóðnum í Keflavík, Sparisjóði Húnaþings og Stranda og
Sparisjóði Vestfirðinga árið 2007.
Þetta gerir bankinn í kjölfar
nýlegs dóms Hæstaréttar þar sem
stofnfjáreigendur í Byr sparisjóði
og Sparisjóði Norðlendinga voru
sýknaðir af innheimtukröfum
vegna sambærilegra lána.
Landsbankinn eignaðist lánin
við yfirtökuna á SpKef í mars en
Sparisjóðirnir þrír sameinuðust

Landsbankinn gat í gær ekki
gefið upp heildarupphæð lánanna
þar sem ekki sé búið að klára
vinnu við að yfirfara lánin. Líklegt má þó telja að þetta hafi samtals verið lán upp á hundruð milljóna hið minnsta og jafnvel vel það.
„Aðalatriðið er að þarna er um
að ræða fólk sem fékk vonda ráðgjöf og lenti í algjörum forarpytti. Þetta fólk er að losna undan
þessum byrðum sem hafa verið
mörgum mjög þungbærar,“ segir
Kristján Kristjánsson, upplýsingafulltrúi Landsbankans.
- mþl

LANDSBANKINN Landsbankinn eignað-

ist umrædd lán við yfirtökuna á SpKef í
vor.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Tölvuþrjótar stjórna
10% íslenskra tölva

JÓLA

Hægt er að nota tugi þúsunda sýktra íslenskra tölva til að gera netárásir og
senda ruslpóst. Íslenskar tölvur eru þær sjöttu sýktustu í heimi samkvæmt nýrri
rannsókn. Auðveldar mögulega netárásir á íslenskar vefsíður segir sérfræðingur.

Spilaðu með og láttu
sólina leika við þig!
þig
g!

TÆKNI Tíunda hver tölva á Íslandi

TENERIFE
2-3 stjörnu hótel
14 nætur - hálft fæði
FRÁ

undir merkjum SpKef árið 2008.
Dómur Hæstaréttar byggði á því
mati að stofnfjáreigendum hefði
verið veitt villandi ráðgjöf við lánveitinguna. Í fréttatilkynningu frá
Landsbankanum segir að í þessari
ákvörðun felist viðurkenning á
því að ráðgjöf til kaupenda hafi af
hálfu viðkomandi sparisjóða verið
ýmist röng eða ófullnægjandi.
Landsbankinn mun eins og áður
sagði fella flest lánin niður. Þetta
á þó ekki við um lán þar sem stofnfjárbréf hafa verið seld en andvirðinu ekki ráðstafað til greiðslu
lánsins eins og samið var um.

99.900 kr.

á mann m.v lágmark 2 aðila í bókun.
Brottfarir 3. jan & 17.jan

Draumagjöﬁn í ræktina
FORERUNNER 610
s¬ Â
¬ R¬ME¡¬SNERTISKJÉ¬OG¬ÉKAmEGA¬
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Ögurhvarfi 2, 203 Kópavogi
S: 577 6000 | www.garmin.is

Hvílíkur léttir

er sýkt af óværu sem gerir tölvuþrjótum kleift að nota hana til að
gera netárásir, senda ruslpóst eða
stela upplýsingum úr tölvunni
sjálfri.
Ísland er í sjötta sæti yfir þau
lönd þar sem hlutfall af smituðum tölvum er hæst. Hlutfallslega flestar tölvur eru smitaðar
í Grikklandi og Ísrael, þar sem
fimmta hver tölva er sýkt. Þetta er
niðurstaða rannsóknar sem unnin
var við tækniháskólann í Delft í
Hollandi.
Miðað við fjölda heimila sem eru
með netið má búast við að um 115
þúsund fjölskyldur á Íslandi eigi
eina eða fleiri tölvur. Á mörgum
heimilum eru fleiri en ein tölva,
og því hægt að áætla að tugir þúsunda íslenskra tölva séu sýktar.
Tölvuþrjótar geta notað sýktar
tölvur til ýmissa verka. Með því að
tengja saman mikinn fjölda í einu
er hægt að nota þær til að gera
netárásir á vefsíður fyrirtækja og
stofnana, og setja þær á hliðina í
lengri eða skemmri tíma, segir Jón
Kristinn Ragnarsson, sérfræðingur í upplýsingatækni hjá Deloitte.
Í raun getur hver sem er leigt
þjónustu slíkra tölvuþrjóta, og
fengið þar með aðgang að þúsundum tölva til einhverra verka í
stuttan tíma fyrir lítið fé.
Einnig er hægt að nota tölvurnar
til að senda ruslpóst í miklu magni
án þess að eigandi tölvunnar verði
þess var. Með því að smita tölvuna geta tölvuþrjótar einnig nálgast allar upplýsingar sem þar er
að finna og fara þar í gegn. Þar
á meðal allt sem slegið er inn á
lyklaborðið, segir Jón Kristinn.
Hann bendir á að mat hollensku
sérfræðinganna sé trúlega fremur varfærið og það séu sannarlega
alvarlegar fréttir að svo hátt hlutfall íslenskra tölva sé sýkt. Hingað
til hafi mátt búast við að takmörk
á netumferð til landsins í gegnum

STELA Tölvuþrjótar geta stolið ýmiss konar viðkvæmum upplýsingum úr sýktum
tölvum og selt öðrum, til dæmis upplýsingar um kreditkort og bankareikninga.
NORDICPHOTOS/AFP

Sýktar tölvur
Hlutfall tölva sem tölvuþrjótar geta stýrt
Grikkland 20,2%
Ísrael 19,9%
Indland 16,4%
Portúgal 14,7%
Síle 11,2%
Ísland 10,4%
Pólland 9,9%
Brasilía 9,2%
Eistland 8,5%
Írland 8,0%
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Tölvunotendur noti almenna skynsemi
Tölvueigendur sem grunar að tölvur þeirra séu sýktar ættu að byrja á
að nýta sér ókeypis þjónustu vírusvarnarfyrirtækja á netinu og skanna
tölvurnar. Það má til dæmis gera í gegnum vefsíðuna housecall.trendmicro.
com, segir Jón Kristinn Ragnarsson, sérfræðingur hjá Deloitte.
Þegar tölvan hefur verið skönnuð er rétt að setja upp bæði vírusvörn og
eldvegg, og gæta að því að hvort tveggja sé alltaf uppfært. Hægt er að stilla
þessi forrit á að leita sjálf að nýjustu uppfærslum án þess að notandinn
þurfi nokkuð að gera.
Aldrei er hægt að tryggja algerlega að tölvur smitist ekki af vírusum þó
uppfærð vírusvörn sé í tölvunni. „Lykilatriðið er samt að nota almenna
skynsemi á netinu og opna ekki hvað sem er. Þumalputtareglan er sú að
ef eitthvað hljómar eins og það sé of gott til að vera satt er það sennilega
reyndin,“ segir Jón Kristinn.

sæstrengi gæti verndað landið að
einhverju leyti fyrir álagsárásum
á vefsíður. Séu svo margar tölvur

sýktar hér á landi sé lítið hald í
þeim vörnum.
brjann@frettabladid.is

Dráttarbátur var fenginn frá Noregi til að draga flutningaskipið Ölmu í slipp:

Slippurinn á Akureyri gerir við
Fjölskyldupakki

NÝTT

20% afsláttur
Verð áður: 1.659 kr.

Verð nú: 1.327 kr.

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

IÐNAÐUR Flutningaskipið Alma
verður dregið norður á Akureyri
til viðgerðar hjá Slippnum. Skipið hefur legið við landfestar á
Fáskrúðsfirði síðan 6. nóvember.
Norski dráttarbáturinn Stadt Valiant kom til landsins í gær vegna
verkefnisins.
Slippurinn á Akureyri hefur gert
samning við eigendur flutningaskipsins Ölmu um viðgerð á stýri
skipsins, auk annarra viðgerða
sem þörf er á. Eins og kunnugt er
missti skipið stýrið í Hornafjarðarósi 5. nóvember síðastliðinn. Skip
Loðnuvinnslunnar, Hoffell SU, dró
skipið til hafnar þar sem það hefur

FRÁ BJÖRGUN ÖLMU Það var Hoffell

SU frá Fáskrúðsfirði sem dró Ölmu til
hafnar á Fáskrúðsfirði. Myndin er tekin
af skipverja. MYND/GUNNAR HLYNUR ÓSKARSSON

legið síðan. Systurskip Ölmu hafði
fyrr flutt farminn, 3.000 tonn af
sjávarafurðum, áleiðis á markað.

Til stóð að Þór, nýtt skip Landhelgisgæslunnar, myndi annast
verkefnið en ekkert varð af því
eftir að smávægileg bilun kom
upp í skipinu.
Anton Benjamínsson, framkvæmdastjóri Slippsins, segir
verkefnið góða viðbót þó það sé
ekki stórt. Verið er að smíða nýtt
stýri erlendis en ekki er von á
varahlutunum til landsins í bráð.
Á meðan verður öðrum viðgerðum sinnt, til dæmis stálviðgerðum á búk skipsins. Ef veður leyfir er von á skipunum norður á
mánudagsmorgun.
- shá

ENNEMM / SÍA / NM49313

Hafðu Yrsu
hjá þér um jólin
1.000 kr.

Hljóðbók og tónlist fylgja með í jólapakkann
fyrir GSM viðskiptavini Símans
Netnotkun
á 0 kr. í
1 mán. fylgir
spjaldtölvum

Þegar þú kaupir Samsung Galaxy SII
eða Samsung Galaxy Tab hjá Símanum
færðu Brakið eftir Yrsu Sigurðardóttur á
hljóðbók og mánaðaráskrift að Tónlist.is

SAMSUNG
SAMSUNG
GALAXY TAB 10.1 GALAXY TAB 8.9

SAMSUNG GALAXY SII

Loksins komin til Íslands.

Nettur snjallsími á frábæru verði.

Frábær græja fyrir leik og starf.

6.490 kr. 5.990 kr.
á mánuði í 18 mánuði*

*Greiðslugjald 325 kr. bætist við mán. gjald

á mánuði í 18 mánuði*

Staðgreitt: 114.900 kr.

Staðgreitt: 104.900 kr.

TAB 10.1 = 10.1”skjár

TAB 8.9 = 8.9”skjár

Hljóðbókin Brakið

5.990 kr.

Mánaðaráskrift
að Tónlist.is

Staðgreitt: 99.900 kr.

Netnotkun á 0 kr.
í 1 mán. fylgir

á mánuði í 18 mánuði*

1.000 kr. notkun á
mán. í 12 mán. fylgir
Hljóðbókin Brakið
Mánaðaráskrift
að Tónlist.is

siminn.is/vefverslun
l

notkun á mán.
í 12 mán. fylgir
símanum
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VEISTU SVARIÐ?

1. Hvað hefur Íraksstríðið kostað
mörg mannslíf, að talið er?

2. Hver er formaður Mæðrastyrksnefndar Reykjavíkur?
3. Hvenær var Framsóknarflokkurinn stofnaður?
SVÖR

Fjórir karlmenn smygluðu inn sterku kókaíni, sem gefið hefði nær fjögur kíló:

Lagst á eitt í aðstoð til Afríku:

Sjötugt burðardýr með kókaín

Hafa safnað
átta milljónum

DÓMSMÁL Ríkissaksóknari hefur
ákært fjóra menn fyrir Héraðsdómi Reykjaness fyrir stórfellt
fíkniefnabrot.
Mennirnir sem allir eru íslenskir lögðu á ráðin og stóðu saman að
innflutningi frá Danmörku á samtals ríflega 877 grömmum af kókaíni. Við efnarannsókn kom í ljós
að efnið var mjög sterkt og hefði
reynst unnt að framleiða úr því
nær fjögur kíló af svokölluðum
neysluskömmtum.
Þremur mannanna sem eru á
milli tvítugs og þrítugs er gefið
að sök að hafa lagt á ráðin um inn-

KÓKAÍN Íblandað hefði kókaínmagnið

verið nær fjögur kíló eða rúmlega 3,7.

flutninginn, þar með talið fjármögnun, skipulagningu og ferðatilhögun nokkru áður en látið var
til skarar skríða. Einn þeirra fékk
svo mann um sjötugt til fararinnar, veitti honum leiðbeiningar um

1. 150 þúsund. 2. Ragnhildur G. Guðmundsdóttir. 3. 16. desember 1916.

Nýtt Alzheimer-lyf í þróun:

Tollgæslan fann smyglvarning um borð í Goðafossi:

Bætir minni og
stöðvar skaða

Skipverjar smygluðu
víni og vindlingum

VÍSINDI Tilraunir með nýtt lyf við
Alzheimer-sjúkdómnum fylla
vísindamenn von um að það geti
stöðvað sjúkdóminn og bætt
minni sjúklinga sem þjást af
völdum hans.
Lyfið er í þróun hjá Salk-rannsóknarstofnuninni í Bandaríkjunum. Það hefur þegar stöðvað framgöngu sjúkdómsins í
músum. Ekkert lyf sem nú er á
markaði hefur sömu virkni og
þetta nýja lyf. Raunar hefur lyfið
einnig bætt minni þeirra músa
sem ekki höfðu verið smitaðar af
Alzheimer í þágu vísindanna.
Stutt er í að leyfi fáist til að
nota lyfið á fólk í tilraunaskyni.
Enn er óvíst hvort það hefur
sömu áhrif á fólk og það hefur á
tilraunadýrin. Reynist lyfið vel
munu líða nokkur ár þar til lyfið
fer í sölu.
- bj

ferðatilhögun og afhenti honum
farsíma, bókunarnúmer flugs og
200 þúsund krónur í reiðufé fyrir
ferðakostnaði og uppihaldi. Maðurinn hitti síðan einn þremenninganna í Kaupmannahöfn, tók við
fíkniefnunum af honum og flaug
síðan til landsins með þau falin í
farangri sínum. Tollverðir fundu
svo kókaínið í fórum hans þegar
hann kom.
Þá er einn ungu mannanna einnig ákærður fyrir vörslu á kannabisefnum sem hann afhenti lögreglu þegar hann var handtekinn.
- jss

HJÁLPARSTARF Rauði kross Íslands

og bandaríska lyfjafyrirtækið
Alvogen hafa gert með sér samstarfssamning til þriggja ára.
„Starfsmenn Alvogen í 20 löndum hafa undanfarnar vikur staðið
fyrir söfnunarátakinu Alvogen for
Africa og safnað fjárframlögum
meðal samstarfsmanna og samstarfsaðila,“ segir á vef Rauða
krossins. Þegar hafa safnast um
átta milljónir. Gert er ráð fyrir að
félagið styrki starf Rauða krossins
í Afríku um að minnsta kosti tíu
milljónir á samningstímanum. - óká

TOLLGÆSLA Tollgæslan fann þriðju-

daginn 13. desember talsvert
magn af smyglvarningi í flutningaskipinu Goðafossi við komu
þess til landsins.
Alls tóku níu tollverðir þátt
í aðgerðinni. Þeir lögðu hald á
smyglvarninginn, sem reyndist
vera um þrjátíu karton af vindlingum, þrjátíu lítrar af sterku
víni, tæplega tíu lítrar af bjór og
þrír lítrar af léttvíni. Níu skipverjar hafa viðurkennt að eiga varninginn og telst málið upplýst. Tollgæslan gerir árlega upptækt mikið
magn af ólöglega innfluttum varningi sem reynt er að smygla til
landsins. Mörg þessara mála upplýsast eingöngu vegna aðstoðar
almennings.
- jss

BJÖLLUNNI HRINGT Finnur Árnason, forstjóri Haga, og Páll Harðarson, forstjóri Kaup-

hallarinnar, hringdu bjöllu Kauphallarinnar í gærmorgun þegar bréf í Högum voru
tekin til viðskipta. Um er að ræða fyrstu nýskráningu eftir bankahrun. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

SMYGLGÓSSIÐ Hluti af smyglinu sem

tollgæslan fann um borð í Goðafossi.

Bréf í Högum
upp um 18,1%
Hlutabréf í Högum hækkuðu um tæpan fimmtung
á fyrsta degi viðskipta. Virði hlutar stjórnenda Haga
jókst um 100 milljónir. Horn er næst á markað.
VIÐSKIPTI Hlutabréf í Högum
hækkuðu um 18,1% í gær, sem
var fyrsti dagur viðskipta með
þau. Gengi bréfanna í útboði í
byrjun desember var 13,5 krónur
á hlut en lokagengi dagsins í gær
var 15,95. Heildarviðskipti með
bréfin námu 530 milljónum króna.
Því jókst heildarvirði hlutabréfa í
Högum úr 16,4 milljörðum króna í
19,4 milljarða króna á fyrsta degi
viðskipta, eða um þrjá milljarða
króna.
Þrjú þúsund fjárfestar keyptu
30% hlut í Högum á genginu 13,5 í
útboði sem lauk fyrir rúmri viku.
Fjárfestarnir greiddu samtals 4,9
milljarða króna fyrir. Virði þess
hlutar er nú 5,8 milljarðar króna.
Annar hópur fjárfesta hefur
einnig þegar ávaxtað eignarhlut
sinn. Í febrúar 2011 seldi Arion
banki 34% hlut í Högum til Búvalla
slhf. á genginu 10. Hópurinn fékk
auk þess forkaupsrétt á 10% eignarhlut til viðbótar á genginu 11.
Samtals greiddu Búvellir því um
5,4 milljarða króna fyrir þennan
44% hlut í Högum. Virði þessa
hlutar, miðað við lokagengi viðskipta í gær, er rúmlega 8,5 milljarðar króna. Því hefur virði hans
aukist um 3,2 milljarða króna, eða
um 57%.
Þá eru ótaldir fimm stjórnendur Haga sem fengu 1,4% hlut
í félaginu endurgjaldslaust frá
Arion banka fyrr á þessu ári. Virði
hlutarins var 170 milljónir króna

Glæsileg gjöf fylgir
Framtíðarreikningi
Við stofnun eða innlögn á Framtíðarreikning
barns að upphæð 5.000 kr. eða meira fylgir
Stóra Disney Köku- & brauðbókin með*.
Tilvalin jólagjöf sem vex með barninu.
Komdu við í næsta útibúi Arion banka.
Framtíðarreikningur — gjöf til framtíðar

a ionbanki.is — 444 7000
ar

*Á meðan
birgðir endast

miðað við gengið 10. Virði hans
miðað við lokagengi gærdagsins
er 271,2 milljónir króna, og hefur
því aukist um 100 milljónir króna
á nokkrum mánuðum.
Mun meiri eftirspurn er eftir
bréfum í Högum en framboð. Það
kom bersýnilega fram í útboðinu
í síðustu viku þegar eftirspurnin
var áttföld. Arion banki á 21,7%
hlut sem geymdur er inni í dótturfélaginu Eignabjargi. Bankinn
og Búvellir gerðu hins vegar með
sér samkomulag um gagnkvæmar
söluhömlur sem gilda út febrúar
2012. Þær hömlur ná til 19% hlutar
í eigu bankans og 12% hlutar í eigu
Búvalla. Því getur bankinn sett
lítið magn af bréfum út á markaðinn sem stendur. Arion þarf að
selja allan hlut sinn í Högum fyrir
1. mars næstkomandi að kröfu
Fjármálaeftirlitsins (FME).
Páll Harðarson, forstjóri Kauphallarinnar, segir það ánægjulegt
að viðskipti með bréf í Högum hafi
verið jafn virk og raun bar vitni.
„Þetta voru viðskipti með tæplega
530 milljónir króna. Það er fáheyrð
upphæð í seinni tíð og það sýnir að
áhugi á viðskiptum á markaði er
að kvikna aftur.“ Tilkynnt hefur
verið um að Horn fjárfestingafélag, í eigu Landsbanka Íslands,
sé í skráningarferli og stefni á
skráningu snemma á næsta ári.
Páll vill ekki nefna neinar dagsetningar í þeim efnum.
thordur@frettabladid.is

Birting viðauka mun ekki hafa eftirmála
Degi eftir að útboði Haga lauk, þann 9. desember, var birtur viðauki við
skráningarlýsingu félagsins. Í viðaukanum voru upplýsingar um bætta fjárhagsstöðu Haga upp á 510 milljónir króna, sem varð ljós í kjölfar endurútreiknings Arion banka á gengistryggðum lánum félagsins.
Hvorki Kauphöll Íslands né Fjármálaeftirlitið (FME) segja að birtingin
muni hafa neina eftirmála fyrir Haga þrátt fyrir að þessar upplýsingar
hafi ekki legið fyrir þegar útboðið átti sér stað. Arion banki hafi lagt fram
skýringar á málinu gagnvart báðum aðilum sem telja þær fullnægjandi. Í
skriflegu svari FME til Fréttablaðsins segir að eftirlitið hafi „lesið yfir viðaukan
og hann verið staðfestur af Kauphöll. Frekari skoðun viðaukans er ekki fyrirhuguð að sinni“.
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Gönguskór úr rúskinni
með grófum og slitsterkum
CONTAGRIP-sóla.
Dömu- og herrastærðir.
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Aðsniðin vetrarúlpa með þykku og hlýju fóðri. Litir: Rauð, svört.
Stærðir: 36-48.

Göngusokkar úr teygjanlegri ullarblöndu.
Dömu- og herrastærðir.

Vandaðir gönguskór úr leðri með vatnsheldri GORE-TEX öndunarﬁlmu.
Innlegg laga sig að fæti notandans. Meðalstífur HYPERGRIP-sóli gefur
gott grip á göngu utan vega. Dömu- og herrastærðir.
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Göngulegghlífar með
ð AQUAMAXA
vatnsvörn. Dömu- og her
errastærðir.

Síðermabolur úr mjúku og hlýju teygjanlegu efni.
Innsta lag, næst líkamanum. Dömu- og herrastærðir.

Stækkanlegir göngustaﬁr.
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Þrír karlmenn ákærðir fyrir vörslu á rúmlega 374 grömmum af fíkniefnum:

Maður og stúlka huldu andlit:

Þurrkuðu kókaín sem lá í jörðu í ár

Par rændi með
hamri og kylfu

DÓMSMÁL Ríkissaksóknari hefur

MINNSTA KONA HEIMS Átján ára

ákært þrjá litháíska karlmenn í
kókaínmáli sem upp kom á Suðurlandi í október síðastliðnum.
Einum mannanna er gefið að
sök að hafa flutt inn rúmlega 374
grömm af kókaíni ætluðu til söludreifingar hér á landi. Fíkniefnin
hafi hann flutt hingað í ferðatösku
og falið þau í jörðu.
Þessum manni, auk hinna
tveggja, er svo gefið að sök að hafa
í október haft ofangreind efni í
vörslu sinni í sumarhúsi í Ölfusborgum. Þar voru mennirnir að
bauka við að þurrka þau, því þau

indversk stúlka, Jyoti Amge, tók í
vikunni við viðurkenningarskjali frá
heimsmetabók Guinness þess efnis að
hún teljist minnsta kona heims, aðeins
62,8 sentimetrar á hæð. NORDICPHOTOS/AFP

Óhugnaður í Danmörku:

REYKJAVÍK

Hæstiréttur
mildaði dóm
yfir níðingi

Jólamarkaður í miðborginni
Jólamarkaðurinn á Ingólfstorgi verður
opinn alla daga fram að jólum frá
klukkan 14 til 20 og verslanir verða
opnar frá klukkan10 til 22 allt til jóla,
sumar jafnvel enn lengur.

BORGARBYGGÐ

DANMÖRK Hæstiréttur í Danmörku hefur mildað dóm yfir
manni sem misnotaði börn sín
kynferðislega, beitti þau líkamlegu ofbeldi og vanrækti þau.
Maðurinn og fyrrverandi eiginkona hans voru dæmd í júní. Mál
þeirra hefur vakið mikinn óhug í
Danmörku og er talið hið versta
sinnar tegundar. Fjölskyldan bjó
í niðurníddu húsi í Brønderslev.
Maðurinn fékk ótímabundinn
dóm í júní en þeim dómi var nú
breytt í ellefu ára fangelsi. Líklegt þykir að hann verði laus úr
fangelsi eftir fimm ár. Konan
verður hins vegar líklega látin
laus fyrir jól og hyggst halda
jólin með börnum sínum.
- þeb

Vilja yfirlögregluþjón á fund
Byggðaráð hefur óskað eftir því að
fá yfirlögregluþjóninn í Borgarnesi á
fund vegna fyrirhugaðrar fækkunar í
löggæsluliðinu þar og í Dölunum.

ALÞINGI
Vilja bjóða Liu Xiaobo hæli
Þingmennirnir Björn Valur Gíslason
og Þráinn Bertelsson hafa lagt fram
þingsályktunartillögu um að kínverska
friðarverðlaunahafanum og mannréttindafrömuðinum Liu Xiaobo verði
boðið pólitískt skjól á Íslandi. Liu var
dæmdur í 11 ára fangelsi árið 2003
fyrir vinnu sína að umbótum í Kína.

Íslensk hönnun
Íslenskt handverk

Metal
GHVLJQ

Stefán Bogi gullsmiður
Metal design • Skólavörðustígur 2 • sími 552 5445

-yODEyN
YHLåLPDQQVLQV

VÖTN &
V
Stangve

iði á Ísla

EIÐI

ndi 201

1

ÖLFUSBORGIR Mennirnir þurrkuðu

kókaínið í orlofshúsi í Ölfusborgum.

voru blaut eftir að hafa legið um
eitt ár í jörð. Mennirnir voru einnig með íblöndunarefni auk acetons,
edikssýru og fleiri efna.

Samkvæmt upplýsingum Fréttablaðsins er ekki vitað með vissu
hvar maðurinn gróf kókaínið, en
hann mun hafa greint frá málinu
með þessum hætti við yfirheyrslur.
Umræddur maður hafði á rannsóknarstigi málsins verið úrskurðaður í farbann í héraðsdómi og var
þá látinn laus. Hæstiréttur sneri
þeim úrskurði við og var maðurinn þá handtekinn aftur og hnepptur í áframhaldandi varðhald, sem
rennur út 30. desember næstkomandi. Hinir mennirnir tveir eru í
farbanni.
- jss

DÓMSMÁL Karlmaður um þrítugt

og tæplega tvítug stúlka hafa
verið ákærð fyrir rán. Þeim er
gefið að sök að hafa í mars farið
í söluturninn Leifasjoppu við
Iðufell, með andlit sín hulin og
vopnuð hamri og hafnaboltakylfu.
Höfðu þau í hótunum. Stúlkan
braut afgreiðsluborðið með hamrinum áður en maðurinn tók tíu til
fimmtán þúsund krónur úr peningakassanum. Maðurinn er einnig ákærður fyrir dóp- og áfengisakstur í tvígang, þar sem hann ók
á tvo bíla.
- jss

Geirsmál er sprengja
inn í áætluð þinglok
Engin sátt er um hvernig þinglokum verði háttað eftir tillögu formanns Sjálfstæðisflokksins um að draga ákæru á Geir H. Haarde til baka. Stjórnarliðar
vilja ekki taka málið á dagskrá. Deilt um hvort málið sé tækt til þingmeðferðar.
FRÉTTASKÝRING
Hvaða áhrif hefur tillaga um afturköllun ákæru á Geir H. Haarde á
þingstörfin?

Tillaga Bjarna Benediktssonar,
formanns Sjálfstæðisflokksins,
kom ei ns og
sprengja inn í
þingið á síðustu
dög u m fy r i r
þinglok. Þingmenn Sjálfstæðis- og F ramsóknarflokks
krefjast þess
að málið verði
ÓLÍNA
tekið á dagskrá
ÞORVARÐARDÓTTIR fyrir þinglok.
Óvissa ríkir um hvort málið er
þingtækt.
Líkt og Fréttablaðið greindi frá
í gær var reynt að fá þingmenn
annarra flokka sem meðflutningsmenn á tillöguna. Á endanum
lagði Bjarni hana fram einn, seint
á fimmtudagskvöldi. Samkvæmt
dagskrá átti þingstörfum að ljúka
í gær, en eins var búist við að
þau drægjust fram á laugardag.
Þegar Fréttablaðið fór í prentun
hafði engin sátt náðst um hvernig
þingstörfum skildi háttað.
Skyldi svo sem engan undra þar
sem Vinstrihreyfingin – grænt
framboð tók ekki í mál að um eitthvað væri að semja. Mikil kergja
er innan flokksins um að mál af
þessari stærðargráðu komi fram
á lokametrum þingsins. Því komi
ekki til greina að semja sérstaklega um málið. Verði það samþykkt á dagskrá þingsins þurfi
einfaldlega að fjölga starfsdögum, funda fram að jólum og á
milli jóla og nýárs ef með þarf.
Mikil óánægja ríkir meðal
stjórnarliða um hve seint málið
kom fram. Ólína Þorvarðardóttir, þingmaður Samfylkingarinnar, var gagnrýnin á þingi í gær.
„Það er fráleitt að koma með

ALÞINGI Tillaga um að afturkalla ákæru á hendur Geir H. Haarde hefur hleypt
öllum áætlunum um þinglok í uppnám. Óvíst er hvenær þingmenn komast heim
í jólakonfektið.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Stenst málið lög um landsdóm?
Því hefur verið velt upp hvort Alþingi geti yfirhöfuð afturkallað ákæruna á
hendur Geir. Oddný G. Harðardóttir, þingflokksformaður Samfylkingarinnar,
vitnaði í gær í bók Gunnars G. Schram Stjórnskipunarréttur. Þar segir: „Þegar
Alþingi hefur samþykkt málshöfðun og kosið sækjanda, og þingnefnd fimm
manna honum til aðstoðar […] er málið komið úr höndum þingsins. Hvorki
hið sama þing né annað nýskipað getur eftir það afturkallað málssókn.“
Ólafur Jóhannesson, fyrrverandi forsætisráðherra, samdi frumvarp til laga
um landsdóm og í greinargerð hennar segir:
„En eins og nú er, hefur Alþingi engin skipti af málinu, eftir að það hefur
kjörið sóknara. Með kjöri saksóknarnefndar fær Alþingi hins vegar sérstaka
fulltrúa til að fylgjast með saksókninni og ýta á eftir henni, ef þörf gerist.“

þetta mál hér á lokadegi þings
og fráleitt ef forseti lætur sér til
hugar koma að setja þetta mál á
dagskrá hér í dag. Og mér finnst
fráleitast af öllu að einhverjir
skuli hafa látið sér það til hugar
koma að færa réttarhöld hingað
inn í þingsali.“
Óvíst er hver verður lendingin
með meðferð málsins. Stjórnarandstaðan hefur þau tök að geta
tafið mál í ræðustól. Beiti hún
því bragði getur þingið dregist
áfram.

Það kæmi sér illa fyrir áætlanir ríkisstjórnarinnar, því fjölmörgum málum verður að ljúka
fyrir áramót. Þar ber hæst ýmsar
breytingar á sköttum og gjöldum
tengdum fjárlögum.
Óvíst er hvort samkomulag
tekst um meðferð málsins. Fái
það þinglega meðferð er svo
önnur spurning hvernig því reiðir af, hvort meirihluti sé fyrir því
að afturkalla ákæruna á Geir H.
Haarde.
kolbeinn@frettabladid.is

Fagnar tillögum Viðskiptaráðs um afnám gjaldeyrishafta:

Þarf að auka traust á efnahagslífinu
EFNAHAGSMÁL Arnór Sighvatsson,

Veiðisögu

r • Veið
isvæ

ði • Veið
ifrétt

ir • Veið
imenn

liðnu sumri, fróðleikur, veiðisögur og umfjöllun um
veiðisvæði, auk fjölda mynda.

aðstoðarseðlabankastjóri, segist
fagna málefnalegu innleggi Viðskiptaráðs í umræðuna um afnám
gjaldeyrishafta en tillögur sérfræðingahóps ráðsins um hvernig
afnema megi höftin á einu ári voru
kynntar í gær.
Áætlun hópsins snerist annars
vegar um að losa um hina svokölluðu snjóhengju óþolinmóðs fjármagns með því að gefa eigendum
króna kost á að bjóða í langtíma
ríkisskuldabréf í erlendum gjaldmiðlum, og hins vegar um afnám
gjaldeyrishafta í þrepum.
Arnór segir talsverðan samhljóm

milli tillagna
hópsins og áætlunar Seðlabankans þótt áherslur
séu aðrar. Seðlaba nk i n n ger i
ráð fy r i r að
langtíma ríkisskuldabréf verði
boðin út í erlendARNÓR
um gjaldmiðlum
SIGHVATSSON
þótt slíkt útboð
hafi ekki verið útfært.
Arnór segir þá lausn fyrst og
fremst lúta að þeim hluta vandans
sem felist í aflandskrónum í formi
eignar á ríkisskuldabréfum. Hins

vegar komi ekki til greina að leysa
hinn helming vandans, innistæður
erlendra aðila, með þessum hætti.
„Þá værum við að færa skuld
einkageirans, aðallega bankanna,
yfir á ríkissjóð. Skuldir ríkissjóðs
myndu aukast sem hefði áhrif á
lánshæfismat landsins og gæti
valdið verulegum erfiðleikum,“
segir Arnór og telur jafnframt að
við núverandi aðstæður yrði ekki
mikil eftirspurn eftir þessu meðal
aflandskrónueigenda. Fyrst þurfi
að auka traust á íslensku efnahagslífi og í því samhengi sé lykilatriði
að áfram verði rekin aðhaldssöm
stefna í ríkisfjármálum.
- mþl

670ð;0323

!
;031Ô3(

ØY]HS

[ZRYPM[HYNQHMH
-HSSLN\RLY[PU
MmZ[x.HYóOLPT\T

[PS

HMZSm[[\Y

1}SH[Yt
fersk og ilmandi

2ÍXXSKWTIRRERHM
½KNEJEZÆVYHIMPH

NV[[]LYó¶TPRPóY]HS



[PS
HMZSm[[\Y



HMSS\TQ}SHZLYx\TQ}SHOZ\TQ}SHZRYH\[P

.QMZLTNLM\Ym]_[
.QHMHIYtMM`YPYm]H_[H[YQmTHó]VYP

MQSZR`SK\M`YPY[¤RPxmY
:[LRRQHYIHRRH:xTP^^^NHYKOLPTHYPZ

17. desember 2011 LAUGARDAGUR

12
OR KX
GH SH
ZwS YK
R[ JK
9 



„Mynd af Svíakonungi“ sem sænska blaðið Expressen birti hefur valdið titringi hjá sænsku hirðinni:

Klámbúllumyndin af kónginum talin fölsuð
S æn sk a d a gbl aðið
Expressen birti í gær mynd sem
fyrrverandi klámbúllueigandinn
og glæpamaðurinn Mille Markovic fullyrðir að sé af Karli Gústaf Svíakonungi innan um nektardansmeyjar.
Expressen hefur látið sérfræðinga þriggja myndgreiningarfyrirtækja, tveggja breskra og
eins sænsks, rannsaka myndina.
Niðurstaða rannsókna þeirra er
að vissir hlutar myndarinnar
séu falsaðir, samkvæmt frásögn
Expressen.
Á myndinni, sem er af myndSVÍÞJÓÐ
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bandsupptöku, situr karlmaður, hallar sér aftur og
horfir á léttklæddar konur
sem gamna sér í sófa. Viss
tæknileg atriði þykja geta
bent til þess að skipt hafi
verið um andlit á myndinni. Það er ljósara en aðrir
líkamshlutar mannsins auk
þess sem birtan fellur öðruvísi á hann heldur en á
aðra hluta myndarinnar. Markovic,
sem dæmdur
hefur verið
KARL GÚSTAF
fyrir fjölda
SVÍAKONUNGUR

Tóku kannabis og
ofskynjunarsveppi
LÖGREGLUMÁL Lögreglan á Akur-

eyri lagði í fyrradag hald á fimmtíu
grömm af kannabisefnum og 200
þúsund krónur heima hjá manni um
tvítugt. Maðurinn hafði áður verið
handtekinn vegna gruns um akstur
undir áhrifum ólöglegra fíkniefna.
Í bíl hans hafði fundist smáræði af
kannabisefnum, sem leiddi til húsleitarinnar. Peningarnir eru taldir
vera ágóði af fíkniefnasölu.

Í iðnaðarhúsnæði á Akureyri tók lögregla síðan rúmlega
tíu grömm af kannabisefnum
og nokkurt magn ofskynjunarsveppa.
Í gærmorgun var síðan gerð
enn ein húsleit þar sem hald var
lagt á 25 kannabisplöntur auk
tækja til ræktunar hjá manni á
þrítugsaldri. Öll málin þrjú teljast upplýst.
- jss
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en í henni var greint frá meintum
kvennamálum konungs og heimsóknum hans í klúbba glæpamanna.
Meirihluti Svía vill að konungurinn láti af embætti samkvæmt
niðurstöðu könnunar á vegum
TV4 sem gerð var fyrir nokkrum dögum. Staða konungs hefur
versnað enn frekar eftir fréttir
af leynilegum samningaviðræðum náins vinar hans við mafíuna
um að Markovic hætti við birtingu meintra konungsmynda gegn
greiðslu upp á milljónir sænskra
króna.
- ibs

Þrjú fíkniefnamál komu upp á Akureyri:
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afbrota, sagði á leið í
réttarsal í gær að átt
hefði verið við myndina til þess að vernda
stúlkurnar.
Myndin verður birt
í ævisögu Markovic
sem kemur út í janúar. Ævisöguritarinn,
Deanne Rauscher, er
annar höfunda bókar
um konunginn
sem kom út í
fyrra, Den
motvillige
monarken,
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ALÞINGI Allsherjar- og menntamálanefnd hefur lagt fram frumvarp um nýja Íslendinga. Alþingi á eftir að samþykkja frumvarpið.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Tillögur um
nýja borgara
vekja gleði
Mehdi Kavyanpoor segist ekki geta hugsað skýrt, svo
ánægður sé hann með tillögu um íslenskt ríkisfang
honum til handa. Helgi í Góu fagnar því að sonarsonur hans frá Litháen sé á lista allsherjarnefndar.
ALÞINGI Allsherjar- og mennta-

málanefnd Alþingis hefur lagt til
að 24 verði veittur íslenskur ríkisborgararéttur og lagt fram frumvarp þess efnis.
Meðal þeirra nafna sem finna
má á listanum er Mehdi Kavyanpoor. Íraninn komst í fréttir í
mars þegar hann gekk inn í húsnæði Rauða krossins, hellti yfir
sig bensíni og hótaði að leggja að
sér eld. Þetta gerði hann til að mótmæla því að hafa ekki fengið hér
hæli af mannúðarástæðum. Hann
fullyrti að hann hefði sætt pyntingum af hálfu íranskra stjórnvalda.
Mehdi var handtekinn og málið
rannsakað en að lokum var ákveðið að gefa ekki út ákæru þar sem
ekki þótti sýnt fram á að hann
hefði ætlað að skaða aðra en sjálfan sig.
Mehdi var í skýjunum með
ákvörðun nefndarinnar þegar
Fréttablaðið náði tali af honum.
„Mér finnst ég svo heppinn, ég er
svo hamingjusamur,“ sagði hann,
þótt hann gerði þann fyrir vara
að frumvarpið hefði ekki verið
samþykkt. Hann segist ekki hafa
átt von á þessu. „Nei, ég er mjög
hissa og get hreinlega ekki hugsað skýrt.“
Annar sem nefndin leggur til
að fái íslenskt ríkisfang er Siim
Vitsut, tveggja ára sonur Hannesar Þórs Helgasonar, sem Gunnar Rúnar Sigurþórsson myrti í
sumarlok í fyrra. Skömmu eftir
morðið kom í ljós að Hannes átti
son í Litháen.

MEHDI
KAVYANPOOR.

HELGI
VILHJÁLMSSON.

„Ég er mjög ánægður með
þetta,“ segir Helgi Vilhjálmsson
í Góu, faðir Hannesar, um tillögu
nefndarinnar. „Þetta er ekki nema
eðlilegt, pabbi hans var íslenskur
og afi hans líka – rammíslenskur,“
bætir hann við.
Siim litla var útvegaður lögfræðingur til að gæta hagsmuna
hans við málareksturinn gegn
Gunnari Rúnari, hvað bætur og
annað varðaði. Helgi segist hafa
nefnt það við lögmanninn að
gaman væri ef drengurinn öðlaðist
tvöfalt ríkisfang og lögmaðurinn
hafi í kjölfarið gengið í að útbúa
umsókn.
„Auðvitað hefur maður áhuga á
því að drengurinn sé með íslenskan ríkisborgararétt svo maður geti
tekið á móti honum eins og öðrum
barnabörnum. Ég er svona barnakarl,“ segir Helgi.
Allsherjarnefnd bárust 42
umsóknir um ríkisborgararétt að
þessu sinni og lagði til að 24 fengju
hann. Þeir eru frá átján löndum í
Evrópu, Asíu, Afríku og SuðurAmeríku.
stigur@frettabladid.is
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Bónus oftast með ódýrasta jólamatinn og Samkaup-Úrval með dýrasta:
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Mikill verðmunur á jólamat
NEYTENDUR Ódýrasta jólamatinn er

ZZZYHLGLNRUWLGLV

oftast að finna í Bónus. Mikill verðmunur er á reyktu kjöti í verslunum landsins og reyndist mesti
munurinn vera 37 prósent á SS
hamborgarhrygg þegar verðlagseftirlit ASÍ gerði verðkönnun þann
12. desember síðastliðinn. Hryggurinn var dýrastur í Fjarðarkaupum og ódýrastur í Bónus.
Kannað var verð á 72 algengum
matvörum sem verða á borðum
landsmanna yfir jólahátíðina.
Bónus var með lægsta verðið í
42 tilvikum af 72. Samkaup-Úrval
var með hæsta verðið í 35 tilvikum

BÓNUS OFTAST ÓDÝRAST Verslunin
Bónus var oftast með lægsta verðið
samkvæmt könnun ASÍ. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

af 72, en Hagkaup í 33 tilvikum.
Flestar vörurnar sem voru skoðaðar voru fáanlegar í verslunum Hagkaups eða í 69 tilvikum af 72 og í
Fjarðarkaupum 68. Fæstar vörurn-

ar voru fáanlegar hjá Nóatúni eða
aðeins 52 af 72 og í Bónus 53.
Mestur verðmunur, eða 80 prósent, reyndist vera á fersku rauðkáli, sem var dýrast á 348 krónur
hjá Samkaupum-Úrvali en ódýrast
á 193 krónur hjá Nettó. 71 prósents
verðmunur var á rauðum vínberjum sem voru dýrust hjá Nóatúni en
ódýrust hjá Nettó.
Könnunin var í Bónus, Krónunni,
Nettó, Fjarðarkaupum, Samkaupum-Úrvali, Hagkaupum og Nóatúni. Verslanirnar Víðir og Kostur
neituðu þátttöku í könnun verðlagseftirlitsins.
- sv
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Stækkunarglerslampar
Vandaðir
stækkunarglerslampar
í föndur og
fína vinnu.
Góð birta.

29.990,-

14.998,-

REIÐIR ÞORPSBÚAR Nánast daglega hafa þúsundir manna safnast saman á götum Wukan til að mótmæla bæjaryfirvöldum, sem
seldu verktökum landsvæði sem notað hefur verið til landbúnaðar.
NORDICPHOTOS/AFP

Þúsundir þorpsbúa
taka þátt í óeirðum

19.998,-

Mótmæli og óeirðir hafa verið upp á næstum hvern dag í litlu kínversku þorpi.
Þúsundir manna mættu í gær í útför eins íbúanna, sem fullyrt er að hafi látist
af áverkum í fangelsi um síðustu helgi. Deilurnar snúast um rétt til landsvæðis.
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KÍNA, AP Mikil ólga hefur verið und-
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... fyrir Ísland með ástarkveðju

HVÍTA HÚSIÐ/SÍA - 11-1808

Með kaupum á Kærleikskúlunni
styður þú starf í þágu fatlaðra
barna og ungmenna.

anfarna mánuði í Wukan, tuttugu
þúsund manna bæ í sunnanverðu
Kína. Upp úr sauð nú í vikunni
eftir að Xue Jinbo, slátrari sem
hafði talað máli bæjarbúa gagnvart stjórnvöldum, lést í fangelsi
um síðustu helgi.
Þúsundir manna hafa tekið þátt í
mótmælum á götum bæjarins undanfarna daga, nánast daglega. Í
gær mættu svo sjö þúsund manns í
útför Xues, þar sem farið var fögrum orðum um hinn látna.
Deilurnar við stjórnvöld snúast
um landsvæði, sem bæjarbúar
segja að opinberir embættismenn
hafi selt til verktaka án þess að
hafa fengið til þess leyfi frá bæjarbúum, sem hafa notað þetta landsvæði til landbúnaðar og gera til
þess tilkall.

Mótmæli gegn stjórnvöldum á
sveitarstjórnarstigi hafa undanfarin ár orðið æ algengari í Kína.
Sjaldan berast þó miklar fréttir af
slíkum mótmælum út fyrir landsteinana.
Í Wukan hafa mótmælin orðið
háværari og öflugri en víðast
hvar. Mótmælendur hafa reist
vegartálma umhverfis bæinn
og hafa ekki hleypt lögreglu inn
fyrir.
Xue var einn þeirra sem hvað
ákafast börðust fyrir málstað bæjarbúa, sem eru sannfærðir um að
lögreglan hafi valdið dauða hans
með misþyrmingum í fangelsinu
þar sem hann lést daginn eftir að
hafa verið handtekinn.
Dóttir hans segir að á líki hans
hafi sést greinilegir áverkar og
bólgur á munni, höndum, hálsi og

víðar, auk sára á enni og kjálka.
„Hann var drepinn fyrir að berjast fyrir því að bæjarbúar fái aftur
landið. Við grétum öll vegna hans,“
sagði Huang Hancan, einn íbúanna
sem mættu í útförina í gær. „Enginn vafi leikur á því að hann var
barinn og allir geta ímyndað sér
það.“
Upp úr sauð fyrst út í Wukan í
september þegar til óeirða kom
í tengslum við mótmæli bæjarbúa gegn hinni umdeildu landsölu.
Íbúar Wukan hafa síðan sent inn
mótmælabréf og krafist funda með
yfirvöldum, en án árangurs.
Fyrir rúmri viku, á föstudegi,
voru nokkrir bæjarbúar handteknir. Daginn eftir höfðu bæjarbúar
sett upp vegartálma og meinuðu
lögreglu aðgangi.
gudsteinn@frettabladid.is

Ríkisendurskoðun gagnrýnir verkferla velferðarráðuneytis varðandi samninga:

Nauðsynlegt að bæta eftirlit

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

STYRKTARFÉLAG LAMAÐRA OG FATLAÐRA

STJÓRNSÝSLA Velferðarráðuneytið
þarf að bæta eftirlit með framkvæmd þeirra þjónustusamninga
sem gerðir hafa verið við aðila
utan ríkisins sem taka að sér verkefni gegn greiðslum úr ríkissjóði.
Þetta er mat Ríkisendurskoðunar
eftir úttekt á verklagsferli ráðuneytanna í tengslum við bindandi
þjónustusamninga.
Í nýrri skýrslu Ríkisendurskoðunar er fjallað um 37 þjónustusamninga sem velferðarráðuneytið hefur gert. Bæði er um að
ræða samninga sem ráðuneytið hefur sjálft gert sem og þrjár
undirstofnanir þess: Sjúkratryggingar Íslands, Barnaverndarstofa
og Vinnumálstofnun. Áætlað er

MEÐFERÐARHEIMILIÐ ÁRBÓT Samningar

ríkisins við meðferðarheimilið Árbót eru
ein meginástæða þess að Ríkisendurskoðun ákvað að skoða alla þjónustusamninga ráðuneytanna.

að kostnaður við þessa samninga
muni nema um 10,8 milljörðum
króna á þessu ári.

Að mati Ríkisendurskoðunar
eru ákvæði um eftirlit með samningunum víða óljós og sömuleiðis
verkaskipting milli eftirlitsaðila.
Ekki sé heldur ávallt unnið í samræmi við slík ákvæði. Ríkisendurskoðun hvetur ráðuneytið til að
bæta úr þessum annmörkum og
tryggja þannig öflugt eftirlit með
framkvæmd samninganna og að
ákvæði þeirra haldi gildi sínu.
Varðandi útrunna samninga
ráðuneytisins telur Ríkisendurskoðun að nauðsynlegt sé að
endurnýja þá hið fyrsta og ljúka
gerð verklagsreglna um gerð og
umsýslu skuldbindandi samninga
og bæta yfirsýn um slíka samninga.
- sv
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Það sem loftslagsráðstefnan í Durban kom sér
saman um er of lítið og kemur of seint.

Litlir sigrar

S

amkomulagið sem náðist á loftslagsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna í Durban um síðustu helgi var líklega það
skársta sem var pólitískt mögulegt. Um tíma leit út fyrir
að ekkert samkomulag næðist og að heimsbyggðin hefði
gefizt upp í glímunni við hlýnun loftslags af mannavöldum. Þótt nokkur árangur hafi þannig náðst, er þó hætt við að
nauðsynlegar aðgerðir í loftslagsmálunum nái of skammt og komi
of seint.
Samkomulagið er í grundvallSKOÐUN
aratriðum þríþætt. Í fyrsta lagi
taka ríki Evrópusambandsins og
Ólafur Þ.
fáein til viðbótar, þar á meðal
Stephensen
Ísland, á sig áframhaldandi
olafur@frettabladid.is
skuldbindingar um samdrátt í
losun gróðurhúsalofttegunda
eftir árið 2012 undir merkjum
Kyoto-bókunarinnar. Í öðru lagi
kemur á móti samkomulag um að öll ríki heims, líka þróunarríki
sem til þessa hafa verið undanþegin slíkum skuldbindingum, geri
fyrir árið 2015 lagalega bindandi samning um samdrátt útblásturs. Sá samningur á þó ekki að ganga í gildi fyrr en 2020. Í þriðja
lagi á að stofna risavaxinn sjóð til að hjálpa þróunarríkjunum að
uppfylla skuldbindingar sínar.
Þessar þrjár stoðir samkomulagsins eru í raun allar valtar.
Bandaríkin, Kanada og fleiri ríki sem áttu að taka á sig samdrátt í útblæstri samkvæmt Kyoto-bókuninni hafa nú gengið úr
skaftinu. Ríkin sem eftir eru og axla alla ábyrgð á verkinu næstu
árin, standa eingöngu fyrir um 15% af útblæstri gróðurhúsalofttegunda á heimsvísu. Ástandið í ríkisfjármálum iðnríkjanna vekur
ekki bjartsýni um að sjóðurinn verði eins stór og hann á að verða.
Og enn er eftir að semja samninginn, sem á að vera tilbúinn 2015.
Vísindamenn benda á að úr því sem komið er sé ólíklegt að
hægt sé að koma í veg fyrir að loftslag á Jörðinni hlýni um meira
en tvær gráður frá því sem var fyrir iðnbyltingu. Það getur haft
alvarlegar og óafturkallanlegar afleiðingar í för með sér fyrir
veðurfar, lífríki og mannlíf á hnettinum eins og rakið var í fréttaskýringu hér í blaðinu í fyrradag.
Þrátt fyrir þetta er ekki allt svart. Ban Ki-moon, framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna, benti í ræðu sinni í Durban á að fjárfesting í hreinni orku hefði fimmfaldazt á undanförnum sex árum.
Margt er að gerast í þróun nýrra orkukosta, bæði í iðnríkjunum og
vanþróaðri ríkjum, þar sem skilningur fer vaxandi á að efnahagsframfarir verða að eiga sér stað á forsendum sjálfbærrar þróunar.
Fordæmi Vesturlanda, sem hafa auðgazt en um leið mengað hnöttinn og gengið gróflega á auðlindir hans, er ekki eftirsóknarvert.
Hér á litla Íslandi getum við út af fyrir sig verið stolt af að vera
í hópi þeirra ríkja, sem á næstu árum hyggjast uppfylla skyldur
sínar. Ríkisstjórnin hefur samþykkt metnaðarfulla áætlun um það
hvernig það skuli gert. Frétt af litlum sigri birtist í Fréttablaðinu
í gær; einn af togurum Samherja sneri heim úr veiðitúr þar sem
eldsneytið var lífdísill úr steikingarolíu og dýrafitu. Baráttan við
loftslagsbreytingarnar vinnst með mörgum fleiri slíkum sigrum,
sem safnast þegar saman koma. Við eigum að halda ótrauð áfram
og reyna að sýna gott fordæmi.

ÚTGÁFUFÉLAG: 365 miðlar ehf. STJÓRNARFORMAÐUR: Ingibjörg S. Pálmadóttir FORSTJÓRI OG ÚTGÁFUSTJÓRI: Ari Edwald
RITSTJÓRI: Ólafur Þ. Stephensen olafur@frettabladid.is AÐSTOÐARRITSTJÓRI: Steinunn Stefánsdóttir steinunn@frettabladid.is

Fréttablaðið kemur út í 90.000 eintökum og er dreift ókeypis á heimili á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri. Einnig er hægt að
fá blaðið í völdum verslunum á landsbyggðinni. Fréttablaðið áskilur sér rétt til að birta allt efni blaðsins í stafrænu formi og í
gagnabönkum án endurgjalds.
Issn 1670-3871

AF KÖGUNARHÓLI ÞORSTEINS PÁLSSONAR

Afstaða „einfeldninga“

U

tanríkisráðherrann
hefur lýst þeirri skoðun
sinni að það væri andstætt íslenskum hagsmunum að slíta aðildarviðræðunum við Evrópusambandið nú. Það
allra jákvæðasta sem formælendur kröfunnar um viðræðuslit geta
sagt er að sú afstaða lýsi einfeldningshætti. Nýleg könnun bendir til
að sú umsögn eigi ekki einasta við
utanríkisráðherrann heldur nærri
tvo þriðju hluta þjóðarinnar.
Skoðanakannanir um stuðning við að ljúka aðildarviðræðunum lýsa að sönnu ekki afstöðu
til hugsanlegs samnings. En það
er athyglisvert að þrátt fyrir fjármálavanda evruríkjanna er öruggur meirihlutastuðningur við þá
afstöðu utanríkisráðherra að snúa

ekki við í miðju
straumvatninu.
Samkomulag
leiðtoga Evrópusambandsins á dögunum
þar sem Bretar einir skárust
úr leik dregur
upp meginlínur
ÞORSTEINN
um markvissPÁLSSON
ari stöðugleikastefnu. Hennar er þörf á innri
markaðnum bæði fyrir evruríkin
og hin sem hafa hvert sína mynt.
Bráðavandinn er hins vegar ekki
úr sögunni. Ekki er enn útséð
hvernig verst settu aðildarríkjunum tekst að bregðast við honum og
margar fjármálastofnanir á meginlandinu standa höllum fæti.

Af hverju hefur þessi órói ekki
breytt afstöðu fólks til aðildarviðræðnanna? Trúlegasta skýringin er sú að flestum er ljóst að
þrátt fyrir erfiðleikana innan evrusvæðisins er hinn kosturinn ekki
betri. Sú staðreynd að stjórnendur peningamála gátu ekki komið
í veg fyrir hrun krónunnar þrátt
fyrir góðan vilja er einfaldlega
geymd en ekki gleymd. Óróinn á
evrusvæðinu megnar því ekki að
stöðva þá sem vilja láta reyna til
þrautar á aðra kosti.
Krafan um viðræðuslit virðist veikjast eftir því sem formælendur hennar gerast stóryrtari í
persónulýsingum á þeim sem tala
í samræmi við það sem kannanir
segja að sé vilji meirihluta fólksins í landinu.

Þrjú flokksþing og undirskriftasöfnun

B

aráttan fyrir viðræðuslitum hófst á útmánuðum árið 2010 með þingsályktunartillögu. Síðan
hafa nokkrar tillögur af því tagi
verið fluttar. Hvorki flutningsmenn né ríkisstjórnin hafa knúið
á um atkvæðagreiðslu. Það lýsir
veikleika beggja.
Samtökin Heimssýn stóðu að
baki þessum tillöguflutningi í byrjun. Þau höfðu erindi sem erfiði á
aukalandsfundi Sjálfstæðisflokksins sumarið 2010. Þá var gengið út

frá því að VG myndi samþykkja
kröfu um viðræðuslit á flokksráðsfundi um haustið. Þau áform
fóru út um þúfur og í framhaldinu
flosnaði vinstri armur VG upp.
Næsta tilraun var gerð á flokksþingi Framsóknarflokksins fyrr
á þessu ári. Sú tilraun mistókst
einnig. Á haustmánuðum var
síðan gerð enn ein tilraun til að
knýja á um framgang kröfunnar
um viðræðuslit með skipulagðri
undirskriftasöfnun á netinu. Hún
misheppnaðist.

Á landsfundi Sjálfstæðisflokksins í síðasta mánuði voru ályktanir um viðræðuslit felldar með
afgerandi meirihluta. Að þessu
leyti var blaðinu snúið við frá
árinu áður.
Andstaðan við viðræðuslit segir
að sjálfsögðu ekki alla söguna um
afstöðu manna til aðildar. Á hinn
bóginn liggur nú fyrir að æðstu
valdastofnanir þeirra þriggja
flokka sem ekki hafa aðild á dagskrá hafa hafnað kröfunni um
viðræðuslit. Það segir sína sögu.

Gera þarf nýja tímaáætlun

Þ

ótt orðspor Íslands kunni
að versna verði umsóknin dregin til baka er það
ekki neitt aðalatriði.
Aðild Íslands er leiðtogum Evrópusambandsins ekki það kappsmál þó að þeir hafi boðið Íslendinga velkomna.
Málið snýst um það sem forystumenn ASÍ hafa fært rík rök
fyrir að undanförnu, að stöðugleiki í peningamálum er nauðsynlegur til þess að verja hagsmuni
almennings. Þeir hafa einnig
sýnt fram á hversu vonlítið er að
ná því takmarki með krónunni.

Stefna meirihluta forystumanna
atvinnulífsins er einnig skýr um
stöðugri mynt og samkeppnisstöðu atvinnulífsins. Það eru
þessir íslensku hagsmunir sem
kalla á staðfestu.
Fjármálaóróleikinn í Evrópu
gefur á hinn bóginn tilefni til
að endurskoða tímaáætlun viðræðnanna. Skynsemisrök mæla
með því að taka nokkurn tíma í
að leggja mat á nýjar aðstæður
og ræða hvar við viljum staðsetja Ísland ef Evrópusamstarfið verður lagskiptara en verið
hefur. Klofningurinn í ríkis-

stjórninni leiðir til sömu niðurstöðu. Hvernig á fjármálaráðherra sem stendur fast á því að
halda í íslensku krónuna að móta
samningsmarkmið um aðild að
evrópska myntbandalaginu? Það
er ekki mannlegt að vera svo tvöfaldur í roðinu.
Til þess að ljúka viðræðunum
þarf meirihluta sem getur fellt
sig við þau pólitísku og efnahagslegu markmið sem felast í aðild.
Þó að hann blasi ekki við getur
margt gerst á komandi ári. Pólitíska staðan er ekki endilega eins
lokuð og verið hefur.

FRÉTTABLAÐIÐ Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík SÍMI: 512 5000, ritstjorn@frettabladid.is FRÉTTASTJÓRAR: Arndís Þorgeirsdóttir arndis@frettabladid.is, Kristján Hjálmarsson, kristjan@frettabladid.is Trausti Hafliðason trausti@frettabladid.is og Höskuldur Daði Magnússon (dægurmál) hdm@frettabladid.is
HELGAREFNI: Sigríður Björg Tómasdóttir sigridur@frettabladid.is MENNING: Bergsteinn Sigurðsson bergsteinn@frettabladid.is ALLT OG SÉRBLÖÐ: Roald Eyvindsson roald@frettabladid.is og Sólveig Gísladóttir solveig@frettabladid.is
ÍÞRÓTTIR: Sigurður Elvar Þórólfsson seth@frettabladid.is LJÓSMYNDIR: Pjetur Sigurðsson pjetur@frettabladid.is FRAMLEIÐSLUSTJÓRI: Kolbrún Ingibergsdóttir kolbrun@frettabladid.is
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Það er margt sem felst í því að vera ábyrgir
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Dúnsængur
frá kr.

17.900,-

Tempur® heilsukoddar

Sængin sem breytir öllu !

TempraKON dúnsokkar
Fyrir kaldar tær!
Ótrúlega vinsæl
jólagjöf!

15.900
með 20%
afsl.

Original heilsukoddanum mælum við sterklega með fyrir þá sem þurfa á sérstökum
stuðningi að halda. Styður við mænu og
hrygg til að veita þér fullkomna næturhvíld.

19.900
Jólatilboð
EXTRA

MJÚKUR

Comfort heilsukoddinn er úr TEMPUR®
ES (Extra Soft) efninu og veitir einstakt
jafnvægi í mýkt og stuðningi.
Þú verður að prófa þennan !

DÝNUR OG KODDAR

Til í hvítu og svörtu

Kr. 5.990,100%
gæsadúnn
140x200
Jólatilboð kr. 37.900,Dúnsæng með byltingakenndu efni sem heitir
Outlast®. Efnið var upphaﬂega þróað fyrir búninga
geimfara NASA, geimvísindastofnunar Bandaríkjanna, og veitir einstaka hitajöfnun yﬁr nóttina.
TempraKon og venjulegur svefnbúnaður
Of heitt
Hérna
líður
þér best
Of kalt

Venjuleg sæng

Skoðaðu nýja Tempur® bæklinginn á betrabak.is

:

-223
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Hver er þinn litur?
Heilsuinniskór

Stillanleg heilsurúm

nis
ilsuin kór sem
He

ök þægind
inst
i
-e

Vinsælasta
jólagjöﬁn í Betra Baki.
Inniskór sem laga sig
að fætinum og dreifa
þyngd jafnt undir allt
fótasvæðið.
Sendum frítt út á land betrabak.is

við

Sængurverasett

Aðeins
19.550,

Aðeins
3.900,-

ig að fætin
ar s
um
lag

Komdu

á mánuði*

Stillanlegu heilsurúmin sem Betra Bak
býður uppá eru ein þau vönduðustu
sem í boði eru.
Komdu og skoðaðu möguleikana!

Jólatilboð
Verðdæmi

2 x 90x200
kr. 569.000,DÝNUR OG KODDAR

Original eða

- Cloud heilsudýna.

Parið kr. 3.900,2 pör kr. 6.980,3 pör kr. 9.990,-

Mmmmjúkt !

15% afsláttur
*Meðalgreiðsla miðað við raðgreiðslur í 36 mánuði.

Opið alla daga til jóla:
AVj\VgYV\[g{&&"&HjccjYV\[g{&("&&.#"'&#YZh[g{&%"&.
''#"'(#YZh[g{&%"''
6[Vc\VYV\[g{&%"&'

af jólasængurverinu þínu !

WZigVWV`5WZigVWV`#^hlll#WZigVWV`#^h
;VmV[Zc^*!GZn`_Vk`Hb^*---),,
Leggur grunn að góðum degi

H`Z^^&!ÏhV[^g^Hb^)*+)*++
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Hænufet í rétta átt
Umhver fisvernd
Svandís
Svavarsdóttir
umhverfisráðherra

N

ýlokið er árlegri loftslagsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna,
sem þetta skiptið var haldin í Durban í Suður-Afríku. Væntingar
fyrir ráðstefnuna voru litlar sem
engar, sér í lagi eftir vonbrigði
sem urðu með loftslagsráðstefnuna í Kaupmannahöfn fyrir tveimur árum, en þvert á væntingar
þokaði málum áfram. Því miður
er varla hægt að segja að þar hafi
verið um meira en eitt hænuskref
að ræða, þó að vissulega hafi orðið
vart við mjög mikilvægan samhljóm á ráðstefnunni.

Samkomulag í sjónmáli?
Leiðin að alþjóðlegum aðgerðum
gegn loftslagsbreytingum hefur
verið þyrnum stráð undanfarna
tvo áratugi. Fljótt þótti ljóst að
upphaflegur loftslagssamningur
Sameinuðu þjóðanna, sem undirritaður var árið 1992, dygði ekki
til að koma í veg fyrir loftslagsbreytingar upp að því marki sem
æskilegt væri. Til að bregðast við
því var Kýótó-bókunin gerð við
samninginn árið 1995, þar sem
komið var á nokkuð skýru kerfi,
með mælanlegum og lagalega
bindandi markmiðum. Kýótó-bókunin mætti talsverðri mótspyrnu
og þess sér enn merki í því að
Bandaríkin hafa aldrei staðfest
bókunina. Þannig stendur eitt
stærsta losunarríkið utan Kýótóbókunarinnar, en jafnframt hafa
ört vaxandi þróunarríki á borð
við Kína, Indland og Brasilíu ekki
tekið á sig skuldbindingar.
Undanfarin ár hafa ríki sem nú
losa um 16% gróðurhúsalofttegunda á heimsvísu lýst sig reiðubúin að halda áfram skuldbindingum í takt við Kýótó-bókunina, en
betur má ef duga skal. Hafa viðræður því stefnt að því að auka

það hlutfall til muna í nýju samkomulagi, sem gæti tekið gildi
þegar fyrsta skuldbindingatímabil Kýótó endar undir lok árs
2012. Því miður var niðurstaða
loftslagsráðstefnunnar í Durban
í meginatriðum sú að eina ferðina enn var ákveðið að komast að
niðurstöðu síðar. Kýótó-bókunin
verður framlengd um nokkur ár í
stað þess að nýtt samkomulag taki
gildi en vonir eru bundnar við að
hægt sé að ljúka vinnu við alþjóðlega aðgerðaáætlun fyrir 2015 sem
tekið geti gildi árið 2020.

Viðhorfsbreyting
Einu ber þó sérstaklega að fagna.
Það er sú þróun sem hefur verið
undanfarin ár en kom sérstaklega
skýrt fram í Durban, að þjóðir
heims eru hættar að karpa um það
hvort loftslagsváin sé raunveruleg
og aðgerða sé þörf. Þetta er mikil-

Í þessum málum hefur Ísland
tekið skýra stöðu með þeim ríkjum sem vilja framlengja Kýótóbókunina. Fyrir tveimur árum
var sú ákvörðun tekin að vera í
samfloti með nágrannaþjóðum
okkar í Evrópu í samningaviðræðunum, en Evrópusambandið
myndar meginstoð þeirra ríkja
sem standa undir losunarskuldbindingum samkvæmt Kýótóbókuninni.
Hér skiptir máli að ganga fram
með góðu fordæmi, sama hversu
stór eða smá ríki eru. Í því skyni
hafa íslensk stjórnvöld sett saman
aðgerðaráætlun í loftslagsmálum
sem til stendur að endurskoða
rækilega á næsta ári. Þar eru
sett fram metnaðarfull og raunhæf skref í átt að minni losun á
þeim sviðum þar sem Íslendingar standa sig ekki sem skyldi.
Við megum vera ánægð með það

Fyrir sum ríki heims er tíminn í raun runninn út, fyrir enn fleiri er of seint að bregðast við vandanum innan einhverra ára.
vægt skref, því nú virðast öll lönd
heimsins vera tilbúin að nálgast
lagalega bindandi samkomulag –
þótt enn greini þau á um eðli og
inntak slíks samkomulags. Í fyrsta
sinn eru ríki eins og Bandaríkin,
Kína og Indland, sem til þessa
hafa ekki viljað ljá máls á lagalega
bindandi samkomulagi, komin að
samningaborðinu. En tíminn er
naumur og aðgerða er þörf.
Heimurinn hefur ekki efni á því
að sífellt sé bætt við viljayfirlýsingum um að senn þurfi að bregðast við loftslagsvandanum. Fyrir
sum ríki heims er tíminn í raun
runninn út, fyrir enn fleiri er of
seint að bregðast við vandanum
innan einhverra ára. Að óbreyttu
þurfum við að horfast í augu við
gjörbreytt veður- og náttúrufar
um alla jörð.

hversu lítil losun er hér á landi í
tengslum við húshitun og orkuframleiðslu en þegar kemur t.d.
að samgöngum erum við óvenjumiklir umhverfissóðar.

Stærsta verkefni samtímans
Loftslagsmálin eru stærsta viðfangsefni stjórnmála samtímans og eitt stærsta jafnréttismál okkar daga. Loftslagsmálin
snúast um jafnrétti á milli þjóða
heims, en þau ríki sem verst
verða úti við loftslagsbreytingar eru mörg hver meðal þeirra
fátækustu og þau sem menga
mest oft þau auðugustu. Loftslagsmálin snúast líka um jafnrétti kynslóðanna, að tryggja að
komandi kynslóðir hafi sama rétt
og við til að njóta gæða jarðarinnar um ókomna tíð.

Voru föllnu
bankarnir ein stór
svikamylla?
Efnahagsbrot
Helgi
Gunnlaugsson
prófessor í félagsfræði
við HÍ

K

astljós RÚV gaf okkur á dögunum áhugaverða innsýn í flókið
net viðskipta föllnu bankanna með
eigin bréf. Fyrir venjulega borgara líta gjörningar af þessu tagi
út sem hreinræktaðar svikamyllur
en dómstólarnir munu hugsanlega
gefa okkur allt aðra mynd. Almennt
er þó víðtæk samstaða í fræðaheiminum um að efnahagsbrot
séu með alvarlegustu brotum samfélagsins og kostnaðurinn margfalt
meiri en hlýst af venjulegum auðgunar- og strætisbrotum.
Hins vegar er jafnljóst að viðbrögð samfélagsins og réttarvörslukerfisins eru í litlu samræmi við þennan alvarleika sem
birtist t.d. í því að hvítflibbar eru
sjaldséðir í fangelsum, ekki bara
hér á landi, heldur víðar í V-Evrópu. Sumir telja ástæðuna felast í
því að málin séu flókin og erfitt að
sýna fram á saknæman ásetning
meðan aðrir álíta löggjöfina sniðna
að hagsmunum hinna auðugu og
valdameiri. Stundum heyrum við
að hart sé tekið á efnahagsbrotum
í Bandaríkjunum og bent á Madoff
og Enron-málið því til staðfestingar en þessi mál eru undantekningar. Sem dæmi má taka að engin
víðtæk afbrotarannsókn er í gangi
vegna fjármálakreppunnar vestra
þótt margir telji fulla ástæðu til.

Rannsókn sérstaks saksóknara
Rannsókn sérstaks saksóknara
hér á landi vekur því óneitanlega
mikla athygli og ekki bara hér á
landi heldur erlendis líka. Umfangið er stórfellt og ef eitthvað svip-

að væri í gangi í Bandaríkjunum
væru nokkur hundruð þúsund
bankamanna með stöðu grunaðra á
Wall Street, sem örugglega myndi
sæta tíðindum í því landi.
Af þessum sökum er brýnt að
vandað sé til verka við rannsókn
fjármálafyrirtækjanna. Málsmeðferðin verður að vera skotheld og
dómsniðurstöður trúverðugar sem
endurspegla allan málatilbúnaðinn. Ef málalyktir verða rýrar og
almenningur fær á tilfinninguna
að margir sleppi auðveldlega frá
réttvísinni geta afleiðingarnar
orðið dýrkeyptar. Því hvers vegna
eiga venjulegir borgarar að fara
eftir lögunum þegar efnamenn
virðast komast upp með stórfelld

Ef málalyktir
verða rýrar og
almenningur fær á
tilfinninguna að margir
sleppi auðveldlega frá
réttvísinni geta afleiðingarnar orðið dýrkeyptar.
brot án þess að lögum verði komið
yfir þá? Og auðveldara verður
fyrir síbrotamenn að réttlæta
afbrotahegðan sína og erfiðara að
fá þá til að snúa við blaðinu.
Sumir fræðimenn telja alvarlegustu afleiðingar viðskiptabrota
einmitt siðferðislegar. Traust
almennings á fjármálakerfinu og
opinberum stofnunum getur auðveldlega dvínað og erfitt getur
reynst að endurheimta það. Mikið
er því í húfi að rannsókn sérstaks
saksóknara byggist á traustum
grunni og dómstólarnir reynist
vandanum vaxnir.
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Stöðvum málið á
hendur Geir Haarde
Þ et ta þren nt er vondu r
kokkteill.
Það er ranglátt og lítilmannAtli Heimir
legt að gera einn mann að blóraSveinsson
böggli en sleppa öðrum sem voru
tónskáld
með í ráðum. Flokkarnir hugsuðu um það eitt að redda sínum
mönnum. Enginn af samstarfsndanfarna mánuði hef ég
mönnum Geirs þorði að taka á sig
dvalið í Þýskalandi og ekkert
ábyrgð. Og þar er Ingibjörg Sólfylgst með því sem er að gerast
rún, þáverandi formaður Samheima á Íslandi. Ég les Der Spiegfylkingarinnar, ekki undanskilin.
el (Spegilinn) vikulega og þannig
Mér skilst að rannsóknarnefnd
fæ ég greinargóðar fréttir.
Alþingis, sem setti saman skýrslÍ Der Spiegel, (49. hefti, 5. desuna miklu, hafi talið að rétta
þyrfti yfir fjórum ráðherrum,
ember 2011) er grein um ástandfjórum ráðuneytisstjórum, og
ið á Íslandi sem nefnist Eitraðar
þremur seðlabankastjórum. En
gamlar skuldir.
Er þar greint frá því
allir voru hraðsýknaðað Geir Haarde, fyrrir af Alþingi nema Geir
verandi forsætisráðHaarde. Þess vegna er
herra, sé stefnt fyrir
málið á hendur honum
landsdóm vegna gjörða Mér finnst
skrípaleikur.
sinna: rangra ákvarðana
Ég trúi lítt á harðar refsingar eða fangog hugsanlegrar van- framkoma
elsanir. Þjóð vor yrði
rækslu, fyrstum stjórnAlþingis í
málamanna í Evrópu.
ekki bættari þó að Geir
Lagabókstafurinn er máli Geirs
væri stungið inn. Því
frá 1905, og möguleg
vil ég að Alþingi leiðrefsing er tveggja ára hneykslanleg. rétti gjörðir sínar, setji
fangelsi.
lög sem stöðvi málatilbúnaðinn á hendur
Þ et t a seg i r D er
Spiegel.
Geir Haarde og afnemi
landsdóms-paragraffUm fleira er fjallað í
ana.
greininni, einstæða móður með
tvö börn sem missir vinnuna og
Stjórnmálamönnum, þar á
ekki getur staðið undir afborgmeðal Geir, á að „refsa“ með því
að kjósa þá ekki aftur til trúnaðunum af íbúð, og tekið er fram að
íslensk heimili séu skuldugri en
arstarfa, því þeir voru ekki starfi
heimili í ýmsum öðrum löndum.
sínu vaxnir. Það er lýðræði.
Ekki veit ég hvort samsvarandi
Það er hörmulegt að ekki
heyrðist múkk í lögfræðingum,
ákvæði um landsdóm er að finna
endurskoðendum, embættishjá öðrum nágrannaþjóðum. Mig
mönnum eða bankastarfsmönngrunar að fyrirmyndina megi
rekja til Dana.
um meðan á „útrásinni“ stóð, en
Mér finnst framkoma Alþingis í
margt vafasamt átti sér þá stað.
máli Geirs hneykslanleg.
Einhverjum mætti segja upp eða
Að mínu mati lýsir hún:
flytja til.
Það þarf að rannsaka „hrunið“
1) íslenskri pólítík (sem er mestbetur. Finna út hvernig allt þetta
anpart flokkspot)
2) íslenskri lagahyggju (sem
gat skeð, og gera ráðstafanir til
lítið hefur með réttlæti að gera)
að svona lagað endurtaki sig ekki.
3) hefnigirni (sem virðist hafa
Það verður ekki gert með því að
ráðið afgreiðslu Alþingis)
refsa einum manni.
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Kötturinn í sekknum?
Skipulagsmál
Torfi
Hjartarson
fulltrúi VG í
skipulagsráði
Reykjavíkur

O

pin hugmyndasamkeppni á
vegum borgaryfirvalda um
svæðið Ingólfstorg og Víkurgarð á
að taka ríkt tillit til elstu byggðar
í borginni. Þar er bara einn hængur á og hann ekki lítill. Í keppninni er endurvakin hugmynd lóðarhafa við Vallarstræti um allt að
130 herbergja og allt að 4.500 fm
hótel á einstöku svæði þar sem
sum af elstu húsum borgarinnar
mynda elstu götumyndir landsins.
Mörgum fannst ekki allt jafnt
um þetta allt of stóra hótel í
aðdraganda kosninga í fyrra.
Brugðist var hart við til varnar húsum og götumyndum ásamt
tónleikasalnum ástsæla í NASA,
að ógleymdu sólskini og mannlífi
á Ingólfstorgi. Hugmyndin þótti
ótæk eftir mikil mótmæli en er nú
sett fram að nýju. Sagt er að eigandi lóðanna við Vallarstræti hafi
haldið til streitu stífri kröfu um
stórt hótel byggðri á gildandi deiliskipulagi. Fólk hafi verið komið
alveg upp við vegg. Þetta hljóta
margir að skilja sem svo að erfitt
sé fyrir skipulagsráð Reykjavíkur að hafna stórri hótelbyggingu á
forsendum gildandi skipulags. Sú
er þó alls ekki raunin.
Samkvæmt áratugagömlu deiliskipulagi Kvosarinnar er við Vallarstræti sunnanvert gert ráð fyrir
allt að 4,5 hæðum á lóð Sjálfstæðishúss (NASA), 3,5 hæðum á lóð
Hótel Víkur og 3,5 hæðum á lóð
Aðalstrætis 7 (gula hússins sem
oft er nefnt Brynjólfsbúð). Á milli
tveggja síðastnefndu lóðanna er

síðan þröngt borgarland þar sem
gengið er inn dimmt sund í átt að
styttu Skúla fógeta í Víkurgarði.
Þeirri ræmu er haldið opinni í
skipulaginu og hæðarmörkin eiga
að draga úr skuggavarpi inn á
torgið sem nú heitir Ingólfstorg.
Á hluta fyrstnefndu lóðarinnar
stendur síðan hús við Austurvöll
og hefur verið friðað að ytra byrði
svo að þar verða ekki byggðar
neinar 4,5 hæðir. Þetta er framhús
Sjálfstæðishússins eða NASA, sem
var um tíma augnstungið og forskalað en hefur aftur öðlast fyrri
reisn.
Til að byggja 4.500 fm hótel á
þessum þremur lóðum þyrfti að
sameina lóðirnar, leggja lóðarhafa til borgarland á milli lóða og
væntanlega fara upp úr hæðarmörkum einhvers staðar á lóðunum vegna þess sem ekki er lengur
hægt að reisa á lóðarhluta friðaða
hússins við Austurvöll. Á engu
af þessu á lóðarhafi kröfu samkvæmt gildandi skipulagi. Að lóðarhafi eigi réttmæta kröfu á því
gagnvart borginni að byggja svo
stórt hótel og reka jafn einsleita
starfsemi á þessum stað er ekki
vafaatriði. Hann á það einfaldlega ekki. Gengið hefur á löngum
bollaleggingum um að þarna gæti
hugsanlega risið hótel en það er
líka allt og sumt. Því máli var
aldrei lokað af yfirvöldum og
skipulagið stendur óhaggað.
Í greinargerð með þessu gamla
skipulagi er sérstaklega tekið
fram að æskilegt væri að varðveita Hótel Vík og Aðalstræti 7
ef því mætti koma við. Umfjöllun borgarminjavarðar og húsafriðunarnefndar frá liðnum árum
ásamt húsverndarkorti og þróunaráætlun miðborgar eru miklu
afdráttarlausari og gefa skýrt til
kynna að húsin og götumyndin

við Vallarstræti hafi mikið varðveislugildi sem hluti af umgjörð
Ingólfstorgs í Kvosinni, Grófinni og Grjótaþorpi. Þess vegna
er hægara sagt en gert að rífa
þessi hús eða færa þau til. Þau
eru ekki bara merkilegar minjar
fyrir okkur og komandi kynslóðir
ein og sér heldur eru þau hluti af
ómetanlegri heild.
Kröftug andstaða við mögulegt niðurif húsanna við Vallarstræti, í samhengi við varðveislu
Grjótaþorps og elsta byggðakjarna Reykjavíkur við Aðalstræti og Grófina og raunar húsvernd í Kvosinni yfirleitt, á sér

samt að með snjöllum tillögum
megi benda á leiðir til að styðja
gömlu byggðina, hluta hótelið
niður, draga úr byggingarmagni
eða jafnvel fella hótelið að töluverðu leyti inn í Landsímahús og
viðbyggingar þess sem einnig eru
í eigu lóðarhafa. Fyrstu svör dómnefndar við spurningum benda
til að keppendur geti leitað slíkra
lausna. Keppendur gætu lagt kapp
á að draga úr byggingarmagni
og lagt sig alla fram um að sýna
gamalli byggð nærgætni og virðingu. Dómnefnd hefur líka stöðu
til að hafa jákvæð áhrif í þessa
átt. Gömlu húsin þurfa að njóta

Í greinargerð með þessu gamla skipulagi
er sérstaklega tekið fram að æskilegt væri
að varðveita Hótel Vík og Aðalstræti 7 ef
því mætti koma við.
nokkurra áratuga sögu. Á sama
tímaskeiði hafa verið gerðar stórkostlegar endurbætur á gömlum
húsum vítt og breitt í Kvosinni
og nágrenni hennar. Hvarvetna
er reynt að styrkja þá byggð með
ýmsum ráðum. Þeim sem beinna
hagsmuna eiga að gæta á þessum
stað hefur því mátt vera ljóst svo
áratugum skiptir að það yrði afar
þungt fyrir fæti að rífa eða færa
til húsin við Vallarstræti. Krafa
um bætur vegna meintra byggingarheimilda á þessu viðkvæma
svæði er hæpin, auk þess sem
borg eða þjóðríki sem ber virðingu fyrir sögu sinni og uppruna
ætti ekki að horfa í þær upphæðir
ef til kæmi.
Hótel sem er of stórt verður
varla lítið við að fara í samkeppni.
Þar þarf meira til. Margir vona

sín til fulls og helst þarf að laða
fram hugmyndir um margbreytilega starfsemi.
Nú kann sumum að finnast að
lóðarhafinn hafi með þessum
lóðum keypt köttinn í sekknum
fái hann ekki að byggja að vild,
en þá þarf að muna að hér voru
ekki sekkir heldur kettir í boði,
gömul hús með níu líf og jafnvel
fleiri til. Til allrar hamingju, því
þessi hús í sínu einstaka samhengi
eiga sér ríkari tilverurétt en flest
hús önnur í borginni. Fulltrúar í
skipulagsráði Reykjavíkur geta
forðað slysi með því að standa
gegn allt of stóru hóteli, leyfa sól á
torgi og hlúa af metnaði að firnagömlum götumyndum. Eða gilda
ekki lengur öll varnaðarorðin um
fjármálaöfl og hættulega kappsama framkvæmdaaðila?
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Jólasveinarnir – nýir
tímar og nýir hrekkir
Samfélagsmál
Eiríkur
Valdimarsson
félagsfræðingur

A

llir vita að jólasveinarnir sem
nú tínast til byggða einn af
öðrum hafa í gegnum tíðina þótt
stríðnir, ódælir og hrekkjóttir svo
mörgum þótti og þykir nóg um!
Já, þessir sveinar hafa hrellt þjóðina og skemmt henni á víxl, kallað
fram óttablandin tár eina stundina
og gleðitár þá næstu.
Ég man eftir því að hafa fengið
sitthvað í skóinn frá þeim í æsku.
Mikið sem það var spennuþrungin stund að leggjast á koddann
með gluggann í beinni sjónlínu og
spariskóinn þar fyrir miðju. Ekki
veit ég hversu oft ég sá fyrir mér
andlit á glugganum fyrir aftan
skóinn, þannig að ég klemmdi
aftur augun og þóttist jafnvel
hrjóta hressilega svo Sveinki
myndi heyra að ég væri örugglega
sofnaður!
Spennan var ekki lítil þessi 13
kvöld á hverju ári og ekki var
hún minni þá 13 morgna þegar
uppskeran var könnuð, sem var
ekki hvað síst umbun þess hversu
þægur maður hafði verið daginn áður. Dæmi um hluti sem ég
fékk voru mandarínur, Pez-karlar,
litir og hvers konar smádót. Allir
þessir munir veittu mér hamingju
sem í minningunni endurspeglar
bernskujólin sem eru alltaf svo rík
af ljósi og gleði.
Milli jóla og nýárs fór maður
svo í spariskóna og á jólaball og
sá þessa kauða, og varð auðvitað
lafhræddur við ólátabelgina enda
trúði maður því statt og stöðugt að
þeir væru óendanlega stríðnir eins
og í ljóðunum hans Jóhannesar úr
Kötlum sem allir krakkar þekkja.
En í dag virðast jólasveinarnir hafa þróað með sér nýja siði –

með nýjum tímum hefur skapast
tækifæri fyrir þá að vera stríðnir með því að nota hugtök á borð
við „mismunun“ og „markaðssetningu“. Já, þeir hafa víst tekið upp á
því að gefa sumum börnum dýrar
og stórar gjafir sem börnin þekkja
úr auglýsingabæklingum eða bíómyndum, en önnur börn fá víst
„bara“ mandarínur og hluti sem
eru minna umleikis.
Æ, þessir jólasveinar! Þeir vita
nefnilega að með þessu móti geta
þeir sparað sér sporin í því að
hrekkja því auðvitað sjá krakkarnir um það sjálfir, þeir fara bara og
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Eg hélt að hinir
nýju siðir sem
ég minntist hér á væru
sömuleiðis afsprengi
samfélags sem er horfið.
gera grín að þeim sem hafa fengið „lítið“ dót í skóinn. Í kjölfarið
segja börnin foreldrum sínum frá
því, sem veldur þeim áhyggjum og
leiða að auki. Ótrúlega sniðugur
hrekkur, finnst ykkur ekki?
Ég veit ekki með ykkur. En ég
var mjög ánægður með allt það
sem barst í spariskóna mína í
bernsku, nema auðvitað kartöflurnar... þó svo að ég hafi eflaust
átt þær skilið, stundum! Hrekkirnir sem sveinarnir sýna hvað
best í vísum Jóhannesar úr Kötlum eru afsprengi samfélags sem
er að mestu horfið. Ég hélt að hinir
nýju siðir sem ég minntist hér á
væru sömuleiðis afsprengi samfélags sem er horfið. Var það ekki
annars?
Ef þið sjáið jólasvein þarna
úti á förnum vegi, viljið þið vera
svo væn að segja honum að þessi
hrekkur sé farinn að ganga út í
öfgar?
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fura og blágreni

BYKO býður eingöngu upp
á hágæða, sérvalin jólatré.
Jólatréssala BYKO er í timbursölu Breidd,
Selfossi og Granda.
Í BYKO velur þú draumajólatréð við kjöraðstæður inni,
þannig að þú getur getur geﬁð þér góðan tíma og
vandað valið. BYKO býður upp á Normannþin, sem hefur
verið visælusta jólatré landsmanna um áratugi.
Einnig getur þú valið um íslenska furu og blágreni.

Hluti söluandvirðis af hverju jólatré rennur til
Hjúkrunarheimilis Sunnuhlíðar í Kópavogi.
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Vnr. 41140110-16

Normannsþinur
100-125 cm
125-150 cm
150-175 cm
175-200 cm
200-250 cm

3.790 kr.
5.690 kr.
6.690 kr.
7.990 kr.
10.990 kr.
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Dregið daglega
Hee i l d arverðð m æti vinn n i nga
g er ríflega
g 800.000 krónur!
Allir sem versla í BYKO og framvísa BYKO korti
r eða gefa upp p kennitöll u verða sjj álfkrafaa þátttakkendur í leiknum.
Þeir sem ekki hafa BYKO kort eða ekki skráðii r í klúbbinn geeta skráð sig
ig á þjónuu stuborðð i í næstuu BYKO verslun og tekið þátt.
Í hvert skipti sem verslað er fer viðkomandi í pottinn og líku
kurnar á vinnn ingi aukk ast
a því í hverri h eimsókn.
Nánari upplýsingar og vinningaskrá á www.byyko.
k is.
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Harðir pakkar

í BYKO
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Jólagleði
í verslunum BYKO!
BYKO Breidd
Laugardagur og sunnudagur
Föndurhornið
ð:
Opið 13:00
00 - 17:00
Höfu
fum opnað föndurho
o rn fyrir börnin þaa r s em
þau geta búið til jóla
þa
lask
skraut eða jólag
g ja
jafi
fir handa
pabba og mömmu
mu eða afa og ömm
m u. BYKO gefur
allt hráefni t il föndurgerðarinn
f
n a r og börnin getaa
líka pakka
kað
ð inn jólagjöfunum
um. Hægt er að vel
elja
ja
um n ok
okkra mismunandi
di h
hluti til að föndra
ra ssem
sérf
sé
rfræðingar BYKO
O ha
hafa séð um að útb
tbú
ú a og
taka saman og
g m unu aðstoða börr ni
nin í föndrinu.
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Uppákomur sunnudag:
Kl. 12
Skólahljómsveit Kópavogs –
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Kl. 13:30 Kvartett Braga
Kl. 15
Jólasveinninn kemur
og heilsar upp á börnin
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Laugardagur
Sunnudagur

17. des.
18. des.

Breidd

10-19
11-19

Akurreyri

10-18
12-16

Selfoss

10-18
12-16

Grandi

10 200
10-2
11-20

Sjá aðra opnunartíma
á www.byko.is
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UNDIR ÁLÖGUM ATVIKS ÚR ÆSKUNNI „Amma mín geymdi fléttu ofan í snyrtiborðinu sínu inni í herbergi. Ég kíkti oft ofan í skúffuna og horfði á fléttuna. Þetta var eins og að horfa á lík og ég tók andköf í hvert sinn sem

ég sá hana. Mér fannst þetta guðdómlegt.“ Þetta var eitt af þeim andartökum úr æsku sem áttu eftir að gefa Hrafnhildi Arnardóttur ævilangan áhuga á hári, sem hún er þekkt fyrir að nota í verkum sínum.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Dramatík og trúðslæti í bland
Myndlistarkonan Hrafnhildur Arnardóttir átti stutt stopp á heimaslóðum á dögunum, á leiðinni heim til New York frá Svíþjóð,
þar sem hún tók við orðu úr hendi Svíakonungs. Hún sagði Hólmfríði Helgu Sigurðardóttur meðal annars frá einbeittum ásetningi
sínum um að vaða úr einu listformi í annað, óðalssetrinu í Póllandi og róttæka barnaskólanum sem hún rekur í kjallaranum.

Í

Brooklyn-hverfinu í New
York stendur gamalt múrsteinshús sem var upphaflega byggt sem kirkja. Þar
býr og starfar myndlistarkonan Hrafnhildur Arnardóttir, ásamt pólska eiginmanninum Michal, og börnum þeirra
tveimur, Mána 7 ára og Úrsúlu
4 ára. Raunar búa þau
ekki bara í húsinu, heldur
starfa þar líka, öll fjögur.
Vinnustúdíó Hrafnhildar
er í húsinu, þar er jafnframt fyrirtæki Michal
og í kjallaranum hafa þau
útbúið skóla fyrir börnin. „Sonur okkar, sem er
þrítyngdur, átti erfitt í
almenna skólakerfinu og
þar sem skólinn hafði ekki
tíma, peninga né mannskap til að bregðast við
hans fráviki ákváðum við
að standa með honum og
fara heimakennsluleiðina.
Þá opnaðist nýr heimur
fyrir okkur. Við komumst
fljótt í samband við fleiri
foreldra og erum búin að
stofna skóla í kjallaranum sem heitir Imaginary
Space. Hann er allt annað
barn, hamingjusamur,
kominn með sjálfstraustið aftur og
sáttur við sig.“
Michal, sem er rafverkfræðingur og uppfinningamaður, stendur
þétt við bakið á sinni konu þegar
kemur að listinni. „Hann hjálpar
mér mikið í minni skipulagsvinnu
og er sérstaklega úrræðagóður við
tæknilegar útfærslur á ýmsu sem
ég hef gert. Hann er mín hægri og
vinstri hönd, dokúmenterar verkin
mín og hleypir engu út úr vinnustofunni minni án þess að ljós-

mynda það fyrst, sem er mjög nauðsynlegt.“
Fjölskyldan á sér annað athvarf,
gamalt óðalssetur í pólskri sveit,
þar sem þau njóta þess að hlaða
batteríin og vinna að list sinni.
„Þetta er algjör paradís og við uppgötvuðum fljótlega að við yrðum
að deila henni með öðru fólki. Þess
vegna stofnuðum við
Arnardottir-Jurewicz Art Foundation,
sem stefnir að því að
bjóða árlega listamönnum til vinnudvalar í húsinu. Við
erum að þróa þetta,
en fyrsta tilraun
heppnaðist mjög vel,
þegar íslenskir og
pólskir listamenn
komu þar saman.
Þeirra á meðal voru
Ragnar Kjartansson,
Ásdís Sif Gunnarsdóttir, Sigrún Hrólfsdóttir og nokkrir
góðir úr Kling og
Bang.“

Þetta var
dramatískt,
en um
leið mikill
trúðagangur
og húmor.
Þannig er ég
bara.

Á milli tveggja heima
Hrafnhildur hefur
búið nærri hálfa
ævina í New York,
en hún fluttist þangað til að fara í
framhaldsnám upp úr tvítugu. Hún
er fyrir löngu orðin rótgróinn New
York-búi og sér ekki fram á að flytjast heim til Íslands í bráð. Taugin
heim er samt alltaf sterk. „Ræturnar mínar eru hér og ég tengi sterkt
við norrænu menninguna í mínum
verkum. Svo nærir poppkúltúrinn
og nútímamenningin í New York í
mér pönkarann. Ég held ég sé búin
að finna fínt jafnvægi þarna á milli
sem ég held ég breyti ekki í bráð.“

Hrafnhildur hlaut í nóvember Norrænu textílverðlaunin. Í
tengslum við verðlaunin stendur nú yfir sýning á verkum hennar í Borås í Svíþjóð. Hrafnhildur er þakklát fyrir verðlaunin og
þá athygli sem verk hennar hafa
hlotið á Norðurlöndum. Sjálf skilgreinir Hrafnhildur sig hins vegar
ekki endilega sem textíllistamann.
„Ég slysaðist einhvern veginn inn
í þessa textíláru og fagna því bara.
En það er á sama tíma svolítið sérstakt fyrir mig hversu sterkt er
talað um mig núna í textíllistinni,
því ég hef sjálf ekki einskorðað
mig við hana, þó hún hafi verið í
forgrunni.“
Raunar vill hún sem minnst
skilgreina sína list. „Ég er fyrst
og fremst myndlistarmaður, en
daðra við hönnun, handverk, tísku
og margt fleira. Ég fann mjög
fljótlega í Myndlista- og handíðaskólanum að mér fannst óþægilegt að þurfa að afmarka mig við
einn efnivið, eða ákveðinn stíl. Ég
áttaði mig á því að það sem myndi
ávallt halda samhenginu í verkunum mínum væri að þetta kæmi allt
saman úr mínum huga. Síðan hef
ég algjörlega leyft mér að vera í
skitsófreníunni og mótsögnunum,
á gráu svæði þar sem ég get vaðið
úr einu í annað.“

Með mannfólk á heilanum
Það er erfitt að lýsa verkum Hrafnhildar með orðum. Hún notar alla
jafna óhefðbundinn efnivið og er
þekktust fyrir verk sín úr hári,
sem hún strengir á vegg
eða fléttar og skapar
ævintýralegar
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FÓTLEGGJAGJÖRNINGUR TEKST Á VIÐ HÉGÓMANN
Verkin mín fjalla að miklu leyti
um manneskjur og tilvist þeirra.
Stundum finnst mér að verkin
velji mig, en ég ekki þau. Núna er
ég til dæmis hálfpirruð út í sjálfa
mig vegna þess að ég er búin að
ákveða að gera fótleggjagjörning
á samsýningu í galleríi í Chelsea í
New York 15. janúar. Það hentar
ekki alveg nógu vel, því ég bý
heima hjá mömmu á meðan ég er
hér á Íslandi, og þar hleð ég í mig
kökum og heimabökuðu
brauði. Listin mín
fjallar mikið um
hégómann og
manns eigin
ófullkom-

leika. Að gera sig berskjaldaða,
setja sig í viðkvæma stöðu, þar sem
þarf að lifa með kostum sínum og
göllum.“
Leggjagjörninginn hefur Hrafnhildur útfært í ótrúlegustu rýmum.
Hún finnur sér stað, til dæmis uppi
í hillu eða í glugga, og stillir upp
við hlið sér taktmæli. Svo hreyfir
hún leggina á þann hátt að minnir
á sama tíma á einmana dans og
samhæfðar sundæfingar. „Þetta
snýst um tímann og rúmið, og
kannski bara vatnið líka, en aðallega
um hégómann sem má segja að sé
útgangspunktur alls sem ég geri.“
Leggjaskúlptúrinn tók hún
einu skrefi lengra á opnun
sýningarinnar sem nú stendur
yfir í Borås í Svíþjóð. Þá varð
til heil fígúra, Hringsóla, úr
ógrynni af afrókollum og
öðru hári. Þegar gestirnir
mættu á sýninguna mætti
þeim litaþúst á gólfinu,
en Hrafnhildur var hvergi
sjáanleg. Undir ræðu
um verk hennar fór
þústin að hreyfast um
gólfið. „Þarna ákvað
ég að samasama mig
algjörlega verkinu –
dvelja í því.” Hringsóla
sveif um rýmið, faðmaði að
sér fólk og hluti, og hvarf svo inn
í svartmálað herbergi, þar sem
héngu hringlaga hárplánetur. Þar
féll hún inn í plánetu á veggnum
og sameinaðist henni, féll svo á
gólfið og gerði leggjagjörning. „Þetta
var mjög dramatískt, en um leið
mjög mikill trúðagangur og húmor.
Þannig er ég bara.“
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1. Aimez vous avec ferveur

2. Röralist

3. Hippie Planet

4. Ímyndaður vinur

5. Daðrað við tískuna

Hrafnhildur vakti mikla athygli fyrir
þetta risastóra verk sem hún vann í
glugga hins nútímalistasafninu MoMA
í New York, í samvinnu við myndlistarmennina Eli Sudbrack og Christoph
Hamaide Pierson.

Í nýjustu verkum Hrafnhildar hefur
hún meðal annars notað rör, sem
hún raðar upp á mismunandi hátt
eftir sýningarrýminu, og þekur með
litríkum hárteygjum. Ef vel er að gáð
má sjá auga við enda rörsins.

Fyrir sýningu sína sem nú stendur
yfir í Borås í Svíþjóð gerði Hrafnhildur
nokkrar ólíkar týpur af hærðum plánetum, sem á ensku heita „comets“,
sem kemur úr grísku og þýðir
síðhærð stjarna.

Hrafnhildur notar oft nytjahluti sem
efnivið. Í þennan Ímyndaða vin, sem
stendur á sýningu Hrafnhildar sem nú
stendur yfir í Borås í Svíþjóð, notaði
hún gömul ullarteppi sem hún fann á
flóamarkaði fyrir utan bæinn.

Hrafnhildur ferðast frjálslega á milli
listforma og daðrar meðal annars
við tískuna. Þessa flík vann hún í
samstarfi við Eddu Guðmundsdóttur
fyrir VPL í New York. Myndin er frá
tískuvikunni í New York árið 2010.

veggmyndir sem skríða niður eftir
veggnum og út á gólf. Þetta er einhvers konar abstrakt leið að því að
búa til málverk, eins og Hrafnhildur segir sjálf, þó að pensillinn komi
hvergi við sögu. Í verkum hennar endurspeglast áhugi hennar á
mannlegri hegðun. „Ég er eiginlega
með mannlega hegðun á heilanum.
Ég sé okkur stundum eins og frumur í líkama, sem er heimurinn, eða
eins og sólkerfi. Ég tengi þetta allt
saman. Við erum öll einhvern veginn á fartinni, að reyna að fúnkera,
lifa af.“

Annað atvik úr æsku tengir hún
líka við hárið. „Amma mín geymdi
fléttu ofan í snyrtiborðinu sínu inni
í herbergi. Ég kíkti oft ofan í skúffuna og horfði á fléttuna. Þetta var
eins og að horfa á lík og ég tók andköf í hvert sinn sem ég sá hana.
Mér fannst þetta guðdómlegt.“

Leifar af dýrinu í okkur
Hégóminn sem hreyfiafl í lífinu
er Hrafnhildi hugleikinn. Einn sá
efniviður, sem hún tengir einna
helst við hégómann, er hár. Það
er líka sá efniviður sem hún hefur
orðið hvað þekktust fyrir að nota í
verkum sínum. „Ég nota hár, ýmist
alvöru eða gervi, sem er notað af
hárgreiðslustofum og tengist þess
vegna því hvað við neyðumst öll
til að taka kreatívar ákvarðanir,
þegar kemur að því hvernig hárgreiðslu við viljum hafa. Við erum
viðstöðulaust í því að temja á okkur
hárið, sem eru einhverjar leifar af
dýrinu í okkur og okkar villta eðli.“
Upphaf hárblætisins rekur
Hrafnhildur til æskuáranna, þegar
hún var tólf ára gömul og lét klippa
af sér síða fléttuna. „Þetta var mín
eigin ákvörðun, en ég fékk algjört
taugaáfall. Mér leið eins og ég hefði
misst útlim. Ég gerði mér engan
veginn grein fyrir því að ég væri
um það bil að fara í gegnum algjöra
umbreytingu. Þegar ég leit í spegilinn var ég miður mín og mér fannst
ekkert varið í mig.“

Töff að vera með grátt hár
Hrafnhildi sjálfa prýðir silfurgrátt
hár, sem óneitanlega gerir hana
bæði í senn virðulega og áhugaverða. Hún hefur lengi stefnt að
því að fullkomna þetta útlit. „Mér
finnst töff að vera með grátt hár.
Ég var alltaf hrifin af langömmunum, sem voru með gráu flétturnar bundnar í 8-munstri aftan á
hnakkanum, undir skotthúfunum.
Ég man eftir að hafa hugsað: Mig
langar að vera með svona þegar ég
verð stór! Ég var tvítug þegar ég
byrjaði að grána og mér fannst það
mjög spennandi. Á meðan ég beið
eftir því að fá almennilegt grátt
hár lék ég mér að því að vera með
alls konar hárgreiðslur og -liti, og
fékk þannig útrás fyrir sköpunargleðina. Þegar ég svo uppgötvaði að
ég væri komin með dágott magn af
gráu hári hætti ég að lita það. Ég
hef vakið athygli í New York fyrir
þetta, ókunnugir koma upp að mér,
spyrja hvort það sé litað eða náttúrulegt og vilja fá að vita hvar þeir
geti fengið eins. Ég fíla mig bara
vel svona. Mér finnst líka ákveðið
„steitment“ í því að standa með því
sem líkaminn tekur sér fyrir hendur. Með því að vinna svona mikið
með hár og hugsa svona mikið um
hégómann í myndlistinni minni
held ég að mér hafi að mörgu leyti
tekist að sefa minn eigin hégóma.“

■ Í FÓTSPOR KJARVALS, ERRÓ OG EINARS JÓNSSONAR

Fékk orðu frá Svíakonungi fyrir framúrskarandi listsköpun

É

g hélt satt best að segja að
það væri verið að grínast í
mér, þegar ég fékk símtal um að
ég ætti von á orðu frá Svíakonungi, alveg þangað til ég stóð
frammi fyrir kóngi, tók í höndina á honum og fékk frá honum
orðu.“
Hrafnhildur var fyrr í desember á meðal fimm norrænna
listamanna sem hlutu sænsku
Prins Eugen-orðuna fyrir framúrskarandi listsköpun, en það
var Karl Gústaf Svíakonungur
sem veitti verðlaunin við hátíðlega athöfn í konungshöll sinni.
Með því komst Hrafnhildur
í félagsskap norrænna listamanna, sem hafa áður hlotið
þessi virtu verðlaun sem veitt
eru árlega þremur sænskum
listamönnum og tveimur frá
öðrum Norðurlöndum.
Sjö ár eru frá því að íslenskur
listamaður fékk Prins Eugenorðuna síðast, en það var Hreinn
Friðfinnsson árið 2004. Aðrir
sem hafa fengið hana eru Magnús Pálsson árið 1998, Kristján
Guðmundsson árið 1993, Rúrí
árið 1989, Sigurður Guðmundsson árið 1985, Erró árið 1979,
Einar Jónsson 1947 og Jóhannes
Kjarval 1958.
Þegar Hrafnhildur fékk símtalið frá höllinni var hún nýkomin heim frá Svíþjóð, en í nóvember hafði hún tekið við Norrænu
textílverðlaununum þar í landi
frá Stiftelsen Fokus Borås, sem

ORÐA FRÁ KONUNGI Hrafnhildur Arnardóttir tók við Prins Eugen-orðunni fyrir
framúrskarandi listsköpun í sænsku konungshöllinni í desember. Á myndinni sést
Hrafnhildur taka á móti orðunni úr hendi Karls Gústafs Svíakonungs. MYND/ÚR EINKASAFNI

eru veitt framúrskarandi textíllistamönnum á tveggja ára
fresti. „Já, það má segja að það
hafi verið skandinavískt þema
hjá mér í ár, alveg óvart. Ég
byrjaði á því að fara til Borås
í Svíþjóð snemma árs, þar sem
var tilkynnt að ég hlyti Norrænu textílverðlaunin. Á svipuðum tíma var ég beðin um að
vera sýningarstjóri fyrir Norræna tískutvíæringinn á vegum
Norræna hússins sem haldinn
var 30. september síðastliðinn
í Nordic Heritage Museum í
Seattle.“

Hún ferðaðist þá um Norðurlöndin, hitti þar fjölmarga hönnuði og listamenn og kynnti sér
norrænar hefðir. „Undirbúningurinn, bæði fyrir verðlaunasýninguna mína í Svíþjóð og
tískutvíæringinn í Seattle, var
alveg frábær. Það var hrikalega skemmtilegt fyrir mig að
komast inn í þessa norrænu
stemningu. Myndlistin mín er
líka alltaf undir áhrifum frá
þessum norræna arfi, handverki
og handavinnu, þó að hann sé
ekki endilega í forgrunni verka
minna.“
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VEISLA Í UNDIRBÚNINGI Starfsmenn Kjöthússins hafa unnið baki brotnu síðustu vikur við að búa hamborgarhryggina til sölu, enda ekki vanþörf á; fátt er jú vinsælla á hátíðarborðum landsmanna á aðfangadagskvöld.

Fólkið sem framleiðir jólin
Þótt deilt sé um hvort verkstæði jólasveinsins sé til í raun og sann er feikinóg af þvottekta verksmiðjum sem í desember eru að mestu
helgaðar því að færa fólki jólaandann í neysluumbúðum. Vilhelm Gunnarsson og Stígur Helgason skoðuðu jólin á framleiðslustigi.

BLÓMLEG TÍÐ Þegar jólin nálgast vill fólk hafa huggulegt heima við og fátt er betur til þess fallið að lífga upp á umhverfið en

haganlega gerð jólaskreyting. Skreytingafólkið í Blómavali hefur haft í nægu að snúast í desember.

VINSÆLUSTU MOLARNIR Súkkulaðið frá Nóa Síríusi er ekki bara vinsælast um páska
heldur einnig á hinni höfuðhátíðinni – jólunum – þá í konfektformi. Molarnir eru margir
og misjafnir og vanda þarf til verka þegar þeim er raðað í öskjurnar.

GEFUR HRAUSTLEGT OG GOTT ÚTLIT Hið alíslenska Maltextrakt er ljúffengur drykkur, og aldrei er sú staðreynd
ljós eins mörgum og í desember, þegar appelsínblandað
Maltið er á boðstólum nánast hvert sem litið er. Í mánuðinum selst ríflega hálf milljón lítra af miðinum.

MARGAR BLAÐSÍÐUR Jólin eru tími bókanna, sem þá flæða um
allt. Í prentsmiðjunni Odda finna menn gjörla fyrir auknu álagi
undir lok árs. Þá er prentað allan sólarhringinn svo bókabúðirnar verði ekki uppiskroppa með vinsælustu jólagjafir landsins.
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D
DEVOLD
EXPEDITION
BUXUR
K
KK og KVK, margir litir

DEVOLD ACTIV
VE BUXUR
KK og KVK
K

8.990 KR.

9.490 KR.

DEVOLD ACTIVE BOLU
D
UR
KK og KVK, einnig
K
tiil án renniláss

DEVOLD EXPEDITION
BOLUR
KK og KVK, margir litir

"#0?
"#0?
"#0?
"#0*-) 
"#0*-) 

DEVOLD ACTIVE BABY
Stærðir 62–98

9.490 KR.

9.490 KR.

"#0?
"#0 ?
"#0?
"#0?
"#0?

BUXUR 3.490 KR. SAMFELLA

4.490 kr.
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JBS NÆRBUXUR
Stærðir S–XXL



SÍA

2.995 KR.

PIPAR\TBWA

COLUMBIA BASELAYER
BUXUR
KK og KVK, margir litir

12.990 KR.

JBS HLÝRABOLUR
Stærðir S–XXL

2.995 KR.
DEVOLD ACTIVE
CTIVE BARNAFÖT
Stærðir 2–10 ára
BUXUR

COLUMBIA BASELAYER
BOLUR
KK og KVK, margir litir

12.990 KR.

4.990 kr.

BOLUR
UR 4.990 kr.

DEVOLD BREEZE BOLU
UR
KK og KVK, margir litir

9.990 KR.

DEVOLD HÚFUR
R OG VETTLINGA
VETTLINGAR
í miklu úrvali
SPORTKRAGI/HÚFA INNERLINER VETTLINGAR

3.490 kr.
Leitaðu ráða hjá okkur. (5**',%0#,01 /$ 06/$/>',% /79**2+"#'*"2+'3#'12+$ %*#% 
-%3 ,"  /5%(9$-%@,,2+/611239/2/, /0#+2..$4** 7, / /@/'0#*(2+#',%9,%2
/ 21/#4," /&5%> 39/2/0#+&#,1 $4/'/70*#,0) / 01>2/

A;'0)'0*8;7+'  ;+5,2"?$9012"?;* 2% /"? 
;/4%%3 !/ 21 ;7+' 
;+5,2"?$9012"?;* 2% /"? ; ellingsen.is

3.490 kr.

fabréﬁn!

Munið gja

– FULLT HÚS ÆVINTÝRA
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Drottinn kom með jólin til mín
Keflvíska barnastjarnan Ruth Reginalds yljar landsmönnum enn á ný í aðdraganda jóla með kraftmikilli og undurfagurri röddu
sinni í sígildum jólalögum ljósvakanna. Þórdís Lilja Gunnarsdóttir sló á þráðinn til Ruthar sem nú er hamingjusamlega gift og
heimavinnandi húsmóðir í Ameríku, eini hvíti kórfélaginn í ekta gospelkór við Kaliforníustrendur og heitir þar Ruth Moore.

M

ig langaði að færa litlu
systur Barbíbíl í jólagjöf
þegar ég var átta ára, og
sannfærðist í kjölfarið
um tilvist Guðs. Þá fór
ég í Stapafell, sem var
aðal gjafavöruverslun Keflavíkur, og gekk
út með rándýran Barbíbíl án þess að borga.
Ég þráði það eitt að gleðja hana, en vissi að
ég ætti ekki nægan aur fyrir bílnum svo
ég tók hann ófrjálsri hendi. Kaupmaðurinn
vissi vel hver ég var því þarna var ég farin
að syngja inn á plötur og ákvað að gera enga
uppákomu úr þessu heldur hringdi í mömmu
sem kom að mér inni í bílskúr þar sem ég
reyndi að fela bílinn. Mamma sendi mig rakleiðis aftur í Stapafell til að skila ránsfengnum en kaupmaðurinn var svo almennilegur að úr því ég lagði þetta ekki á mig fyrir
sjálfa mig heldur systur mína gaf hann mér
bílinn,“ segir Ruth þegar hún er beðin um
að rifja upp atvik sem styrkti hana í trúnni
á Jesú Krist.
„Eftir stuldinn fékk ég nagandi samviskubit, en átti trúnað vinkonu minnar sem var
í kristnu samfélagi. Hún tók mig á fund foreldra sinna sem fóru á hnén og báðu fyrir
mér. Þau ráðlögðu mér að gefa Jesú hendur
mínar því þá mundi ég ætíð muna að Jesús
ætti hendurnar og þær mætti aldrei nota
til að stela. Þetta var pottþéttur lærdómur
fyrir barnið sem ég var og eftir þetta gat ég
ekki stolið, því ég gat ekki gleymt því sem
Guð kenndi okkur í boðorðunum tíu og þar
sem segir: „Þú skalt ekki stela“,“ segir Ruth
og brosir blítt að minningunni.

Ást við fyrstu sýn
Ruth Reginalds býr rétt utan við San Diego í
Kaliforníu og heitir þar Ruth Moore.
„Ég kynntist eiginmanni mínum Joseph
þegar ég fór vestur um haf eftir skilnað við
fyrri eiginmann minn 2005. Það var ást við
fyrstu sýn og eftir sjö ára ástarsamband
gengum við í hjónaband á fjórða afmælisdegi dóttur okkar í fyrra. Jói, eins og ég
kalla hann upp á íslensku, er stóra ástin í lífi
mínu og bað mín fljótlega eftir okkar fyrstu
kynni, en ég var þá nýskilin og allt hefur
sinn tíma. Þegar ég gekk með Kieu dóttur
okkar vildi ég aftur heim til Íslands, því ég
vildi finna hvert hjartað leitaði í aðskilnaði
okkar og það leitaði sífellt til hans,“ segir
Ruth í hjartans einlægni.
Heima á Ruth þrjár dætur og barnabörn,
og fyrir átti Joseph uppkomna dóttur.
„Ég ætlaði mér sannarlega ekki að verða
barnshafandi 42 ára en Kiea er himnesk
blessun og mikill karakter. Það er öruggt
að eitthvað mikið bíður hennar í framtíðinni því hún er einkar hæfileikarík og getur
sungið, leikið og dansað. Sæbjörg dóttir mín
varð ólétt á sama tíma og ég, sem var óneitanlega skrýtin tilfinning, en ég var í skýjunum allan tímann,“ segir Ruth hamingjusöm.
Hún segist sakna eldri dætra sinna mikið,
en tvær þeirra eru komnar með fjölskyldur.
„Oft vildi ég geta slitið sjálfa mig í tvennt
og verið á báðum stöðum. Mér finnst erfiðast að vera ekki til staðar fyrir yngstu
dóttur mína sem í vor lýkur grunnskóla og
býr nú hjá föður sínum. Hún þarfnast móður
sinnar á viðkvæmum táningsaldri en gæti
ekki átt betri föður, né föðurömmu og afa,
sem eru ævinlega til staðar fyrir hana. Það
veitir mikla huggun og ró,“ segir Ruth.
Heldur íslensk jól í Ameríku
Í nýju heimalandi er Ruth heimavinnandi
húsmóðir og kann lífinu afspyrnu vel.
„Ég vildi hvergi annars staðar vera, nema
á sjálfum jólunum. Mér finnst framandi
að sjá hvítar sandstrendur og pálmatré á
aðventunni. Ég hef alltaf verið mikið jólabarn og finnst engin jól án snjós. Hér er þó
afslappandi og notalegt að búa, sundlaug
fyrir utan húsið og stutt á ströndina. Ég nýti
aðventuna til að baka til jólanna og Kiea
litla upplifði í fyrsta sinn jólabjöllur í maganum þegar pabbi hennar keypti risastórt
jólatré og biðin eftir því að fá að skreyta það
varð of löng,“ segir Ruth sem heldur íslensk
jól á aðfangadagskvöld í Ameríku.
„Ég á lambakjöt í frystinum og reyni að
hafa íslenskan brag á jólahaldinu, en vildi
óska að ég ætti hangikjöt. Hér er hægt að
kaupa óreyktan hamborgarhrygg í sneiðum,
en ég suða daglega í kjötkaupmanninum að
reykja nú fyrir mig einn stóran fyrir jólin,“
segir hún hlæjandi.
„Auðvitað sakna ég Íslands óskaplega, það
gerum við öll sem höfum kvatt fósturjörðina til langs tíma. Hins vegar fannst mér
ég hafa gert það sem ég vildi gera heima og

marga góða siði sem Íslendingar mættu að
ósekju tileinka sér.“

RUTH, JOSEPH OG KIEA Ruth opnaði á dögunum YouTube-síðu undir nafninu ruthregin. Þar má sjá

persónuleg, heimagerð myndbönd við lagasafn hennar. „Mig langaði að koma lögunum á góðan stað svo
fólk gæti haft aðgang að þeim aftur eftir að upprunalegu myndböndin týndust árið 2000,“ segir Ruth.

Ég ætlaði mér sannarlega ekki að verða
barnshafandi 42 ára en Kiea er himnesk
blessun og mikill karakter.

kominn tími til að breyta til og prófa nýja
hluti í lífinu. Ég sé ekki eftir því.“

Ein hvít meðal svertingja
Söngur er aldrei fjarri Ruth. Nú syngur hún
með ekta gospelkór og stundum einsöng í
kirkjunni Outcast Ministry í Oceanside.
„Þangað dröslaðist ég inn fyrir einskæra
tilviljun og féll umsvifalaust í stafi, því ég
hef alltaf elskað trúartónlist. Nú rætist loks
draumurinn um að syngja í alvöru gospelkór, en mér hefði þótt lyginni líkast ef einhver hefði spáð því fyrir mér að ég ætti eftir
að enda í svertingjakór í Ameríku og sem
eini hvíti kórfélaginn. Það er býsna óraunverulegt á köflum, en nýlega bættist við
önnur hvít kona í söfnuðinn,“ segir Ruth og
skellir upp úr.
„Ég get með sanni sagt að ég trúi á Guð
almáttugan. Áður var ég alltaf ein í trúnni
og bað til Guðs þegar ég þurfti á honum að
halda, en nú vil ég vera í virku samfélagi
við Guð og lifa eftir hans lögmálum. Söfnuðurinn í Outcast Ministry er samheldinn og
náinn, og presturinn Pastor Hye yndislegur
maður og duglegasti prestur sem ég hef hitt.
Í kirkjunni hef ég því eignast sanna vini í
gefandi kirkjustarfi,“ segir Ruth.
Jarðsprengja slasaði systur í Írak
Ruth er þeirrar gæfu aðnjótandi að búa í
sömu götu og móðir hennar og systir, en í
sömu götu kynntist hún einmitt nágranna
þeirra, Joseph, sem hún er nú gift.
„Það er gott að hafa mömmu og Steinunni
systur svo nærri. Steinunn var landgönguliði og barðist tvívegis fyrir Bandaríkjaher í Írak. Hún hlaut Purpurahjartað fyrir
framgöngu sína en slasaðist illa á baki og

missti heyrn á öðru eyra þegar hún ók yfir
jarðsprengju í Írak. Síðan hefur hún einnig
glímt við áfallastreituröskun og virkilega
erfitt að horfa upp á hvernig fólk er útleikið
eftir þátttöku í stríði,“ segir Ruth, en móðir
hennar sá um börn Steinunnar þegar hún
var send á vígvöllinn.
„Hér á ég bæði hvíta og svarta fjölskyldu,
en kynþáttafordómar eru mun meiri hér en
heima. Gamalt fólk sem man eftir þrælkun
blökkumanna heldur þeim við, en vitaskuld
er enginn munur á svörtum og hvítum. Ég er
þó ósátt við að blökkumenn megi kalla hvorn
annan negra á meðan það sama verður stóralvarlegt mál þegar hvítur maður á í hlut.
Mér þætti eðlilegast að sömu reglur giltu
um alla, burtséð frá kynþætti, og finnst að
útrýma ætti negratali í tónlist því það er
hvorki smart né svalt,“ segir Ruth.

Dásamlegur og duglegur eiginmaður
Eiginmaður Ruthar var áður á verðlaunapöllum fyrir ameríska glímu og á skólastyrk þegar hann lærbrotnaði illa og þurfti
að segja skilið við íþróttina.
„Brotið var svo slæmt að setja þurfti í
Joseph gervimjöðm. Það útilokar búsetu
okkar hjóna heima á Íslandi því kuldi fer
illa í mjöðmina,“ segir Ruth um ástkæran
eiginmann sinn. „Jói er yndislegur maður
og mikill dugnaðarforkur. Hann var áður
sjálfstæður atvinnurekandi í viðhaldi og viðgerðum húsa, en í kreppunni hallaði á þann
rekstur og nú starfar hann sem umsjónarmaður öldrunarheimilis vel stæðra Kaliforníubúa í Carlsbad og gengur afar vel.
Bandaríkjamenn eru virkilega ólíkir Íslendingum, enda komnir úr allt öðrum menningarheimi. Þeir eru kurteisari og ástunda

Enn með gríska, stóra nefið
Ruth lenti á milli tannanna á landslýð þegar
hún tók útlit sitt í gegn að hætti Extreme
Make Over-þáttanna með íslensku ívafi.
„Það var skemmtileg reynsla og ég öðlaðist fullt af heilsu að launum. Ég átti hins
vegar erfitt með að skilja Barbídúkkutalið
þegar framleidd var mislukkuð dúkka af
Birgittu Haukdal sem sögð var líkjast mér.
Ég vona að ég sé ekki alveg svona ófríð,“
segir Ruth og hlær dátt.
„Ég er ánægð með það sem Guð gaf mér
og hef alltaf verið. Ég er heppin að hafa ekki
þurft að glíma við offitu þótt ég sé mikill
sælkeri. Margir misskildu að við vildum
fyrst og fremst sýna fram á að hægt væri
að umbylta útliti á sex mánuðum með hollum lifnaðarháttum, í mótsögn við öfgarnar
í amerísku þáttunum. Í viðtali var ég spurð
hvort ég hefði látið breyta nefi mínu en
svaraði sem satt var að ég mundi aldrei láta
breyta mínu yndislega, stóra og gríska nefi.
Það næsta sem ég las á forsíðu var: „Ruth
með nýtt nef!“. Eina lýtaaðgerðin var lyfting
á augnlokum, gerð til að skapa spennu hjá
áhorfendum; allt annað var púl, sviti og tár
hjá Hress í Hafnarfirði,“ segir Ruth.
Ruth fékk aftur að kenna á illu umtali
þegar hún gekk með og eignaðist yngstu
dóttur sína, Kieu.
„Þá var margt skrifað sem átti enga stoð
í raunveruleikanum. Mér þótti skelfilegt að
þurfa í mál við Séð og heyrt, en þegar fólk
fær borgað fyrir að segja sögur koma margir óprúttnir til að ná sér í aur. Það reyndist dætrum mínum erfitt, en sjálfri þótti
mér ekki svaravert að fara í fjölmiðlastríð
við kerlingar úti í bæ sem fengu færi á að
rústa mannorði sálar fyrir smápeninga. Ein
þeirra á sér langa sögu hjá lögreglunni en
það þótti ekki skipta neinu hjá Séð og heyrt;
allt var gert til að selja blaðið,“ segir Ruth
sem hefur lifað tímana tvenna og finnur nú
til með mörgum í ástandinu á Íslandi.
„Fátæktin er raunveruleg. Ég hef ekki
alltaf búið við vellystingar og þekki vel
fordómana sem fylgja því að eiga ekki til
hnífs og skeiðar. Íslenskt þjóðfélag er lítið
og fólk fljótt að dæma þá sem þurfa að leita
til hjálparstofnana án þess að átta sig á því
sem þar liggur að baki. Það er þyngra en
tárum taki að geta ekki séð fjölskyldu sinni
farborða og ekki síst fyrir börnin að geta
ekki litið út eins og aðrir né eiga vísa máltíð
í svangan maga.“
Skrýtið að vera barnastjarna
Í aðdraganda jóla heyrist rödd Ruthar daglega í jólalagavali útvarpsstöðvanna.
„Ég hugsa alltaf til dætra minna og óska
þess að þær væru hjá mér þegar ég heyri
dúett okkar Björgvins Halldórssonar, Þú
komst með jólin til mín. Fyrir hugskotssjónum rennur mynd af mér barnungri í
jólasveinabúningi að hoppa ofan af skáp
fyrir myndatöku Dagblaðsins Vísis, þegar
ég heyri Jólasveinninn kemur í kvöld, en
öllum þessum gömlu jólalögum fylgja minningar um æskujólin í Keflavík,“ segir Ruth
um Keflavík sem verður ætíð jólabærinn í
hjarta söngkonunnar.
„Einnig eru hjartfólgnar minningar um
jólin með mínum fyrrverandi. Mér þykir
óskaplega vænt um þann góða strák og við
verðum alltaf vinir. Hugurinn hvarflar því
oft til þess tíma þegar stelpurnar voru litlar og við áttum jólin öll saman,“ segir Rut í
einlægni þegar hún horfir um öxl.
„Það var skrýtin upplifun að vera barnastjarnan Ruth Reginalds en ég var voða
mikið niðri á jörðinni og meira feimin en
allt annað. Mér leið best inni í stúdíói og
alltaf illa á sviði, og hef ekki getað staðið
á sviði án þess að skjálfa fyrr en í seinni
tíð. Ég vil frekar vera hluti af heildinni en í
aðalhlutverki. Mér finnst notalegt að hlusta
á sólóplöturnar sem ég söng á sem barn því
í þær var lögð vönduð vinna, notuð alvöru
strengjasveit í stað tölvugerðs hljóðfæraleiks og ekki hægt að laga röddina ef hún
fór út af laginu. Það er svipað því að kaupa
jólatré eða gervijólatré. Bæði eru falleg en
alvöru trénu fylgir ilmur af lífi.“
Ruth sendir öllum heima bestu óskir um
gleðileg jól og farsælt komandi ár. Hún
segir Þú komst með jólin til mín vera í
mestu dálæti af sínum jólalögum. En hver
kemur með jólin til Ruthar Reginalds?
„Drottinn kom með jólin til mín. Ég held
upp á afmæli sonar hans og finnst trúarlegur
boðskapur jóla skipta mestu yfir hátíðarnar.“
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Það er alltaf bjart og þurrt í bílahúsum borgarinnar. Þar rignir
hvorki né snjóar og þú þarft aldrei
að skafa! Njóttu þess að koma í
hlýjan bílinn eftir jólainnkaupin.
Bílahúsin eru á sjö stöðum vítt og breitt um
miðborgina. Ódýr og þægilegur kostur
í verslunarferðinni fyrir jólin.
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Í bílahúsunum er hægt að greiða með
greiðslukortum og peningum og þú greiðir
aðeins fyrir notaðan tíma.

Ráðhúskjallari, Ráðhúsi Reykjavíkur
Kolaportið, við Seðlabankann
Vitatorg, á horni Vitastígs og Skúlagötu
Stjörnuport, Laugavegi 94
Bergstaðir, Bergstaðastræti 6 (aðeins fyrir korthafa)
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Traðarkot, Hverﬁsgötu 20
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Tilfinninga-

sirkus

Íslenska kvennalandsliðið í handknattleik
stóð sig frábærlega á fyrsta heimsmeistaramóti sínu. Pjetur Sigurðsson festi hin ýmsu
svipbrigði liðsins á filmu.
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Flestir treysta Sjálfstæðisflokki
Landsmenn treysta Vinstri grænum best til að draga vagninn þegar kemur að umhverfismálum og rannsókn á tildrögum bankahrunsins. Í ellefu öðrum málaflokkum treysta þeir Sjálfstæðisflokknum best til að leiða málaflokkana, samkvæmt niðurstöðum
könnunar MMR. Brjánn Jónasson kynnti sér hvernig tengslin milli fylgis flokka og trausts í ákveðnum málaflokkum geta rofnað.

F

lestir telja Sjálfstæðisflokkinn best til þess
fallinn að leiða tíu
af tólf stórum málaflokkum sem spurt
var um í nýrri skoðanakönnun MMR. Aðeins í tveimur tilvikum telja flestir að öðrum
flokki sé best treystandi fyrir
ákveðnum málaflokki, í báðum
tilvikum Vinstri grænum.
Stuðningur við stjórnarflokkana ýmist stendur í stað eða dalar,
og sama á við um traust almennings til þeirra þegar kemur að því
að leiða mikilvæga málaflokka.
Á sama tíma eykst traust
almennings á F ramsóknarflokknum, en traust á Hreyfingunni dregst saman um helming.
Þetta er í fjórða skiptið sem
MMR kannar hvaða flokki fólk
treystir best til mikilvægra
verka. Í könnuninni eru þátttakendur spurðir hvaða flokki þeir
treysta best til að leiða tólf málaflokka. Í síðustu könnun, sem gerð
var í desember í fyrra, var spurt
um þrettán málaflokka. Nú var
ekki lengur talin þörf á að spyrja
hvaða flokki fólk treysti best til
að leiða Icesave-málið til lykta og
standa því tólf málaflokkar eftir.
Lesa má niðurstöðurnar úr
einstökum málaflokkum út úr
myndum á þessari síðu og þeirri
næstu. Úr myndunum má einnig
lesa hvernig þróunin hefur verið,
í sumum tilvikum allt frá því
MMR gerði fyrstu könnunina í
apríl 2009.
Í þeirri könnun treystu landsmenn Samfylkingunni eða Vinstri
grænum best til þess að leiða alla

málaflokkana sem spurt var um,
allt frá efnahagsmálum og skattamálum að rannsókn á tildrögum
bankahrunsins.

Treysta VG best í tveimur tilvikum
Staðan hefur breyst verulega
síðan. Nú treysta landsmenn
Vinstri grænum best til að fara
með umhverfismál og rannsókn á
tildrögum bankahrunsins. Í öllum
öðrum málaflokkum segjast
hlutfallslega flestir treysta
Sjálfstæðisflokknum.
Litlar breytingar hafa orðið á
því ári sem liðið er síðan MMR
gerði síðustu könnun. Þegar litið
er á niðurstöðurnar í heild segjast að meðaltali ívið fleiri treysta
Framsóknarflokknum í einhverjum af málaflokkunum tólf.
Að meðaltali nefna 10,6 prósent
flokkinn í hverjum málaflokki,
samanborið við 8,9 prósent í
fyrra.
Heldur fleiri treysta Sjálfstæðisf lok k num í f lestum má la flokkunum. Að meðaltali treysta
37,3 prósent flokknum, samanborið við 35,2 prósent í fyrra. Þá
segjast aðeins fleiri treysta Samfylkingunni, að meðaltali 18,9 prósent, en 17,8 prósent í fyrra.
Svipað hlutfall treystir Vinstri
grænum, 16,3 prósent treysta
flokknum að meðaltali í málaflokkunum tólf, en 16,2 prósent í
fyrra.
Fylgi Hreyfingarinnar mælist
afar lágt, og þegar spurt er hvaða
flokki fólk treystir best til að

■ Heilbrigðismál
■ Apríl 2009
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■ Desember 2011
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Stuðningur við Sjálfstæðisflokkinn og Framsóknarflokkinn hefur aukist á því ári sem liðið er síðan MMR
kannaði síðast traust til flokkanna til að sinna ákveðnum
málaflokkum. Stuðningur við ríkisstjórnarflokkana dalar
hins vegar enn, og var þó langt undir kjörfylgi samkvæmt
mælingunni í desember á síðasta ári.
Stjórnarflokkarnir mælast nú samanlagt með 31,1
prósents fylgi, en fengu samanlagt 51,5 prósent í
síðustu kosningum. Yrðu niðurstöður kosninga á þessa
leið myndi stjórnin falla, stjórnarflokkarnir fengju 22
þingmenn af þeim 32 sem þarf til að tryggja meirihluta.
Sjálfstæðisflokkurinn er sem fyrr stærsti flokkurinn.
Í dag segjast 38,5 prósent myndu styðja flokkinn yrði
gengið til kosninga nú. Í fyrra sögðust 35,7 prósent styðja
flokkinn. Flokkurinn er í dag með 16 þingmenn, en fengi
29 yrðu niðurstöður kosninga í samræmi við könnun
MMR.
Stuðningur við Framsóknarflokkinn eykst einnig
milli ára. Nú segjast 15,9 prósent styðja flokkinn, en 13
prósent studdu hann fyrir ári. Yrðu þetta niðurstöður
kosninga fengi Framsóknarflokkurinn 12 þingmenn, en
er með 9 í dag.
Stuðningur við Samfylkinguna er svipaður í þeirri

könnun sem gerð var nú í desember og í könnun sem
gerð var í desember í fyrra. Nú segist 18,1 prósent
myndu kjósa flokkinn, en 18,5 prósent í fyrra. Þessi
stuðningur myndi skila Samfylkingunni 13 þingmönnum,
en flokkurinn er með 20 þingmenn í dag.
Heldur dregur úr stuðningi við Vinstri græn. Flokkurinn
mælist nú með stuðning 13 prósenta landsmanna, en
14,5 prósent í könnuninni í fyrra. Flokkurinn fengi miðað
við þetta 9 þingmenn en er með 12 í dag.
Hreyfingin myndi þurrkast út yrðu niðurstöður kosninga í takti við könnun MMR. Um 3,8 prósent myndu
samkvæmt henni kjósa flokkinn, en 6,7 prósent sögðust
myndu kjósa hann á sama tíma í fyrra. Stuðningurinn
myndi ekki duga flokknum til að ná manni á þing.
Alls segjast 10,8 prósent myndu kjósa einhvern
annan flokk, en 11,6 prósent sögðust vilja annan flokk í
könnuninni í fyrra.
Við útreikning á þingsætum er reiknað með að
þessi atkvæði dreifist á nokkra flokka en enginn nái
því lágmarki sem þarf til að ná manni á þing, þar sem
ómögulegt er að sjá fyrir hvernig stuðningur þessara
einstaklinga myndi dreifast á framboð sem enn hafa ekki
komið fram.
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Könnun MMR var gerð dagana 6.
til 9. desember. Um netkönnun
var að ræða. Alls tóku 865 manns
á aldrinum 18 til 67 ára þátt í
könnuninni. Svarhlutfall var á
bilinu 55,9 til 61,8 prósent, misjafnt milli spurninga. Að meðaltali
tók 60,1 prósent afstöðu til hverrar
spurningar.
Þátttakendur voru valdir
handahófskennt úr hópi liðlega
12 þúsund álitsgjafa MMR. Í hópi
álitsgjafa eru einstaklingar sem
valdir voru með tilviljunarúrtaki
í þjóðskrá og samþykktu að taka
þátt í netkönnunum og símakönnunum. Viðurkenndum
aðferðum er beitt til að svörun
endurspegli lýðfræðilega samsetningu þjóðarinnar.
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afsláttur
af öllum DREAM
og TEMPRAKON
sængum og
koddum

DREAM
Koddi 60x63 cm. 20% andadúnn og 80% andaﬁður. Verð 6.995,- NÚ 4.895,DREAM
Sæng 135x200cm. 90% moskusdúnn, 10% fjaðrir. Verð 24.995,- NÚ 17.495,-

OSLO
Ábreiða. 100% ull. 130x200 cm.
Verð 6.995,Einnig til í fleiri litum.

SILHOUETTE
Púða 50x50 cm. Svartur/
hvítur. Verð 4.495,-

ROLLY
Prjónaður ullarbolti, Ø48 cm.
Verð 24.900,- Einnig til hvítur.

SEBRA
Sængurverasett, ungbarna
m/fuglum. 70x100 cm.
Verð 7.495,-

GLOBE Skál á fæti.
Ø26 cm. Verð 3.995,- NÚ 2.795,Ø35 cm. Verð 7.995,- NÚ 5.595,Ø46 cm. Verð 9.995,- NÚ 6.995,-

CRYSTAL
Kertastjaki, Ø10 cm.
Verð 1.395,Einnig til í fleiri stærðum.

LAMB
Íslensk gæra, ýmsir litir.
Verð 9.900,-

BIRD
Svartur fugl úr áli. 19x11 cm.
Verð 1.995,-

GLAMOUR
Myndarammi, 10x15 cm. 3 gerðir.
Verð 695,-

OÐ
TILB

TOILE DE JOIE
Sængurverasett m/gráu þrykki.
140x200/60x63 cm.
Verð 8.995,-

LINJA
Hvítvínsglas. 250 ml.
Verð 595,-/stk.

SALAT
Salatskál. Ø22,5 cm. Verð 2.795,Salatáhöld. L26 cm. Verð 995,-

TEMPRAKON Dúnsokkar.
90% síberískur dúnn og 10%
gæsafjaðrir. Má þvo á 60°C
Verð 5.995,-

© ILVA Ísland 2011
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T
GJAFAKOR

BUDDHA
Buddha höfuð H22 cm.
Verð 995,sendum um allt land

BASE Handklæði.
50x100 cm. Verð 1.495,70x130 cm. Verð 2.495,100x150 cm. Verð 3.495,-

KIDS
Rugguhestur. L70 cm.
Verð 9.995,-

GJAFAKORT
Frábær gjöf fyrir upphæð að
eigin ósk.

OPIÐ TIL 22:00
Taktu þátt í
Jólasveinaleik
á FACEBOOK

ILVA Korputorgi, Blikastaðavegi 2-8, 112 Reykjavík s: 522 4500
laugardaga 10-22 sunnudaga 12-22 mán. - fös. 11-22 www.ILVA.is

HERREGAARD
Kertastjaki m/5 örmum. H120 cm.
Verð 39.995,- NÚ 23.995,-

]SXX[

Samloka m/skinku og osti
Borið fram m/salati
Verð 495,-
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■ TRAUSTIÐ

HELST Í HENDUR VIÐ FYLGI FLOKKANNA
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13,0%

Fylgi

Fylgi

Skattamál
Endurreisn atvinnulífsins
Atvinnuleysi
Efnahagsmál almennt
Lög og regla almennt
Mennta- og skólamál
Samningar um aðild að Evrópusambandinu
Heilbrigðismál
Innflytjendamál
Nýting náttúruauðlinda
Umhverfismál
Rannsókn á tildrögum bankahrunsins
-8

-6

Y

firleitt má sjá sterk tengsl milli fylgis
flokkanna í könnun MMR og trausts
sem fólk ber til þeirra í ákveðnum málaflokkum. Það þarf ekki að koma mikið á
óvart, enda kjósa væntanlega flestir þá
flokka sem þeir treysta best til að bera
hitann og þungann af mikilvægum málaflokkum.
Áhugavert er að rýna í þau tilvik þar
sem mikill munur er á fylgi flokksins
annars vegar og trausts í ákveðnum málaflokkum hins vegar.
Framsóknarflokkurinn nýtur þar
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leiða ákveðna málaflokka er
Hreyfingin afar sjaldan nefnd til
sögunnar. Um 3,3 prósent nefna
flokkinn að meðaltali í hverjum
málaflokki, samanborið við 6,8
prósent í síðustu könnun.
Langsamlega flestir treysta
Sjálfstæðisflokknum til að leiða
þegar kemur að efnahagsmálum.
Alls 43,9 prósent sögðust treysta
flokknum best þegar kemur að
þessum málaflokki. Um 10,9 prósent nefndu Framsóknarflokkinn.

■ Rannsókn
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nokkurrar sérstöðu. Alls segjast 15,9 prósent myndu kjósa flokkinn yrði gengið til
kosninga nú. Í engum af málaflokkunum
tólf var jafn hátt hlutfall sem treysti
flokknum til að leiða þann málaflokk.
Þannig virðist sem hluti þeirra sem ætla
sér að kjósa Framsóknarflokkinn treysti
engu að síður einhverjum öðrum flokki
betur til að leiða erfiða málaflokka.
Svipaða sögu má segja um Hreyfinguna. Í nær öllum tilvikum treystir
lægra hlutfall þátttakenda flokknum til að
leiða málaflokka en segjast myndu kjósa

Aðeins samtals 30,7 prósent
nefndu annan hvorn af stjórnarflokkunum. Hlutföllin eru áþekk
þegar spurt er um endurreisn
atvinnulífsins.
Færri treysta Sjálfstæðisflokknum þegar kemur að félagslegum málaflokkum á borð við
heilbrigðismálin. Um 36,3 prósent
treysta flokknum best til að fara
með stjórn heilbrigðismála en 23,7
prósent nefna Samfylkinguna. Þá
segjast 13,9 prósent helst vilja
Vinstri græn við stjórnvölinn í
þessum málaflokki og 11,3 prósent
vilja Framsóknarflokkinn.
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flokkinn í kosningum. Aðeins í einum
flokki snýst þetta við, þegar kemur að
rannsókn á tildrögum bankahrunsins.
Í fimm tilvikum segjast fleiri treysta
Sjálfstæðisflokknum til að leiða ákveðna
málaflokka en myndu kjósa flokkinn í
kosningum. Mestur er munurinn þegar
spurt er um endurreisn atvinnulífsins og
skattamál. Í sjö málaflokkum segjast hins
vegar færri treysta flokknum til að leiða
málaflokkinn en myndu kjósa hann í kosningum.
Fleiri treysta Samfylkingunni til að leiða

■ Umhverfismál
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samtals sex málaflokka en myndu kjósa
flokkinn. Mestu munar um þá sem segjast
treysta flokknum til að leiða samningaviðræður um aðild að Evrópusambandinu.
Í sjö af tólf málaflokkum sagðist hærra
hlutfall treysta Vinstri grænum til forystu
en sögðust myndu kjósa flokkinn. Munurinn var langsamlega mestur þegar spurt
var um umhverfismál en var einnig verulegur þegar kom að rannsókn á tildrögum
bankahrunsins. Áberandi var að færri
treysta flokknum til að leiða endurreisn
atvinnulífsins en styðja flokkinn almennt.

■ Efnahagsmál
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12.1 megapixla CMOS myndflaga, NIKKOR gleiðhornslinsa, 18x
aðdráttur og hristivörn. Sjálfvirkar umhverfisstillingar,stór 3“ LCD
skjár og háskerpu hreyfimyndataka. Fæst í 3 litum.

14 megapixla upplausn, NIKKOR gleiðhornslinsa, 5x aðdráttur og
hristivörn. Sjálfvirkar umhverfisstillingar,stór 2.7“ LCD skjár og
HD hreyfimyndataka. Fæst í 7 líflegum litum.

Verð 54.995.-

Verð 22.995.-

TILBOÐ Vönduð leðurtaska fylgir með (verðmæti 5.995.-)

TILBOÐ Taska og 2GB minniskort fylgir með (verðmæti 7.995.-)

Með öllum Nikon vélum
fylgir íslenskur leiðarvísir.

ZZZQLNRQLV
SÖLUAÐILAR Á HÖFUÐBORGARSVÆÐINU
Heimilistæki – Suðurlandsbraut 26, 108 Reykjavík – 569 1500 - www.ht.is
Sjónvarpsmiðstöðin – Síðumúla 2, 108 Reykjavík – 568 9090 – www.sm.is
Beco – Langholtsvegi 84, 104 Reykjavík – 533 3411 - www.beco.is
Fotoval – Skipholti 50b, 105 Reykjavík – 553 9200 – www.fotoval.is
MAX – Kauptún 1, 210 Garðabær – 412 2200 – www.max.is
Hagkaup – Smáralind, 201 Kópavogur – 563 5000 – www.hagkaup.is
Tölvulistinn – Reykjavík, Hafnarfirði – 414 1700 – www.tl.is

SÖLUAÐILAR Á LANDSBYGGÐINNI
Hljómsýn – Akranesi; Blómsturvellir – Hellissandi; Hrannarbúðin – Grundarfirði;
Skipavík – Stykkishólmi; Snerpa – Ísafirði; Kaupfélag V-Húnvetninga – Hvammstanga;
Smárabær – Blönduósi; Skagfirðingabúð – Sauðárkróki; SR Byggingavörur – Siglufirði;
Valberg – Ólafsfjörður; Kauptún – Vopnafirði; Verslunin Pan – Neskaupstað;
Geisli – Vestmannaeyjum; Mosfell – Hellu; Heimilistæki – Reykjanesbæ, Selfossi,
Akureyri og Húsavík; Tölvulistinn – Akureyri, Egilstaðir, Selfoss og Reykjanesbæ;
Omnis – Akranes, Borgarnes og Reykjanesbæ.
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Guðrún Eva Mínervudóttir

Ármann Jakobsson

Oddný Eir Ævarsdóttir

Hallgrímur Helgason

Yrsa Sigurðardóttir

Sölvi Björn Sigurðsson

Þekkir þú stílbrögð íslenskra rithöf

Bækur eru samofnar jólahaldi Íslendinga, sem setja margir bók á óskalistann fyrir jólin. Skáldsögur koma margar út þessi jólin sem en
bitastæðar ef marka má gagnrýnendur. Hér býður Fréttablaðið lesendum upp á að reyna þekkingu sína á ritstíl íslenskra höfunda sem
inu í ár. Upphaf tólf skáldsagna af ýmsu tagi er að finna á síðunni og nöfn höfundanna sömuleiðis. Lausn gátunnar er neðst á síðunni

JÓLIN KOMA

■ 12

HÖFUNDAR – 12 BÆKUR

Þessir höfundar eiga allir bækur í jólabókaflóði ársins 2011. Upphaf
skáldsagna þeirra er að finna hér á síðunni, en hver á hvaða upphaf?
Ármann Jakobsson: Glæsir
Guðrún Eva Mínervudóttir: Allt með kossi vekur
Hallgrímur Helgason: Konan við 1000°
Oddný Eir Ævarsdóttir: Jarðnæði.
Ólafur Jóhann Ólafsson: Málverkið
Stefán Máni: Feigð
Steinar Bragi; Hálendið
Steinunn Sigurðardóttir: Jójó
Sölvi Björn Sigurðsson: Gestakomur í Sauðlauksdal
Vigdís Grímsdóttir: Trúir þú á töfra?
Þórarinn Leifsson: Götumálarinn
Yrsa Sigurðardóttir: Brakið

1

Reykjav í k , Lúsíu messa
(augun voru stungin úr
Lúsíu og höfð til sýnis. Hún
er verndari blindra.)
Það er skrýtið að vera komin
heim. Mér er létt en samt finn ég
enn í mér heimþrá. Verð að reyna
að koma mér upp heimili á mínum
eigin forsendum. Líklega ein. Get
kannski fengið mér hund. Verst
hvað er erfitt að ferðast með
hunda yfir hafið. Eru þeir settir í
farangursrýmið?
Ástin er blind og hún er ekki sú
eina. Mér líður eins og bundið sé
fyrir augu mér. Ég ætla að losa
bandið, skrifa á það í skímunni.
Sólin er að endurfæðast.

2
m`cYfi^X7Z\ekild%`j

Hún sleppir hendinni af
drengnum og hleypur inn í
rökkvaða skemmuna eftir
sjónauka. Sól er í hádegisstað
og loftið er þungt og kyrrt og heitt.
Síðast rigndi fyrir mánuði, það var
um nótt. Þá vaknaði hún, fór fram
úr rúminu og opnaði gluggann til
að finna dropana á handleggjunum.
Lauf ólífuviðarins eru þurr; það
skrjáfar í þeim þegar andvarinn
bifar þeim. Annars er allt hljótt í
fyrsta skipti í langan tíma, engar
hersveitir á leið um veginn niðri í
dalnum, hvergi skotbardagar í hlíðunum. Hún veit að það mun ekki
vara lengi. Fuglar eru þögulir í hitanum en söngtifan tístir. Innan úr
aðalhúsinu heyrist einhver kalla
nafn hennar en hún svarar ekki
heldur ber sjónaukann að augum
og skimar niður afleggjarann.

KAFFIVÉLAR - MATVINNSLUVÉLAR - POTTAR & PÖNNUR
SAFAPRESSUR - ELDHÚSÁHÖLD

Kynntu þér málið hjá sölumönnum Eirvíkur

Suðurlandsbraut 20, Reykjavík | Sími 588 0200 | www.eirvik.is

3

Brynjar dró jakkann betur
að sér í kvöldkulinu. Hann
hlakkaði til að komast aftur
inn í vaktskúrinn og velti því
fyrir sér hvað hann væri að gera
úti undir beru lofti. Kannski var
það til marks um hversu óspennandi starf hans var að hann skyldi
grípa hvert tækifæri til þess að
auka fjölbreytnina, jafnvel þótt

hann yrði að láta sig hafa bítandi
næðinginn. Höfnin sem hann átti
að vakta var líflaus eins og jafnan
seint á kvöldin og nóttunni og það
sló hann allt í einu að hann þekkti
hana ekki öðruvísi. Hann forðaðist hana á daginn þegar allt iðaði
af lífi, vildi sjá hana einmitt svona;
svartan hafflöt, yfirgefin skip. Það
var eins og hann vildi ekki verða
vitni að því að hún lifnaði við í fjarveru hans og komast að því hversu
litlu máli hann skipti þegar öllu var
á botninn hvolft.

4

Yfir náttúrunni allri var
kyrrð. Skuggarnir úti við
sjóndeildarhringinn dökknuðu og urðu skarpir við himininn, runnu svo saman við nóttina.
Þau þögðu öll fjögur. Ekkert heyrðist nema lágt muldur frá útvarpinu.
Í aftursætinu las Vigdís í bók en
Anna var vöknuð eftir stuttan
blund, nýbúin að opna bjór. Á milli
þeirra lá hundur Önnu, íslenskur
smalahundur sem hún hafði átt í
nokkra mánuði.

5

Ég bý hér ein í bílskúr ásamt
farandtölvu og gamalli handsprengju. Það er ósköp notalegt. Rúmið er sjúkrarúm en
önnur húsgögn þarf ég ekki, nema
klósett sem mér leiðist mikið að
nota. Það er svo ári langt að fara;
alla leið fram með rúminu og annað
eins yfir í hornið. Via Dolorosa kalla
ég veginn þann, sem ég má staulast tvisvar á dag eins og hver önnur
gigtarvofa. Ég læt mig dreyma um
að fá hingað bekken & þvaglegg en
umsóknin er föst í kerfinu. Það er
víða harðlífið.

6

Mjólkurkaffi og 103 brandí
innan seilingar og ég nokkuð ánægður með sjálfan mig.
Horfði á barþjóninn hella í
glasið meðan hann opnaði og lokaði
munninum hljóðlaust. Hægt látbragðið og sérkennilegur kækurinn

leiddu hugann að gúbbífiski. Herra
gúbbífiskur var að gefa mér eld í
sígarettuna þegar einhver klappaði á öxlina á mér.

7

Þau óttast mig. Með augun
lukt heyri ég þau nálgast af
lítt dulinni gætni. Síðan lýk
ég þeim upp, hvessi glyrnurnar og gef frá mér eitthvað sem ég
held að sé baul. Mér skilst á Finngeirsstaðafólkinu að í mér liggi
ógnarraust, áþekkust ópi beint úr
neðra. Hvað veit ég? Ég kann ekki
tungu nautgripa þó að ég sýnist
vera af því kyni. Hitt hef ég smám
saman lært: að kveða við þannig að
fólkinu á Finngeirsstöðum standi
stuggur af hljóðunum.

8

Af hverju ég, segir maðurinn sem situr hinum megin
við skrifborðið. Kjökrandi.
Af hverju þarf einmitt ég
að lenda í þessari ógæfu? Að ég
skyldi ekki hafa gefið honum tíma
á mánudaginn, eins og til stóð. Nú
sit ég uppi með hann klukkan 3:18
og langt frá því að ég sjái fyrir endann á vinnudeginum.
Glampandi sól og ég vil út undir
bert vorloft með Petru minni, halla
mér upp að fimm hæða vegg af
kastaníublómum, og fá mér bjór
eða kannski ljósa rósavínið frá
Provence sem Martin kenndi mér á.
Af hverju endilega ég? klifar
maðurinn. Af því bara, góði maður,
þetta er afþvíbara-tölfræði.

9

Á þessum síðum mun ég skrásetja sögu sem ykkur kann
að þykja ótrúleg eða kannski
þykir ykkur það ekki. Hún er
ekki um mig nema að því leyti sem
hún fjallar um þörf mína fyrir að
komast að raun um hvað væri satt
og hverju logið um atburðina sem
áttu sér stað fyrir þrettán árum,
veturinn 2003 þegar gosið í Kötlu
stóð sem hæst. Þá var ég átján ára,
ráðvilltur og reiður.
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Stefán Máni

Þórarinn Leifsson
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Steinunn Sigurðardóttir

Steinar Bragi

Vigdís Grímsdóttir

Ólafur Jóhann Ólafsson

funda?

dranær og eru margar býsna
eiga allir bók í jólabókaflóð.

10

Saga bernsku minnar
líður undir glerhvelfingunni innan Múrsins og eftir á að hyggja
hefði ég ekki viljað missa af neinu;
það er ég viss um núna þótt ég hafi
ekki alltaf hugsað þannig þegar
ég var stelpa. Þorpið mitt liggur í
djúpum dal milli hárra fjalla. Sumir
segja að það sé á Vestfjörðum, aðrir
að það sé á Austfjörðum og enn
aðrir fullyrða að það sé einhvers
staðar á hálendinu; en satt að segja
veit fólkið sem býr hérna ekkert um
hvar það er og þess vegna skipta
getgátur þess í rauninni engu máli.
Við erum hérna, höfum verið lengi
og héðan liggur enginn vegur; þetta
eru staðreyndirnar og eftir þeim
lifum við og okkur hefur bara tekist það furðanlega vel.

11

Vetrarnótt án landslags. Nístingskuldi og
brothætt kyrrð svo
langt sem vitundin
nær. Í fjarska tindra tvær stjörnur
hlið við hlið, líkt og forvitin augu í
eilífðinni, fljótandi innan í svartri
kúlu. Ógreinilegt farartæki nálgast. Hvítt ljós að framan, grænt
ljós stjórnborðsmegin og rautt bakborðsmegin. Taktföst vélarhögg
bergmála í víðáttunni, hjartsláttur
í móðurkviði.

12

Hjarta mitt er ekki
samt og þó slær það
líkt og áður. Ég var að
koma frá Kaupmannahöfn þar sem ég leitaði mér lækninga við blindu en árangurinn varð
ekki meiri en svo að ég sit hér einn í
almyrkrinu, í gamla dalnum mínum
fyrir vestan. Á borðinu við hlið mér
liggur Lachanologian þín, langvelt
af moldugum fingrum. Það fer eins
um flest hér á norðurhjara nú um
stundir: yfir okkur hvílir þungur
skuggi sem stjörnurnar hafa ekki
við að lýsa.

Íslensk gjöf
fyrir sælkera
Falleg gjafakarfa með úrvali af bragðgóðum íslenskum ostum
er tilvalin jólagjöf handa starfsfólki og viðskiptavinum.

LAUSNIR

KKörfurnar eru afhentar í sellófani með fallegri slaufu. Einnig bjóðum við fallegaa
ostakassa til að senda til viðskiptavina og starfsfólks innanlands.
Pantaðu ostakörfu á www.ms.is. Einfalt, fljótlegt og þægilegt!
www.ms.is

1. Oddný Eir Ævarsdóttir:
Jarðnæði.
2. Ólafur Jóhann Ólafsson:
Málverkið
3. Yrsa Sigurðardóttir: Brakið
4. Steinar Bragi; Hálendið
5. Hallgrímur Helgason:
Konan við 1000°
6. Þórarinn Leifsson:
Götumálarinn
7. Ármann Jakobsson: Glæsir
8. Steinunn Sigurðardóttir: Jójó
9. Guðrún Eva Mínervudóttir:
Allt með kossi vekur
10. Vigdís Grímsdóttir:
Trúir þú á töfra?
11. Stefán Máni: Feigð
12. Sölvi Björn Sigurðsson:
Gestakomur í Sauðlauksdal
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Húmör og blóðmör bestir súrir
Grín er gott og brúklegt við hinar ýmsu aðstæður. Það hefur fylgt mannskepnunni frá upphafi og er að finna í mörgum elstu
skriflegu heimildum, jafnt hér á landi sem annars staðar. Grín stuðar og veitir útrás, getur sært og lyft upp, afhelgað og veitt
ódauðleika. Kolbeinn Óttarsson Proppé leit yfir grínsögu Íslands og fann rauða þræði og samsvörun við grín í öðrum löndum.

G

rínið hefur fylgt
mannkindinni svo
lengi sem heimildir geta. Í Orðskviðunum segir:
„Glatt hjarta veitir góða heilsubót, en dapurt geð
skrælir beinin.“ Þá segir frá því
hvernig Salómon konungur nýtir
heilunarmátt hlátursins. Hlátur,
grín og gaman hefur því löngum
verið alþekkt meðal við hinum oft
og tíðum þunga og alvörugefna
heimi. Þetta vissu grísku heimspekingarnir einnig og skrifuðu
sumir hverjir um sitt grín.

Hin helgu vé
Íslendingar eru, þrátt fyrir að
vera vissir um annað, ekki frábrugðnir öðrum þjóðum. Þeir
hafa líkt og aðrir skemmt sér með
gamansögum og ekki síst vísum.
Um það vitnar ógrynni rímna og
ekki síst heil bókmenntagrein:
Fornaldarsögur Norðurlanda.
Í þeim er að finna mergjaðar ýkjusögur þar sem kappar og
fagrar meyjar lenda í ævintýrum
innan um dreka, dverga og ýmsar
forynjur. Fornaldarsögurnar hafa
ætíð verið viðurkenndar sem
ýkjukenndar skemmtisögur. Hin
rómantíska sýn sjálfstæðisbaráttunnar var hins vegar ekki tilbúin
að viðurkenna að slíkt gæti einnig átt við um hin helgu vé: sjálfar
Íslendingasögurnar.
Sjálfstæðisbaráttan gekk ekki
út á að stofna nýtt ríki, hún snérist um að endurreisa hið forna
menningarríki þjóðveldisins.
Eins og alsiða er þegar nýlendur
brjótast undan erlendum yfirráðum vísuðu Íslendingar í sína gullöld. Samkvæmt þjóðernisrómantíkinni ríkti hér gullöld á meðan
Íslendingar véluðu sjálfir um
eigin mál en hnignunartímabilið
hófst þegar Ísland komst undir
erlend yfirráð.
Þessa sáu menn stað í bókmenntunum. Íslendingasögurnar þóttu merki um það göfugasta
sem mannsandinn hafði getið
af sér. Og göfgi er ekkert grín.
Því var það að fræðimenn samþykktu ekki að um grín gæti verið
að ræða í þessum helgu sögum.
Vissulega voru þar stórkarlaleg
ummæli sem hlæja mátti að; en
það sýndi einungis hve djúphyglar sögurnar voru. Að sögurnar
sjálfar gætu að einhverju leyti,
eða jafnvel mestu, verið grín, það
var alveg fráleitt.
■ HJÖRTUN

ELSTI ÞEKKTI BRANDARINN? Eftirfarandi brandari fannst í egypsku myndletri frá um 2000 f. Kr.: Hvað gerirðu þegar Faraó leiðist? Fyllir bát af stúlkum eingöngu íklæddum
netum, lætur þær sigla eftir Níl og Faraó fær að veiða. Þarna má sjá ýmislegt sem við þekkjum í húmör í dag, svo sem kynlíf og karlrembu. Halldór Baldursson myndskreytti.

Skopstæling á skopstælingu
Halldór Laxness hóf útgáfu á
Íslendingasögunum um miðja
síðustu öld. Útgáfan sætti miklum tíðindum, enda færði Laxness
málið til nútímahorfs eftir eigin
höfði. Hafi það ekki verið nægileg vanvirðing við gullaldarbók-

menntirnar beit hann höfuðið
af skömminni þegar hann gaf
nokkrum árum síðar út Gerplu,
skopstælingu á Fóstbræðra sögu.
Það þótti djarft hjá Halldóri,
en jafnvel helstu gagnrýnismenn
gátu ekki lokað augunum fyrir
því hve bókin var góð og hún átti

SLÁ EINS Í SÚDAN OG GRÍMSNESINU
Saga mannkyns er saga hinna undirokuðu. Frá
ómunatíð hafa hinir sterku kúgað þá veiku.
Þeir síðarnefndu hafa síðan fengið útrás fyrir
ömurlegt hlutskipti sitt í gamansögum. Þá
skiptir engu hvort um er að ræða íbúa evrópskra
nýlendna sem þurftu að sýna nýlenduherrum
virðingu í hvívetna, eða íslenska vinnumenn sem
fastir voru í fjötrum vistarbandsins og áttu allt
sitt undir húsbændum sínum. Íslenskt vinnuhjú
hefur hlegið að þessum brandara, þó við sjáum
kannski ekki margt fyndið við hann í dag:
Maður nokkur kemur á bæ og spyr bónda
hvort hann vanti ekki vinnumann. Bóndi játti
því. Bóndi spyr mann hvað hann kunni til verka.
Maður svarar: Slegið get ég ekki. Rakað get ég í
þurru, en það geri ég ekki.
Þá má teljast víst að íbúar ónefndrar nýlendu
hafi velst um af hlátri yfir þessum brandara:
Tveir vinir lágu undir tré við ströndina og
nutu sólarinnar. Nýlenduherra gengur hjá og
spyr vegar til næsta þorps. Langa hríð svöruðu
vinirnir engu, en síðan lyfti annar þeirra löppinni
og benti með henni í rétta átt.
Lesendur Fréttablaðsins eiga kannski erfitt
með að sjá húmörinn í þessu, en undirokuðum
Afríkubúum sem áttu líf sitt undir því að sýna
nýlenduherrunum tilhlýðilega virðingu hefur
þótt þetta meinfyndið. Hið sama á við um
vinnumanninn íslenska. Að ímynda sér að hægt
væri að sýna væntanlegum húsbónda slíkt
fálæti að geta hvorki né nenna að vinna hefur
þótt fyndið.
Þarna er það ósvífnin sem hefur veitt hinum
lægra settu útrás í misömurlegri tilveru sinni.

sinn þátt í því að Laxness fékk
Nóbelinn.
Í Gerplu fer Laxness lengra
með þá hetjuímynd sem sköpuð er
í Fóstbræðrasögu. Þorgeir Hávarsson víkur ekki fyrir neinum, ekki
einu sinni snjósköflum og veður þá
upp í mitti.
Skopstæling Laxness átti sinn
þátt í því að menn fóru að lesa
Íslendingasögurnar öðrum augum.
Árið 1987 skrifaði Helga Kress
bókmenntafræðingur grein sem
átti eftir að valda straumhvörfum í
túlkun Íslendingasagna. Þar bendir Helga á að í Fóstbræðrasögu sé
að finna svo yfirgengilega framsetningu á hetjuímyndinni að augljóst megi vera að um skopstælingu sé að ræða. Gerpla var því í
raun skopstæling á skopstælingu.

Hið græskulausa grín
Íslendingar hafa löngum verið
sannfærðir um að þeir séu mikli
húmöristar. Svo allrar sanngirni
sé gætt á það líklega við um flestar þjóðir að þær telja sig öðrum
fyndnari.
Þegar fyrstu dagblöðin komu
fram á sjónarsviðið í kringum
aldamótin 1900 var þar að finna
skopsögur. Stundum voru þær
þýddar úr erlendum blöðum,
en oft og tíðum var þar að finna
alíslenskar sögur.
Hinar íslensku skrítlur einkennast fyrst og fremst af orðheppni.
Oftar en ekki eiga nafngreindir
menn í hlut, sagt er frá samtölum þar sem hnyttin tilsvör falla.
Dæmi um slíkt má sjá úr Ísafold
veturinn 1889 til 1890:
„Þegar Kristján prófastur
Jóhannsson, sálmaskáld, var
prestur í Stafholti (1766-1806),

kom Finnur biskup Jónsson þangað
einu sinni á vísitazíuferð. Honum
þótti kirkjan þar í lélegu standi og
fór um það nokkuð hörðum orðum
við prófast. Prófastur kannaðist
við, að svo væri; „en mér finnst“,
bætti hann við, „ekki hlýða að dóttirin sé prúðbúin, meðan móðirin
situr í sorgum“. Móðirin var dómkirkjan í Skálholti, biskupssetrinu,
er hafði verið næsta hrörleg um
þær mundir og eigi stórum betri
en Stafholtskirkja.“
Þarna sjást öll einkenni hins
græskulausa gríns, dáðst er að
gáfum og snilli þeirra sem sögurnar fjalla um. Þegar talað var um
íslenska fyndni var vísað í þessa
tegund gríns. Ekki skemmdi fyrir
ef vel ort vísa fylgdi með.

Samviskubit þjóðarinnar
Hinu græskulausa gríni sér
óvíða betur stað en í tímaritinu
Speglinum. Það var gefið út á frá
þriðja áratug síðustu aldar fram
á þann sjöunda og síðar endurútgefið í nokkur ár í byrjun níunda
áratugarins.
Blaðið kom út mánaðarlega,
lengst af, og gekk á lausasölu og
auglýsingum. Í því var að finna
umfjöllun um málefni líðandi
stundar, þar sem farið var háðulegum orðum um það sem hæst bar
í samfélaginu. Slagorð Spegilsins
voru í upphafi „Samviska þjóðarinnar, góð eða vond eftir aðstæðum“ en breyttust síðar í „Samviskubit þjóðarinnar“.
Páll Skúlason, Sigurður Guðmundsson og Tryggvi Magnússon voru ritstjórar í upphafi og sá
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HUGLEIKUR Fáir hafa leyft sér að fara jafn mikið út á – og yfir –
brúnina og Hugleikur Dagsson í teikningum sínum.
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síðarnefndi teiknaði skopmyndir.
Síðar bættist Halldór Pétursson
teiknari í hópinn.
Einkenni Spegilsins voru listilega gerðar myndir og haganlega
ortar vísur. Spegilsmenn skirrtust
ekki við að gera grín að háheilögum viðburðum. Lýðveldishátíðin
1944 er gott dæmi um það, en
orðræða samtímans útmálaði
hana sem helgustu stundu hinnar
íslensku þjóðar. Hún sameinaðist á
fæðingarstað sínum, Þingvöllum,
og endurreisti lýðveldið. Í meðförum Spegilsins varð hátíðin svona:
Sól skín í heiði
þann sautjánda júní
(ef ekki er úrhellis regn).
Syngja herskarar
hundrað og fjögur
aðkeypt ættjarðarljóð.
Enda skal lýðveldið
endurreisa,
þurfa mun þó nokkuð til.
Hanga gunnfánar
á hrífusköftum,
þeim er með tútommu tyllt.

Merkinu haldið á lofti
Segja má að Spaugstofan sé Spegill síns tíma og í raun og veru gildir hið sama um áramótaskaupin.
Bæði byggja á revíuhefð, atburðir
líðandi stundar eru settir fram á
fyndinn hátt, kveðskap og tónlist
blandað við og nafnkunnt fólk fær
yfirhalningu.
Fyrsta áramótaskaup Sjónvarpsins var sýnt árið 1967. Raunar var
ekki um eiginlegt áramótaskaup
að ræða, eins og við þekkjum það
nú, heldur óperettu eftir Flosa
Ólafsson. Hún sló í gegn og Flosa
var falið að gera áramótaskaup
árið eftir.
Örlagahárið er hefðbundin
revía, þó ekki hafi þar verið gert
grín að samtímanum. Efnið var
sótt í Íslandssöguna.
Spaugstofan heggur í sama
knérunn. Þar er að finna hið góða
skáld Karl Ágúst Úlfsson sem
yrkir gamankvæði og þjóðmálin eru dregin sundur og saman í
háði, málefni líðandi stundar höfð
að háði og spotti.
Þó Spaugstofan verði seint sökuð
um að brjóta blað í nálgun sinni á

húmörinn, má þó ekki gleyma því
að í tvígang hefur hún verið til
rannsóknar vegna brandara sinna.
Það fór fyrir brjóstið á mörgum
þegar Sigurður Sigurjónsson, í líki
Kristjáns Ólafssonar, skreið inn í
risastóra píku í einum sketsinum
og rannsakað var hvort um brot
á almennu velsæmi væri að ræða.
Það var þó páskaþáttur Spaugstofunnar sem mestu fjaðrafoki
olli. Sanntrúuðum fannst Spaugstofumenn ganga of langt í gríni
sínu á guðspjöllunum og sáu ekki
húmörinn í því að gera grín að
Jesú og postulunum. Ekkert varð
þó úr ákæru. Það leiðir hins vegar
hugann að því að Úlfar Þormóðsson, sem endurreisti Spegilinn
á níunda áratugnum, var dæmdur fyrir klám og guðlast vegna
gamanorða sinna. Það er ekki
lengra síðan en 1983 að fólk gat
átt von á ákæru fyrir guðlast hér
á landi ísa.

Nýr tónn sleginn
Þó varhugavert sé að negla niður
ákveðinn upphafspunkt nýrra
hreyfinga má með nokkrum sanni
segja að ný bylgja gríns hafi hafist hér á landi þegar sjónvarpsþátturinn Limbó
hóf göngu sína í sjónvarpi
árið 1993. Þar véluðu um
þeir Radíusbræður, Davíð
Þór Jónsson og Steinn
Ármann Magnússon,
og þátturinn fór misvel ofan í landann,
svo ekki sé meira
sagt.
Davíð
og
Steinn gerðu grín
að því gríni sem
helst átti upp á pallborðið þá um stundir
og settu upp skemmtiþátt þar
sem allt gekk á afturfótunum.
Þeir voru líkamlegri í
gríni sínu en almennt var
venjan. Dæmi um slíkt var
Hörður bakari, sem bakaði
Harðar kleinur, sem sagði nemanum til um hvernig hræra ætti
í kleinum og kleinuhringjum og
hnoða bollur. Á yfirborðinu var
um eðlilegasta morgunspjall í
bakaríi að ræða, en látæði bakarans var slíkt að áhorfendur,
og neminn, fengu á tilfinninguna
að þarna væri verið að ræða um
píkur, rassa og brjóst.

HIÐ HÁA SETT Á LÆGRA PLAN
Gróteskan gerir hina háu lága, gerir grín að líkamanum og starfsemi hans.
Rómantíkerar 19. aldar þekktu stílbragðið og það má finna í ýmsum gamansögum þess tíma. Benedikt Gröndal bætti síðan um betur í Heljarslóðaorrustu sinni. Lýsing hans á Napóleon Bónaparte á frekar við um íslenskan
afdalabónda en keisara hins frakkneska ríkis.
Nú fór Napóleon fyrst í nærbuxurnar og sokkana, það voru náttúrlega
silkisokkar, en þar fyrir utan fór hann í þykka duggarabandssokka, svo að
honum skyldi ekki verða kalt á fótunum á leiðinni. Þá fór Napóelon
í silkibuxur, og þar utan yfir í þykkar vaðmálsbuxur norðan úr
Skagafirði.

Í Limbó stigu líka fram á sjónarsviðið þeir Jón Gnarr og Sigurjón Kjartansson. Landanum var
misvel skemmt þegar rannsókn á
pennahvarfi endaði í ljúfri unaðsstund þeirra félaga sem síðast
sáust flatmaga í rúminu reykjandi
sígarettur að verki loknu. Þá var
gert út á ýmsan misskilning, eins
og þegar klámmyndin Good Times
Charlie villtist inn í útsendinguna.
Viðbrögðin við Limbó urðu gríðarleg. Lesendabréfum rigndi yfir
blöðin og þjóðarsálin og fleiri slíkir útvarpsþættir voru undirlagðir
af hneyksluðum sjónvarpsáhorfendum. Enda fór svo
að aldrei voru

sýndir nema tveir þættir af Limbó.
Þriðji þátturinn, sem ráð hafði
verið fyrir gert, fór aldrei í loftið.

Líkamleg gróteska
Grín Radíusbræðra er skilgetið afkvæmi hinna bresku Monty
Python sem um það bil tveimur áratugum fyrr höfðu komið með ferskan tón í grínsinfóníuna. Þeir gerðu
grín að Biblíunni, léku sér með kynhlutverk, ælandi spikfeitir aðalsmenn áttu sinn sess, svo eitthvað
sé tínt til.
Gróteskan var komin inn í hið
sjáanlega grín, en að
sjálfsögðu hefur hún
ætíð legið undir niðri
í bröndurum fólks.
Gróteskan er kennd
við franska rithöfundinn Rabelais sem uppi
var á 16. öld. Í henni
er hið háa og helga
dregið niður á plan
almennings ásamt
því sem mikið er gert
grín að líkamanum;
því sem í hann fer
og því sem úr honum
kemur.
Þrátt fyrir að þjóðin hafi ekki verið tilbúin fyrir Limbó opnaði þátturinn dyrnar
fyrir því sem á eftir
kom. Tvíhöfði, Fóstbræður, Svínasúpan
og fleiri grínþættir,
nutu þess að ísinn
hafði verið brotinn. Að ekki sé
talað um Hugleik sem líklega
gengur lengst allra.
Ekki hefur þó ætíð öllum verið
skemmt og Fóstbræður vöktu þessi
viðbrögð eins lesanda Morgunblaðsins rétt undir síðustu aldamót:
Að mínu viti eiga svona grófir
þættir ekkert erindi við almenning. Almenningur vill ekki hafa sitt
grín á svona lágu plani [...] venjulegt fólk vill almennt ekki sjá þætti
um sk. „öfuguggahátt“, sóðaskap,
fantaskap og nauðgun, illmennsku,
ljótt orðbragð, „dóp“, morð, geðveiki
eða andlega vanheilsu í íslenskum
grínþáttum.

nautar Ölvis gerðust margir ófærir, sumir spjó þar inni í stofunni, en
sumir kómust út fyrir dyrr. Bárðr
gekk þá at fast at bera þeim drykk.
Fornsögurnar voru sjónvörp
síns tíma og nákvæmar lýsingar á
ælandi fornköppum hafa þótt jafn
fyndnar fyrr á tíð og ælandi aðalsmenn Monty Python manna, eða
mjólkurhristingur úr brjóstamjólk
þeirra Fóstbræðra.
Grafískar lýsingar af blóðugum sárum hafa einnig haft sitt
hlutverk, ekki síst þegar hnyttnum setningum er bætt við. Í Jómvíkinga sögu verður
einn kappinn fyrir
slíku sverðslagi að
neðri kjálkinn gengur af. Þykir honum
lítið til koma, en hans
helstu áhyggjur eru
að danskri kærustu
hans muni lítið til
kossa hans koma eftir
höggið.
Goðin sjálf sluppu
heldur ekki við skens.
Þegar æsir reyndu að
koma böndum á Fenrisúlf dugði ekkert fyrr
en hergoðið sjálft,
Týr, lagði hönd sinn í
kjaft hans og strauk
um gómana. Þegar
fjöturinn Gleipnir
hertist að, brá úlfinum
hins vegar og skellti
saman skoltunum. „Þá
hlógu allir nema Týr,
hann lét hönd sína.“ Kaldhæðnin
drýpur af hverju strái.

Ekkert er nýtt
undir sólinni
þegar kemur
að gríninu. Áar
okkar hlógu að
sömu hlutunum
og við gerum og
allar hneykslunaröldur lægir að
lokum.

Ekkert nýtt undir sólinni
Skoðanir hins reiða Moggalesanda
eru um margt dæmigerðar fyrir
skoðanir hluta samfélagsins. Í þeim
er að finna þá kórvillu að einhver
geti sagt til um hvað almenningur
vill og hvað við hann eigi erindi. Þá
gerir bréfritari – og skoðanasystkin hans – sér ekki grein fyrir því
að líkamlega, gróteska, kaldhæðna
grínið er alls ekkert nýtt. Það hefur
fylgt Íslendingum frá fornbókum
þeirra.
Eða hver er eðlismunurinn á
ælusketsum nýju þáttanna eða
eftirfarandi lýsingu úr Egils sögu?
Síðan var þeim borit öl at drekka.
Fóru minni mörg, ok skyldi horn
drekka í minni hvert. En er á leið
um kveldit, þá kom svá, at föru-

Grínið finnur sína leið
Gagnrýnendur grínsins mættu
muna að það finnur sér ætíð leiðir
til að brjótast fram. Hvort sem er
í vísum muldruðum undir kirkjuvegg, ungum gröðum grínurum á
sviði eða í sjónvarpi eða Facebooksendingum.
Því má heldur ekki gleyma að
grín getur veitt útrás. Það að taka
erfiða atburði og gera grín að þeim
getur veitt hugarfró og gert skelfilegar aðstæður þolanlegri. Trauðla
finnast skelfilegri staðir en útrýmingarbúðir nasista. Engu að síður er
varðveittur mýgrútur af bröndurum sem gyðingar sögðu hver öðrum
til að gera vistina í þessu helvíti
þolanlegri. Í skugga gasofnanna
og við líkbrennslufnykinn muldruðu þeir brandara eins og þennan:
„Af hverju sitja Hans og Gréta
uppi á þaki? Þau eru að bíða þess
að mamma og pabbi komi upp um
skorsteininn.“
Grín veitir lausn og hennar er
þörf í flóknum heimi. Þetta mættu
þeir sem vilja banna ákveðnar tegundir brandara, þó þeir snúist um
skelfilega atburði eins og nauðgun, hafa í huga. Því Flosi Ólafsson
hafði rétt fyrir sér þegar hann
sagði „Það er eins með húmörinn og blóðmörinn, hann er bestur súr.“

LÁGVÖRUVERÐS-VERSLUN
VIÐ FELLSMÚLA - REYKJAVÍK

LJÓSAKRÓNUR

14.995
14.495

9.975
9.995

LJÓSAKRÓNA, 5 ARMA GYLLT

7.995

LJÓSAKRÓNA, 3 ARMA GYLLT

LJÓSAKRÓNA, 5 ARMA, STÁL OG GYLLT

18.495

LJÓSAKRÓNA, 5 ARMA

14.995

LJÓSAKRÓNA, 8 ARMA, STÁL

9.995
5 LJÓSA

7.990

11.995

3 LJÓSA

12.995
5 LJÓSA

9.995
3 LJÓSA

LJÓSAKRÓNA, 5 ARMA, RUST

19.995

LJÓSAKRÓNA, 9 ARMA

5.995

LJÓSAKRÓNA, 3 ARMA, RUST

7.495
5 LJÓSA

11.995

5.995

LJÓSAKRÓNA, 5 ARMA, RUST

3 LJÓSA

7.495
5 LJÓSA

4.995
3 LJÓSA

19.995

LJÓSAKRÓNA, 5 ARMA

14.995

LJÓSAKRÓNA, 8 ARMA, RUST
Gildistími er tvær vikur. Vörur geta verið uppseldar. Birt með fyrirvara um prentvillur.

OPIÐ ALLA DAGA
VIÐ FELLSMÚLA - 108 REYKJAVÍK - SÍMI: 585 2888

Mán. til fös. kl. 9 - 18
Laugard. kl. 10 - 16
Sunnud. kl. 12 - 16

ÚRVAL & GÆÐI

YFIR 20 TEGUNDIR AF VILLIBRÁÐ • ÚRVAL AF HAMBORGARHRYGGJUM
& HANGIKJÖTI • FRÁBÆRT ÚRVAL AF FORRÉTTUM & EFTIRRÉTTUM
• GOURMET SÓSUR & MEÐLÆTI

NÝIR OG SPENNANDI
FORRÉTTIR FYRIR 2

BRESAOLA
ROASTBEEF

698

698

kr/pk

kr/pk
NAUTA
CARPACCIO

698

kr/pk

Hráskinka í úrvali

Reyktur & graﬁnn lax
í úrvali

· IBERICO úr svörtu svíni
· FUMAGALLI Parmaskinka
· ÍTALÍU
Í
· OPERA
· MONTE NEVADO spænsk

nn með rognum
i
x
a
l
u
ð
Toppa
silung sh
g
o
a
x
la

ÞESSIR HAFA
F SLEGIÐ Í GEGN
FORRÉTTIR FYRIR 4-5

Paté
í úrvali

Taðreykt
a
la
ambainnralæri
Svei
Sveit
eitapa
itapa
até
Graﬁð lamb

VELDU JÓLASTEIKINA
AF KOSTGÆFNI
OPIÐ

til kl. 22 öll
kvöld til jóla
Þarf ekki
að sjóða!
Aðeins 90 mín.
í ofni!

Hagkaups Hamborgarhryggur
· SÉRVALINN AF FAGMÖNNUM ÚR NÝJU HRÁEFNI
· ÞARF EINUNGIS AÐ ELDA Í OFNI
· SALT MINNI
Við viljum vera viss um að hátíðarmaturinn þinn
verði óaðﬁnnanlegur. Þess vegna látum við
framleiða sérstakan hrygg samkvæmt ströngum
gæðastöðlum
töðlum Hagkaups.

SALT
MINNI

Hagkaups smjörsprautað
kalkúnaskip
Undanfarin 10 ár hefur Hagkaup boðið upp á smjörsprautað kalkúnaskip sem er algjört lostæti og hefur
slegið rækilega í gegn á hverju ári. Það er tilbúið beint
í ofninn og eldamennskan ofur einföld.

Gæða hangikjöt að skagﬁrskri hefð
Hangikjötið er tvíreykt með taði og birki. Það er eingöngu
reykt með beini og úrbeinað eftir á sem gefur kjötinu meiri
fyllingu í bragði. Unnið eftir aldagamalli hefð úr Skagaﬁrði.

Skosk rjúpa
Rjúpan er ómissandi jólamatur fyrir marga Íslendinga. Rjúpan er
bragðmikil villibráð, kjötið dökkt, fínlegt og mjúkt. Mikilvægasti
þátturinn við matreiðslu á rjúpu er sósan. Galdurinn við gerð
góðrar rjúpnasósu er að sjóða kraft af beinum rjúpunnar og
afskurði.
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Allt hefur sinn vitjunartíma
Valeyrarvalsinn, sagnasveigur Guðmundar Andra Thorssonar, hefur fengið mikið hrós og er ein fárra bóka sem fengið hafa
fullt hús stiga hjá gagnrýnendum Fréttablaðsins. Hér á eftir birtist ein sagan af fólkinu á Valeyri, sem nefnist Vitjunartími.

K

alli hallar sér aftur
í stólnum, stillir
augnaráðið á punkt
fyrir miðjum hlöðudyrunum sem eru
opnar út í sumarið
svo að síðdegissólin flæðir örlát
inn, andar laust og reglulega,
sáttfús við þindina og sálina.
Hann er einn. Hann fyllir huga
sinn af mildu vinarþeli í eigin
garð – leiðinlegar hugsanir sem
birtast eins og svartar flygsur fá
að líða burt með því að vera ekki
hugsaðar. Það er enginn vandi
vegna þess að honum er yfirleitt
heldur hlýtt til sjálfs sín eins og
raunar allra manna – bara að
muna að anda rétt, vera sáttur við
þindina og sálina, hugsa ekki um
neitt, ekki einu sinni um að hugsa
ekki neitt um að hugsa ekki neitt,
hugurinn verður léttur og bjartur
og hreinn, og í hægum bláma
svífur þá kannski inn hugsun sem hægt er að una sér við,
kennd, minning um kennd, minning um grip, minning um kennd
sem gripur vakti, kannski minning um indælan bíl sem hann sá
einu sinni og skoðaði vel og langaði til að eiga því að hann fann
að þessi bíll myndi eiga við sig.
Kannski minning um þorrablótið
í fyrra þegar hann var fenginn
til að herma eftir gömlum bílflautum og gömlum traktorum úr sveitinni („Nei – þetta er
Farmallinn á Ásgeirsstöðum!“)
og fólkið hló dátt vegna þess að
það var glatt. Kannski minning
um sælukenndina sem hann fann
einu sinni fyrir í miðri sundferð
í rigningu þegar hann var búinn
að synda hálfan kílómetra og var
hættur að hugsa um myntkörfulán og daglegt brauð en fann
hvernig handleggir og fótleggir
og hugurinn unnu saman að því
að knýja hann áfram í vorrigningunni, og honum fannst hann
vera hluti af gróandanum, hluti
af lífsaflinu.
Kannski minning sem er góð,
kennd sem er ljúf.
Á eftir ætlar hann að syngja.
Þá mun hann stíga fram og út úr
kórnum sem hummar eins lágt
og honum er mögulega fært og
Kata kór getur fengið hann til að
gera; hann lyftir handleggjunum,
hrukkar ennið, opnar munninn og
svo syngur hann: Nú ríkir kyrrð
í djúpum dal …
Nú ríkir kyrrð. Nú ríkir þögn
og minning um kennd því að
hugur hans er hreinn og heiður. Augu hans hvíla á máríerlu.
Hún er með sperrt stél í sólinni í
miðjum hlöðudyrunum og hoppar
þar um eins og viss í sinni sök,
hér sé hún á réttum stað. Hann
er að minnsta kosti sjálfur á réttum stað. Hann er í hlöðunni sinni
sem hann hefur smám saman
fyllt – ekki af korni eða heyi
heldur af svonefndu drasli, hlutum sem skilist hafa við upprunalegt samhengi sitt og bíða eftir

VALEYRARVALSINN Í sagnasveig Guðmundar Andra fléttast sextán sögur af mannfólkinu saman og skarast, enda gerast þær allar á sömu tveimur mínútunum í litlu þorpi.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

nýju til að fá aftur hlutverk í
svonefndum raunveruleika. Það
er núna verkefni hans í lífinu að
taka sundur hluti og setja á ný
saman við aðra hluti. Allt bíður
hér síns vitjunartíma. Gömul
hurð úr Dodge 66 gæti gagnast
þegar síst varir og þá væri ógott
að vera búinn að henda henni.
Staflar af Fálkanum bíða þess
að verða bundnir inn, þá gæti
Andrés á safninu kannski fengið
þetta til að leyfa fólki að fletta.
Blá Volkswagen-bjalla úti í horni
á eftir að ganga í endurnýjun lífdaganna einn góðan veðurdag.
Þá ekur hann kannski til hennar Jósu, birtist þar fyrir utan
og þeytir bælda bílflautuna sem
bíður hér síns vitjunartíma, bara
til að sjá svipinn á henni þegar
hún kemur út og endurlifir sumarkvöldið þeirra fyrir hundrað
árum þegar hann kom til hennar
og sótti hana og þau fóru í bíltúr
inn í dal og staðnæmdust inni í
dalbotni og fóru út og elskuðust
í mosató með álafossteppi undir
sér í íslensku fánalitunum. Og
fóru svo viku síðar og elskuðust
í gömlu kirkjunni af öllum stöðum. Elskuðust. Þetta er minning
um kennd.
Öll þessi snæri, hrífutindar,

naglar, skrúfur, borð, skrúfjárn,
hraðsuðukatlar, bón, hænsnanet,
tjakkur, stólar, söðlar, rúðuskafa,
fjöltengi, gardínuefni, snærisspottar, tvistur, rennilásar, feiti,
boltar, olía, timbur og járn – allt
hefur sinn vitjunartíma. Snúrur,
öryggi, bakklóra, veggfestingar,
lím, lyklar, kertastjaki, skál,
arnarfjöður, blýantur. Sími sem
Sidda gaf honum einu sinni og
hann opnaði í rælni til að sjá
hvernig virkaði en nennti svo
ekki að setja saman aftur. Ljósmyndir af Gumma og börnunum hans. Allt hefur þetta sinn
vitjunar tíma, sumt oft á dag.
Gamall tuttugu og fimm króna
seðill með mynd af Magnúsi
Stephensen konferensráði liggur
bögglaður hjá nokkrum fyrstadags umslögum í gömlum kassa
undan kattatungum og hann
hefur sinn vitjunartíma; gamlir
gardínuhringir frá Láru gömlu
bíða þess að verða vitjað; reiðhjól sem hann skipti um keðjuna í
og smurði fyrir einhvern krakka;
gítargarmur sem hann gerði við
einhvern tímann fyrir Gunna
tónskáld en hann sótti svo aldrei.
Allt hefur sinn vitjunartíma.
Sneið af marmaraköku bíður þess
að vera kláruð. Ísskápur suðar úti

Sígræna jólatréð -eðaltr
-eðaltré ár eftir ár!
Skátahreyfingin hefur um árabil selt sígrænn
eðaltré í hæsta gæðaflokki og prýða þau
þúsundir heimila og fyrirtækja.

Við gróðursetjum lifandi tré í
skógrækt skáta að Úlfljótsvatni fyri
r
hvert Sígrænt jólatré sem key
pt er.
Veldur ekki ofnæmi
Þú prýðir híbýli þín með Sígræn
u
Eldtraust
jólatré og stuðlar að skógrækt
Þarf ekki að vökva
um leið!
Íslenskar leiðbeiningar

Frábærir eiginleikar:
10 ára ábyrgð
12 stærðir (90-500 cm)
Stálfótur fylgir
Ekkert barr að ryksuga

SUòñXP
SO|QWXP

Sígrænu jólatrén eru seld í Skátamiðstöðinni Hraunbæ
æ 123
í Reykjavík, s: 550 9800 og á skátavefnum: www.skatar.is

í horni eins og til að minna á að
kominn sé tími á síðdegisbjórinn,
músin Anganóra sem er næstum jafn gömul Kalla bíður eftir
brauðsneiðinni með hnetusmjöri
sem hann er vanur að færa henni
um þetta leyti. En það liggur ekkert á, hún hefur það ágætt eins og
allt annað hér.
Hingað koma þeir sem finna
ekki ró eða rétta
skrúfu því að hér
eru allar skrúfur réttar og allar
rær sem fundnar
hafa verið upp: hér
er saumur í öllum
stærðum, timbur,
skrúfjárn, hamrar, tangir, dekk,
skiptilyklar: alltaf
má leita til Kalla
með allt og ef menn
skila ekki verkfærunum fer hann
sjálfur inn í bílskúrana til kallanna og sækir þau
þegjandi og hljóðalaust.
Einu sinni var
þ et t a h l a ð a n á
Ásbjarnarstöðum
þar sem hann ólst
upp og sei n na
Réttingaverkstæði
Kalla og Gúnda.
Fólk kom hingað með
bílana sína út af öllu – sjálfur var hann eins og heimilislæknir bílanna og fór meira að
segja iðulega í vitjanir heim til
fólks þegar það kom þeim ekki
í gang en Gúndi sá hins vegar
um bókhaldið og reksturinn en
hvarf einn daginn með sjóðinn til
Suður-Afríku og skildi hann eftir
með skuldirnar. En þetta voru
bjartir dagar, sífellt ný viðfangsefni og smám saman varð hlaðan
hans hérna að allsherjar læknastofu allra hluta; fólk kom hingað með allt sem þurfti að gera
við og hann lagaði það og stundum urðu hlutirnir eftir hérna hjá
honum því að fólkið gleymdi að
vitja þeirra.
Svo var hann allt í einu kominn á kaf í verkalýðsmálin líka,
orðinn formaður í Verkalýðs-

félaginu, því að einhver með bein
í nefinu þurfti að standa uppi í
hárinu á Lárusarliðinu. Eftir það
var hann eiginlega aldrei heima
og þegar hann kom heim var
Jósa alltaf hálfönug yfir því hvað
hann gerði lítið fyrir heimilið og
drenginn – sem var ekki skrýtið – þetta fór allt hálfleiðinlega.
Svo hitti hann Siddu á balli fyrir
sunnan þegar hann
var á fundi hjá
ASÍ og vissi þá að
hann yrði bara því
miður að velja á
milli þeirra og það
var aldrei nokkur spurning – með
Siddu va r h a n n
lifa ndi, hú n h ló
með honum – lyfti
honu m upp a l la
daga og svo var hún
svo andskoti fjörug
í rúminu. En þau
Jósa eignuðust þó
að minnsta kosti
þennan strák, það
áttu þau saman, og
í allan dag hefur
hann fundið þessa
minningu um kennd
eins og seyðing í
lendunum og fyrir
brjóstinu. …

Allt bíður hér
síns vitjunartíma. Gömul
hurð úr Dodge
66 gæti gagnast
þegar síst
varir og þá væri
ógott að vera
búinn að henda
henni.

A nnars er ha nn
hættur öllu, þannig
séð. Hann er hættur að gera við
bíla nema að gamni sínu en safnar úrsérgengnum þvottavélum og
gerir þær upp hérna og svo getur
hver sem er komið og náð sér í
ókeypis þvottavél. Þær standa
þarna í röðum fyrir aftan hann
eins og glaður og eftirvæntingarfullur kór í hvítum kyrtlum, misjafnlega skjannahvítar og á öllum
aldri, reiðubúnar að þjóna þorpsbúum eins lengi og á þarf að halda.
Hann er einn. Sólin skín á hann,
síðdegissólin góða sem vermir og
skín, heit og eilíf, og máríerlurnar
eru nú orðnar tvær fyrir miðjum
hlöðudyrunum. Þær eru að baksa
eitthvað. Nú ríkir kyrrð og kvöldið má koma, hann hefur hallað sér
aftur í stólnum og augu hans hvíla
á starfsömum máríerlunum, friðsæl, mild og brostin.

HEIMSLJÓS
eftir Halldór Laxness
í leikgerð Kjartans Ragnarssonar

FRUMSÝNING
ANNAN
Í JÓLUM
„ ... þar búa ekki framar neinar sorgir

og þess vegna er gleðin ekki nauðsynleg,
þar ríkir fegurðin ein, ofar hverri kröfu.“

3,3$5?7%:$f6ß$

Sími í miðasölu

551 1200
Gjafakortin í Þjóðleikhúsið eru falleg og eftirminnileg gjöf.
Viðtakandi getur nýtt kortið hvenær sem hentar.
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Best klæddu konur 2011
Margar konur í kastljósi fjölmiðla hafa skarað fram úr í fatastíl á árinu en tvær vöktu einna helst athygli. Önnur hefur heillað
heimsbyggðina upp úr skónum og hresst upp á bresku konungsfjölskylduna. Hin hefur ævintýralegt yfirbragð og fatastíl sem einkennist af kjörorðunum „minna er meira“. Álfrún Pálsdóttir tók saman best klæddu konur ársins.
KATRÍN HERTOGAYNJA AF CAMBRIDGE

TILDA SWINTON

L

eikkonan með stutta ljósrauða
hárið og ævintýralega yfirbragðið vekur athygli hvert sem hún
fer. Tilda Swinton er 51 árs gömul
og óhrædd við að fara óvenjulegar
leiðir í fatavali. Hún sést gjarna í litaglöðum flíkum með einföldu sniði en
buxnadragtir, síðir jakkar, skyrtur og
einfaldir kjólar prýða fataskáp Swinton
með kjörorðunum „minna er meira“.
Tískan 2011 hentaði fatastíl Swinton,
sem var mikil fyrirmynd á árinu
sem er að líða.

Þ

egar Kate Middleton steig út úr brúðarbílnum í vor tóku tískuáhugamenn um allan heim andköf og prinsessan, sem nú er þekkt
sem Katrín hertogaynja af Cambridge, varð tískufyrimynd. Glæsilegur
en jafnframt látlaus brúðarkjóllinn úr smiðju Söruh Burton fyrir Alexander McQueen þótti einkar vel heppnaður. Síðan brúðkaupið mikla átti
sér stað hafa fjölmiðlar skipst á að hrósa Katrínu fyrir fallegan klæðaburð, en hún þykir blanda saman klassískum fatnaði og tískubylgjum
nútímans með vel heppnuðum hætti.
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ÞESSAR VÖKTU EINNIG ATHYGLI Á ÁRINU
FLORENCE WELCH
Tískuspekúlantar tóku
andköf þegar breska söngkonan mætti í þessum
Givenchy-kjól á Grammyverðlaunin síðasta vor.
Þar með varð Florence
tískufyrirmynd og yfirleitt
með puttana á púlsinum
í tískuheiminum.

ELISABETH OLSEN
Leikkonan unga hefur ekki langt að
sækja tískuvitið, en hún er yngri systir
Ashley og Mary Kate Olsen. Þær eru
eflaust iðnar við að gefa yngri systur
sinni tískuráð nú þegar hún er orðin
fastagestur á rauða dreglinum.

EMMA WATSON
Eftir að Emma Watson
auglýsti tískuhúsið
Burberry fyrr á árinu hefur
þessi unga breska leikkona
verið fastagestur á tískusýningum um allan heim.

CATE BLANCHETT
Sjálfsöryggið skín af
Blanchett, sem hefur gengið
niður ófáa rauða dregla
gegnum tíðina. Leikkonan
er yfirleitt lítið máluð og
lætur klæðnaðinn tala sínu
máli en hún vakti athygli
á Óskarshátíðinni í vor í
fjólubláum Givenchy-kjól.
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MYND ÁRSINS AÐ MATI STJÖRNUFRÆÐIVEFSINS Norðurljósin eru ekki aðeins glæsileg að sjá af jörðu niðri heldur einnig utan úr

geimnum. Hér sést reyndar hliðstæða þeirra, suðurljósin, eins og þau birtust geimförum í Alþjóðlegu geimstöðinni þegar þeir
þutu yfir Indlandshaf 17. september 2011. Suðurljósin eru í um það bil 100 kílómetra hæð en geimstöðin mun ofar, í um 350
kílómetra hæð. Norður- og suðurljósin verða til við árekstra hraðfleygra rafhlaðinna agna frá sólinni við sameindir í lofthjúpi
jarðar. Í þessu tilviki kviknuðu ljósin í kjölfar kórónuskvettu sem varð á sólinni þremur dögum fyrr. Litadýrðina má rekja til mismunandi sameinda í lofthjúpi jarðar sem gefa frá sér ljós með tilteknum lit þegar agnir sólvindsins örva þær. Súrefnissameindir
gefa frá sér grænan bjarma, hvítan eða rauðan en nitur bláan eða fjólubláan.
MYND/IMAGE & SCIENCE LABORATORY, NASA JOHNSON SPACE CENTER

VETRARBRAUTARÓS Hubble-sjónauki NASA og ESA fagnaði 21 árs afmæli sínu í
geimnum á árinu. Af því tilefni var sjónaukanum beint að sérstaklega myndrænu
vetrarbrautatvíeyki sem kallast Arp 273 og er í 300 milljón ljósára fjarlægð frá
jörðinni. Í Arp 273 eru tvær þyrilþokur sem eru í þann veginn að renna saman í
eina. Síðustu ármilljónirnar hafa þær stigið flókinn dans undir stjórn þyngdaraflsins.
Nokkrir tugir þúsunda ljósára skilja þyrilþokurnar að.
MYND/NASA,ESA OG HUBBLE HERITAGE TEAM (STSCI/AURA)

Alheimurinn festur á mynd
Ár hvert eru milljónir ljósmynda teknar af undrum alheimsins, hvort sem það er af áhugafólki um stjörnufræði, vísindamönnum
eða vélvæddum sendiherrum okkar í geimnum. Með vali sínu á þeim myndum sem þeir telja framúrskarandi fallegar eða merkilegar hafa aðstandendur Stjörnufræðivefsins náð að sannfæra Svavar Hávarðsson um að þeir horfi til himins með næmu auga.
Heimildir: Stjörnufræðivefurinn. Allar skýringar við myndirnar eru aðstandenda vefsins.

STORMUR BÍTUR Í SKOTTIÐ Á SÉR Lofthjúpur Satúrnusar er nístingskaldur og alla jafna kyrrlátur og sviplaus. En

um það bil einu sinni á hverju Satúrnusarári (um þrjátíu jarðár), þegar vorar á norðurhvelinu, byrjar einhver ólga
í skýjaþykkninu sem brýst út sem mikill stormur. Segja mætti að á Satúrnusi sé stormurinn „vorboðinn ljúfi“ fyrir
okkur mennina. Í byrjun árs geisaði slíkur stormur. Svo stór varð hann að hann umlék alla reikistjörnuna og beit
að lokum í skottið á sér. Vindhraðinn náði ef til vill um 500 metrum á sekúndu, en þetta er stærsti og öflugasti
stormur sem menn hafa séð á Satúrnusi. Cassini-geimfar NASA tók þessa fallegu mynd af skrugguveðrinu í
febrúarlok, tólf vikum eftir að stormsins varð fyrst vart.
MYND/NASA/JPL-CALTECH/SSI

SÓL VERÐUR TIL Stjörnur verða
til í gas- og rykskýjum. Á
lokastigum myndunar sinnar
hrista þær stundum ærlega upp
í hreiðrum sínum, eins og sést
á þessari mynd Hubble-geimsjónaukans. Svæðið heitir S106.
Það er tvö ljósár á breidd, sem
er um það bil hálf fjarlægðin
milli sólar og næstu sólstjörnu.
Í miðjunni lúrir ungstirni, 15
sinnum massameira en sólin,
sem þeytir frá sér efni með
miklu offorsi og raskar gasinu
og rykinu í kring. Efnið sem
stjarnan spýr út orsakar ekki
aðeins stundaglaslögun skýsins
heldur hitar það einnig vetnisgasið upp undir 10.000 °C svo
það verður óstöðugt.
MYND/NASA/ESA

TIGNARLEGT RISASÓLGOS Í febrúarlok 2011 varð sérstaklega tignarlegt sólgos á sólinni okkar. Í rúmar

90 mínútur stóð glæsileg slæða úr næstum milljón gráðu heitu rafgasi upp úr sólinni og bylgjaðist
eins og fegurstu norðurljós. Útfjólublá augu geimfars NASA, Solar Dynamics Observatory, fylgdist
grannt með sýningunni í einstökum smáatriðum. Hluti efnisins slapp úr krumlum sólar og streymdi
út í geiminn en annað féll aftur niður til hennar.
MYND/NASA/GODDARD SPACE FLIGHT CENTER
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Hin endanlega kenning um allt sem er
Hinn 8. janúar næstkomandi verður breski stjarneðlisfræðingurinn Stephen Hawking sjötugur. Hawking þarf vart að kynna
enda er hann án efa þekktasti vísindamaður heims síðan Albert Einstein var og hét. Fyrir nokkrum vikum kom nýjasta verk
Hawkings, The Grand Design, út á íslensku sem Skipulag alheimsins. Fréttablaðið grípur hér niður í fyrsta kafla bókarinnar.

L

ífið er stutt og á meðan það
varir könnum við aðeins brot
af alheimi. En mennirnir eru
forvitnar verur. Við undrumst
og leitum svara. Í veröld sem
skiptist á að vera mild og grimm
hefur fólk spurt sig ótal spurninga, horfandi á óravíddir himingeimsins: Hvernig
getum við skilið veröldina í kringum okkur?
Hvernig hagar alheimurinn sér? Hvert er
eðli raunveruleikans? Hvaðan kemur þetta
allt? Þarfnaðist alheimurinn skapara? Flest
okkar verja ekki miklum tíma í áhyggjur af
þessum spurningum, en næstum allir velta
þeim stundum fyrir sér.
Samkvæmt hefð heyra þessar spurningar undir heimspeki, en heimspekin er dauð.
Hún hefur ekki haldið í við þróun nútímavísinda, einkum eðlisfræðinnar. Raunvísindamenn eru orðnir kyndilberar uppgötvana í þekkingarleit okkar.

Svör byggð á nýjustu kenningum
Markmið þessa verks er að veita svör sem
byggð eru á nýjustu kenningum og uppgötvunum. Þau leiða okkur að nýrri mynd af
alheimi og er staða okkar í henni mjög frábrugðin því sem áður var talið. Hún er jafnvel ólík myndinni sem við gátum gert okkur
í hugarlund fyrir aðeins einum eða tveimur
áratugum. Þrátt fyrir það má rekja rætur
hinnar nýju myndar næstum því öld aftur í
tímann.
Samkvæmt hinni hefðbundnu heimsmynd
hreyfast hlutir eftir vel skilgreindum brautum og eiga að baki ákveðna sögu. Við getum
tilgreint nákvæma staðsetningu þeirra á
sérhverju andartaki. Þótt sú lýsing dugi vel
til daglegra nota kom í ljós á þriðja áratug
síðustu aldar að þessi „sígilda“ mynd gat
ekki gert grein fyrir þeirri, að því er virðist, furðulegu hegðun sem sjá má hjá atómum og öreindum. Þess í stað var nauðsynlegt
að innleiða nýjan hugtakaramma, skammtafræðina. Kenningar skammtafræðinnar
hafa reynst merkilega nákvæmar við spár
um atburði á þessum smásæja kvarða, jafnframt því sem þær gefa sömu niðurstöður og
spár gömlu sígildu kenninganna þegar þeim
er beitt á hinn stórgerða heim daglegs lífs. En
skammtafræðin og sígild eðlisfræði byggja á
mjög ólíkum hugmyndum um efnisheiminn.
Kenningar skammtafræðinnar má setja
fram á ólíka vegu, en sú lýsing sem sennilega byggir á mestu innsæi var sett fram af
Richard (Dick) Feynman, litríkum persónuleika sem starfaði við Tækniháskóla Kaliforníu og lék á bongótrommur á nektarstað
skammt frá.
Samkvæmt hugmyndum Feynmans á tiltekið kerfi í eðlisfræði sér ekki aðeins eina
sögu heldur allar mögulegar sögur. Þegar
við leitum svara í því sem á eftir fer munum
við útskýra aðferð Feynmans í smáatriðum
og notfæra okkur hana til að kanna þá hugmynd að alheimurinn sjálfur eigi sér enga
eina sögu og ekki einu sinni sjálfstæða tilveru. Það virðist róttæk hugmynd, jafnvel
í augum margra eðlisfræðinga. Líkt og svo
margar hugmyndir í nútímavísindum virðist
hún einmitt brjóta í bága við heilbrigða skynsemi. En heilbrigð skynsemi er byggð á dag-

skynfærin taka á móti með því að gera sér
líkan af heiminum.
Þegar slíkt líkan gagnast við útskýringu
atburða höfum við tilhneigingu til að eigna
því, og þeim þáttum og hugmyndum sem það
samanstendur af, eiginleika raunveruleikans
eða hins algilda sannleika. En til eru ólíkar leiðir til að smíða líkön um sama fyrirbærið, þar sem sérhvert þeirra felur í sér
mismunandi grundvallarþætti og hugtök. Ef
tvær slíkar eðlisfræðikenningar eða líkön
spá með nákvæmni fyrir um sömu atburði
er ekki hægt að halda því fram að annað sé
raunverulegra en hitt: Okkur er frjálst að
nota það líkan sem okkur þykir hentugra.
Saga vísindanna greinir frá röð sífellt
betri kenninga eða líkana, allt frá Platón til
hinna sígildu kenninga Newtons og nútímakenninga í skammtafræði. Sú spurning vaknar eðlilega hvort þessi þróun muni að lokum
taka enda með hinni endanlegu kenningu um
alheiminn sem felur í sér alla grunnkrafta
og spáir fyrir um niðurstöður allra hugsanlegra athugana. Eða munum við halda áfram
um alla eilífð að finna betri kenningar, en
aldrei þá sem verður ekki betrumbætt? Enn
sem komið er höfum við ekki afdráttarlaust
svar við þessari spurningu, en um þessar
mundir er til kenning sem gæti hugsanlega
verið hin endanlega kenning um allt sem er,
ef hún er þá yfirleitt til. Hún er kölluð Mkenningin ...

STEPHEN HAWKING Markmið bókarinnar Skipulag alheimsins „er að veita svör sem byggð eru á nýjustu kenn-

ingum og uppgötvunum”. Hawking er annar tveggja höfunda bókarinnar.

VÍSINDI GERÐU GUÐ ÓÞARFA
Skipulag tímans er nýjasta bók vísindamannsins kunna Stephen Hawking. Hann skrifaði
bókina, sem heitir á ensku The Grand Design, í félagi við eðlisfræðinginn Leondar Mlodinow. Í
bókinni er því meðal annars haldið fram að Stóri hvellur eigi sér eðlisfræðilegar skýringar, guð
hafi ekki komið við sögu við upphaf heimsins. „Ekki er hægt að sanna að guð sé ekki til, en
vísindi gera hann óþarfan,“ hefur verið svar Hawkings við gagnrýni á veraldlegar útskýringar á
tilurð heimsins.
Breski stjarneðlisfræðingurinn Stephen Hawking er einn þekktasti vísindamaður heims síðan
Albert Einstein var og hét. Á námsárunum greindist hann með hreyfitaugungahrörnun og sögðu
læknar honum að búast ekki við langlífi. Annað kom á daginn en Hawking nálgast nú sjötugt.
Þýðendur bókarinnar, Baldur Arnarson og Einar H. Guðmundsson prófessor, hafa boðið
Mlodinow til Íslands í vor til að fjalla um nýjustu kenningar heimsfræðinnar. Það er nýtt forlag
þýðenda, Tifstjarnan, sem gefur verkið út.

legri reynslu, ekki alheiminum eins og hann
opinberast í undrum tækninnar, sem gerir
okkur kleift að skyggnast djúpt inn í atómið
eða aftur til árdaga alheimsins.

Raunveruleikinn samrýmist ekki
nútímaeðlisfræði
Áður en nútímaeðlisfræði kom til sögunnar
var almennt álitið að afla mætti allrar þekkingar um heiminn með beinum athugunum;
að hlutir séu það sem þeir sýnast vera, eins

og við greinum þá með skynfærum okkar.
En hinn stórbrotni árangur nútímaeðlisfræði, sem byggist á hugtökum vísindamanna á borð við Feynman og stangast á við
daglega reynslu okkar, hefur sýnt að sú er
ekki raunin. Hin einfalda mynd af raunveruleikanum samrýmist því ekki nútímaeðlisfræði. Til að takast á við slíkar þversagnir
munum við tileinka okkur nálgun sem við
köllum líkanaháða raunhyggju. Hún byggist
á þeirri hugmynd að heilinn túlki það sem

Spurningunni um sköpun svarað
Við munum lýsa því hvernig M-kenningin kann að veita svör við spurningunni um
sköpunina. Samkvæmt M-kenningunni er
alheimurinn okkar ekki sá eini. Þess í stað
spáir hún því að mikill fjöldi alheima hafi
orðið til úr engu. Sköpun þeirra krefst ekki
íhlutunar yfirnáttúrulegrar veru eða guðs.
Þvert á móti er þessi fjöldi alheima eðlileg
afleiðing náttúrulögmálanna. Vísindin spá
fyrir um þá. Sérhver alheimur á sér margar
mögulegar sögur og mörg möguleg framtíðarástönd, til dæmis á þessari stundu, löngu
eftir að hann varð til. Flest þessara ástanda
eru býsna ólík alheiminum okkar og skilyrðin fjandsamleg hvers kyns lífi. Aðeins örfá
þeirra myndu gera verum eins og okkur
kleift að þrífast. Úr þessum aragrúa alheima
velur tilvist okkar þannig aðeins þá alheima
sem leyfa verum eins og okkur að vera til.
Þótt við séum smá og lítilvæg á mælikvarða
alheimsins gerir þetta okkur að vissu leyti að
lávörðum sköpunarinnar.
Til að skilja innsta eðli alheimsins þurfum
við ekki aðeins að vita hvernig hann hagar
sér heldur hvers vegna.
Hvers vegna er eitthvað til frekar en ekkert?
Hvers vegna erum við til?
Hvers vegna þessi náttúrulögmál en ekki
einhver önnur?
Þetta er hin endanlega spurning um lífið,
alheiminn og allt sem er. Við munum leita
svara við henni í þessari bók. Ólíkt svarinu
í Leiðarvísi puttaferðalangsins um Vetrarbrautina verður það ekki einfaldlega „42“.
Millifyrirsagnir eru blaðsins.

www.lyfja.is

– Lifið heil

Kannski er jólagjöfin í Lyfju
Jólin eru tími til að gefa.
Í Lyfju finnurðu úrval af gjafavöru í pakkana til þeirra
sem þér þykir vænst um. Við erum aldrei langt undan.
Mundu eftir jólahandbók Lyfju.
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Sigríður Heimisdóttir
skrifar um uppruna
jólaskrautsins.
SÍÐA 4

Leikföng úr lerki
Hjónin Guðrún Valdimarsdóttir og
Oddur Jóhannsson hanna skemmtilega
kubba.
SÍÐA 2

FRAMTÍÐIN
BJÖRT Í BERLÍN
Tinna Pétursdóttir og Ingvi Þór Guðmundsson reka hönnunarBLS. 6
fyrirtækið Dottir & Sonur í höfuðborg Þýskalands.

Ryksugu vélmenni
Verð frá 64.990

2 heimili&hönnun

NÝTT UNDIR SÓLINNI
● SILKIÞRYKKTUR
TEXTÍLL Hjónin Þorbjörg
Helga Ólafsdóttir, grafískur
hönnuður og Sæþór Örn Ásmundsson vídeóhönnuður reka
fyrirtæki undir nafninu Farvi í
kringum eigin verk og vörur.
„Þetta eru jólakort, merkimiðar, silkiþrykktir bolir, silkiþrykkt
verk og annað gúmmelaði,“
segja þau. „Við höfum það að
leiðarljósi að nota vönduð og
helst umhverfisvæn efni, skiptum við Svansvottaðar prentsmiðjur og handþrykkjum allt
textílefni.“ Púðar með grafíkverki er glæný afurð. Verkið
heitir Droplaug og er selt í 10 eintökum Hjónin eru með vinnustofu að
Laugavegi 13 (fyrir ofan Tiger) og verður opið hús milli 12 og 19 í dag.
● MY TEAPOT Litríkar keramikvörur frá hollenska hönnuðinum Anouk Jansen hafa vakið mikla athygli og
birtast oftsinnis í skandínavískum
hönnunartímaritum. Hér á landi fást
tekatlar, bollar og sykurkör frá fyrirtæki hennar, Jansen+co, til að mynda
í Kokku. Fyrirtækið er í eigu Anouk og
eiginmanns hennar, Harm Magis. Þessi
teketill tilheyrir línu sem kallast My Teapot.
● HANDOFNIR KOLLAR Ísraelski hönnuðurinn Yaacov
Kaufman, stofnandi gaga&design, er þekktur fyrir
framúrstefnulega hönnun. Nýjustu afurðir hans
höfða
þó vel til almennings og þjóna
hversdagslegum þörfum.
Þetta eru snæriskollar og
stólar sem eru handofnir upp á gamla mátann.
Hann leggur ríka áherslu
á sterka liti og fást þeir í
ýmsum litasamsetningum. Sjá nánar á www.
gagaanddesign.com/

Hjónin Guðrún Valdimarsdóttir vöruhönnuður og Oddur Jóhannsson grunnskólakennari ásamt drengjunum sínum Torfa og Stíg.
Þau hönnuðu leikfangakubba úr íslensku lerki úr Hallormsstaðarskógi.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Íslenskt lerki í leikföng
●

Hjónin Guðrún Valdimarsdóttir vöruhönnuður og Oddur Jóhannsson grunnskólakennari
hönnuðu kubba úr íslensku lerki með styrk úr Nýsköpunarsjóði Landsbankans.

„Verkefnið hófst í sumar og er á
lokastigi. Oddur framleiðir kubbana
sjálfur og þeir fást nú í Epal,“ segir
Guðrún Valdimarsdóttir vöruhönnuður, en hún og eiginmaður hennar
Oddur Jóhannsson grunnskólakennari fengu styrk úr Nýsköpunarsjóði
Landsbankans í haust til að framleiða leikfangakubba úr íslensku
lerki úr Hallormsstaðaskógi.
Oddur ólst upp í sveit og lék sér
oft með afgangs spýtukubba sem
féllu til við smíði fjárhúss. Þau Guðrún útbjuggu kubba fyrir fjögurra
ára son sinn og upp úr því spratt
hugmyndin um framleiðslu.

„Við prófuðum okkur áfram með
viðartegundir og var síðan bent
á lerkið. Lerkið er mjög fallegur
viður og mikið líf í því,“ útskýrir
Guðrún. „Kubbarnir eru ómálaðir
og allir eins en passa í hlutföllum
saman, það er að breiddin gengur
upp í lengdina þegar þeim er raðað
saman. Við gátum prufukeyrt kubbana á stráknum okkar í framleiðsluferlinu og hann byggir úr þeim heilu
kastalana,“ segir Guðrún.
Fyrr í vikunni kom einnig á
markaðinn lína af kertastjökum
úr mahóníi eftir Guðrúnu og
Odd, sem þau kalla

Epli, popp og
sykurstafir
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Sigríður Heimisdóttir
skrifar um uppruna
jólaskrautsins.
SÍÐA 4

Leikföng úr lerki
Hjónin Guðrún Valdimarsdóttir og
Oddur Jóhannsson hanna skemmtilega
SÍÐA 2
kubba.

FRAMTÍÐIN
BJÖRT Í BERLÍN
Tinna Pétursdóttir og Ingvi Þór Guðmundsson reka hönnunarBLS. 6
fyrirtækið Dottir & Sonur í höfuðborg Þýskalands.

Ryksugu vélmenni
Verð frá 64.990

● Forsíðumynd: Ari Magg tók mynd af hönnun Tinnu
Pétursdóttur og Inga Þórs Guðmundssonar Útgáfufélag:
365 miðlar ehf., Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík, s. 512 5000
Ritstjórar: Roald Eyvindsson roald@frettabladid.is og
Sólveig Gísladóttir emilia@frettabladid.is Auglýsingar:
Ívar Örn Hansen s. 512 5429 Útlitshönnuður: Sæmundur
Freyr Árnason sfa@frettabladid.is.

Ný lína kertastjaka úr mahóníi eftir Guðrúnu og Odd kom
á markað í vikunni og fæst í Epal og Hrími. Þá er von á nýrri
litapalettu í glerhellunum sem Guðrún hannaði ásamt Öldu
Halldórsdóttur fyrir fyrir glerverksmiðjuna Samverk á Hellu.

Gíg. Kertastjakarnir eru í þremur
stærðum, fyrir sprittkerti og handmálaðir að ofan í nokkrum litum.
Þá segir Guðrún frekari útfærslu
á mahónístjökum fyrir hærri kerti
á teikniborði þeirra hjóna og verða
þeir frumsýndir á HönnunarMars.
„Svo er mögulega ný litapaletta
væntanleg í glerhellunum okkar
Öldu Halldórsdóttur,“ segir Guðrún, en hellurnar unnu þær Alda
fyrir glerverksmiðjuna Samverk
á Hellu. Hellurnar eru framleiddar úr afskurði sem fellur til í verksmiðjunni og henta sem litlir bakkar, fylgidiskar eða
skurðarbretti. Þá segir
Guðrún mögulegan
útflutning á hellunum á döfinni.
„Þær þreifingar eru þó á byrju n a r st i g i og
ekkert komið á
fast en þetta er
allt mjög spennandi.“
- rat

pop-up í Hörpu
● HÁTÍÐAR POP
UP VERZLUN markaður íslenskra hönnuða verður haldinn í dag og á morgun í Hörpu.
Á markaðnum verður
fjölbreytt úrval af hönnunarvörum frá yfir þrjátíu
hönnuðum, meðal annars
frá fatahönnuðum, vöruhönnuðum og grafískum
hönnuðum. Meðal hönnuða
sem taka þátt er Ragnheiður
Ösp Sigurðardóttir vöruhönnuður, en púðarnir
NotKnot eftir hana hafa
vakið athygli hönnunarbloggara um allan heim. Af öðrum vörum fyrir heimilið má nefna
sængurver og klukkur en auk þess verða á boðstólnum jólatengdar
vörur eins og skraut, pappír og kort. Pop-up markaðurinn verður opinn
frá klukkan 12 til 18 í dag og á morgun.

✳

✳

✳

✳

✳
-20%

HETTHI
Stækkanleg eikarborð

WIND Tungusófi
Stærð: 292x167 -S
Skrautpúðar fylgja

Stærð: 200(288)X110cm

Stærð: 160 (248)X100cm

169.900,-

Verð:

Verð:

Verð: 244.000,,

189.900,-

Tilboðsverð: 195.200,,

HETTHI Eikarskenkur
Stærð: 180X45XH:125cm
Verð:

195.000,-

✳

✳
PEGASO stóll
Verð: 18.900,-

TOPAZ leðurstóll
TWIST leðurstóll
Tilboðsverð:14.365,Verð:16.900,-

✳
MIKIÐ ÚRVAL AF FALLEGUM HÚSGÖGNUM

✳

-15%

LUN
ND
4ra sæta og skemill
Stærð:
ð: 290 cm

Verð: 229.000,-

Tilboðsverð: 194.650,JANE
armstóll
Verð: 29.900,-

-15%

RO
ONNE stóll
Verrð: 29.900,BA
BAR
AR LLady
d Rock
R k
Verð: 105.000,-

✳ COMO

KUND tungusófi
Stillanlegir höfuðpúðar
Stærð: 303X165

Verð: 265.000.-

ERIC skenkur

Svart vengi

Tilb
Tilboðsverð
ð
ð 225
225.250,250

Breidd: 170cm
Verð:

139.900,-

-20%

MAR
RGARET tungusófi

CARLO borðstofuborð

Stærð:
ð 286X172
Verð: 245.000.-

Tilboðsverð 196.000,-

Opið mán-fös: 10:00 - 18.00
Opið um helgina: Lau 10.00-16.00 - Sun: 13.00-16.00

Stærð:220X100
Verð:

108.000,-

Ego Dekor - Bæjarlind 12
S: 5444420 - www.egodekor.is
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Uppruni jólaskrautsins
●

Heimili víðs vegar um heiminn verða fyrir skrautárás um jólin. Híbýli manna eru
skreytt að utan sem innan og ekkert herbergi sleppur, ekki einu sinni baðherbergið.
En hvernig stendur á því að við drögum í hús afskorið tré og hlöðum það skrauti?

Hefðin fyrir jólatrjám er rakin til heiðinna hátíðahalda, en talið er að sú útfærsla sem við
þekkjum nú hafi orðið til í Þýskalandi á 18.
öld. Áður fyrr voru tré skreytt með eplum,
poppkorni á þræði, sykurstöfum og smákökum
en um 1850 byrjuðu glerblásarar í Lauscha
í Þýskalandi að útbúa festar úr gleri, kúlur
og aðrar fígúrur sem skraut á jólatré. Þessir litlu hlutir vöktu mikla athygli og eftir
að myndir af jólatré Viktoríu Bretlandsdrottningar skreyttu jólaskrauti birtust
í bresku dagblaði jukust vinsældir glingursins verulega.
Árið 1880 hófst sala glerskrautmunanna í Ameríku í verslunum Woolworths og þá má segja að jólaskrautið hafi orðið að almenningsvöru.
Hefðirnar eru eins margar og
þær eru mismunandi. Enn í dag
tíðkast til dæmis í Danmörku að
nota lifandi ljós á jólatréð.
Önnur dönsk hefð sem við
Íslendingar höfum tileinkað
okkur síðustu ár er að safna
jólaóróum frá Georg Jensen.
Árlega kemur nýr órói eftir danskan hönnuð og hefur gert síðan 1984 og
þær eru ófáar íslensku fjölskyldurnar
sem eiga þá alla.
Sigríður Heimisdóttir.

Svenskt Tenn í
Svíþjóð framleiðir
sígilda hönnun
fyrir jólin sem og
aðrar árstíðir.

Rosentahl er gamalgróið
danskt fyrirtæki sem er
þekkt fyrir skrautmuni af
ýmsu tagi og framleiddi
þetta jólaskraut í minningu danska rithöfundarins Karinar Blixen.

Jólaóróinn 2011
frá Georg Jensen.

Ógleymanleg
ævisaga

Lífsjátning Guðmundu Elíasdóttur er
einstaklega opinská og áhrifamikil ævisaga
sem hlotið hefur einróma lof gagnrýnenda.

Hvað er ég að hnýsast í ævi Guðmundu
Elíasdóttur, sorgir hennar og gleði? En
það geri ég einmitt og mér til mikillar
ánægju í þokkabót…
…Það er ekki margt hægt að segja um
svona bók. Það er aðeins hægt að lesa
hana, gleypa hana í sig. Og hún mun seint
gleymast.
Illugi Jökulsson

Ævisaga Guðmundur Elíasdóttur, Mummu
frá Bolungarvík, er ekki bara rakning á
viðburðaríku lífi hennar. Þar er ekki bara sagt
frá sigrum og árangri heldur er líka sagt frá
sorg, vonleysi, ósigrum og niðurlægingu og
„bömmerum“ sem eiga sér langa gleymskuhefð í ævisögum okkar Íslendinga.
Dagný Kristjánsdóttir

Ég hef lesið fjöldamargar ævisögur gegnum
árin og það er sjaldgæft að þær veki með
manni slíkan fögnuð og aðdáun og lestur
Lífsjátningar Guðmundu Elíasdóttur.
Jóhanna Kristjónsdóttir

Cucu 81x41sm
verð frá 59.900,-

Ný sending!

Cucu 70x34sm
verð frá 26.900,-

Cucu 34x18sm
verð frá 12.900,-

Bjóðum það besta í evrópskri húsgagnahönnun
og glæsilegt úrval gjafavöru.

   

Bjóðum
það besta í evrópskri húsgagnahönnun
Opnunartími um
helgina
úrval gjafavöru.
Laugardagur 17. des.og glæsilegt
11:00-16:00
Sunnudagur 18. des. 12:00-16:00
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Úti á Granda

Opnunartímar mán.–fös. kl. 11–18. Laugard. í des. kl. 11.00–16.00.
Eftir 20. des 11–20. Sendum frítt um allt land ef keypt er fyrir 7000 kr. eða meira.

Skuggaverur úr frumskóginum sem líma má á veggi.

ÍSLENSKA FLUGUHNÝTINGARSETTIÐ

Frábært hnýtingarsett fyrir ﬂugur sem eru einna mest notaðar á
Íslandi. td. Snældan, Francis, Nobbler, Krókurinn, Mýslan, Peacock,
Móbúto, Black killer, Peter Ross, Black Ghost og margar aðrar
vinsælar ﬂugur. Yﬁr 80 laxa og silunga
krókar fylgja, vönduð klemma, góð
skæri og uppskriftir með. Langveglegasta
settið á markaðnum.

Bráðskemmtileg ljósakróna sett
viðarkúlum. Hægt er að fá hana einlita
eða marglita eins og hér.

Verð aðeins 14.490 kr.

FRÉTTIR

VIÐSKIPTI

SPORT

UMRÆÐAN

LÍFIÐ

SJÓNVARP

TAKTU VÍSI
Á HVERJUM
MORGNI!

Veggfóður með origami-mynstri.

MYNDIR/ARI MAGG

Púðar með origami-mynstri.

Dóttir og sonur í Berlín
●

Hjónin Tinna Pétursdóttir og Ingvi Þór Guðmundsson stofnuðu fyrir ekki alls löngu
hönnunarfyrirtækið Dottir & Sonur. Þau hafa nýlega hrundið úr vör nýrri vörulínu en
verkefnin eru fjölbreytt, allt frá vefsíðum fyrir listamenn til ljósakrónu og veggfóðurs.

Hemmi Gunn

– og svaraðu nú!
Fjölbreyttur og fjörugur þáttur
alla sunnudaga klukkan 16.
Njótið vel

/mTTJvLASTEMMNING

„Við höfum verið að vinna saman
í hinum og þessum „freelance“verkefnum í gegnum árin en fyrir
ári ákváðum við að vinna saman
undir sameiginlegu nafni,“ segir
Tinna Pétursdóttir, en nýlega kom
á markað ný vörulína hennar og
eigin mannsins, Ingva Þórs Guðmundssonar. „Ingvi er agalega
sniðugur þegar kemur að nafnasmíð og hann fékk hugmyndina
að því að kalla fyrirtækið okkar
Dottir & Sonur.“ Í nýrri vörulínu
þeirra þar gefur að líta afar fallega
muni á borð við veggfóður, púða og
ljós.
Tinna segir viðtökurnar við
hinni nýju vörulínu hafa verið afar
góðar. „Hún hefur verið að þróast og malla seinustu mánuði og er
bara nýlega komin út en við höfum
þegar fengið mjög góð viðbrögð.“
Parið kynntist fyrir sjö árum.
Ingvi er sjálflærður vefforritari
sem vinnur hjá Grapewire í Reykjavík. Tinna lærði grafíska hönnun í
Mílanó og lauk síðan meistaranámi
í umbúðahönnun. „Við bjuggum
saman í Mílanó í eitt ár en fluttum
þá heim og stofnuðum fjölskyldu,“
segir Tinna, en þau Ingvi og börnin

Ingvi Þór og Tinna eru samhent hjón og hafa hrundið úr vör vörulínunni Dottir &
Sonur.

tvö búa í Berlín í dag. „Við vildum
skipta um umhverfi og víkka sjóndeildarhringinn. Berlín er mikil
hönnunarborg og mikið að gera í
skapandi verkefnum,“ segir hún
og er ánægð með lífið.
Þau hjónin eru í fjölbreyttri
hönnun; hanna vefsíður fyrir ljósmyndara, listamenn og ýmis fyrirtæki og samtök. Þá eru þau með
nokkur verkefni fyrir sveitarfé-

lög auk þess sem þau hafa hannað umbúða línur fyrir hönnuði og
snyrtivörufyrirtæki.
Þau líta björtum augum á framtíðina. „Það er alltaf nóg að gera og
mikið stuð bæði í vinnu og heima.
En við erum góð saman og kunnum
að njóta þess að vera til.“
Nánari upplýsingar um Dottir
& Sonur er að finna á vefsíðunni
www.dottirandsonur.com
- sg

SPIL

Kynningarblað
Ævintýraspil
Partýspil
Spurningaspil
Leik- og orðskýringaspil
Fróðleikur
Fyrir alla aldurshópa

LAUGARDAGUR 17. DESEMBER 2011

Litrík hönnun og léttleiki einkennir spilið Ísland-Opoly. Halldór Baldursson teiknari á heiðurinn að öllum myndum í spilinu og landsMYND/GVA
þekktir grínarar komu að gerð þess.

Spilið er hugsað fyrir tvo til sex leikmenn, átta ára og eldri að sögn Gylfa Bergmann
Heimissonar, vörustjóra leikfanga hjá Senu

Spil um skemmtilegasta land í heimi
Ísland-Opoly er bráðskemmtilegt og fræðandi spil. Það byggir á erlendri fyrirmynd en íslenskir hönnuðir og hugmyndasmiðir hafa farið um það
höndum. Teiknarinn Halldór Baldursson teiknar allar myndinar í spilinu og landslið grínista lagði hönd á plóg

B

orðspilinu Ísland-Opoly,
sem kom út fyrir skemmstu,
hefur verið vel tekið enda
skemmtilegt spil þar á ferð. „Flestir þekkja borðspilin Matador og
Monopoly en Ísland- Opoly er
mjög svipað,“ segir Gylfi Bergmann Heimisson, vörustjóri
leikfanga hjá Senu.
En hvernig varð spilið til?
„Ég var á sýningu í New York og
rakst á það í öðru formi. Bandaríska fyrirtækið Late for the Sky
hefur framleitt spil af þessu tagi
í mörg ár, en flest eru kennd við

borgir eins og New York og Houston. Þá eru þeir með einfaldari
spil fyrir yngri kynslóðina eins
og Dog-Opoly,“ upplýsir Gylfi.
Hann komst að því að hægt væri
að panta sérhönnuð spil byggð á
sömu hugmynd með merki fyrirtækisins. „Möguleikarnir eru
því margir og aldrei að vita nema
það komi annað spil á næsta ári
miðað við hversu góðar viðtökurnar á Ísland-Opoly hafa verið,“
segir Gylfi.
Hann segir að strax hafi verið
tekin ákvörðun um að hafa spilið

um Ísland í stað þess að gera
Reykjavík-Opoly, enda var vilji til
þess að höfða til sem flestra. „Litrík hönnun og léttleiki var markmið okkar og teljum við að vel hafi
tekist til, enda frábært fólk sem
kom að hönnun spilsins. Halldór
Baldursson teiknari, sem er okkur
flestum kunnugur fyrir sínar frábæru teikningar í Morgunblaðinu
og Fréttablaðinu, sá alfarið um
að teikna myndir í spilið en síðan
fengum við landsliðið í gríni til
að hjálpa okkur með aðgerðaspilin í borðinu og er spilið þar

af leiðandi mun léttara og litríkara en sambærileg spil. Við reyndum að hafa spilið eins íslenskt og
hægt er og létum sérútbúa spilatákn sem leikmenn spila með, en
þau eru pylsa með öllu, innkaupakerra, Vatnajökull, „þetta reddast“
og fleira skemmtilegt.“
Gylfi segir spilið frábæra gjöf og
að upplagt sé að senda það til Íslendinga erlendis. „Þá höfum við
heyrt að erlendir ferðamenn kaupi
spilið, enda fínn minjagripur eftir
Íslandsför.“
Gylfi segir ríka hefð fyrir því

á Íslandi að gefa spil í jólagjöf og
segir Ísland-Opoly til að mynda
upplagða möndlugjöf. Spilið er
að sögn Gylfa hugsað fyrir tvo til
sex leikmenn, átta ára og eldri. „Í
hverju spili er síðan lukkumiði
með veglegum vinningum sem
má sjá hér að neðan. Það verður
dregið úr pottinum á Bylgjunni
28. desember en auk þess verður
hægt sjá vinningshafa á heimasíðu Senu, w w w.sena.is. „Það
verða því einhverjir heppnir sem
fá auka möndlugjöf með spilinu
sínu,“ segir Gylfi.
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BORÐSPIL SÍÐAN FYRIR KRIST
Borðspil hafa verið spiluð í flestum
menningarsamfélögum síðan sögur
hófust. Fornleifauppgröftur hefur leitt
til þess að ýmis þeirra hafa fundist og
eins hafa varðveist ritaðar heimildir um
iðkun slíkrar spilamennsku allt frá því
3.500 fyrir Krists burð.
Elsta spilið sem heimildir eru um er
Senet, sem vinsælt var í Egyptalandi til
forna, og hafa brot úr því fundist í fleiri
en einu grafhýsi þar í landi.

Jens Ívar er hér til hægri ásamt félaga sínum Elvari Inga Helgasyni hjá Þremur geitum.

MYND/STEFÁN

Létt og skemmtilegt
Kjaftaskja er fjölskyldu- og partíspil fyrir tíu ára og eldri. Það er einfalt og skemmtilegt
og gengur út á að fá bestu samstæðuna úr þeim spilum sem sett eru niður.

Þ
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gangi spilsins Kjaftöskju sem kom
út nú fyrir jólin. Hann segir spilið
lauflétt og afar skemmtilegt. „Til
dæmis getur fólk reynt að hafa áhrif
á val dómarans með ýmsum hætti,
en leikmenn skiptast á að vera dómarar,“ segir Jens Ívar. Hann mælir
með að spilinu ljúki á því að allir
lesi upp þau lýsingarspjöld sem þeir
hafi safnað sér í leiknum. „Það getur
verið mjög skondið að fólk byrji á
því að segja Ég er ... og lesi svo lýsingarorð á borð við hrókur alls fagnaðar, illa lyktandi og furðulegur.“
Jens Ívar bendir á að þótt aldurstakmark spilsins sé tíu ár geti mun
yngri börn tekið þátt. „Þá þarf aðeins meiri þolinmæði og natni til
að útskýra hvað orðin þýða, en þau
geta þetta vel,“ segir hann glaðlega.

Jens Ívar hefur lengi haft áhuga
á borðspilum af öllu tagi. „Ég hef
spilað frá því ég man eftir mér og
á gríðarlega stórt safn af borð- og
hlutverkaspilum,“ segir Jens Ívar,
sem í nokkur ár flutti inn spil, en
Kjaftaskja er fyrsta spilið sem hann
lætur framleiða sjálfur. „Ég byggi
spilið á erlendu spili. Tók hugmyndina þaðan en útfærði hana á
íslensku, breytti og staðfærði,“ lýsir
Jens Ívar, sem stofnaði fyrir nokkru
útgáfu fyrirtækið Þrjár geitur ásamt
tveimur félögum sínum. „Við höfum
til að mynda gefið út barnabókina
Geiturnar þrjár og nú síðast spilið
Kjaftöskju.“
Þeim sem vilja kynna sér spilið nánar er bent á vefsíðuna www.
kjaftaskja.is.

Útgefandi: 365 miðlar ehf., Skaftahlíð 24, s. 512 5000 Umsjónarmenn auglýsinga: Sigríður Dagný Sigurbjörnsdóttir sigridurdagny@365.
is s. 512 5462 og Þórdís Hermannsdóttir thordish@365.is s. 512 5447 Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal

Útsölustaðir:
A4 • Byko • Eskja • Elko
Grifﬁll • Iða • Eymundsson
Hagkaup • Nexus • Ofﬁce 1
Spilavinir • Sjávarborg
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etta er kortaspil sem virkar þannig að allir spilarar halda á sex spjöldum á
hendi. Á þeim eru orð af ýmsu tagi,
allt frá hlutum og stöðum til frægs
fólks. Síðan er sett niður eitt lýsingarspjald á borðið en á því geta
verið lýsingarorð á borð við ljótur, fallegur og allt þar á milli. Hver
spilari velur það hlutaspjald sem
hann hefur á hendi sem honum
þykir passa best við lýsingarorðið.
Að því loknu safnar dómarinn
saman hlutaspjöldunum og velur
það sem honum finnst eiga best
við. Sá sem átti það spjald fær að
halda lýsingarspjaldinu en sigurvegarinn er sá sem safnar vissum
fjölda slíkra spjalda.“ Þannig lýsir
Jens Ívar Jóhönnuson Albertsson
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www.ævintýralandið.is

Samtök brúðuleikara á Íslandi
halda sína árlegu jólahátíð í dag, en hún
er nú til styrktar Fjölskylduhjálp Íslands
og Mæðrastyrksnefnd. Hátíðin fer fram í
bókasal Þjóðmenningarhússins og hefst
klukkan 14 með brúðuleiksýningunni
Vetrarævintýrið um Selinn Snorra.
Sölufulltrúar: Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Brynja Dan Gunnarsdóttir brynjadan@365.is 512 5465 Snorri Snorrason snorris@365.is 512 5457
Hafliði Ragnarsson súkkulaðimeistari ætlar að kaupa jólagjafirnar og skreyta jólatréð um helgina.

Skotinn í súkkulaðifógeta

É

g hef alltaf verið mikill sælgætisgrís og snobba ekki fyrir sætindum,
enda alinn upp við að borða kökur og fæ mér Prins Póló og Hraunbita
eins og allir hinir,“ segir Hafliði yfir dýrindis, handgerðum konfektmolum í sparistofu Skúla fógeta þar sem hann hefur opnað súkkulaðibúð í elsta húsi Reykjavíkur.
„Ég vona að Skúli sé ánægður með að ég hafi fyllt öll borð í stofunni hans af
konfekti, en hér er einkar viðeigandi að bera konfekt á borð. Fógetinn hefur
vafalaust átt fín sætindi í fórum sínum og hér ríkir afar hátíðleg stemning,“
segir Hafliði sæll í nýju súkkulaðibúðinni sem enn hefur ekki fengið nafn.
„Ég er dálítið skotinn í Súkkulaðifógetanum, en ætla að melta nafngiftina
aðeins lengur,“ segir Hafliði kátur, enda staddur í eigin draumi.
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Laugavegur 55, sími 551-1040
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Sendum í póstkröfu um allt land.

www.smartboutique.is
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Lín Design Laugavegi
La
176 Sími 533 2220 www.lindesign.is

Jólasöngvar Kórs Langholtskirkju verða haldnir um helgina. Þar
syngur kórinn ásamt Gradualekór Langholtskirkju, en stjórnandi er Jón
Stefánsson. Kórarnir flytja jólalög hvor fyrir sig og einnig allir saman en
gestakór er Táknmálskórinn. Í hléi er boðið upp á rjúkandi jólasúkkulaði
og piparkökur.

Framhald af forsíðu

Glæsileg vönduð
Ullarkápa er
drauma-jólagjöfin
Meðal tónlistarfólks sem fram kemur í
Fríkirkjunni í kvöld eru Karítur Íslands,
Anna Jónsdóttir og Myrra.

Sælustund í
skammdegi
Hlýja og kærleikur er þemað á
árlegri Sælustund í Fríkirkjunni.
Áhorfendur leika ekki síður hlutverk í dagskránni en þeir tónlistarmenn er fram koma.

laxdal.is
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Svokölluð árleg Sælustund í
skammdeginu er haldin í Fríkirkjunni í Reykjavík í kvöld og hefst
klukkan 21. Sælustundin samanstendur af ljúfri jóladagskrá,
söng, hugvekjum og sögum, þar
sem fram koma tónlistarmenn úr
ýmsum áttum. Má þar nefna Karítur Íslands og Hilmar Örn Agnarsson, Svavar Knút, Önnu Jónsdóttur
sópransöngkonu og Myrru. Þá er
slegið til samsöngs en áherslan er
á hlýju og mannlega nærveru.
Miðaverð er 2.500 krónur en
ókeypis er fyrir börn í fylgd með
foreldrum. Miðasala er meðal annars á midi.is.

„Allt frá því ég byrjaði að handgera konfekt
2003 hefur mig dreymt
um að eignast súkkulaðibúð,“ segir Hafliði, sem
fékk bakstursáhugann á
æskuárunum.
„Ég minnist notalegra stunda í smákökubakstri með mömmu og
áts dásamlegs bakkelsis
hjá ömmu og svo afa í
hina áttina sem var bakari. Bakstur er svo notalegur, en einnig skapandi. Þá sköpunarþrá og Hafliði í súkkulaðibúðinni í húsi Skúla fógeta í Aðalskemmtun þarf að varð- stræti 10. Þar verður opið til klukkan 22 fram til jóla.
veita við störf í bakaríi
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
og ekki nóg að henda í
hrærivél og inn í ofn,
því þá verður bragðið ekki einu sinni gott. Því þarf alltaf að baka með
ástríðu og heilum hug,“ segir Hafliði, sem einnig starfar í Mosfellsbakaríi sem hefur verið í eigu fjölskyldu hans í hartnær þrjátíu ár.
„Ég baka lítið heima í eldhúsi fyrir jólin, fyrir utan að hnoða í piparkökur og setja saman piparkökuhús til að fá jólalykt í húsið. Þá lími ég
húsið saman og börnin skemmta sér við að skreyta.“
Og þótt nú sé upp runnin síðasta helgi fyrir jól segir Hafliði enn
tíma til að skella í nokkrar smákökur.
„Það er aldrei of seint að baka, en enginn verður góður bakari án
þess að hafa prufað sig áfram. Æfingin skapar meistarann í þessu sem
öðru. Mikilvægt að velja góðar, einfaldar og margreyndar uppskriftir
og fara eftir þeim í hvívetna,“ segir Hafliði sem býður sínum gestum
eðlilega upp á smákökur úr bakaríinu um jólin.
Um helgina ætlar Hafliði að setja heimili sitt í jólabúning og kaupa
fáeinar jólagjafir.
„Ég er nýbyrjaður í jólainnkaupunum því mér finnst skemmtilegast
að vera í bænum þegar mikið er af fólki og jólastemningin allsráðandi.
Konan mín sér um stærstu innkaupin en ég fer með, segi já og nei, og
tek upp budduna. Þá ætla ég með krakkana á jólamarkaðinn á Ingólfstorgi og velja þar stafafuru í fyrsta sinn sem jólatré.“
thordis@frettabladid.is
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Nýtt á Íslandi
Good Works leðurarmböndin sem slegið
hafa í gegn víða um heim
(51$

25% af hagnaði frá framleiðanda fer til góðgerðamála,
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nú í ár styðjum við samtök gegn einelti.
Á Íslandi ætlum við að styrkja
Regnbogabörn.

Útsölustaðir:
Kastanía Höfðatorgi, Rvík
Versl. Arna Grímsbæ, Rvík
Kultur Kringlunni, Rvík
Úr og Gull Firði Hafnarfirði
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Mörkinni 6 - Sími 588 5518
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Opið mán - fös 10-18,
laugardaga og sunnudaga 10-18,
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www.topphusid.is

Heildsöludreifing:
Óm snyrtivörur ehf
Tunguvegi 19
108 Reykjavík
S: 568 0829
www.om.is
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Styrkir UN Women með
ágóða af ilmvatnssölu
ELLA gefur 1.000 krónur af hverju seldu ilmvatnsglasi til UN Women og verður styrkurinn afhentur í hófi
í versluninni á morgun á afmæli samtakanna. Elínrós Líndal, eigandi ELLU, segir söluna á ilmvatninu
hafa farið fram úr björtustu vonum.

www.gerumeitthvad.is

Elínrós Líndal, eigandi ELLU, segist þakklát og ánægð með viðtökurnar sem
ilmvötnin ELLA Day og ELLA Night hafa fengið.
MYND/LILJA BJÖRG

árum og vann þá hluta af ári fyrir
þessu einstöku samtök. Þar kynntist ég því hversu vel rekin þessi
stofnun er og hversu mikil áhrif
hún hefur. Til styrktarsjóðsins
sækja konur um fjármagn til að
útrýma ofbeldi í sínum samfélögum. Þetta eru konur rétt eins og þú

og ég nema hvað að þær eru ekki
svo lánsamar að vera fæddar hér á
landi. Þess vegna er svo mikilvægt
að við styrkjum þær og sendum
skýr skilaboð um að annars staðar á jarðkringlunni séu konur sem
láta sig velferð þeirra varða.“
fridrikab@frettabladid.is

Við erum bara
svo góðir

25% afsláttur af HUMMEL
laugardag & sunnudag

Jón Svavar Jósefsson og djasskvartettinn Ferlíki verða í
jólaskapi á Café Haiti í kvöld og leika og syngja djasskorn og
dægurljóð úr ýmsum áttum.
„Ég er nú tiltölulega nýkominn inn í þetta. Ferlíki var búið að
spila saman í töluverðan tíma áður en ég bættist við. En við höfum
haldið tvenna tónleika og erum bara svo góðir að fólk vill endilega
heyra meira frá okkur,“ segir Jón Svavar og glottir. „Við verðum í
léttum aðventufíling og uppistaðan í prógramminu eru svona „krúnerdjasslög“. Trommuleikarinn verður reyndar fjarri góðu gamni
en í staðinn fáum við trompetleikarann Ragnhildi Gunnarsdóttur
til liðs við okkur og ég er mjög spenntur fyrir því.“
Jón Svavar mun einnig syngja með Ferlíki á Kaffibarnum á
þriðjudagskvöldið og þá verður trommarinn Magnús Tryggvason
Eliassen aftur mættur til leiks. „Þar verðum við væntanlega í enn
meiri aðventufíling,“ segir Jón Svavar. „Og þá er frítt inn meira að
segja.“
Aðrir meðlimir Ferlíkis eru Ásgrímur Angantýsson á píanó, Jón
Ómar Árnason á gítar og Þórður Högnason bassaleikari.
- fsb
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JÓLAGJÖFINA FINNUR ÞÚ HJÁ OKKUR !
Jón Svavar Jósefsson söngvari verður í
aðventufíling með djasskvartettinum Ferlíki
á Café Haiti í kvöld.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Skyrta S - XL 5.900.Golla S - XL 4 litir 4.950.-

Sendum í póstkröfu

 

  

Gallabuxur d.bláar stretch 7.900.-

Gallabuxur bláar stretch 7.900.-

Hafnarstræti 106, göngugötunni
Akureyri s: 463 - 3100

Ljósmyndari Heida.is

Ég gæti trúað að það lægi í eðli
okkar kvenna að vilja hlúa að
samfélaginu og eitt af gildum
ELLU er að vera samfélagslega
ábyrgt fyrirtæki,“ segir Elínrós
Líndal, eigandi ELLU, um ástæðu
styrkveitingarinnar. „Við völdum UN Women af því við viljum
styðja við konur sem minna mega
sín í þróunarlöndum. Styrkurinn
okkar rennur óskertur í Styrktarsjóð samtakanna til að afnema
ofbeldi gegn konum. Þannig mun
ELLA með litlum vængjaslætti
í norðri hafa fiðrildaáhrif á líf
kvenna og fjölskyldna þeirra víða
um heiminn.“
Ilmvötnin ELLA Day og ELLA
Night voru sett á markað í apríl
á þessu ári og Elínrós segir það
hafa verið ákveðið strax í upphafi
að heita á UN Women. „Við trúðum því að það færði okkur lukku,
og það hefur sannast. Salan hefur
verið ótrúlega góð og við fáum
pantanir í gegnum vefsíðuna alls
staðar að úr heiminum.“ Elínrós
vill þó ekki gefa upp hversu há
upphæð styrksins er en hún sé
umtalsverð miðað við fyrirtæki í
nýsköpun. „Það er gleðilegt þegar
svona lítið nýsköpunarfyrirtæki
getur látið til sín taka með þessum hætti og við erum mjög ánægð
og þakklát.“
UN Women hafa starfað á
Íslandi í tæpt ár og Elínrós segir
samtökin eiga sérstakan stað í
hjarta sér. „Ég var svo lánsöm að
hafa tíma aflögu fyrir nokkrum

Jólasýning Árbæjarsafns er opin á sunnudaginn frá
klukkan 13 til 17. Klukkan 14 er guðsþjónusta í safnkirkjunni og á sama tíma les Bryndís Björgvinsdóttir
úr bók sinni Flugan sem stöðvaði stríðið.
Klukkan 15 hefst jólatrésskemmtun á
torginu. Þar verða sungin jólalög og
dansað í kringum jólatréð. Jólasveinar
verða á vappi frá 14 til 16.

Þættirnir Downton Abbey eru þekktir fyrir að grípa vel anda fortíðarinnar. Nýlega
kom þó upp gagnrýni á þættina um að þeir fylgdu ekki nógu vel tísku þess tíma sem
þeir eiga að gerast á. Þannig væru fyrirmenni á veiðum í komandi jólaþætti klæddir í
anda 1890 þegar þættirnir eiga að gerast í kringum 1920.

Snjódrottningin Lady Gaga
VAXMYND AF LADY GAGA HEFUR
FENGIÐ NÝTT HLUTVERK.

Vaxfígúra af söngkonunni Lady
Gaga, sem stendur í vaxmyndasafni
Madame Tussaud’s í Blackpool á Englandi, hefur fengið ný klæði fyrir jólin.
Styttan verður hluti af jólauppsetningu safnsins og af því tilefni hefur
hún verið klædd í kjól sem hannaður er af Adnan Bayatt og er búinn til
úr matarfilmu. Kjóllinn sómir sér vel á
Gaga sem er fyrirmyndar snjódrottning í hinum frumlegu klæðum.

Vaxmyndin af söngkonunni hefur verið
klædd í frumlegan kjól úr matarfilmu.
NORDICPHOTOS/AFP

Tímaritið Vogue hefur útbúið nokkuð skemmtilegan lista yfir hverjar
blaðið telur bestu partímyndir
ársins 2011. Á þeim partímyndum lentu meðal annars
fyrirsæturnar Gisele Bündchen
og Naomi Campbell.
Heimild: www.vogue.com

Leikkonan Marlene Dietrich klæddist jakkafötum á og utan hvíta tjaldsins.

Þessi mynd af leikkonunni Demi Moore
olli miklu fjaðrafoki þegar hún birtist á
forsíðu Vogue.

Herraleg kventíska
Jakkaföt, skyrtur og bindi einskorðast ekki aðeins við karlmenn heldur
hafa notið vinsælda meðal kvenþjóðarinnar gegnum árin.
Ýmsar þekktar kvikmyndastjörnur klæddust
til dæmis smóking eða jakkafötum á gullaldarárum Hollywood, á hvíta tjaldinu sem
og utan þess. Þar má meðal annars nefna
Gretu Garbo og Marlene Dietrich. Þá vakti
hátískuhönnuðurinn Yves Saint Laurent
heimsathygli þegar hann kynnti Le Smoking til sögunnar á sjöunda áratugnum en

síðan hafa buxnadragtir átt
vinsældum að fagna meðal
kvenna um allan heim. Enn
á ný virðist herraleg kventíska eiga upp á pallborðið
sem má sjá af vetrarlínum
tískuhúsanna Chloé, Michael
Kors og Celine.

Celine
Dion.

Kynning

VARMA ullarvörur í jólapakkann
VARMA vörumerkið hefur til þessa staðið að mestu leyti fyrir ullarvörur og er fyrirtækið stærsti framleiðandinn á vélprjónuðum ullarvörum á
Íslandi. Starfsmenn eru tæplega 50 og fyrirtækið er með framleiðslu á Akureyri, Hvolsvelli og í Kópavogi.
ndir merkjum VARMA eru aukast mikið, til dæmis hefur útflutnframleiddar ullarflíkur, sokkar ingur til Skandinavíu og sérstaklega
í ýmsum gerðum og smávörur Danmerkur þrefaldast síðan í fyrra og
eins og húfur, treflar, sjöl, vettlingar einnig er góð aukning í útflutningi til
og ennisbönd. Mest er framleitt úr ís- Þýskalands og fleiri landa.
lenskri ull en einnig töluvert úr angóraUm þessar mundir erum við að
ull og íslensku mokkaskinni. Á sumr- ljúka þróun á nýrri mokkavörulínu
in er stærsti markhópurinn erlendir og munum við leggja áherslu á aukna
ferðamenn en Íslendingar hafa verið mokkaframleiðslu á næstu mánuðað taka vel við sér síðustu misseri og er um. Við teljum mikla möguleika á að
mikil aukning í sölunni til Íslendinga, nýta íslenska mokkaskinnið meira
einkum yfir veturinn, enda vörurnar og selja sem fullbúna vöru bæði hér
bæði einstaklega fallegar og hlýjar.
heima og erlendi. Við þróunina feng„Salan fyrir jólin hefur margfald- um við Sigríði Heimisdóttur hönnast síðustu ár,“ segir Birgitta Ásgríms- uð til að hanna nýjar útgáfur af okkar
dóttir, sölu- og markaðsstjóri. Vörur klassísku mokkavörum þ.e. lúffum
með átta blaða rósinni hafa t.d. notið og húfum. Einnig hannaði hún alveg
vaxandi vinsælda og eiga margar ung- nýjar vörur eins og töskur, kraga og
lingsstúlkur á landinu ennisband með vesti. Þá munum við fara inn á alveg
átta blaða rós frá okkur. Belgvettling- ný svið með heimilislínu úr mokkaar og fleira í þessum stíl hefur einnig efni og ull.
notið mikilla vinsælda. Þessar vörur
Allar okkar vörur eru seldar undir
eru tilvaldar í jólapakkann í ár, enda vörumerkinu „VARMA, the warmth of
verðið viðráðanlegt fyrir f lesta og Iceland“.
Sjá nánar www.varma.is og á Facemargar vörur til fyrir börn, konur og
karlmenn á öllum aldri.
book undir VARMA – the warmth of
Útflutningur hefur líka verið að Iceland.
Birgitta Ásgrísmdóttir, sölu- og markaðsstjóri VARMA, í saumastofu fyrirtækisins.
MYND/GVA

U

Sölufulltrúar
Viðar Ingi Pétursson vip@365.is 512 5426
Hrannar Helgason hrannar@365.is 512 5441

MECHANICAL ENGINEERS, ELECTRO ENGINEERS,
PROGRAMMERS/SOFTWARE DEVELOPERS
Jobconnect is a Norwegian stafﬁng and recruiting agency. We are successfully recruiting qualiﬁed personnel from
abroad, offering exciting job opportunities in Norway within large international companies. We are now searching on
behalf of:
National Oilwell Varco Norway AS, a worldwide leader in the design, manufacture and sale of comprehensive systems and
components used in oil and gas drilling and production. The National Oilwell Varco Norway AS headquarter is in Kristiansand,
with branch ofﬁces in Stavanger, Molde, Asker and Arendal and subdivisions in Tønsberg and Trondheim. www.nov.com

s GENERAL QUALIFICATIONS AND SKILLS:
We are looking for efforts willing employees with the ability to work independently and at the same
time contribute to positive teamwork. Applicants should have a background as engineers (BSc. or
MSc.). It is also important with good communication skills in English.
s ONE OR MORE OF THE FOLLOWING POINTS IS A PLUS:
Work experience from oil-related or other relevant technical ﬁelds.
Experience and knowledge of hydraulic systems, steering systems, integrated control systems,
drilling related equipment or systems for offshore drilling rigs.
s WE CAN OFFER:
Interesting and challenging duties in an international environment with good opportunities for
professional development and competitive conditions.
Please send your CV and transcript of grades as soon as possible to the contact person below.
Applications without transcripts of grades will not be considered.

Contact: Karianne Haugom, Stafﬁng Advisor Jobconnect | e-mail: karianne@jobconnect.no |

www.jobconnect.no

Snyrtivöruverslunin Zebra á Laugavegi 62 auglýsir laust starf til umsóknar. Um er að ræða fullt starf og þarf viðkomandi að geta haﬁð
störf í byrjun janúar og vera komin yﬁr 25 ára aldur.

ÍAV leitar að verk- eða tæknifræðingi með þekkingu og reynslu
af jarðgangagerð til að starfa á Íslandi og í Noregi.

Æskilegt er að viðkomandi haﬁ reynslu af afgreiðslustörfum ásamt
góðri þekkingu á snyrti og hárvörum. Förðunar / snyrtifræðimenntun er góður kostur og gott vald á íslensku í töluðu og rituðu máli er
nauðsynlegt.

Menntunar- og hæfniskröfur

Þeir sem hafa áhuga geta skilað inn umsókn í verslun á milli 10-18.

" Menntun á sviði verk- eða tæknifræði.
" Reynsla af jarðgangagerð.
" Stjórnunar- og rekstrarreynsla.
"Frumkvæði og sjálfstæði í starfi.
" Hæfni í mannlegum samskiptum.
" Góð tungumálakunnátta þ.e. enska og norðurlandatungumál.

S HELGASON
steinsmíði síðan 1953

Leitar að öflugum starfsmanni!
Til að vinna við og stjórna CNC tölvufræsara!

Upplýsingar veitir Dagmar Viðarsdóttir mannauðsstjóri í
síma 530-4200. Umsóknir berist um www.iav.is - Laus störf
merkt „jarðgangagerð“ fyrir 30. desember 2011.

Starfssvið
Vinna á CNC tölvufræsara
Önnur tilfallandi verkefni
Menntun og hæfniskröfur
Iðnmenntun
Nákvæmni og vandvirkni í starfi
Góð tölvfærni
Lipurð í mannlegum samskiptum
Sjálfstæði, frumkvæði og skipulögð vinnubrögð
Upplýsingar gefa:
Brjánn Guðjónsson
Framkvæmdarstjóri
S: 820-5151
brjann@shelgason.is

Ægir Ólafsson
Verkstjóri
S:820-5150

Grunnskóli Seltjarnarness
auglýsir laus störf
Stuðningsfulltrúi 100% staða og
stuðningsfulltrúi 75% staða
Upplýsingar veitir: Ólína Thoroddsen, olina@grunnskoli.is
sími: 595 9200. Í samræmi við jafnréttisáætlun Seltjarnarnesbæjar
eru konur jafnt sem karlar hvött til að sækja um auglýst störf.
Á Seltjarnarnesi eru um 550 nemendur í heildstæðum grunnskóla. Skólinn er rekinn í tveimur starfstöðvum; Mýrarhúsaskóla
fyrir nemendur í 1. - 6. bekk og Valhúsaskóla fyrir nemendur í
7. - 10. bekk. Í Skólaskjóli eru um 100 nemendur.
www.grunnskoli.is
Fræðslusvið Seltjarnarnesbæjar
www.seltjarnarnes.is

Vilt þú vinna spennandi
verkefni með okkur?

(JÞKRUNARDEILDARSTJØRI

Air Atlanta Icelandic óskar eftir að ráða “Reliability Analyst”
í viðhaldsdeild félagsins á Íslandi.
i3FMJBCJMJUZ "OBMZTUw IFGVS FGUJSMJU NF§ ÈSFJ§BOMFJLB WJ§IBMETHBHOB PH LFSGB Ó "JSCVT " PH #PFJOH  øVHøPUB
GÏMBHTJOT 6N TQFOOBOEJ ULJGSJ FS B§ S§B GZSJS TLBQBOEJ FJOTUBLMJOH
7J§ FSVN B§ MFJUB B§ GSBNUÓ§BS TUBSGTLSBGUJ UJM B§ WJOOB Ó TLFNNUJMFHV PH LSF÷BOEJ VNIWFSö
Starfssvið:
t 6NTKØO NF§ vSFMJBCJMJUZi LFSö
t 4BNTUBSG WJ§ B§SBS EFJMEJS WBS§BOEJ ÈLWBS§BOJS VN
ÞSCUVS Ó WJ§IBMEJ
t )ÚOOVO PH ÞSCUVS È WJ§IBMETGFSMVN PH
MFJ§CFJOJOHVN
t 4BNTLJQUJ WJ§ øVHWÏMB PH ÓIMVUB GSBNMFJ§FOEVS
t ½OOVS ÷ÚMCSFZUU WFSLFGOJ Ó WJ§IBMETEFJME

Hæfniskröfur:
t )ÈTLØMBNFOOUVO Ó WÏMBWFSLGS§J F§B TBNCSJMFHU
t FLLJOH È WÏMBWJ§IBMEJ PH WJ§HFS§VN
t FLLJOH È UÚMWVTUâS§VN WJ§IBMETLFSGVN
t (Ø§ UÚMWVLVOOÈUUB
t (Ø§ FOTLVLVOOÈUUB Ó UBMJ PH SJUV§V NÈMJ
t (Ø§JS TBNTLJQUBIöMFJLBS PH HFUB UJM B§ WJOOB Ó IØQJ
t 3FZOTMB BG TBNCSJMFHVN TUÚSGVN FS LPTUVS

Nánari upplýsingar veitir starfsmannaþjónusta Air Atlanta Icelandic.
Umsóknir, merktar ofangreindu starfi, berist starfsmannaþjónustu Air Atlanta Icelandic eigi síðar 29. desember nk.
Umsóknir sendist á netfangið hr@atlanta.is

Hlíðarsmári 3 | 201 Kópavogur | Sími: 458 4000 | airatlanta.com
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,EITOGA ÈOGÈSAMSKIPTAHFNI

.ÉNARIÈUPPLâSINGAR
» 5MSØKNARFRESTURÈERÈTILÈOGÈMEÈÈDESEMBERÈ
» 3TARFSHLUTFALLÈERÈÈOGÈVEITISTÈSTARFIÈFRÉÈÈFEBRÞARÈ TILÈÈÉRA
» 5PPLâSINGARÈ VEITIRÈ ¨ØRDÓSÈ )NGØLFSDØTTIR È MANNAUSRÉGJAFI È NETFANG
THORING LANDSPITALIIS ÈSÓMIÈÈÈOGÈÈ
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Snyrtifræðingur
Snyrtistofa við Laugaveg óskar eftir að ráða snyritfræðing
með diploma.
Aldur 20-27 ára. Upplýsingar sendist á snyrt09@gmail.com

Hótel - Gestamóttaka / Verkefnastjóri
Starfssvið: Almenn gestamóttökustörf
Tilboðs og samningagerð
Reynsla af sambærilegum störfum. Um er að ræða
vaktavinnu. Góð tölvu- og tungumálakunnátta
æskileg og sjálfstæð vinnubrögð
Umsóknir sendist á box@365.is ásamt ferilskrá,
farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Dvalarheimili Aldraðra Suðurnesjum D.S.
Hjúkrunarheimilið Garðvangur Garði / Hjúkrunarheimilið Hlévangur Reykjanesbæ

Hjúkrunarheimilið Garðvangur
Hjúkrunarfræðingar / sjúkraliði
Okkur bráðvantar áhugasama hjúkrunarfræðinga til starfa við
öldrunarhjúkrun á Hjúkrunarheimilinu Garðvangi Garði. Um er að
ræða 2 stöður, hvora um sig 70 -80 %. Almennt er unnið á tvískiptum
vöktum, ásamt bakvöktum, um framtíðarstörf er að ræða.
Einnig vantar okkur sem fyrst áhugasaman sjúkraliða í 70 % stöðugildi
við öldrunarhjúkrun. Um er að ræða vaktavinnu , með áframhaldandi
starf í huga
Umsóknir geta gilt í 6 mánuði, öllum umsóknum verður svarað. Laun
samkvæmt kjarasamningum SFH við bæði aðildarfélögin.
Fyrirspurnir og umsóknir ásamt ferilskrá og yﬁrliti um meðmælendur
skulu berast til: Aðalheiðar Valgeirsdóttur framkvæmdastjóra
hjúkrunar D.S. Garðbraut 85 250 Garði, með tölvupósti á netfangið
heida@ds.is , eða í síma 895-0740 Einnig m.t.t. fyrirspurna er bent á
deildarstjóra Garðvangs, Þuríði Elísdóttur í síma 422-7400 eða með
netpósti thura@ds.is

'KÚMCSFZUU
TUÚSGÓCP§J
IKÈ"DUBWJTÈ
¶TMBOEJ

Starfsmenn í töfludeild

Í töfludeild fer fram lyfjablöndun sem felur í sér vigtun,
blöndun og frumvinnslu hráefna. Einnig sér töfludeild um
framleiðslu á töflum og hylkjum. Í störfunum felst einnig þrif á
tækjum og framleiðslusvæðum, samsetning á vélum, skýrslugerð
og skjalfesting. Unnið er í tólf tíma í senn á tvískiptum vöktum.

Við leitum að einstaklingum:
t NF§BMNFOOBNFOOUVOPHF§BTUBSGTSFZOTMVTFNOâUJTU
t TFNFSVWFSLMBHOJSPHHFUBUJMFJOLB§TÏSOÈLWNWJOOVCSÚH§
t TFNFSVHØ§JSÓB§WJOOBÓIØQJ
t TFNHFUBVOOJ§FGUJSOÈLWNVTLJQVMBHJPHGZMHUSFHMVN
t
TFNFSVTUVOEWÓTJSPHHFUBVOOJ§WBLUBWJOOV
t
NF§FOTLVPHUÚMWVLVOOÈUUV

Hjá Actavis bjóðum við upp á:
t TOZSUJMFHBOPHÚSVHHBOWJOOVTUB§
t ÷ÚMTLZMEVWOUTUBSGTVNIWFSö
t HØ§BOTUBSGTBOEB
t
HPUUNÚUVOFZUJ
t GS§TMVPH¢KÈMGVO
t J§KV¢KÈMGB IKÞLSVOBSGS§JOHBPHMLOJ
TFNTJOOBIFJMTVWFSOETUBSGTNBOOB
t ÈSMFHBOTUZSLUJMÓ¢SØUUBJ§LVOBSBVLGS§TMVTUZSLT
t
ÚøVHUTUBSGTNBOOBGÏMBH

/ÈOB
OBSJ VQQMâTJOHBS WFJUJS Jenný Sif Steingrímsdóttir KTUFJOHSJNTEPUUJS!BDUBWJTJT
6
6NTØLOJS
ØTLBTU GZMMUBS ÞU È www.actavis.is VOEJS Störf í boði GZSJS 18. desember nk.
&JOVOHJT FS UFLJ§ È NØUJ VNTØLOVN È IFJNBTÓ§V "DUBWJT
"DUBWJTReykjavíkurvegi 76-78 220 Hafnarfirði T 550 3300G550 3301 @ actavis@actavis.is w www.actavis.is

4LP§J§NZOECBOEJ§
v4WPOBWFS§B
UÚøVSUJMi
ÈXXXBDUBWJTJT

FS BM¢KØ§MFHU GZSJSULJ TFN TÏSIöS TJH Ó ¢SØVO GSBNMFJ§TMV PH
TÚMV IÈH§BTBNIFJUBMZ÷B 'ZSJSULJ§ FS NF§ TUBSGTFNJ Ó  MÚOEVN
)KÈ "DUBWJT È ¶TMBOEJ TUBSGB VN  TUBSGTNFOO È âNTVN TWJ§VN
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Kannt þú á bíla?
Bílabúð Benna óskar eftir drífandi starfskrafti

Bifvélavirki á þjónustuverkstæði

Te & Kaffi óskar eftir liðsauka
Starfsmann vantar í útkeyrslu- og eldhússtarf.
Starfslýsing:
• Vinnutími 06.00-16.00 á vöktum, alls 15 vaktir
í mánuði og unnið aðra hvora helgi.
• Almenn störf í framleiðslueldhúsi fyrirtækisins
og dreifing á vörum.
Hæfniskröfur:
• Eldri en 22 ára.
• Stundvís, jákvætt hugarfar og vönduð vinnubrögð.
Umsóknir sendist á jenny@teogkaffi.is

2AFMIÈLUN ËSKAR EFTIR RAFVIRKJUM MEÈ REYNSLU
Óskum
eftirOG
aðÎÚUGT
ráðaSTARFSMANNAFÁLAG
manneskju
'ËÈUR
STARFSANDI

Rafvirki, Rafvélavirki, vélstjóri eða sambærilegt
Rík þjónustulund
Góð framkoma
Enskukunnátta
Upplýsingar veitir Kolbeinn í síma 843 3509 og í
netfangi kolbeinn@rafmidlun.is
Einnig er hægt að fylla út starfsumsókn á
heimasíðu Rafmiðlunar www.rafmidlun.is

Við leitum að öflugum, metnaðarfullum einstaklingi með
þægilegt viðmót og ríka þjónustulund sem er tilbúinn að
takast á við krefjandi verkefni. Um er að ræða framtíðarstarf
hjá öflugu fyrirtæki í sókn.

Sérfræðingar í bílum
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Bílabúð Benna - Vagnhöfða 23 - 110 Reykjavík - 590 2000
www.benni.is - benni@benni.is
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Sérfræðingur
í eignastýringu
Íslensk verðbréf óska eftir að ráða sérfræðing í eignastýringu.
Leitað er að hæfum einstaklingi sem hefur til að bera metnað
og brennandi áhuga á að veita viðskiptavinum framúrskarandi
þjónustu á sviði eignastýringar.

Menntunar- og hæfniskröfur
Gerðar eru kröfur um háskólapróf í hagfræði og meistarapróf er kostur. Reynsla
af hliðstæðum verkefnum á fjármálamarkaði og/eða greiningarvinnu er skilyrði.
Umsóknum skal skilað á starf@iv.is í síðasta lagi 30. desember n.k.
Umsóknir eru meðhöndlaðar sem trúnaðarmál.
Við stöndum vörð
um fjármuni þína

Hæfniskröfur:
-Menntun í bifvélavirkjun
-Reynsla í bílaviðgerðum
-Skipulögð og öguð vinnubrögð
-Góð tölvukunnátta
-Frumkvæði, eldmóður og vinnusemi
-Sjálfstæði í vinnubrögðum

Umsókn berist til Bílabúðar Benna, Vagnhöfða 23,
110 Reykjavík eða á tölvupóstfangið atvinna@benni.is
fyrir föstudaginn 23. desember.
Nánari upplýsingar veitir Jóhannes Egilsson.

!LHLIÈA RAFVERKTAKI
Starfsmaður
óskast
til starfa
við 
viðhald
5PPLÕSINGAR
Å SÅMA 
og
 OG
uppsetningu
á stóreldhústækjum.
¹ WWWRAFMIDLUNIS
%INNIG ER H¾GT AÈ FYLLA ÒT STARFSUMSËKN
¹ HEIMASÅÈU 2AFMIÈLUNAR
Hæfniskröfur:

Starfssvið:
-Viðgerðir á bílum frá Porsche, Chevrolet
og Ssangyong

Nánari upplýsingar veita Björn Snær Guðbrandsson og Sveinn Torfi Pálsson,
forstöðumenn eignastýringar Íslenskra verðbréfa.

Íslensk verðbréf eru sérhæft eignastýringarfyrirtæki í mikilli sókn. Eignir í stýringu nema rúmlega
130 milljörðum króna og félagið þjónar bæði fagfjárfestum og einstaklingum. Hjá Íslenskum
verðbréfum starfa tuttugu starfsmenn og eru höfuðstöðvar þess á Akureyri. Félagið starfrækir
einnig skrifstofu í Reykjavík að Sigtúni 42.

Framtíðarstörf og aﬂeysingar
Hafnarfjarðarbær óskar eftir að ráða fólk í störf á heimilum fatlaðs fólks í Hafnarﬁrði og á skammtímavistun
fyrir fötluð ungmenni. Bæði vantar í störf þroskaþjálfa
eða starfsfólk með sambærilega menntun og einnig
vantar í störf ófaglærðra starfsmanna. Í boði er vaktavinna í mismunandi starfshlutföllum.
Nánari upplýsingar er að ﬁnna á www.hafnarfjordur.is
undir laus störf.
Helstu verkefni:
t 7FJUBÓCÞVNTUV§OJOHWJ§BUIBGOJSEBHMFHTMÓGT
t 'ZMHKBFGUJS¢KØOVTUVÈUMVOVNPHWFSLMBHTSFHMVN
Hæfniskröfur:
t «IVHJÈNÈMFGOVNGBUMB§TGØMLT
t KØOVTUVMVOEPHKÈLW§OJÓTUBSm
t )GOJÓNBOOMFHVNTBNTLJQUVN
t 'SBNUBLTTFNJPHTBNWJTLVTFNJ
t 7J§LPNBOEJWFS§VSB§IBGBISFJOUTBLBWPUUPS§
t "MEVSTTLJMZS§JÈS
Í boði er:
t 4QFOOBOEJPHMSEØNTSÓLUTUBSG
t 'KÚMCSFZUUWFSLFGOJ
Sambýlið Berjahlíð:
7BOUBSÓGVMMUTUBSG¶CP§JFSWBLUBWJOOBÓUWSTUÚ§VS
(morgunvaktir, millivaktir og kvöldvaktir).
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UT tækifæri á nýju ári
6 spennandi störf hjá stærsta (og skemmtilegasta) UT-fyrirtæki landsins

Deildarstjóri hýsingar

Vörustjóri afgreiðslu- og
bankalausna

Vörustjóri prentlausna
(Managed Print Services)

Við leitum að öflugum liðsmanni til að vinna
með teymi vörustjóra við að viðhalda og
samþætta lausnaframboð frá heimsþekktum
framleiðendum svo sem NCR, Pricer
Q-Matic, Talaris og De La Rue.

Við leitum að öflugum liðsmanni til að koma
inn í teymi sem hefur það hlutverk að
nálgast nýja viðskiptavini og styðja við aðra
sölustarfsemi félagsins.

Starfssvið
˾ ÌãÜÑƒåËƒàŊÜßÐÜË×ÌÙƒÏØÎßÜÝÚÏÑÖÓå
hverjum tíma þarfir og væntingar
markaðarins
˾ Ë×ØÓØÑËÑÏÜƒÙÑÝË×ÝÕÓÚÞÓàÓƒÌÓÜÑÔË
˾ ÏÜƒÝÞÙƒÑËÑØËÙÑÕãØØÓØÑËÜ
˾ ÓÜÕƓåÞÞÞËÕËĜÝÞôÜÜÓÝŊÖßËƒÑÏÜƒß× 
(presale)

˾ ÌãÜÑƒåËƒàŊÜßÐÜË×ÌÙƒÏØÎßÜÝÚÏÑÖÓå
hverjum tíma þarfir og væntingar
markaðarins
˾ Ë×ØÓØÑËÑÏÜƒ˜ÝË×ÝÕÓÚÞÓàÓƒÌÓÜÑÔËÙÑ 
viðskiptavini
˾ ÏÜƒÝÞÙƒÑËÑØËÙÑÕãØØÓØÑËÜ
˾ ÓÜÕƓåÞÞÞËÕËĜÝÞôÜÜÓÝŊÖßËƒÑÏÜƒß× 
(presale)

Hæfniskröfur

Hæfniskröfur

˾ åÝÕŇÖË×ÏØØÞßØÙÑ˹ÏƒËŊØØßÜ×ÏØØÞßØ
sem nýtist í starfi
˾ ÇÏÕÕÓØÑÙÑÜÏãØÝÖËåËÐÑÜÏÓƒÝÖß̋ÙÑ

bankalausnum
˾ ÇÏÕÕÓØÑÙÑÜÏãØÝÖËËÐÑÏÜƒ


viðskiptaáætlana

˾ åÝÕŇÖË×ÏØØÞßØÙÑ˹ÏƒËŊØØßÜ×ÏØØÞßØ
sem nýtist í starfi
˾ ÇÏÕÕÓØÑÙÑÜÏãØÝÖËËÐÚÜÏØÞÖËßÝØß×
˾ ÇÏÕÕÓØÑÙÑÜÏãØÝÖËËÐÑÏÜƒ 

viðskiptaáætlana

Deildarstjóri Agresso

.NET forritarar í Agresso

Ráðgjafi í Agresso

Við leitum að öflugum leiðtoga til að stýra
uppbyggingu á þjónustu og ráðgjöf um
àÓƒÝÕÓÚÞËÒßÑÌŴØËƒÓØØÑÜÏÝÝÙ˛×ÏÜËƒ
ÜôƒËØƇÔËÖËßÝØĜÖËßÝØËÐÜË×ÌÙƒÓÕƇÜÜÙÑ
því mikilvægt að viðkomandi hafi mikinn
×ÏÞØËƒÙÑàÓÖÔËÞÓÖËƒÝÕËÜËÐÜË×ŴÜ˛

Við leitum að kraftmiklum forriturum sem
ÏÜßÞÓÖÌŴØÓÜËƒÝÖåÝÞĜÒŇÚÜÏãØÝÖßÌÙÖÞËĜ
ÐËÑÓØß˛ÞËÜÐÓƒÐÏÖÝÞĜƓÜŇßØÙÑßÚÚÌãÑÑÓØÑß
åÑÜÏÝÝÙÒÔåÕƇÜÜ˛

Við leitum að metnaðarfullum ráðgjafa í nýja
ÑÜÏÝÝÙÏÓØÓØÑßÒÔåÕƇÜÜ˛åƒÑÔËÐÓÒÏÐßÜ
yfirumsjón með innleiðingu og aðlögunum á
ÑÜÏÝÝÙÒÔåàÓƒÝÕÓÚÞËàÓØß×˛

Starfssvið

Starfssvið

˾ ÙÜÜÓÞßØ˜ÓØØÖÏÓƒÓØÑÙÑßÚÚÐôÜÝÖßÜÐãÜÓÜ
viðskiptavini
˾ ÇÜŇßØÝĀÜÖËßÝØËÐãÜÓÜàÓƒÝÕÓÚÞËàÓØÓ
˾ Ë×ÝÞËÜÐ×ÏƒÑÜÏÝÝÙÙÜÏÑÓàÓƒƓÜŇßØå
 ĜÝÖÏØÝÕÜÓÝÞËƒÐôÜÓØÑßÑÜÏÝÝÙÒßÑ̋ 
 ÌŴØËƒËÜÓØÝ

˾
˾
˾
˾

Hæfniskröfur

˾ åÝÕŇÖË×ÏØØÞßØåÝàÓƒÓàÓƒÝÕÓÚÞË̋˜àÏÜÕ̋
eða tölvunarfræði
˾ ÏãØÝÖËËÐÜåƒÑÔËÐËÜÝÞŊÜÐß×ôÝÕÓÖÏÑ
˾ ÏãØÝÖËËÐÑÜÏÝÝÙ×ÓÕÓÖÖÕÙÝÞßÜ
˾ ÏÞËÞÓÖËƒÝÞƇÜËàÏÜÕÏÐØß×ÙÑÐãÖÑÔËƓÏÓ×
eftir

Starfssvið
˾ ƒ×ŇÞËÙÑÌãÑÑÔËßÚÚÝÞÏÜÕËÖÓƒÝÒÏÓÖÎ
˾ ôÕÔËÙÑÐãÖÑÔËÏÐÞÓÜàÓƒÝÕÓÚÞËÞôÕÓÐôÜß×
˾ ËÑÖÏÑß×ÝÔŇØ˜ßÚÚÌãÑÑÓØÑÙÑƓÜŇßØ 
deildarinnar
˾ ËÑÖÏÑßÜÖÏÓƒÞÙÑÓĜÑÜÏÝÝÙ

Hæfniskröfur
˾ åÝÕŇÖË×ÏØØÞßØÙÑ˹ÏƒËŊØØßÜ×ÏØØÞßØ
sem nýtist í starfi
˾ ÇÏÕÕÓØÑÙÑÜÏãØÝÖËËÐÑÜÏÝÝÙ
˾ ÏãØÝÖËËÐÝÞÔŇÜØßØËÜÝÞŊÜÐß×ôÝÕÓÖÏÑ

Starfssvið

˾
˾
˾

˾

åÝÕŇÖËÚÜŇÐĜÞŊÖàßØËÜ̋ÏƒËàÏÜÕÐÜôƒÓ
ÏãØÝÖËËÐ˛ÝÕÓÖãÜƒÓ
ÇÏÕÕÓØÑåÌŇÕÒËÖÎÓÙÑ˹ÏƒË


àÓƒÝÕÓÚÞËÒßÑÌŴØËƒÓ×ÓÕÓÖÖÕÙÝÞßÜ
ÇÏÕÕÓØÑåÑËÑØËÑÜßØØß×ÕÙÝÞßÜ

Skýrr: Stórt og næs
ÕƇÜÜÏÜÝÞôÜÝÞËÙÑÝÕÏ××ÞÓÖÏÑËÝÞËÐãÜÓÜÞôÕÓÖËØÎÝÓØÝĜ
ßÚÚÖƇÝÓØÑËÞôÕØÓ˛ÕƇÜÜÏÜÔËÐØÐÜË×ÞØĜßØÎËÝÞôÜÝÞË
UT-fyrirtæki Norðurlanda með tæplega 1.100 starfsmenn, þar
ËÐ͗͑͑åSÝÖËØÎÓ˛ÓƒÝÕÓÚÞËàÓØÓÜÝÕÓÚÞËÞßÑƓŴÝßØÎß×˛ÕƇÜÜÏÜ
àÙʵËƒÝË×Õàô×ÞËÖƓÔŇƒÖÏÑßÑôƒË̋ÙÑŊÜãÑÑÓÝÝÞŊƒÖßØß× 
͚͑͑͒ÙÑ͓͑͑͒͘˛ãÜÓÜÞôÕÓƒÌƇƒßÜËÞàÓØØßÖĜʨØßÙÑ
ÏÓØÝÞËÕÖÓØÑß×ÒÏÓÖÎËÜÖËßÝØÓÜåÝàÓƒÓÒßÑÌŴØËƒËÜ˜àĀÖÌŴØËƒËÜ

569 5100
skyrr@skyrr.is

Við leitum að öflugum deildarstjóra til að
ÝÞƇÜËÒƇÝÓØÑßÓØØËØÏÕÝÞÜËÜÖËßÝØËÕƇÜÜ
̙ ̚˛ŊÜÑËÐÝÞôÜÝÞßÐãÜÓÜÞôÕÔß×ÙÑ
ÝÞÙÐØßØß×ÖËØÎÝÓØÝØƇÞËÝĀÜƓÔŇØßÝÞßÕƇÜÜ
á sviði hýsingar.

Starfssvið
˾ ƒ×ŇÞËÙÑÌãÑÑÔËßÚÚÝÞÏÜÕËÖÓƒÝÒÏÓÖÎ
˾ ôÕÔËÙÑÐãÖÑÔËÏÐÞÓÜàÓƒÝÕÓÚÞËÞôÕÓÐôÜß×
˾ ËÑÖÏÑß×ÝÔŇØ˜ßÚÚÌãÑÑÓØÑÙÑƓÜŇßØ 
deildarinnar
˾ ÇåÞÞÞËÕËĜŴÞÌÙƒÝ̋ÙÑÞÓÖÌÙƒÝÑÏÜƒ
˾ åƒÑÔŊÐÙÑƓÔŇØßÝÞËàÓƒàÓƒÝÕÓÚÞËàÓØÓ

Hæfniskröfur
˾ åÝÕŇÖË×ÏØØÞßØÙÑ˹ÏƒËÜÏãØÝÖËĜ

upplýsingatækni
˾ ÇÏÕÕÓØÑåÜÏÕÝÞÜÓĜßÚÚÖƇÝÓØÑËÞôÕØÓÙÑ 
þjónustu
˾ ÏãØÝÖËËÐÝÞÔŇÜØßØËÜÝÞŊÜÐß×ÏÜôÝÕÓÖÏÑ
˾ ÓÖÔÓÙÑ×ÏÞØËƒßÜÞÓÖËƒØååÜËØÑÜÓ

ÕÓÖÑÜÏÓØËƓËÜÐÓÜÙÑàôØÞÓØÑËÜàÓƒÝÕÓÚÞËàÓØË
ÐÓÜß×ÝÔŇØ×ÏƒÓØØÖÏÓƒÓØÑß×ÙÑËƒÖŊÑßØß×
ÚÚÖƇÝÓØÑËÜÙÑÕÏØØÝÖËåÑÜÏÝÝÙ
ÇåÞÞÞËÕËĜƓÜŇßØ˹ËƒÖŊÑßØÖËßÝØË

Hæfniskröfur

Nánari upplýsingar
ÙÑÜÏÕÝÞÜËÜƓÔŇØßÝÞß˛ÕƇÜÜÏÜÔËÐØÜĀʵÓÝÝÓØØËƒ˜
ʪŊÖÝÕãÖÎßàôØÞÙÑÒÖŴÓÜàÏÖËƒÝÞËÜÐÝÐŇÖÕÓ˛
àÏÓÑÔËØÖÏÑßÜàÓØØßÞĜ×Ó˜ÑŇƒÖËßØÙÑÐÜåÌôÜ
vinnuaðstaða í boði. Kaﬃð er magnað og maturinn
ÐãÜÝÞËʮÙÕÕÝ˛ĀÖËÑÝÖĜʨƒÏÜÕÜËʰ×ÓÕÓƒÙÑ
ßÚÚåÕÙ×ßÜÞĜƒËÜ˛ÓÖÎÓÕƇÜÜÏÜßåÝÞÜĜƒË˜
snerpa og hæfni.

åØËÜÓßÚÚÖƇÝÓØÑËÜàÏÓÞÓÜØØßÜÖãÑÏØÜÓØÑ˜
ÝĀÜÐÜôƒÓØÑßÜå×ËØØËßƒÝÝàÓƒÓÕƇÜÜ
(unnur.ﬂygenring@skyrr.is). Tekið er á móti
ß×ÝŇÕØß×åàÏÐÕƇÜÜ̙ááá˛ÝÕãÜÜ˛ÓÝ̚˛
Umsóknarfrestur er til og með 28. desember
ØôÝÞÕÙ×ËØÎÓ˛ßÖÖß×ÞÜŴØËƒÓÒÏÓÞÓƒ˛ÖÖß×
umsóknum verður svarað.

Velkomin
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FÉLAGSÞJÓNUSTA RANGÁRVALLAOG VESTUR SKAFTAFELLSSÝSLU
Tvö embætti dómara við héraðsdóm
Reykjavíkur laus til umsóknar
Embætti tveggja dómara með fast sæti við héraðsdóm
Reykjavíkur eru laus til umsóknar, sbr. ákvæði laga um
dómstóla nr. 15/1998. Miðað er við að skipað verði í embættin frá og með 1. mars 2102, eða hið fyrsta eftir að
nefnd um hæfni dómara hefur lokið starfi sínu í samræmi við 4. gr. a, sbr. 3. mgr. 12. gr. laga um dómstóla
nr. 15/1998 og reglur um störf dómnefndar sem fjallar um
hæfni umsækjenda um dómaraembætti nr. 620/2010. Laun
eru samkvæmt ákvörðun kjararáðs.
Umsækjendur skulu fullnægja skilyrðum 2. mgr. 12. gr.
laga um dómstóla nr. 15/1998. Í samræmi við 4. gr. reglna
nr. 620/2010 er áskilið að í umsókn komi fram upplýsingar um 1) menntun og framhaldsmenntun, 2) reynslu af
dómstörfum, 3) reynslu af lögmannsstörfum, 4) reynslu
af stjórnsýslustörfum, 5) reynslu af fræðistörfum, s.s.
kennslu og öðrum akademískum störfum og upplýsingar
um útgefnar ritrýndar greinar og bækur, fræðilegir fyrirlestrar o.s.frv., 6) reynslu af stjórnun, 7) reynslu af öðrum
aukastörfum sem nýtast dómaraefni, s.s. vinnu í tengslum
við undirbúning lagasetningar o.fl., 8) upplýsingar um
almenna og sérstaka starfshæfni, 9) upplýsingar um andlegt atgervi og sjálfstæði í vinnubrögðum og 10) upplýsingar um þrjá fyrrverandi samstarfsmenn sem geta
veitt dómnefnd bæði munnlega og skriflega upplýsingar
um störf og samstarfshæfni umsækjanda, sbr. 5. mgr. 5. gr.
reglna nr. 620/2020 og 11) aðrar upplýsingar sem varpað
geta ljósi að faglega eiginleika og færni umsækjanda sem
máli skiptir fyrir störf héraðsdómara.

(PE WWLWYHJJMDKpUDèVGyPDUD
ODXVWLOVHWQLQJDU
,QQDQUtNLVUièXQH\WLè DXJOêVLU ODXV WLO XPVyNQDU HPE WWL
WYHJJMDKpUDèVGyPDUDWLOVHWQLQJDUPHèDQiOH\ILVNLSDèUD
GyPDUD VWHQGXU HQ UièKHUUD VHWXU t HPE WWLQ Dè IHQJLQQL
iEHQGLQJXGyPVWyODUièVVEUPJUJUODJDXPGyP
VWyODQU/DXQHUXVDPNY PWiNY|UèXQNMDUDUièV
$QQDUV YHJDU HU XP Dè U èD VHWQLQJX t HPE WWL GyPDUD
YLè KpUDèVGyP 5H\NMDYtNXU IUi RJ PHè  PDUV  WLO
RJPHèiJ~VWRJKLQVYHJDUVHWQLQJXtHPE WWL
GyPDUDYLèKpUDèVGyP5H\NMDYtNXUIUiRJPHèPDUVWLO
RJPHèRNWyEHUËXPVyNQVNDOWLOJUHLQDKYRUWVyWW
VpXPE èLHPE WWLQHèDHLQXQJLVDQQDè
8PV NMHQGXU VNXOX IXOOQ JMD VNLO\UèXP  PJU  JU
ODJDXPGyPVWyODQUÈVNLOLèHUDètXPVyNQNRPL
IUDPXSSOêVLQJDUXP PHQQWXQRJIUDPKDOGVPHQQWXQ 
UH\QVOXDIGyPVW|UIXP UH\QVOXDIO|JPDQQVVW|UIXP 
UH\QVOXDIVWMyUQVêVOXVW|UIXP UH\QVOXDIIU èLVW|UIXP
VV NHQQVOX RJ |èUXP DNDGHPtVNXP VW|UIXP RJ XSSOêV
LQJDU XP ~WJHIQDU ULWUêQGDU JUHLQDU RJ E NXU IU èLOHJLU
I\ULUOHVWUDU RVIUY   UH\QVOX DI VWMyUQXQ   UH\QVOX DI
|èUXP DXNDVW|UIXP VHP QêWDVW GyPDUDHIQL VV YLQQX t
WHQJVOXP YLè XQGLUE~QLQJ ODJDVHWQLQJDU RIO   XSSOêV
LQJDUXPDOPHQQDRJVpUVWDNDVWDUIVK IQL XSSOêVLQJDU
XP DQGOHJW DWJHUYL RJ VMiOIVW èL t YLQQXEU|JèXP RJ  
XSSOêVLQJDUXPìUMiI\UUYHUDQGLVDPVWDUIVPHQQVHPJHWD
YHLWWE èLPXQQOHJDRJVNULIOHJDXSSOêVLQJDUXPVW|UIRJ
VDPVWDUIVK IQLXPV NMDQGDRJ DèUDUXSSOêVLQJDUVHP
YDUSDè JHWD OMyVL Dè IDJOHJD HLJLQOHLND RJ I UQL XPV NM
DQGDVHPPiOLVNLSWLUI\ULUVW|UIKpUDèVGyPDUD

Umsóknir óskast sendar til innanríkisráðuneytisins,
Sölvhólsgötu 7, 150 Reykjavík og á netfangið postur@irr.
is. Með umsókn skal fylgja eftir því sem við á: 1) afrit af
prófskírteinum, 2) afrit dóma í munnlegum fluttum málum
sem umsækjandi hefur samið atkvæði í síðustu 12 mánuði,
3) afrit af stefnu og greinargerð í málum sem umsækjandi
hefur samið og flutt munnlega síðustu 12 mánuði, 4) afrit af úrskurðum stjórnvalda sem umsækjandi hefur samið
síðustu 12 mánuði og 5) útgefin fræðirit og ljósrit af tímaritsgreinum umsækjenda. Þess er óskað að þær tímaritsgreinar sem hafa verið ritrýndar verði auðkenndar. 6)
Önnur gögn sem varpa ljósi á faglega færni umsækjanda til
starfa sem héraðsdómari.

8PVyNQLU yVNDVW VHQGDU WLO LQQDQUtNLVUièXQH\WLVLQV
6NXJJDVXQGL  5H\NMDYtN RJ i QHWIDQJLè SRVWXU#LUU
LV0HèXPVyNQVNDOI\OJMDHIWLUìYtVHPYLèi DIULWDI
SUyIVNtUWHLQXP DIULWGyPDtPXQQOHJXPIOXWWXPPiOXP
VHPXPV NMDQGLKHIXUVDPLèDWNY èLtVtèXVWXPiQXèL
 DIULWDIVWHIQXRJJUHLQDUJHUètPiOXPVHPXPV NMDQGL
KHIXUVDPLèRJIOXWWPXQQOHJDVtèXVWXPiQXèL DIULW
DI ~UVNXUèXP VWMyUQYDOGD VHP XPV NMDQGL KHIXU VDPLè
VtèXVWXPiQXèLRJ ~WJHILQIU èLULWRJOMyVULWDIWtPD
ULWVJUHLQXP XPV NMHQGD ëHVV HU yVNDè Dè ì U WtPDULWV
JUHLQDU VHP KDID YHULè ULWUêQGDU YHUèL DXèNHQQGDU  
gQQXUJ|JQVHPYDUSDOMyVLiIDJOHJDI UQLXPV NMDQGDWLO
VWDUIDVHPKpUDèVGyPDUL

Til þess að hraða afgreiðslu umsókna, er áskilið að umsækjendur gefi upp netfang sem notað verður til að eiga
öll samskipti við umsækjendur. Öllum umsóknum verður
svarað þegar ákvörðun um skipun liggur fyrir.

7LOìHVVDèKUDèDDIJUHLèVOXXPVyNQDRJEUpIDVNLSWXPHU
iVNLOLèDèXPV NMHQGXUJHILXSSQHWIDQJVHPQRWDèYHUèXU
WLODèHLJD|OOVDPVNLSWLYLèXPV NMHQGXUgOOXPXPVyNQ
XPYHUèXUVYDUDèìHJDUiNY|UèXQXPVHWQLQJXOLJJXUI\ULU

Umsóknir skulu berast innanríkisráðuneytinu Sölvhólsgötu 7, 150 Reykjavík eigi síðar en 4. janúar nk.

8PVyNQLU VNXOX EHUDVW LQQDQUtNLVUièXQH\WLQX 6NXJJD
VXQGL5H\NMDYtNHLJLVtèDUHQMDQ~DUQN

Innanríkisráðuneytinu,
15. desember 2011.

,QQDQUtNLVUièXQH\WLQX
GHVHPEHU

Félagsmálastjóri
Félagsþjónusta Rangárvalla og Vestur-Skaftafellssýslu bs óskar
eftir að ráða félagsmálastjóra til starfa.
Helstu verkefni og ábyrgðarsvið
Um er að ræða krefjandi og áhugavert starf í fjölbreyttu og góðu
samfélagi og tækifæri til þróunar þjónustu eru mikil.
Félagsmálastjóri hefur yﬁrumsjón með rekstri og ábyrgð á allri
starfsemi sem heyrir undir Félagsþjónustuna. Um er að ræða
félagslega ráðgjöf, fjárhagsaðstoð, félagslega heimaþjónustu,
barnavernd, þjónustu við fatlað fólk, þjónustu við aldraða, húsnæðismál, forvarnir o.ﬂ. Félagsmálastjóri ber ábyrgð á meðferð
og varðveislu gagna, úrvinnslu og upplýsingagjöf, stefnumótun,
þróun verklags og þjónustugæða. Einnig sinnir félagsmálastjóri
teymisvinnu og starfar með mismunandi fagstéttum innan
þjónustusvæðis sem utan.
Almennt stjórnunarsvið
Félagsmálastjóri starfar og stjórnar í samræmi við lög og
reglugerðir sem gilda um verkefni félagsþjónustu. Einnig eftir
lögum er varða opinbera þjónustu og stjórnsýslu og samkvæmt
markmiðum Félagsþjónustunnar og fjárhagsáætlunar á hverjum
tíma. Nokkrir helstu samráðsaðilar eru stjórn byggðasamlagsins,
barnaverndarnefnd, félagsmálanefnd og þjónusturáð í málefnum
fatlaðra.
Menntunar- og hæfnisksröfur
Kraﬁst er menntunar á sviði félagsráðgjafar, sálfræði eða
sambærilegrar menntunar sem nýtist í starﬁ. Viðkomandi þarf að
hafa frumkvæði og geta unnið sjálfstætt, hafa góða skipulags- og
samskiptahæfni og leiðtogahæﬁleika. Bílpróf er skilyrði. Reynsla
af stjórnunarstörfum og vettvangi félagsþjónustu sveitarfélaga er
æskileg.
Búseta
Æskilegt er að viðkomandi verði búsettur í Rangárvalla- eða
Vestur-Skaftafellssýslu.
Kjör
Laun og starfskjör samkvæmt kjarasamningum viðkomandi stéttarfélags og launanefndar sveitarfélaga.
Um er að ræða fullt starf og æskilegt að viðkomandi geti haﬁð
störf sem fyrst. Aðsetur Félagsþjónustunnar er nú á Hvolsvelli
en mun ﬂytjast á Hellu fyrri hluta árs 2012 og verður það eitt af
verkefnum félagsmálastjóra að skipuleggja starfsemina í nýju
umhverﬁ.
Umsóknarfrestur.
Umsóknir ásamt starfsferilsskrá berist fyrir 2. janúar n.k. á netfangið margret@rang.is eða í pósti: Margrét Ýrr Sigurgeirsdóttir,
Bolöldu 4, 850 Hella. Nánari upplýsingar veitir Margrét í síma
861-0484 eða í tölvupósti.

Wilhelmsen Ship Management

MARITIME POSITIONS ON SEISMIC VESSELS
Due to expansion in our seismic ﬂeet, Wilhelmsen Ship Management AS is looking for Captains, Chief Ofﬁcers, Chief Engineers, 2nd Engineers, Electricians and Workboat-drivers
for seismic vessels on behalf of our seismic client.
Qualiﬁcations and skills:
? Seismic experience required for Captain and Chief
Engineer
? Seismic experience preferred for other positions
? Good spoken and written English
? Good computer skills
? Able to work under pressure
? Flexibility with a positive attitude and good social skills

Other information:
We can offer competitive conditions, good working
environment and good career opportunities in one of the
worlds leading ship management companies.
Contact person:
Manning Superintendent Marianne Sundgot, e-mail:
Marianne.sundgot@wilhelmsen.com, tel: +47 977 12 424.

We want all applicants to apply online only.
On PGSRECRUTING@wilhelmsen.com
We will request certiﬁcates and other documentation later.
Application deadline:
We are expanding our ﬂeet and will therefore hire
throughout the year. The majority is needed from
the beginning of 2012 and the hiring process starts
immediately. Please send your application soonest.

Wilhelmsen Ship Management. Mail: P O Box 33 NO - 1324 Lysaker, Norway. Ofﬁce: Strandveien 20, 1366 Lysaker, Norway. Tel: +47 67 58 40 00, Fax: +47 67 58 44 96, Internet: www.wilhelmsen.com

Wilhelmsen Ship Management is one of
the world’s largest providers of third-party
ship management services. With an
extensive range of solutions to all vessel
segments on a global level, we can offer
you the management services that you
want – when and where you need them.
Our ship management services include:
technical management, crew management
and training, technical consultancy,
insurance, commercial management,
engineering consultancy and IT solutions.

Sérfræðingur í matvælaeftirliti

ushi chef
Sushisamba er nýr og spennandi
veitingastaður í miðbæ Reykjavíkur
Vegna mikilla vinsælda þurfum við
að bæta við okkur Sushi chef, bæði
í aukavinnu og fullt starf.
Reynsla og jákvæðni skilyrði.
Umsóknir og fyrirspurnir sendist á
eythor@sushisamba.is
TVTIJTBNCBtJOHIPMUTTUSUJtT³NJtTVTIJTBNCBJT

Matvælastofnun óskar eftir að ráða metnaðarfullan einstakling á matvæla- og neytendamálasvið í starf sérfræðings í
matvælaeftirliti. Um er að ræða fullt starf frá og með 1. febrúar
2012 á aðalskrifstofu MAST á Selfossi.
Helstu verkefni:
• Hollustuhátta- og eftirlitslöggjöf
• Eftirlits- og átaksverkefni
• Neysluvatn
• Skýrslugerð og úrvinnsla gagna
• Samskipti við fyrirtæki og stofnanir
• Fræðsla og upplýsingagjöf
• Önnur tilfallandi verkefni sem starfsmanni eru falin
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun í matvælafræði, dýralækningum, eða önnur
sambærileg háskólamenntun sem talin er henta til starfsins
• Þekking á matvælavinnslu
• Reynsla af opinberu eftirliti æskileg
• Þekking á HACCP, lögum og gerðum EES um matvæli
er kostur
• Góð tölvukunnátta
• Gott vald á íslensku og ensku
• Góð framkoma og lipurð í mannlegum samskiptum
• Nákvæmni, frumkvæði og sjálfstæði í starﬁ

BÍLSTJÓRI
EMBASSY DRIVER
Sendiráð Bandaríkjanna auglýsir stöðu bílstjóra lausa til
umsóknar.Umsóknarfrestur er til og með 30. desember 2011.
Frekari upplýsingar er að finna á heimasíðu sendiráðsins:
http://iceland.usembassy.gov/vacancies.html

Nánari upplýsingar um starﬁð veita Sigurður Örn Hansson
(sigurdur.hansson@mast.is) og Hafsteinn Jóh. Hannesson
(hafsteinn.hannesson@mast.is) í síma 530-4800.

The U.S. Embassy in Reykjavik is seeking an individual for the
position of Embassy Driver. The closing date for this postion is
December 30, 2011. Application forms and further information
can be found on the Embassy’s home page:

Umsóknum ásamt ferilskrá og öðrum upplýsingum skal skilað
til Matvælastofnunar, Austurvegi 64, 800 Selfoss, merktum
„Sérfræðingur“ eða með tölvupósti á starf@mast.is.

http://iceland.usembassy.gov/vacancies.html
Please send your application and resumé to :
reykjavikvacancy@state.gov

Umsóknarfrestur er til og með 30. desember 2011 og verður
öllum umsóknum svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur
verið tekin. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi opinberra
starfsmanna. Nánari upplýsingar um stofnunina er að ﬁnna á
www.mast.is.
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Ráðningarþjónusta

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

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

Vinnusparnaður

Fjöldi hæfra umsækjenda

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ráðgjafar okkar veita fúslega frekari upplýsingar í síma 561 5900 eða sendu okkur tölvupóst: hhr@hhr.is
RÁÐNINGARÞJÓNUSTA
HH Ráðgjöf • Fiskislóð 81 • 101 Reykjavík • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is
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Til leigu

S TARFATORG.IS

Skrifstofa í Austurstræti til leigu

Laus störf hjá ríkinu
Starfatorg.is er upplýsingavefur um laus störf hjá ríkinu. Þar er einnig að finna ýmsar
upplýsingar um málefni ríkisstarfsmanna. Nú eru laus til umsóknar eftirfarandi störf:

Starf

Stofnun

Staður

Nýtt
Verkefnastjóri
Ríkislögreglustjórinn
Reykjavík
Dýralæknir
Matvælastofnun
Vesturland
Hjúkrunardeildarstjóri
LSH, stjórn lyflækningasviðs
Reykjavík
Hjúkrunarfræðingur
LSH, göngudeild BUGL
Reykjavík
Sérfr.læknar í lyflæk. krabbameina LSH, lyflækningar krabbameina Reykjavík
Héraðsdómarar
Héraðsdómur Reykjavíkur
Reykjavík
Héraðsdómarar
Héraðsdómur Reykjavíkur
Reykjavík
Náms- og starfsráðgjafi, afleysing Menntaskólinn á Akureyri
Reykjavík
Táknmálskennari og ráðgjafi
Samskiptam. heyrnarl. og -sk. Reykjavík
Forstjóri
Sjúkrahúsið á Akureyri
Akureyri
Rekstrarstjóri
Samskiptam. heyrnarl. og -sk. Reykjavík
Upplýsingar um áður auglýst störf er að finna á Starfatorg.is

Nr. á vef
201112/031
201112/030
201112/029
201112/028
201112/027
201112/026
201112/025
201112/024
201112/023
201112/022
201112/021

Á Starfatorg.is má finna ítarlegri umfjöllun um framangreind störf ásamt upplýsingum um tengiliði.
Þeir sem ekki hafa vefaðgang geta snúið sér til viðkomandi stofnunar varðandi frekari upplýsingar.
~ Fjármálaráðuneytið hefur umsjón með Starfatorg.is ~

Starfatorg.is

17,5 fm skrifstofa laus til leigu.
Skrifstofan er á 5. hæð í góðu skrifstofuhúsnæði með aðgengi
að eldhúsi, salernisaðstöðu og helstu skrifstofutækjum.
Jafnframt er innifalin móttaka, símsvörun, vel búið fundarherbergi, kafﬁvél, póstsendingar, öryggiskerﬁ o.ﬂ.
Hentar vel einstaklingi í sjálfstæðum rekstri en á hæðinni er
blönduð starfsemi úr viðskiptalíﬁnu.
Upplýsingar veitir Lilja í síma 415 2200

Útboð

Útboð á veiðirétti
A-deild Veiðifélags Skjálfandafljóts óskar eftir tilboðum í lax- og
silungsveiði á starfssvæði félagsins árin 2012 til 2015, að báðum
árum meðtöldum. Um er að ræða 6 laxveiðistangir og 10
silungsveiðistangir.
Umsjónarmaður útboðsins er Gunnar Sólnes hrl., Hafnarstræti
91 - 95, 600 Akureyri.
Útboðsgögn fást hjá honum gegn greiðslu kr. 25.000.
Tilboðum skal skila fyrir 16. janúar 2012, kl. 12.00, þá verða
tilboðin opnuð í viðurvist þeirra bjóðenda sem þess óska.

Tilkynningar

Útboð

^

Auglýsing tillögu að deiliskipulagi
Þeistareykjavirkjunar, Þingeyjarsveit
Sveitarstjórn Þingeyjarsveitar samþykkti á fundi sínum 8.
desember 2011 að auglýsa tillögu að deiliskipulagi Þeistareykjavirkjunar í Þingeyjarsveit ásamt umhverfisskýrslu samkvæmt 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Skipulagssvæðið
er alls um 76,5 km² en meginviðfangsefni deiliskipulagsins
er 16 km² orkuvinnslusvæði á Þeistareykjum þar sem gert er
ráð fyrir allt að 200 MWe jarðvarmavirkjun.

Brúarvogur 1-3, frágangur 1. og 3. hæðar,
sameignar og lóðar
Reginn ehf., auglýsir hér með eftir tilboðum í innanhússog lóðarfrágang í skrifstofu- og vöruhúsi að Brúarvogi 1-3
í Reykjavík. Verkið felst í frágangi á u.þ.b. 2.700 m2 innanhúss, ásamt lóðarfrágangi.
Útboðsgögn er hægt að nálgast frá og með mánudeginum
19. desember 2011 á útboðsvef Conís. www.conis.is
Tilboðum skal skila eigi síðar en kl.: 14:00 þann 9. janúar
2011 til skrifstofu Conís, Hlíðasmára 11, 201 Kópavogi.

Skipulagstillagan ásamt umhverfisskýrslu liggur frammi á
skrifstofu Þingeyjarsveitar, Kjarna, Laugum og á Skipulagsstofnun frá 20. desember 2011 til 30. janúar 2012 þannig að
þeir sem þess óska geti kynnt sér tillöguna og gert við hana
athugasemdir. Sömu gögn eru einnig á vef sveitarfélagsins
www.thingeyjarsveit.is

ÚTBOÐ

Frestur til að senda inn athugasemdir er til 30. janúar 2012.
Athugasemdum við tillöguna skal skila skriflega á skrifstofu
Þingeyjarsveitar, Kjarna, 650 Laugum.
Hver sá sem ekki gerir athugasemdir við tillöguna innan
þessa frests telst vera henni samþykkur.
Sveitarstjóri Þingeyjarsveitar.

HAMARSHÖLLIN,
UNDIRSTÖÐUR OG FRÁGANGUR
Verkís hf., fyrir hönd Fasteignafélags Hveragerðisbæjar, óskar
eftir tilboðum í framkvæmdir vegna Hamarshallarinnar á
íþróttasvæði Hveragerðisbæjar.
Um er að ræða loftborið íþróttahús, og felur útboðið í sér
jarðvinnu, uppsteypu sökkla og botnplötu, innanhússfrágang,
lagnir, raflagnir og frágang á lóð.
Nokkrar magntölur:
- Flatarmál húss:
- Mótafletir:
- Bendistál:
- Steinsteypa:

5.000 m²
1.570 m²
45 tonn
820 m³

Reisning yfirbyggingar, gervigras og gólfefni er undanskilið
útboði þessu.
Verklok 1. áfanga er 6. maí 2012, 2. áfanga 12. ágúst 2012 og
heildarverklok 15. september 2012.
Útboðsgögn verða afhent í gegnum verkefnavef Verkís frá 21.
desember 2011. Sækja þarf um aðgangsorð á tölvupóstfang
verkis.selfoss@verkis.is með nafni, heimilisfangi og síma.
Kynningarfundur verður haldinn á verkstað 3. janúar kl.14.00.
Tilboðum skal skila á Bæjarskrifstofur Hveragerðisbæjar,
Sunnumörk 2, 810 Hveragerði fyrir kl.14.00, 12. janúar 2012,
en þá verða þau opnuð að viðstöddum þeim bjóðendum,
sem þess óska.
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Forval – byggingaverktakar
Verkfræðistofa Þráinn og Benedikt, fyrir hönd Happdrættis Háskóla Íslands, óskar eftir áhugasömum
aðalverktökum til að taka þátt í forvali vegna útboðs
á endurinnréttingu þriggja hæða í húsnæði Happdrættisins að Tjarnargötu 4 í Reykjavík. Í forvali verða
hæfni og reynsla af fyrri verkum verktaka metin.
Skilyrt er að verktaki geti tekið að sér alla verkþætti
og hafi reynslu af aðalverktöku innréttinga verkefna
af stærðargráðunni 500-1000 m2.
Áhugasamir verktakar panti forvalsgögn á netfanginu
benedikt@verkfraedistofa.is og gefi upp nafn fyrirtækis og upplýsingar um tengilið. Gögn verða send
út á tölvutæku formi frá og með mánudeginum 19.
desember 2011. Forvalsgögnum skal skilað útfylltum
á sama netfang eigi síðar en kl. 14.00 þann 5. janúar
2012.

Bæjarhrauni 10 - Hafnarfirði - Sími 520 7500 - www.hraunhamar.is

Norðurbakki - Atvinnuhúsnæði - Hf.

Hraunhamar fasteignasala kynnir þrjú bil 370,3 fm, 105 fm, 97 fm atvinnuhúsnæði á
götuhæð við Norðubakka 1 í hjarta Hafnarfjarðar. Um er að ræða atvinnuhúsnæði
hugsað undir veitingarekstur, skrifstofur eða verslun. Stæði í bílageymslu fylgja.
Til afhendingar strax. Sölumenn sýna.

Steinhella - Atvinnuhúsnæði - Hf.

Fasteignir
HRAUNHAMAR KYNNIR: Nýtt og glæsilegt 1264,8 fermetra þar af er milliloft 276
fermetrar staðsteypt hús sem er mjög vel staðsett innan Vallarhverﬁs í Hafnarﬁrði.
Eignin er 988 fermetrar að grunnﬂeti og við það bætist 276 fermetrar steinsteypt efri
hæð sem býður upp á mikla möguleika. Til afhendingar strax. Verð 83.7. millj.

Grandatröð - Atvinnuhúsnæði - Hf.

Embassy – House
The American Embassy, Reykjavik is seeking to lease a house in
Grindavik as of January 15th. 2012. Required size is 110 – 200
square meters . Lease period is for minimum of 2 years.
Two bedrooms and 2 bathrooms .
Please e-mail to: eyjolfssongt@state.gov before December
24th with information about the location (address) and phone
number of the one that would show the property.

ÚTBOÐ

Hraunhamar kynnir: Mjög gott atvinnuhúsnæði við Grandatröð. Húsnæðið er skrá 274,7
fm, en þar af er grunnflötur 201,2 fm, gott 73,5 fm. millilofti, skrifstofu. Er mjög hentugt
undir hverskonar iðnað. Mikil lofthæð í sal, 6 metrar í mæni, 4 metra innkeyrsluhurð.
Góð aðkoma, malbikað plan. Laust strax. Verð 29,9 millj.

Hjallahraun - Verslun/heildsala - Hf.

Sendiráð – Húsnæði
Bandaríska Sendiráðið óskar að taka á leigu hús í Grindavík
frá 15. janúar 2012. Æskileg stærð 110 – 200 fm. Leigutími er
lágmark 2 ár. Tvö svefnherbergi og tvö baðherbergi.
Vinsamlegast sendið upplýsingar á netfangið:
eyjolfssongt@state.gov fyrir 24. desember með upplýsingum
um staðsetningu eignarinnar (heimilisfang) og símanúmer þess
sem sýna mundi eignina..

Nýkomið í einkasölu sérlega gott og vel staðsett atvinnuhúsnæði. Húsnæðið er 480 fm.
en getur selst í tvennu lagi. : Annars vegar 240 fm. góð verslunarhæð auk kjallara þar
undir (lager), og hins vegar eru 240 fm. á einni hæð verslun/ verkstæði með innkeyrslu
baka til. Húsnæðið er í útleigu. Verð 48 millj.

Hjallahraun - Atvinnuhúsnæði - Hf.

HAFNARSTRÆTI 107, AKUREYRI
ENDURBÆTUR
Framkvæmdasýsla ríkisins, fyrir hönd Fasteigna
ríkissjóðs, óskar eftir tilboðum í endurbætur á
Hafnarstræti 107, Akureyri. Verkið felst í að endurnýja
að verulegu leyti allt innanstokks á fyrstu, annarri og
þriðju hæð ásamt kjallara. Brúttó stærð rýmis er um
1.500 m2.

Hraunhamar fasteignasala kynir mjög gott atvinnuhúsnæði við Hjallahraun 4 í Hafnarﬁrði. Húsnæðið er skráð um 199,2 fermetrar að grunnﬂeti og skiptist í rúmgóðan vinnusal með mikilli lofthæð og góðri innkeyrsluhurð. Við hlið salarins er afstúkuð snyrting og
lítil skrifstofa/móttaka. Á efri hæð sem ekki er inn í skráðum fermetrum er milliloft
(stálgrind) sem nýtt hefur verið sem lager og geymsla. Til afhendingar strax.Verð 27.9 m.

Verktími er frá febrúar 2012 til 15. mars 2013.
Útboðsgögn verða til sýnis og sölu hjá Framkvæmdasýslunni, Borgartúni 7A, Reykjavík og AVH ehf,
Kaupangi, við Mýrarveg, Akureyri frá og með
þriðjudeginum 20. desember 2011. Tilboðin verða
opnuð þriðjudaginn 17. janúar 2012, kl. 11:00 hjá
Framkvæmdasýslu ríkisins Borgartúni 7A, 3. hæð
og hjá AVH ehf., Kaupangi við Mýrarveg, Akureyri að
viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.
Bjóðendum er boðið til kynningarfundar 22. desember, kl. 10:00 að Hafnarstræti 107, í kafﬁstofu á 2.
hæð. Í framhaldi af fundinum gefst bjóðendum
kostur á að skoða aðstæður á væntanlegum verkstað.
Helstu magntölur:
Steypa 7 m3
Rif á lögnum 450 m
Fráveitulagnir 100 m
Neysluvatnslagnir 255 m
Hitalagnir 900 m
Loftstokkar 100 m
Rif á gólfefnum 970m²
Innveggir 220 m²
Loftaklæðningar 930 m²
Málning 2.900 m²
Innihurðir 51 stk
Glerveggir 145 m²
Dúkalögn 660 m²
Endurnýjun glers og glugga 124 stk

Smiðsbúð - Atvinnuhúsnæði - Gbæ.

Fjarfestingatækifæri
Fasteignin Bjarkardalur 33, Reykjanesbæ, er til sölu en
hún er í eigu þrotabús Týrus ehf. Um er að ræða þriggja
hæða fjöleignarhús með sex þriggja herbergja og tíu
fjögurra herbergja íbúðum sem eru tilbúnar til innréttinga
auk átta fokheldra bílskúra en fasteignin var byggð var
árið 2009. Íbúðirnar eru 98m2-121m2 að stærð. Óskað er
eftir tilboðum í eignina í heilu lagi.
Fasteignin Reynidalur 1, Reykjanesbæ, er til sölu en hún
er í eigu þrotabús Týrus ehf. Um er að ræða tveggja hæða
fjöleignarhús með fjórum þriggja herbergja og ellefu
fjögurra herbergja íbúðum. Eignin er fullfrágengin en
fasteignin var byggð árið 2008. Íbúðirnar eru 97m2-118m2
að stærð. Óskað er eftir tilboðum í eignina í heilu lagi.

Hraunhamar fasteignasala kynnir mjög góðan fjárfestingakost glæsilegt geymslurými
frá 78 fermetrum á frábærum stað við Smiðsbúð 12 í Garðabæ. Geymslurýmin eru ný
uppgerð á glæsilegan hátt og því fylgir sérmerkt þinglýst útisvæði. Bilin eru með góðum
innkeyrsludyrum, millilofti með salerni og eldhúsinnréttingu allt fyrsta ﬂokks.
Almenningslóð er óskipt og er afgirt 2081 fermetrar og skiptist jaft á öll bil.
Til afhendingar strax.

Álfaskeið - Atvinnuhúsnæði - Hf.

Fasteignirnar seljast í núverandi ástandi sem væntanlegir
tilboðsgjafar eru beðnir að kynna sér rækilega.
Allar nánari upplýsingar fást hjá skiptastjóra þrotabús
Týrus ehf., Guðna Bergssyni hdl., sími 515-7400,
gudni@lr.is.

Hraunhamar fasteignasala kynnir 391,4 fermetra atvinnuhúsnæði vel staðsett á
Álfaskeiðinu í Hafnarﬁrði. Eignin skiptist í stóran sal, gott lagerpláss með góðri innkeyrsluhurð, kafﬁstofu, baðherbergi oﬂ. Mögulegt er að skipta eigninni upp í minni
einingar. Plan er malbikað. Laus strax. Verð 35,4 millj.

Magnús Emilsson Löggiltur fasteignasali.
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Opel Astra 1,6 ‘99 ekinn 120þ,
skoðaður ‘12 nýleg dekk í topp standi.
S. 893-2543. verð 330Þ

BÍLAR &
FARATÆKI

500-999 þús.
HEFUR ÞÚ
EINHVERNTÍMAN UNNUÐ
Í LOTTÓ ?

FÆÐIDÆLUR Í PERKINS
DÍSEL-MÓTORA

Eigum á lager fæðidælur og síur í
Perkins dísel-mótora.
OPEL VECTRA STATION Árg 1999,
ek 158 Þ 1.6 16v bensín sjálfskiptur
-Álfelgur/heilsársdekk-Ný skoðaður-Ný
tímareim-Gott lakk Ásett 490þ TILBOÐ
360þ stgr Rnr.154318. Möguleiki á
100% Visa láni í allt að 36 mánuði.
BMW M6. Árgerð 2007, ekinn 39 Þ.KM,
bensín, sjálfskiptur. Verð 13.900.000.
Rnr.125316. GLæsilegur bíll Uppl. síma
517-1111 www.bilaborg.is

UBOÐSAÐILAR MASSEY FERGUSON Á
ÍSLANDI

Jötunn - Vélar ehf
Austurvegi 69, 800 Selfoss
Sími: 480 0400
http://www.jotunn.is

LAND ROVER Range rover vouge 3.6
diesel . Árgerð 7/2007, ekinn 95 Þ.KM,
dísel, sjálfskiptur. Verð 8.900.000.
Umboðsbíll uppl. síma 517-1111 www.
bilaborg.is

VOLVO 180E Hjólaskófla árgerð 2005,
ekinn 7500 vinnust. Alltaf fengið
toppviðhald. ÝMIS SKIPTI Á ÓDÝRARI.
Rnr.103209.

bifreidar.is
Réttarháls 2, 110 Reykjavík
Sími: 577 4777
Óskum eftir vinnuvélum og
bifreiðum á skrá.
http://www.bifreidar.is

Bílar til sölu

NISSAN TERRANO II SE Árg 1998 ek 236
bensin, bsk.-7manna-Dráttarkúla-Hiti
sætum-Topplúga-Rafmagn
í
ö l l u - H e i l s á r s d e k k- N ý
skoðaður-Ryðlaus- Ásett 540þ TILBOÐ
440þ stgr Rnr.154361. Möguleiki á
100% Visa láni í allt að 36 mánuði.

Ef ekki, þá er þetta nánast eins og að
vinna í lotto ;) Til sölu þessi æðislegi
fjölskyldubíll. 7 Manna, rúmgóður og
hentugur í alla staði. MMC Grandis.
2005 árgerð. Ekinn aðeins 98 þ. Km.
Sjálfskiptur og rafmagn í öllu sem hægt er
að setja Rafmagn í. 2,4L vél og eyðir litlu.
Upplýsingar í síma 616 8631 / 6954565

YARIS T-SPORT

Toyota Yaris T-SPORT með 1500 vél,
nýskráður 30.08.2001, ekinn 186
þúsund, skoðaður 2012, álfelgur, spoler,
filmur, krókur, ný nagladekk. Verð
890 þúsund, skoða skipti á ódýrari,
möguleiki á Vísa/Euro raðgreiðslum.
Uppl. 693-5053.

Transporter 1,9 árg. 2004 Vetrardekk
9 farþ. Hægt að fækka í 7 farþ.
Filmur krókur ofl góður bíll mikið
endurnýjaður, gott viðhald verð 1,4 m
Sævar 840-1540.
Hyundai Santa Fe árg 2001 Ný
tímareim. ný uppteknar bremsur
2,7bensín ssk. Leður. ásett verð 690
uppl. 8258217

BMW 320I, árg. ‘06, ek. 89þús. Steingrár
Sjálfsk. leður, toppl. 18” sumard. 17”
vetrard. verð. 2.9m uppl. 895-6848.
Hsun 700 fjölnotabíll 4x4 ‘08
Götuskráður ekinn 3000km Snjótönn,
stærri dekk,pallur, 3 punkta belti Og
krókur verð 1,2 m Fínt í bústaðinn og
sveitina Sævar 840-1540.

VW Polo 1.2 Basicline

AUDI TT 1.8 T QUATTRO. 02/2004,
ekinn 43 Þ.km, 6 gírar. 180 hö! Verð
2.890.000. Raðnr. 283897 á www.
bilalind.is - Bíllinn glæsilegi er í salnum!

M.BENZ E 200 cgi avantgarde 2010 .
Árgerð 2010, ekinn 27 Þ.KM, bensín,
sjálfskiptur. Verð tilboð 7.990.000.
Rnr.132898. uppl. síma 517-1111 www.
bilaborg.is

Bílaborg
Stórhöfða 26, 112 Reykjavík
Sími: 517 1111
http://www.bilaborg.is

FORD F350 KING-RANCH 35”. Árg
2008 DIESEL sjálfskiptur.-Lund spoiler
- Tölvukubbur - 5”púst Verð 4.990þ
Skoðar skipti á jeppa Rnr.154466.

Nýskráður 11.2.2004. Ekinn 137.000
km. Ásett verð 690.000 gott
staðgreiðsluverð. Upplýsingar veitir
Kristinn í síma 695 1580.

Toyota Hiace Diesel árg.’05 ssk. 8
manna ek.125þús. ásett 2.3 tilb.1.9 stgr.
ath. skipti á ódýrari uppl. í s. 822 9364.

1-2 milljónir

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík
Sími: 577 4747
Óskum eftir bílum á söluskrá
og á staðinn
www.hofdabilar.is

Til sölu Subaru Legacy 2.0 GL árg 2000,
ek 178000, sjálfsk, ný negld dekk , Uppl
8230068

TOYOTA
COROLLA
H/BSPORT
04árg,91þús ,skoð 12 Beinskiptur
.heilsd. og sumard. V:1050þ s:8495100
Peugot 107 2006 ek 62000 Vistvænn
bíll sem eyðir litlu. V.1150 þús S:
8210033

M.BENZ E320 Árgerð 2000, ekinn
141 Þ.km, sjálfskiptur, leður ofl. Verð
1.740.000. Raðnr. 283918 á www.
bilalind.is - Bíllinn er á staðnum!

2 milljónir +

Til sölu Toyota Corolla árg.’96. AÐEINS
EKINN 115 þús. km. Smurbók frá
upphafi, alltaf vel hirtur. Verð 390 þús.
stgr. Sími 899-9390.
MBenz station 4Matic árg. ‘99 E320
sjálfsk. ek. 177 þ.km. ný vetrard. talsv.
endurn. Rúmgóður, örugggur fjölsk.
bíll 7 m. v:1.450 þús. kr. lán. áhv. uppl.
s: 820 5750.

M.BENZ E 200 KOMPRESSOR 04/2004,
ekinn aðeins103 Þ.km, sjálfskiptur.
Mjög fallegt eintak! Verð 2.490.000.
Raðnr. 321810 á www.bilalind.is Bíllinn er á staðnum!

DODGE Dakota ST 4x2. Nýr bíll, sjálfsk,
loftkæling, cd m.ipod/mp3 tengi, Nýr
eftirársbíll á ótrúlegu verði aðeins
1.790þús.kr+VSK,ath aðeins 1 stk eftir,
Rnr.112824. Er á staðnum.

Til sölu MC PAJERO árg. 2000, ek.
160.000 km, nýyfirfarinn og skoðaður.
Í góðu ástandi, silfurgrár og glæsilegur.
Sjálfsk. Einn eigandi. Verð 1.050.000 kr.
Uppl. Í s. 897-7127.

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík
Sími: 562 1717
Opið virka daga 10-18
www.bilalif.is

Þarftu að kaupa
eða selja bíl?

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

Nissa Primera árg’04, ek.130þ, sjálfsk,
verð 1390þús Tilboð 950þús staðgr.
uppl í s.6630644
Toyota Corolla árg’00 staiton, til sölu.
Uppl. í s. 8928185

100 % LÁN MÖGULEGT

TOYOTA CARINA E 1.8 Árgerð 1997,
ekinn 189.þ km, sjálfskiptur. Verð
490.000. Rnr.245253.S:562-1717. Sjá
fleiri myndir á www.bilalif.is

M Benz ML320, árg. ‘03, ek. 135þm.
Glæsilegt eintak með öllu. V.2390þ.
Uppl. í s. 897 1479.

Bestu kaupin

M.BENZ E240. 09/1998, ekinn 184
Þ.km, sjálfskiptur. Verð 1.290.000.
Raðnr. 283802 á www.bilalind.is Bíllinn er á staðnum!

TILBOÐ

M.BENZ ML320. 09/2001, ekinn 99
Þ.M, bensín, sjálfskiptur, huggulegur
bíll. Verð 1.690.000. JÓLATILBOÐ
1.150.000 staðgreitt! Raðnr. 283705 á
www.bilalind.is - Bíllinn er á staðnum!

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610
www.bilauppbod.is
www.bilauppbod.is

Bílalind
Funahöfði 1, 110 Reykjavík
Sími: 5808900
Hlökkum til að sjá þig :)
www.bilalind.is

TOYOTA Land Cruiser 200 VX Dísel 35”,
Árg1/2008, ek 28 Þ.KM, dísel, sjálfsk,
DVD, Einn með öllum aukahlutum, Sá
flottasti og lítur mjög vel út, Ásett verð
13.500.000. Rnr.192153. Er á staðnum

CADILLAC Escalade AWD. Árgerð
7/2007, ek 97 Þ.KM, 2 felgu og
dekkjagangar, Með öllu og ísl
navigation, Mjög flottur bíll, Ásett verð
6.890þ.kr Rnr.115884. 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

Toyota corolla árg. ‘96, 1300. sjálfsk,
ek. 211 þkm. sko 2012, nýleg tímareim.
Bíll sem er í lagi. Verð 170.000 stgr.
s.893-5201.

Hyundai santa fe árg. ‘06. Velmeðfarinn
toppbíll á nýjum vetrardekkjum. stgr.
verð 1550. Skipti koma til greina á
ódýrari. uppl. í síma: 894 7261.

0-250 þús.

Toyota Avensis station’11, ek.150þ. ný
Michelin naglad.V. 4.750 þ. uppl. 898
0961.

Ódýr sparigrís !!!

Til Sölu Muzzo sport TDI, árg. ‘05
ek. 49þús. Tilboð óskast í þennan
eðalvagn, er á 38’ með 2,9l 129Hö,
Loftlæsingar fram og aftan. Upplýsingar
í 661-7004

Til sölu

Hyundai Accent árg ‘01, ekinn aðeins
136þús, beinskiptur, 3dyra, ný
skoðaður, eyðsla aðeins 6L/100km,
frábær bíll í snattið, ásett verð 390þús,
Tilboðsverð aðeins 250þús stgr, uppl í
s:659-9696
Hyundai Accent 1.5 arg. 98`ek. 135
skodadur 2012 sumard fylgja mikid
endurnyjadur (demparar fram legur
alternator og flr). Verd 150. Kia Sportage
Disel arg 2002 ek. 155 skodadur 2012
i godu standi. verd 555. Uppl. sima
8462910

250-499 þús.

!LLAR ALMENNAR FJËRHJËLA OG
SNJËSLEÈA VIÈGERÈIR

Smiðjuvegur 30, 200 Kópavogur

Til sölu mjög gott eintak af Explorer
Limited ‘08. 1 eigandi. Með öllu. Ek.
aðeins 62þús. Verð áður: 5,7. Tilboð
4,9millj. Uppl.: 860-6227
IZUZU D-max 2007, sjálfskiptur, hús,
dráttarkúla, cruse control, geislaspilari.
E. 117þ. Vel með farin bíll. Verð: 2,7m.
uppl: 660-3306.

Bílar óskast
!!! 0-250þús staðgreitt !!!

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

Bíll óskast
á 25-250þús.

Má þarfnast lagfæringa. Hringdu S. 615
1810 eða sendu sms.

,%$ LJËS
-5.)¨ '*!&!+/24).

IZUZU D-max 2007, sjálfskiptur, hús,
dráttarkúla, cruse control, geislaspilari.
E. 117þ. Vel með farin bíll. Verð: 2,7m.
uppl: 660-3306.

Hópferðabílar

TILBOÐ 469 þús, 100%
VÍSALÁN

Til sölu Toyota corolla árgerð 1998 5
dyra SJÁLFSKIPTUR ekinn 176 þúsund,
ný tímareim og ný vetrardekk, skoðaður
2012. TILBOÐ 469 þúsund á 100%
vísa/euro láni á allt að 59 mánuði.
Uppl. 693-5053.

Bova futura 1996 Skráður 71 farþega
Gott ástand snyrtilegur og flottur mikið
endurnýjaður bíll Verð 5,8m. Sævar
840-1540.
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Sendibílar

Bílaþjónusta

Garðyrkja

Húsaviðgerðir Nýbyggingar
Tilboð ókeypis

Metanbreyting fyrir
bílinn þinn ?

Múrarar, málarar, háþrýstiþvottur,
smiðir- gluggar og hurðir, rafvirkjar og
píparar með mikla reynslu í viðhaldi
fasteigna geta bætt við sig verkum.
Nýbyggingar og allt viðhald fasteigna
inni og úti. Viðhaldsverk ehf S. 699
0712 & 618 7712 verk@vidhaldsverk.is

- Reynsla Vélamiðstöðvarinnar í
vélabreytingum síðan 1964
Allar
stærðir
sendibíla.
Sendibílastöðin sími 568-5000.

Nýja

- 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

Lyftarar

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

Varahlutir

Allt frá umslagi upp í stórflutninga!

Bókhald

B ó k h a l d - á r s r e i k n i n ga r- f ra m t ö l VSKuppgjör-launauppgjör-stofnun
félaga-erfðarfjárskýrslur o.fl. S 517-3977
www.fob.is fob@fob.is

Húsbílar

Búslóðaflutningar

K.R.S.
ELDON
MÚRVERKTAKAR.
Múrviðgerðir og flísalagnir. Vönduð
vinna Tilb./tímav. S. 899 4254.

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

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

Körfubílaleigan.

Ódýr og góð þjónusta. Vinnuhæð 32
metrar. S. 893 3573.

Bátar

Sími 896 4947 Netfang: hamraborg @
simnet.is

Spádómar
Spásími 908 7000

Spámiðlun, tarot, andleg leiðsögn,
fyrirbænir, draumar og trúnaður. Opið
frá 12-23 S. 863 1987 visa/euro.

Húsaviðhald
Bílapartasala

Spásíminn 908 5666

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

Stjörnuspá.
Tarot.
Ársspá.
Draumráðningar, ást og peningar.
Andleg hjálp. Trúnaður.

Varahlutavaktin
Sími 555 6666

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

Fjórhjól
Aukahlutir í bíla

Blúndu aðhaldstoppur
S-XXL. Kr. 3450,- Sv og húðl.

Aðhaldsbuxur m/festingu
S-3XL. Kr. 2990,- Sv. og drapp.

Rafvirkjun

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.
Er að rífa Toyota Corolla árg’00 staiton.
Uppl. í s. 8928185

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.

Viðgerðir

Til sölu þessi góði fákur. 520cc. V2.
Fjórhjóladrifinn, Götuskráður Hátt/
Lágt drif. Verð aðeins 670 þús. Nánari
upplýsingar hjá VDO. Borgartún 36. S:
588 9747 www.vdo.is

Aðhaldsgalli
S-3XLKr. 4990,- Sv. og drapp.

Get bætt á mig öllum teg. bíla til
viðgerða. Uppl. s. 555 6020

Vélsleðar
BEL og TPX Radarvarar Vandaðir
radarvarar fyrir bíla og mótorhjól.
Verð frá 19.900,-kr. AMG Aukaraf ehf
Dalbrekku 16, Kópavogi, s: 585-0000,
www.aukaraf.is

RAFVIRKJUN S. 896 6025

Tilboð raflagnir, töfluskipti og
dyrasímakerfi. Rafneisti ehf. Lögg.
rafverktaki.

ÞJÓNUSTA

Önnur þjónusta

Pípulagnir
Pípulagnir

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

Til Sölu Ski Doo RS 738 árgerð 2008.
Lengdur í 146 tommur. Ekinn c.a 2000.
Verð 1490 stgr. Uppl. í síma 896 8266
Gulli.

Vinnuvélar

Vantar þig fullkomna
jólagjöf fyrir manninn?

HID/Xenon
kastarar
frá
26.900kr-32.900kr stk. Mikið lægra verð
en áður hefur þekkst á Íslandi. Fást í 4”
til 9” stærðum. AMG Aukaraf Dalbrekku
16 s.5850000 www.aukaraf.is

Hreingerningar
Vy-þrif ehf.

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

A-Ö Þrif&Hreinlæti
S. 662 0662

Aðhaldssamfella
S-3XL Kr. 3990,- Sv. og drapp.

Hreingerningar,
Flutningsþrif,
Gólfbónun,
Teppahreinsun
og
Húsgagnahreinsun.

LED ljós á bíla, fjórhjól,
vélsleða í miklu úrvali.

Verð frá 13.900kr stk. AMG Aukaraf
Dalbrekku 16 s.5850000 www.aukaraf.is

LOKADAGUR

Flottar luktir sem gera umhverfi
okkar hlýleg og notalegt. Falleg
kerti og skemmtileg hreindýr/elgar.
Síðasti opnunardagur fyrir jól. Opið
10-17. Green-house Þverholti 18 105
Reykjavík S: 777 2281.

Jólahreingerningar,
Flutningsþrif,
gólfbónun,
teppahreinsun,
gluggaþvottur, sérverkefni. www.
hreingerningar.is S. 772 1450.

Tilboð

*ËLATILBOÈ
SNOWEX

Eigum fyrirliggjandi Snowex sand og
saltdreifara fyrir pallbíla, dráttarvélar,
og lyftara. ORKUVER ehf. Smiðjuvegi
11, s.5343435 www.orkuver.is

 AFSL¹TTUR AF
ÎLLUM VÎRUM
-ARKAÈSTORG KRINGLUNNAR o  H¾È

Lagersala

,AGERSALA
'NOÈARVOGUR  KJALLARI

Buxur m/fyllingu
S-2XL Kr. 2990,-

$6$
&R¹ 

-YNDA BOLIR NÒ 

/PIÈ   TIL JËLA

Sími 553 7300
Opið frá 12–22 fram að jólum
Aðfangadagur 10 –14
Sendum í póstkröfu.
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Önnur þjónusta

Heilsuvörur
Gullfallegur Minkapels
til sölu!

Til sölu sófasett í enskum stíl, ljóst
áklæði. (3+1+1) 50þús. sendi mynd
í tölvupósti ef óskað er. Uppl. í s.
863-1960.
Til sölu leðursófasett. Ársgamalt frá
Tekk húsinu. Upplýsingar í S:6915221

Til sölu gullfallegur nánast
ónotaður brúnn síður
minkapels. Stærð 40 - 42.

Dýrahald

Sumarbústaðir
GISTING - AKUREYRI

orlofshus.is S. 897 5300.

Geymsluhúsnæði
Geymslur.com

Næturljós í
barnaherbergið

Saltkristalslampar í miklu úrvali. Ditto,
Smiðjuvegi 4 (græn gata). Opið
mán-fös 11-18, lau-sun 11-16. Sími 5178060. ditto.is

Upplýsingar í síma 893 0076

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

Óskast keypt

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

www.buslodageymsla.is

Staðgreiðum gull,
demanta og úr.
Hringar, hálsmen, armbönd,
Rolex, Cartier, Patek Philippe
o.fl. Hringdu núna og fáðu
tilboð þér að kostnaðarlausu!
www.kaupumgull.is
Upplýsingar í síma 661 7000.
Vantar hillur í geymslu, þurfa að vera
um 4 metrar á hæð, 50-60 cm á dýpt
og tvær einingar frá 450-490 cm á
lengd. Daníel í síma 771-6166

GREEN-HOUSE
ÚTSÖLULOK

Síðasti dagur útsölu er í dag,opið
frá 10-17. 40% afsláttur af haust-og
vetrarvörunum. Lokum eftir daginn í
dag. Green-house Þverholt 18 S. 777
2281.

Til sölu

Sjónvarp
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.

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

Verslun

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

Yorkshire terrier hvolpum vantar
heimili. Fæddir 14.10.2011. Tilbúnir
til afhendingar, heilsufarsskoðaðir,
örmerktir, bólusettir og með ættbók frá
HRFÍ. Uppl. s. 690 2661.

Léttist um 10 kg á 12 vk. Þú getur
það líka með Herbalife. Reynsla í
heilsuráðgjöf. Kaupauki fylgir. www.
heilsuval.topdiet.is
Rannveig s. 862 5920.
Árangur með Herbalife í yfir 30 ár.
Hringdu og fáðu frían prufupakka. Edda
Borg S. 896 4662 www.lifsstill.is

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

Nudd

Gæðahvolpar

Labrador retriever hvolpar undan
frábærum hundum til sölu. Gotið
uppfyllir kröfur retriever deildar HRFÍ
(http://retriever.is/). Afhendast með
ættbókarskírteini frá HRFÍ, bólusettir,
ormahreinsaðir, heilbrigðisskoðaðir,
örmerktir og með líf-, sjúkdóma- og
afnotamissistryggingu til eins árs.
Afhentir um áramót. Upplýs. í síma 8603999 / 565-2383. Heimasíða: http://
www.simplesite.com/birtuhvolpar
ENGLISH SPRINGER SPANIEL Hvolpar til
sölu. S. 896 9478 Gunnar.
Chinese crested hvolpar til sölu, uppl. í
síma 690 8091 María.

TANTRA NUDD

Aðventuljósakrossar á leiði til sölu,
rafhlöðukrossar og 12v-24v-32v.
Áratuga reynsla og gott verð. Endist
ár eftir ár. Sendum í póstkröfu. Uppl. í
síma 898 3206.

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

EKKERT SEX NUDD,
Þjóðlagagítarpakki
kr:22.900,Gítar,poki,ól,auka strengir stilliflauta og
kennsluforrit. Gítarinn ehf,Stórhöfði 27
S:552-2125,www.gitarinn.is gitarinn@
gitarinn.is

En æðislegt LÍKAMSSKRÚBB, heitir
POTTAR og margar teg. af NUDDI. Einnig
DETOX-úthreinsun, FÓTAAÐGERÐIR,
SNYRTING og VEITINGAR. Viðráðanleg
verð og þú kemst fljótt að. Opið
frá 12-18 alla daga nema sun. JB
Heilsulind. S. 823 8280.
Jólagjöf
nuddarans.
Nokkrir
ferðanuddbekkir til sölu á 50 þ.kr. S.
891 6447, Óli.
Nudd í 101 Reykjavík. Anna Mikerová
Uppl. síma 869 6415.

Þjónusta

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

Eigum 3 gullfallegar tíkur tilb. til
afh. 22. des. Foreldrar eru yndislegir
fjölskylduhundar, ljúfir og traustir, hafa
lokið skapgerðarmati og eru mjög
heilsuhraustir.Uppl á www.boxer.is og
8918997

Húsnæði í boði
Til leigu í miðborg Reykjavíkur, tveggja
herb. 55 ferm íbúð fyrir 67 ára og eldri.
Matsala, heilsugæsla og félagsstarfsemi
er í húsinu. Landtímaleiga. Laus sstrax
Leiguverð 110þús. á mánuði. Uppl. í
síma 6943636
80 fm íbúð við Birkimel 2 til 3 svefnh
+ stofa með þvottavél, uppl 899-1220.
Herb. til leigu á 109 svæði. 30þús/
mán, 1 mán fyrirfam. M/ aðgang að
sturtu, salerni og interneti. Uppl. í S.
865-4850.
Herb. til leigu með aðgang að öllu
200kóp. v. 35þ. 1 mán. fyrirfram. uppl.
í s. 660 0550.
2ja herb 60m2 nýtt bakhús í 101 Rvk
til leigu. Leiga 140 þús/mán + 2ja
mán trygging. Vinsaml sendið uppl um
fjölskylduhagi á barug@visir.is

Starfsmaður í Ísheima
Samskip óska eftir
að ráða starfsmann í
Ísheima - frystigeymslu
félagsins.
Hæfnikröfur
- Reynsla af vöruhúsavinnu er
kostur
- Bílpróf
- Geta til að vinna undir álagi
- Gott heilsufar
- Hreint sakavottorð
- Heiðarleiki
- Stundvísi nákvæmni og
sjálfstæð vinnubrögð
- Lyftarapróf er kostur
Vinnutími er 08:00 - 17:00
Nánari uppýsingar um starfið
veitir Finnbogi Gunnlaugsson í
síma 458-8560 eða 858-8560
Boreteknikk as í Noregi óskar eftir
vönum mönnum í steypusögun,
kjarnaborun og byggingarvinnu o.fl.
Áhs. sendi ferilskrá á post@boreteknikk.
no eða í s. 004797574009.

Vinna heima

Frábært til framtíðar sem krefst vilja og
tíma. Tekjur: auka eða aðal. Þú ræður
ferðinni. 2 klst á dag 5 daga vikunnar
s. 421 4445
Óska eftir smiðum til starfa í Stavanger
í Noregi. Húsnæði á staðnum.
Vinsmlega sendið póst á stefan@
jonsson-partnere.no eða hringið í síma
+47 400 31 168
Börn og unglinga vantar til sölustarfa
fram að jólum. Uppl. í s. 867 6535 & 892
9103, Bókakjallarinn í Brynjuportinu
Laugavegi 29.

Atvinna óskast
Vanur smiður vantar vinnu til 10.
janúar, er laus strax. Uppl. s. 696 0080.

Ýmislegt

Til leigu 16 fm. vinnu eða
skrifstofuherbergi á jarðhæð í
iðnaðarhúsnæði í Hfj. Salerni
sameiginlegt. S: 896 3470
70 fm þriggja herbergja íbúð í
Bergstaðastræti til leigu. Leiga 140
þkr mánaðarlega (hiti og rafmagn
innifalið). Aðeins reglusamir, reyklausir
leigjendur með meðmæli koma til
greina. Vinsamlega hafið samband í
síma 8494960

Noregur

Full verslun af nýjum
vörum frá París !

Spennandi jólagjafir á frábæru verði.
Súpersól Hólmaseli 2 587-0077 / 5672077 Erum á facebook.

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

Næsta BYRJENDANÁMSKEIÐ Í YOGA
hefst 03. janúar. Yogastöðin Heilsubót
www.yogastodin.com S: 5885711 og
6918565

Kennsla

Stavanger Sambnes einbýlishús á
meðalstærð til leigu ásamt húsgögnum
í fjóra mánuði eða lengur. S:0047
51623753

Leigjendur, takið eftir!

Þið eruð skrefi á undan í leit að réttu
íbúðinni með hjálp Leigulistans. Kíktu
inn á www.leigulistinn.is eða hafðu
samb. við okkur í s. 511 1600.
Herbergi í 101 til leigu. Nálægt HÍ. Sími
773 3182.

Gisting
Einkamál

Viltu verða stílisti?

Snókerborð 10fet, Allt endurnýjað
2008 og allt af bestu gerð, ekkert notað
síðan, Alvöru snókerborð, Allt fylgir t.d.
Ljós, kúlur, kjuðar, yfirbreiðsla oþh,
Ásett verð 390.000 , sími: 897-9227
eða okto@isband.is

The Academy of Colour and Style býður
upp á nám í fatastíl, litgreiningu og
förðun. Skráning hafin f. vorönn. Nánari
upplýsingar í síma 533-5101. www.
utlit.is
Auðvelt, þægilegt, flott, Ódýrt!!!..eftir
þínu höfði. www.prentlausnir.is

Ökukennsla

Til sölu
G
Æ
Ð

MAXIWELL III

I

NUDDPÚÐINN
MEÐ HEITU STEINANUDDI !

Pöntunarsími 661 2580
logy@logy.is

www.logy.is
Verðum á 1. hæð Kringlunnar (hjá Dressman) frá 15. des.

Öku og bifhjólakennsla. Tek einnig að
mér akstursmat. Uppl. í s. 694 9515
Haukur Vigfússon.

SK
ÞÝ

Hinn eini sanni

www.aksturinn.is
S. 694 9515

JADESTEINAR
M/HITA

LOGY ehf. Sími 661-2580. Sendum í póstkröfu. Frí heimsending á höfuðborgarsvæðinu.

Fjarstýrðar Þyrlur í úrvali. Gott verð
og gæði. Nýjasta tækni ótrúlegir
flugeiginleikar.
Netlagerinn
slf
Dugguvogi 17-19 Sími 517-8878 Vefsíða
Tactical.is

Líkamsræktartöðvar og
Íþróttahús ATH!

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

Ökukennsla, aðstoð við endurtökupróf
og akstursmat. Kenni á BMW 520D. S.
893 1560 og 587 0102, Páll Andrésson.

Húsgögn
Til sölu Egglaga Borðstofuborð og 6
stólar, litur svart, stólar með hvítu leðri.
vel með farið. Hjónarúm 2x2m, heil
dýna með með farin. Túpusjónvarp lítið
notað. s. 4237779 6964237.

GÓÐ GISTING
Í MIÐBÆ RVK
Gott verð, dags, viku- og
mánaðarleiga.
www.hotel105.com
GISTIHÚSIÐ VÍKINGUR
sími 896 4661

Spjalldömur 908 5500

Opið þegar þér hentar. Engin bið nema
þegar talað er.

KYNNING − AUGLÝSING
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Spil

3

Ávísun á góðar samverustundir
Framboð af spilum hefur sjaldan eða aldrei verið eins gott og í ár, segir Sædís Guðný Hilmarsdóttir, vörustjóri hjá Eymundsson. Hún bendir á að fjöldi
spennandi nýjunga sé í boði fyrir alla aldurshópa.

E

ymundsson býður upp á
fjölda spennandi spila allt
árið um kring og hefur bætt
framboðið fyrir jólin. Að sögn Sædísar Guðnýjar Hilmarsdóttur,
vörustjóra hjá Eymundsson, hefur
úrvalið sjaldan eða aldrei verið
eins gott og nú.
„Það er eins og sprenging hafi
átt sér stað því framboðið er
gríðarlegt. Mikið af nýjum spilum og alls konar gerðir; spurningaspil, ævintýraspil og leik- og
orðskýringaspil sem henta öllum
aldurshópum, alveg frá ólæsum
börnum og upp úr,“ upplýsir hún
og getur þess að íslenskum spilum
hafi snarfjölgað.
„Íslendingar hafa verið ötulir
við að hanna spil síðustu ár en eiga
örugglega met fyrir þessi jól,“ segir
hún og nefnir nokkrar nýjungar
til sögunnar. „Eitt óvenjulegasta
spilið er sjálfsagt Ævintýralandið,
sem Ólafur Stefánsson landsliðsfyrirliði í handbolta hannaði ásamt
fleirum og hefur verið að kynna
undan farið. Spilið byggist á spuna
þar sem fjölskyldan fer í ímyndað
ferðalag og spinnur kringum það
persónur og sögusvið.“
Ferðalag um Ísland bíður hins
vegar þátttakenda í Ísland-Opoly,
sem Sædís segir undir áhrifum frá
hinu sívinsæla Monopoly-spili.
„Nema að spilarar versla með
fyrir tæki og bæjarfélög víðs vegar
um landið, en þess má geta að

Party & Co - Disney
er fjölskylduspil sem allir ættu að
njóta. Lestrarkunnátta er óþörf
og því geta yngstu meðlimir
fjölskyldunnar spilað sjálfir. Spilið
byggir á vinsælu Party & Co spili
nema að nú eru Disney-persónurnar í lykilhlutverki. Rafstýrður
Mikki Mús segir á íslensku hvaða
þrautir á að leysa og telur niður
tímann og spilar tónlist.

Sædís Guðný Hilmarsdóttir með hluta af þeim spilum sem Eymundsson selur í ár.

Halldór Baldursson teiknaði spilið,“ útskýrir hún og nefnir annað
spil, Fíaskó, sem er líka að hluta til
gert að erlendri fyrirmynd. „Þetta
er orðskýringa- og látbragðsspil
sem er tilvalið að grípa til í partíum og hentar því kannski meira
unglingum og upp úr.“

Þá bendir hún á að fyrir þessi
jól njóti vinsælda afmælisútgáfa af
Gettu betur og nýjasta útgáfa Alias
og fyrir áhugafólk um fótbolta séu
KR spilið og Fótboltaspilið í boði.
Spurð út í óvenju gott framboð af
spilum nú segir Sædís það haldast í
hendur við þennan árstíma. „Jólin

MYND/VALLI

eru tími spila rétt eins og bóka. Svo
virðist afþreying heima fyrir vera í
mikilli sókn. Fjölskyldan vill verja
meiri tíma saman og spil eru ávísun á góðar stundir. Og með hliðsjón af því er kostnaðurinn, 1.199
krónur og upp úr, ekki ýkja mikill,“
bendir hún á og brosir.

Alias er frábært fjölskylduspil
fyrir alla, auðvelt að komast
inn í spilið, lítil uppsetning og
frágangur. Allir aldurshópar geta
spilað saman og skemmt sér
stórkostlega.

Tilboð

RY
RY

Vinsælasta spilið
í Eymundsson!

LadZg_ad\Yladg_e]()&()&)*
Zg_ad\Yladg_e]()&()&)*

Alias er frábært fjölskylduspil þar sem
allir aldurshópar geta spilað saman.
Það er auðvelt að taka þátt og lítil fyrirhöfn að setja spilið upp og ganga frá.
Gleðileg spilajól!

Alltaf pláss fyrir góða gjöf
=
=qemf\kkgf&ak

SKEMMTILEG
PÚSL & SPIL

Jólasveinabandið
teikning eftir Brian Pilkington

Wasgij? púsluspil

Wasgij? púsluspil

Íslandskort púsluspil

1000 stykki

500 stykki

500 stykki

1000 stykki

2.299,-

1.999,-

1.589,-

2.489,-

Sequence
TILBOÐ

2.999,-

Panic Tower

3.989,3
989
9-

3.989,Dixit

5.999,-

Sequence
fyrir börn

3.299,-

Töfravölundarhúsið

6.489,Jungle Speed

2.989,-

Catan

6.489,-

Five Crowns

EINFALT
AÐ SKILA
& SKIPTA

1.989,-

STARFSFÓLK BÓKAVERSLANA
MÆLIR MEÐ...
tilboð gildir til 21. des.

2.390

4.990

3.390

4.250

1.990

5.990

5.990

3.290

4.990

4.990

3.190

19.990

Opið til 22.00 öll kvöld. Sími 580-5000
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Stílhrein húsgögn sem einkenndu 6. áratuginn teiknuð og framleidd af Conran.

Frá sýningu á verkum Conrans í London.

Hefðbundið og óhefðbundið í bland.

Conran var jafnvígur á húsgögn jafnt sem nytjahluti.

MYNDIR/LUKE HAYES

Snillingurinn Conran
●

Bretar eiga mikinn fjársjóð í hugsjónamanninum Sir Terence Conran.

Sigga Heimis
iðnhönnuður
skrifar í Heimili&hönnun
sigga@siggaheimis.com

sögur
tir
uppskrif
gjafir leikir
o.fl. o.fl.

Hann lærði textílhönnun en kláraði aldrei námið því honum lá svo á
að komast út í atvinnulífið til þess
að koma hugmyndum sínum í verk.
Hann hóf samstarf við kennara
sinn úr skólanum og þeir einbeittu
sér að framleiðslu á húsgögnum,
keramiki og textíl.
Eftir náin kynni við Frakkland
næstu ár, þar sem Conran kynntist
einfaldleika í matargerð og hreinleika í úrvali eldhúsáhalda og hráefnis, ákvað hann að kynna þennan
lífsmáta í heimalandi sínu, Bretlandi.
Þessi einfaldleiki einkennir
lífsviðhorf Conrans og það skiptir engu hvar hann kemur við,
ávallt stýrir áhugi hans á einfaldleikanum verkinu.
Næstu ár tóku við sýningar og
framleiðsla á húsgögnum og 1953
opnaði hann sinn fyrsta veitingastað, The Soup Kitchen, þar sem
boðið var upp á einfalda eldamennsku úr eðalhráefni.
Í kjölfarið opnaði hann fleiri
veitingastaði og stofnaði einnig
Conran Design Group, sem einbeitti sér að alls konar hönnun.
Hann lagði áherslu á að húsgögn
og nytjahlutir ættu að vera á verði
fyrir flesta og ekki munaðarvara.
Þannig taldi hann bráðnauðsynlegt
fyrir hönnuði og framleiðendur að
taka tillit til takmarkana framleiðslunnar og að hlýða lögmálum
hennar.

Terence Conran í upphafi ferilsins í stól sem hann teiknaði og
kallast The Weave Chair.
MYND/ RAY WILLIAMS

Þ et t a þ ót t i nýs t á rle g u r
hugsunarháttur en sjöundi áratugurinn í Bretlandi var áratugur
ungu kynslóðarinnar og nýjar hugmyndir fengu ágætis undirtektir.
Conran opnaði því árið 1964
verslun sem hann kallaði Habitat
og vakti hún bæði athygli fyrir
einfalda og góða hönnun og frábært verð.
Verslanakeðjan óx, veitingastöðunum fjölgaði og hönnunar-

stofa Conrans tók að sér risastór
verkefni á heimsvísu.
Stofan og stofnandinn sjálfur
eru enn í fullu fjöri eftir 55 ár í
bransanum og leiðandi í hönnun
og vöruþróun í dag. Hann varð
áttræður á árinu og í Hönnunarsafninu í London er skemmtileg
sýning tileinkuð honum sem enginn ætti að láta framhjá sér fara.
Sjá nánar á www.designmuseum.org.
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LIFANDI LJÓSAKRÓNA Kertaljósakrónur japanska
hönnuðarins Takeshi Miyakawa vekja óneitanlega athygli en
þær brenna með tímanum upp til agna eins og önnur kerti.
Þær eru til sýnis í Eyebeam art and technology miðstöðinni í
New York fram yfir helgi og eins og sjá má á sýnishornunum
þá skilja þær eftir sig myndarlega vaxpolla. Sé hugað vel að
undirlagi og eldvörnum eru þær hin mesta prýði og eflaust
gaman að kveikja á slíkri krónu við hátíðlegt tilefni.

Skurðarbrettin fást í Epal.
MYND/FANNEY LONG OG HRAFNKELL BIRGISSON

Skurðarbretti í
formi fiska
Vöruhönnuðirnir Fanney Long og
Hrafnkell Birgisson frumsýndu á
HönnunarMars línu skurðarbretta
undir heitinu Cutfish. Nú eru brettin komin á markað, en þau eru íslensk framleiðsla, unnin af fyrirtækinu Fást.
„Við unnum út frá þremur fisktegundum, síld, karfa og laxi.
Form brettanna markast af útlínum fiskanna og á annarri hliðinni
er útlit fisksins fræst ofan í plastið,“ útskýrir Fanney. „Hugmyndin
er að skorið sé niður á sléttu hliðinni
og borið fram á munstruðu hliðinni.“
Stærð brettanna tekur mið af fiskunum en síldarbrettið er minnst, karfinn er miðstærð og laxinn stærstur. Cutfish-brettin eru framleidd úr
pólýetilíni, plastefni sem notað er í
fiskvinnslu, en hugmyndin kviknaði
þegar Fanney valdi fyritækið Fást
sem samstarfsaðila í kúrsi í Listaháskóla Íslands þar sem paraðir voru
saman nemar og íslensk framleiðslufyrirtæki til vöruþróunar.
„Fást vinnur meðal annars með
pólýetilín. Efnið dregur ekki í sig
vökva, það myndast ekki bakteríur í því og svo fer það einnig vel
með hnífa.

Glös eftir Timo Sarpaneva.

Hitaþolin glös í
nýjum búningi
Timo Sarpaneva (1926-2006) mat
það sjálfur svo að þessi glös, sem
kallast Timo-glösin, væru hans
best heppnaða glasahönnun. Fyrir
stuttu setti Design House Stockholm þessi glös í framleiðslu í
nýjum búningi; með fallegu utanáliggjandi mynstri úr sílikoni.
Mynstrið gerir það meðal annars
að verkum að auðveldara er að
nota glösin undir heita drykki því
sílíkonið verndar hendurnar fyrir
hitanum, en glösin hafa alla tíð
verið gerð úr gleri sem þolir hita.

Þessar frábæru konur lesa upp fyrir okkur í dag!
Kristín Helga Gunnarsdóttir, Margrét Örnólfsdóttir, Sigrún Eldjárn, Ragnheiður Gestsdóttir, Eva María Jónsdóttir,
Jónína Leósdóttir, Bryndís Björgvinsdóttir, Guðrún Helgadóttir, Arndís Þórarinsdóttir og
Bergljót Arnalds

Dagskráin hefst kl. 13

Allar þessar bækur eru á 2.990 yfir helgina

Brian Pilkington kemur og kennir
börnum að teiknajólasveina í dag kl. 14!

Hundar frá Rauða krossi Íslands kíkja í heimsókn milli kl. 12 og 13 á morgun, sunnudag
Þeir hafa gaman að því að láta lesa fyrir sig!
Lækjargata 2a 101 R. sími 511-5001 opið alla daga til 22
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DÚKAR ÚR NÝJUM SÍLIKONTEXTÍL Vera Þórðardóttir fatahönnuður

heimili &

hönnun
HEIMA VIÐ

GUÐRÚN LÁRUSDÓTTIR
VÖRUÞRÓUNARSTJÓRI HJÁ
NIKITA
Ég legg mest upp úr því að heimilið sé kósý og mikið af smáhlutum og listaverkum. Góð tónlist á fóninum, kertaljós og reykelsi. Það hefur heppnast svo vel
að ná þessu markmiði að algengt
er að gestir sofni í stofusófanum.
Eftirlætishúsgagnið mitt á
heimilinu er: „Húsbóndastóllinn“ sem húsbóndinn á heimilinu fann yfirgefinn úti á götu í
vesturbæ Reykjavíkur fyrir nokkrum árum.
Í augnablikinu langar mig í:
Nýja borðstofustóla ... ekki verra
ef þeir væru úr smiðju
Vitra, hannaðir af Charles
& Ray Eames
(DSW) ... gæti
líka alveg hugsað mér Vitra
Polder Sofa.
Stofan mín væri ekki eins án:
Listaverkanna eftir vini og ættingja: Óskar Thorarensen, Steinunni Þórðardóttur, Friðrik Örn,
Davíð Kristófer
Young, Ólaf Orra,
Matthías Mogensen, Ómar Stefáns og Godd.
Vona að fleiri
bætist i hópinn á næstunni.
Næsta framkvæmd á heimilinu
verður: Að lappa upp á cocacola-rauða skipalakkaða flísagólfið sem er farið að flagna ... og
að sjálfsögðu að jólaskreyta ærlega um næstu helgi.
Uppi á vegg hangir: Thelonius
Monk, djasspíanisti og stórbrotinn listama
maður, málaðu
aður af
Ma
Matthíasi
Mo
Mogense
sen.

hefur þróað sílikontextíl í samstarfi við Nýsköpunarmiðstöð Íslands.
Sílikontextílinn hefur Vera notað í hönnun á fatnaði en nú hefur hún einnig
hannað dúka og diskamottur úr glæru sílikoni og Swarovski-kristöllum.
Kristallarnir glitra gegnum sílikonið og gefa dúkunum hátíðlegan blæ. Hægt
er að nálgast bæði dúkana og diskamotturnar í Epal í Skeifunni.

Verslun
Ármúla 26
522 3000
hataekni.is
Opið:
virka daga
9.30–18
laugardag
12–17
sunnudag
12–17

ALLT Í PAKKANN
FJÖLBREYTTAR JÓLAGJAFIR
7" Stafrænn myndarammi

ContourROAM er vatnsheld niður á
Co

Flottur stafrænn myndarammi. 480 x 234
upplausn. Spilar myndir af minniskorti
eða USB.

1 metrr a á n aukabúnaðar, eitt handtak
ON-REC/OF
OFF, 170° sjónhorn, 125° í 1080 p,
270° linsusnúni
ún ngur og laser. Fjögur
upptökusnið og tvæ
t
r festingar.

Verð:
10.995

Verð:
V
erð:
4 6.9
46.995
46.
6 9 95
95

TF71

Innii - og
g
útih
ihitamælir

Knopex Retro útvarp
Knopex FM-útvarpið er þægilegt,
stílhreint og einfalt í notkun.

PIPAR \ TBWA • SÍA • 113353
11335 3

Rak
k astig inni, veðurspá (12–24 klst.),
há
á lkuviðvörun (3 til -2˚C), hægt að
te
e ngja 3 skynjara, minni fyrir hæsta og
l ægsta gildi, klukka og vikudagar,
baklýsing á skjá og borðstandur fylgir.

Verð:
5.995

Verð:
9.995

5009108
BAR206

Philips CD270
Þráðlaus Dect heimasím
mi frá
Philips. Virkilega ﬂotturr sími með
endurval í síðustu 20 nú
úmer, XHD
hljóðbæti, vekjaraklukk u og
handfrjálsann möguleik
ka.

Laserk
klukka

Laserklukka

Varpar tím
ma upp í loft,
baklýsing á skjá, klukka með
dagsetning
gu og vekjaraklukka.

Dagatal/vikudagar,
2 vekjarar og blundtakki, baklýstur skjár,,
hægt að stilla laser,
mjög þunn, aðeins
18 mm, til í svörtu og
hvítu.

Verð:
8.995

Verð áður: 8.495

Tilboð:
6.995

Verð:
14.995

ÞÚ SPARAR

1.500

PHI130046

EW96

Ný og
s tæ rr i
v e rs lu n –
á sama
s ta ð



Full bú
ð
frábæ af
rum
tilboðu
m

Archos Flipper
MP3/MP4 4 GB
spilari
Flottur MP3/MP4 spilari.
4 GB minni og innbyggður
USB–kapall.

Verð:
6.995
501666

RM368P

Verð:
8.995
501774

Archos Clipper M P3
4 GB spilari
Einn minnsti MP3/4 spilari í heimi.
Frábær í ræktina, einfaldurr í
notkun og heyrnatól fylgja.

Handfrjáls búnaður í b íl
ílin
inn

Motorola TLKR-T4
Mo

Einfaldur og þægilegur
handfrjáls búnaður í bílinn eða í
fundarherbergið. Innbyggð
sólarsella viðheldur hleðslu á
rafhlöðunni en að auki fylgir 12
volta hleðslutæki. Tengist með
Bluetooth við símann. Festing í
bílinn fylgir einnig með.

PMR talstöðvar frá Motorola.
Allt að 6 km drægni.
Takkalæsing, beltisfesting og
stöðumælir rafhlöðu.

Verð áður: 8.995

Tilboð:
6.995
ÞÚ SPARAR

2.000

Verð:
6.995

PNG115
P14MAA03A1AX

17. desember 2011 LAUGARDAGUR

62

Skíðaði oft með John Wayne
Sólin skein, fuglar sungu og flugur suðuðu í perutrjánum þegar Úlfar Skæringsson leit við í kaffi hjá vinum sínum, þeim Ólafi
Jóhannssyni og Þóru Einarsdóttur, sem búa í Aspen í Colorado. Gunnhildur Hrólfsdóttir sem þar var í heimsókn var forvitin um
ævi manns sem ungur fór út í heim og bjó 50 ár í Aspen. Hún skráði frásagnir af viðburðaríkri ævi Úlfars sem lést í september.

É

g fæddist 29. október
1930. Móðir mín, Margrét Halldórsdóttir,
var að austan en fluttist ung til Reykjavíkur þar sem hún bjó
upp frá því. Frá henni segir í bókinni Fimm konur eftir Kristján
Jóhannsson. Fyrri maður hennar
var Úlfar Ingimundarson. Hann
dó 1928 og stóð þá móðir mín eftir
með fjögur börn. Atvinnuleysi
var mikið og kreppa í landinu en
mömmu tókst þó með ótrúlegum
dugnaði að halda fjölskyldunni
saman. Hún giftist síðan föður
mínum, Skæringi Markússyni,
árið 1930. Þau byggðu sér hús
við Þjórsárgötu 5 í Skerjafirði og
þar bjó ég mín æskuár. Föðurfjölskylda mín var frá Hjörleifshöfða
og þar var ég mörg sumur í sveit.
Föðurafi minn var Markús Loftsson, mikill fræði- og vísindamaður.
Hann lét jarða sig efst uppi á Höfðanum og hvílir þar ásamt ömmu
minni, Áslaugu Magnúsdóttur. Hún
var þriðja kona afa míns, ættuð
undan Eyjafjöllum. Fjölskyldan á
enn þá land sunnan Hjörleifshöfða
upp að jökli, sama land og afi átti.

Berdreymni mömmu og breski
herinn
Móður mína dreymdi fyrir komu
breska hersins til Íslands. Henni
fannst hún horfa út um gluggann
á húsinu okkar og sá að umhverfið var þakið furðulegum byggingum sem voru eins og stórar
tunnur sem klofnar höfðu verið á
langveginn og síðan hvolft á opin.
Fjöldi fólks var einnig á svæðinu.
Draumurinn átti eftir að rætast því
í stríðinu voru reist þrjú herskálahverfi í Skerjafirði; Selkirk Camp
við Fossagötu, Whitley Camp milli
Baugsvegar og Þvervegar og Camp
Edgewater við Shellveg.
Mamma fékk vinnu við þvotta
og pabbi við byggingu flugvallarins. Allt virtist ganga í haginn. Þá
gerðist það 10. maí 1942 að flugvél
frá norska flughernum, sem var
að koma frá Gander á Nýfundnalandi, hrapaði á húsið. Við mamma
vorum heima, Ólöf systir mín sem
bjó á efri hæðinni, maður hennar
og börn þeirra tvö. Strax kom upp
mikill eldur og sá ég mann reyna
að komast út úr vélinni. Það var
loftskeytamaðurinn, sem lifði af
brotlendinguna en sat fastur inni í
flakinu. Til að lina þjáningar hans
skutu hermenn að honum skotum,
þar sem ljóst var að hann myndi
ekki lifa slysið af frekar en hinir úr
áhöfninni. Lík hans var síðan fjarlægt eftir að tekist hafði að ráða
niðurlögum eldsins. Húsið okkar,
sem var tveggja hæða timburhús,
brann til kaldra kola og allar eigur
okkar glötuðust. Fréttin í blöðunum sagði hins vegar að skyndilega
hefði kviknað í húsinu við Þjórsárgötu 5, húsið orðið alelda á svipstundu og fólk bjargast með naumindum. Hvergi var minnst á hvað
raunverulega gerðist enda blöðin
ritskoðuð af hernum.
Mágur minn dó af afleiðingum
brunans og litlar bætur fengust
fyrir skaðann. Sjóvátryggingafélagið neitaði að borga vátryggingarupphæðina því sagt var að um
styrjaldartjón væri að ræða. Vinur
pabba útvegaði okkur lögfræðing
en samskipti hans við Bretana
gengu illa því lögfræðingurinn
var nasisti. Það voru margir nasistar í Reykjavík þá. Skaðinn var
metinn fljótlega eftir brunann en
verðbólga var slík að loksins þegar
Bretar borguðu hafði gengið fallið svo mjög að upphæðin var orðin
óveruleg. Við fluttum á Fossagötu
6 en með dugnaði byggðu foreldrar
mínir Þjórsárgötu 5 upp aftur.
Skíðaáhugi og unaður útivistar
Ég kynntist skíðunum ungur og
gekk í Skíðadeild Ármanns. Þar
var ég í hópi félaga sem iðkuðu

vorum við hjónin sammála. Hjördís vann þá í sendiráðinu og gekk
okkur greiðlega að fá dvalarleyfi í
Bandaríkjunum. Fengum við fljótlega græna kortið sem gaf okkur
réttindi til fastrar búsetu. Víða
annars staðar var erfitt að fá landvistarleyfi. Ég fór út árið 1960 en
Hjördís kom með Áslaugu dóttur
okkar í mars 1961.

ERN Myndin er tekin þegar greinarhöfundur, Gunnhildur Hrólfsdóttir, hitti Úlfar í Aspen í sumar.

MYNDIR/Í EINKAEIGU

Á FERMINGARDAGINN Með móður sinni, Margréti Halldórsdóttur, á

fermingardaginn.

Á SKÍÐUM Úlfar varð ungur

mikill skíðakappi.

íþróttina. Ég átti góð skíði og
stundaði skíðamennsku eins og
ég gat, oftast í Hamragili, einnig
í Jósepsdal. Meðal félaga minna
voru Ásgeir Eyjólfsson, Þórir Jónsson og Grímur Sveinsson, sonur
séra Sveins Víkings. Einnig Jakob
Albertsson sem kallaður var Kobbi
klaki.
Það var 1948 sem ég heyrði fyrst
talað um Aspen. Það var Þórir
Jónsson sem keppti fyrir Íslands
hönd á Ólympíuleikunum árið
1948 sem sagði mér frá því. Aspen
komst svo á kortið sem skíðastaður
árið 1950.
Ég keppti oft í Evrópu fyrir
Ísland á þessum árum. Til dæmis í
Sviss árið 1950, á Spáni og í Þýskalandi. Oftast var flogið að heiman til Hamborgar og þaðan síðan
farið með lestum. Ég ferðaðist
mikið með austuríska landsliðinu
og kynntist mörgum. Ástand var þá
erfitt í Evrópu og allir blankir. Ég
keppti líka hér heima og 1955 sigraði ég í stórsvigi á stórsvigsmóti í
Jósefsdal. Á fimmta til áttunda áratugnum vann ég marga titla fyrir
Íþróttafélag Reykjavíkur. Mér stóð
til boða að fara á Ólympíuleikana í
Cortina á Ítalíu árið 1956 en fékk
ekki frí úr vinnunni hjá málningarfyrirtækinu Hörpu. Ég var í landsliðinu og árið 1959 var ég sendur á
heimsmeistaramótið í Bad Gastein
í Austurríki.

Vinur pabba útvegaði
okkur lögfræðing en
samskipti hans við Bretana gengu illa því lögfræðingurinn var nasisti.
Svifflug og nasistar
Það var árið 1938 sem samkomulag
var gert við Þjóðverja um að hingað kæmi svifflugleiðangur og var
kostnaði skipt milli Svifflugfélagsins og Þjóðverja, þannig að Þjóðverjar komu með dráttarflugvélar
og svifflugur. Æfingarnar fóru
fram á Sandskeiði. Var haldin flugsýning sem var vel sótt. Flugmálafélag Íslands keypti svo vélfluguna
Klemmann og Grunau Baby. Við
máluðum yfir merkingar á flugvélunum en þær sáust samt í gegn
og Bretar álitu félaga í Svifflugfélaginu halla undir nasisma. Eitt
kvöldið þegar Helgi Filippusson
flugkennari, ég og fleiri strákar
vorum að vinna að smíði flugvélar
eftir þýskum teikningum heima hjá
Helga, sem bjó skammt fyrir ofan
Árbæ komu margir Bretar. Þeir
tóku Helga til yfirheyrslu og fundu
nasistafána ofan í skúffu hjá honum.
Eftir stríð lærði ég svifflug og
flaug á Sandskeiði. Ef vindur var á
norðan þurfti lítið átak til að lyfta
léttri vélinni. Ég flaug líka eftir
að ég flutti til Aspen. Tók reyndar
aldrei próf en skrifaði tímana. Einu
sinni lenti ég í vandræðum hérna í
Aspen, lenti í þrumum, eldingum og
hagléli, en allt fór þó vel.
Aspen var draumastaðurinn
Ég kvæntist Hjördísi Sigurðardóttur
árið 1955. Hún var dóttir hjónanna

Guðnýjar Jónsdóttur hjúkrunarkonu og séra Sigurðar Einarssonar
í Holti. Hann var þingmaður, rithöfundur og þýðandi og einnig tíðindamaður Ríkisútvarpsins og um tíma
fréttastjóri þess.
Ég vann við ýmislegt áður en
ég flutti, meðal annars í Keflavík
sumarið 1954. Þar hafði ég eftirlit
með eigum Ameríkana sem voru
að byggja völlinn. Mikil rýrnun
var á birgðum og sumir bílanna
sem keyrðu burtu af vellinum
skiluðu sér ekki til baka. Ég vann
einnig hjá Gunnari Ásgeirssyni
og Sveini Björnssyni sem voru í
innflutningi og höfðu góð umboð.
Þeir seldu hernum á Keflavíkurvelli bjór, vín og fatnað. Þeir flutti
einnig inn ritvélar, úr og kvikmyndavélar. Ég vann sem sölumaður og hafði miklar tekjur en
fékk seint borgað. Flutti mig þá til
Hörpu sem sölustjóri. Ég var hjá
Hörpu til ársins 1957 en fór þá að
flytja inn sjálfur undir nafninu
Úlfar Skæringsson Intertrade og
hafði aðsetur í Aðalstræti. Flutti
ég inn undirföt frá Spáni, einnig
kjóla- og fataefni. Ullarefnin sem
ég flutti inn voru notuð í herraföt og einkennisbúninga lögreglu
og starfsmanna Eimskips. En ég
vildi meira, langaði að reyna eitthvað nýtt og draumastaðurinn
var Aspen. Aðrir staðir komu ekki
til greina í mínum huga og þar

Perla Klettafjalla
Aspen er vinalegur 5.000 manna
bær í 2.400 metra hæð. Þó fer íbúatalan yfir 20.000 þegar mest er
að gera um vetrartímann. Skíðasvæðin eru fjögur og yfir bænum
gnæfir Aspen-fjall. Þangað gengur svokölluð Gondola-skíðalyfta. Í
fjallinu eru 76 merktar skíðaleiðir og skíðalyftur flytja um 11.000
manns á klukkustund.
Þegar ég kom fyrst til Aspen
var þar þá þegar talsvert af ferðamönnum. Eiginlega má segja að
Elizabeth Paepcke hafi uppgötvað Aspen 1945. Hún sagði manni
sínum frá þessum gamla námabæ
og í framhaldi af því kynntist
Walter Paepcke bænum og heillaðist mjög. Árið 1950 stofnaði hann
þar Aspen Institute, sem skyldi
hafa það hlutverk að vera samkomustaður leiðtoga og hugsuða
frá öllum heimshornum. Skíðasvæðin voru byggð upp og um 1960
hafði draumur Paepcke ræst og
Aspen var orðin blanda af skíðaparadís og menningarmiðstöð.
Brando var lofthræddur
Við Hjördís fengum bæði störf
sem skíðakennarar. Margt frægt
fólk kom til að stunda íþróttina,
til dæmis Kennedy-fjölskyldan,
fjöldi leikara svo sem John Wayne,
Marlon Brando, Clint Eastwood og
Jack Nicholson, John Denver kom
seinna. Ég skíðaði oft með Wayne.
Hann átti námu í fjöllunum og kom
oft. Til að þekkjast ekki tók hann
ofan hárkolluna og gat þá gengið um óáreittur af aðdáendum.
Kúrekahetjan hafði mjög gaman af
að fá sér í glas og drakk oft mikið,
Wayne var eiginlega alveg ferlegur í drykkjunni. Hjördís kenndi
Brando. Hann var svo lofthræddur
að hún þurfti að halda í hönd hans
á leiðinni upp í lyftunni.
Við unnum bæði hjá Aspen Skiing Company og Aspen Ski School.
Þar unnu þá milli 60-70 manns.
Nú vinna þar nokkur hundruð
við skíðakennslu. Það var mikill
skíðaáhugi og uppgangur í íþróttinni á þessum árum. Árið 1962 fór
ég með Mary Sheppard til Vail
til að kanna möguleika á að opna
skíðasvæði þar. Þegar Snowmas
var opnað árið 1967 var kreppa í
Bandaríkjunum og hafði það áhrif
á aðsókn að skíðasvæðum.
Ég var í mörg ár yfirkennari skíðaskólans í Aspen-fjalli. Á
sumrin vann ég við garðyrkju, tók
að mér að teikna og skipuleggja.
Ég hafði kynnst þeirri vinnu
heima á Íslandi þar sem ég vann
með Ringelberg garðyrkjumanni.
Enginn veit sína ævi fyrr en öll er
Í upphafi ætlaði ég ekki að ílengjast í Aspen en okkur Hjördísi líkaði báðum vel því hér er margt
gott fólk. Haust og vor eru vætusöm en sumur mjög falleg.
Hjördís dó 17. júlí 1995. Edda
dóttir mín býr í Chicago en Áslaug
býr hér. Hún er skíðakennari og
hefur einnig keppt á skíðum. Hún
er í garðvinnu með mér á sumrin.
Sonur minn Markús er látinn.
Í dag fer ég lítið á skíði, er slæmur í fæti eftir mjaðmagrindarbrot.
Ég fór tvisvar heim til Íslands árið
2010 en mig langar samt ekki að
flytja þangað.
Ferðir Úlfars Skæringssonar
heim til Íslands verða ekki fleiri
því hann andaðist hinn 6. september síðastliðinn.
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Innblástur í íslenskri náttúru
Matur og matargerð hafa verið líf og yndi Ingu Elsu Bergþórsdóttur og Gísla Egils Hrafnssonar í aldarfjórðung. Þau nýta
íslenska náttúru til hins ítrasta, rækta, veiða og tína og elda mat með árstíðabundna matreiðslu að leiðarljósi.

Þ

að má segja að þessi bók sé summan
af því sem við höfum verið að gera
undanfarin tuttugu til tuttuguogfimm ár,” segja þau Inga Elsa Bergþórsdóttir og Gísli Egill Hrafnsson,
sem eru höfundar bókarinnar Góður
matur – gott líf sem kom nýverið út. Í bókinni eru
uppskriftir að mat sem fellur að árstíðunum auk
ýmis konar ráðlegginga og um hráefni, ræktun,
nýtingu jurta og fleiri atriða sem tengjast matargerð. „Við bjuggum í Frakklandi í nokkur ár og
kynntumst þar öðrum viðhorfum til matargerðar
en tíðkuðust hér. Þar sáum við til dæmis að heimavinnsla var í hávegum höfð. Síðan við fluttum heim
höfum við verið viðloðandi mat á margvíslegan
hátt.“ Gísli hefur meðal annars starfað við tímaritaljósmyndun og Inga Elsa sem grafískur hönnuður á Fabrikunni, en saman leggja þau krafta sína
í bókina, sem er þeirra afurð að öllu leyti. Bókin er
tilnefnd til Íslensku bókmenntaverðlaunanna, sem
þau segja að hafi verið afar ánægjulegt. „Það er
mikill heiður og kom okkur á óvart enda hefur matreiðslubók ekki verið tilnefnd áður.“ Í síðustu viku
var hún einnig tilnefnd til hinna virtu Gourmandverðlauna (Gourmand World Cookbook Award) í
flokknum best hannaða matreiðslubókin.
Gísli og Inga Elsa reyna að fylgja árstíðum í
hráefnavali og njóta lífsins í íslenskri náttúru.
„Margir hugsa ekki út í þau gæði sem er að finna
alls staðar í kringum okkur, það er hægt að renna
fyrir silung á sumrin og krydda lambakjötið í útilegunni með jurtum úr náttúrunni allt um kring.
Við vildum með bókinni meðal annars benda á
þessa möguleika og veita fólki innblástur til þess
að eiga matarupplifun í íslenskri náttúru. Það er
til dæmis mjög gaman að virkja börn í matargerðinni úti, leyfa þeim að hjálpa til við að finna jurtir,
krakkar hafa líka afar gaman af því að fara í berjamó og svo er upplifun að borða sultu úr berjunum
kannski mörgum mánuðum síðar.“
Gísli veiðir í jólamatinn en fjölskyldan heldur þá
hefði í heiðri að borða rjúpur á aðfangadag. „Svo
höfum við haldið í þá hefð síðan við vorum í Frakklandi að borða anda- eða gæsalifur yfir hátíðarnar.
Að öðru leyti erum við ekki mjög fastheldin á siði
nema þá að við reynum iðulega að prófa að elda
eitthvað nýtt og spennandi, jafnvel úr dýrara hráefni en við notum vanalega.“

STOLT Þau Inga Elsa
Bergþórsdóttir og Gísli
Egill Hrafnsson vonast
til að bókin þeirra
Góður matur – gott líf
veiti fólki innblástur í
matargerð og lífsstíl.

■ EINN DRYKKUR OG ÞRÍR RÉTTIR AÐ HÆTTI INGU ELSU OG GÍSLA TIL ÞESS AÐ SETJA Á VEISLUBORÐIÐ

1

1. Rósa
Fordrykkur handa 1
½ msk. rósasíróp
kalt þurrt kampavín eða freyðivín
tvö rósablöð til skreytingar
Hellið rósasírópi í kampavínsglös. Fyllið glasið
með kampavíni eða freyðivíni. Skreytið með
rósablöðum.

2. Kryddlegin lúða
Smáréttur handa 6–8

2

Skerið sítrónuna og límónurnar í sundur og
kreistið safann í skálina. Fræhreinsið chiliið og saxið. Saxið svo dillið og blandið
öllu saman. Saltið og piprið. Látið bíða í
ísskáp í 1–2 klukkutíma. Skiptið lúðunni
í nokkur glös og berið strax fram skreytt
með fersku dilli.

3. Kjúklingalifrarkæfa í
sparifötunum
Forréttur handa 10–12

600 g lúða
safi úr 1 sítrónu
safi og börkur úr 2 límónum
1–2 rauð chili
2 msk. ferskt dill
4 msk. ólífuolía
salt og pipar

500 g kjúklingalifur
270 g smjör
1 laukur, smátt saxaður
1 hvítlauksrif, smátt saxað
1 tsk. timjan
12 einiber, marin eða steytt
2 msk. púrtvín
svartur pipar

Skerið lúðuna í litla bita. Rífið límónubörkinn með fínu rifjárni og látið í skál.

Snyrtið lifrarnar. Bræðið 40 g af smjörinu
á pönnu og steikið saxaða laukinn við

3

4

meðalhita í 5–7 mínútur eða þar til hann
hefur mýkst og tekið á sig gullinn lit. Bætið
þá hvítlauknum við og steikið áfram í eina
mínútu. Hækkið hitann og setjið lifrarnar á
pönnuna ásamt timjani, einiberjum og pipar.
Steikið lifrarnar í 3–5 mínútur, þær mega
vera bleikar í miðju en ekki hráar. Hellið
púrtvíninu á pönnuna og sjóðið áfram í
eina mínútu.
Færið lifrarnar af pönnunni yfir í matvinnsluvél og hellið vökvanum yfir.
Maukið vel í matvinnsluvélinni og
bætið afgangssmjörinu við í litlum
bitum þar til allt hefur blandast
vel saman. Setjið sigti yfir skál og
hellið kæfunni í sigtið. Pressið hana
gegnum sigtið með sleikju eða sleif.
Þetta tekur smá tíma.
Hellið svo kæfunni í mót, hyljið með
eldhúsfilmu og setjið í kæliskáp.
Borðið á næstu 3–4 dögum.

4. Bláberjagleði
Eftirréttur handa 6–8
450 g frosin bláber
1 msk. rifin engiferrót
2 msk. flórsykur
2 msk. appelsínulíkjör eða hlynsíróp
250 ml jógúrt eða skyr
350 ml rjómi, þeyttur
1 marensbotn, sjá uppskrift á bls. 134, í bókinni
Góður matur – gott líf í takt við árstíðirnar, gerið
hálfa uppskrift.
handfylli af ferskum eða frosnum bláberjum
Setjið frosin berin í pott og hitið á lágum hita
þar til mesta frostið er farið úr. Bætið flórsykri
og líkjör eða sírópi út í.
Takið af hitanum og kælið. Hrærið jógúrtinni
eða skyrinu saman við þeyttan rjómann og
myljið marensbotninn saman við. Setjið eftirréttinn lagskiptan í eina stóra skál eða skiptið
honum í 6–8 glös. Skreytið með afganginum af
berjunum. Berið strax fram.

SKEMMTILEGUSTU
JÓLAPAKKARNIR
FÁST Í HAGKAUP

beetrra ve
verð
rð
beetrra ve
verð
rð

2.499.--

2.499.-Gildir til 20. desember á meðan birgðir endast.

2.499.--

2.499.-

VINSÆLAR
JÓLAGJAFIR
2CD+DVD

EINFALT AÐ SKILA
OG SKIPTA!

2.799

2.799

ÁRITAR & SKEMMTIR
Kringlunni kl.14
Í DAG og SUNNUDAG

2.799

ÁRITAR & SKEMMTIR
Smáralind kl.17 í DAG
og SUNNUDAG

ÁRITA
Smáralind kl.14 í DAG
og Kringlunni kl.16
Í DAG

CD+DVD
ÁRITA & SPILA
Smáralind kl.15
SUNNUDAG

ÁRITAR & SPILAR
Kringlunni kl.17 Í DAG
og kl.15 SUNNUDAG

2CD+DVD

3.499

3.499
CD+DVD

4CD+DVD

2.699

2.499
2.699

2.699
ÁRITAR & SPILAR
Kringlunni kl.13 Í DAG

2.499
2.699

3.299
3.499

ÁRITA & SPILA
Smáralind kl.16 Í DAG

2.499
2.699

ÁRITA & SPILA
Smáralind kl.16 SUNNUDAG

2.699
ÁRITA & SPILA
Smáralind kl.15 Í DAG

5CD

2CD

4.499

ÁRITAR & SKEMMTIR
SMÁRALIND kl.13
í DAG

2.499

2CD+DVD

3.499

2.699

3.999

2CD

3.399
ÁRITAR & SPILAR
Kringlunni kl.15 í DAG og
Smáralind kl.14
SUNNUDAG

VIÐHAFNAR
ÚTGÁFA

2.499

4.499

2.699

2.699

3CD

3CD

3.399

3.399

2.699
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Rétta vínið með jólamatnum
Hangikjöt og hamborgarhryggur eru á borðum margra landsmanna yfir hátíðirnar. Nokkuð snúið er að velja vín með þessum dæmigerða jólamat en vínsérfræðingar sem Sigríður Björg Tómasdóttir leitaði til áttu þó ekki í vandræðum með að velja vín við hæfi.

Hallast að hvítvíni

Snúið að velja vín með hangikjötinu

Elísabet Alba Valdimarsdóttir, vínþjónn
á Hótel Holti

Ari Thorlacius, vínþjónn á Vox

Vandamálið við það að velja vín með
hamborgarhrygg og hangikjöti er það að
reykurinn og seltan eiga hreinlega mjög erfitt með að bindast rauðvíni. Því hef ég hallast að hvítvíni. Rauðvín finnst mér raunar
ekki passa með hangikjöti en hálfsæt og
feit hvítvín ganga bæði með hangikjöti og
hamborgarhrygg. Hér vil ég nefna Rieslingvínin frá Móseldalnum í Þýskalandi, þau
eru oft hálfsæt eða sæt. Alsace-þrúgurnar,
þessar klassísku arómatísku þrúgur,
henta líka mjög vel og þá sérstaklega
Gewürztraminer og Sylvaner-þrúgurnar
en einnig er Pinot Gris þrúgan góð.
Dæmi um þessi vín eru Kientz Pinot
Gris (2.599 kr.) og Dopff & Irion Gewürztraminer (2.799 kr.).
Það er hins vegar alveg hægt að fara
í rauðvín með hamborgarhryggnum.
En þá mæli ég með stórum og sætum
nýjaheimsrauðvínum á borð við Cono
Sur Vision Pinot Noir (2.750 kr.).
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Að velja vín með hangikjöti er ekki sérlega auðvelt. Og raunar eru orðið
vinsælt að drekka matmikinn bjór með hangikjötinu, til dæmis Bjart eða
Úlf frá Borg, eða Jólakaldann. En ætli maður í vínið þá mæli ég með hvítvíni með hangikjötinu. Gewürztraminer-þrúgan í Alsace-vínum hentar
vel og mæli ég með til dæmis Pfaffenheim Gewürztraminer (2.395 kr.).
Maður finnur greinilega þroskaðan ávöxt og sítrus í þessu víni, þrúgan
er skemmtilega krydduð. Allt vinnur þetta vel á móti reyknum og saltinu
í hangikjötinu. Eftirbragðið er langt og þykkt en vínið hentar mjög vel
sem fordrykkur líka.
Hvítvín gengur líka með hryggnum en mér finnst þó rauðvín taka
betur við karamellunni sem iðulega er á hryggnum og öllu sæta
meðlætinu. Hér mæli ég annars vegar með Torres Celeste Crianza
(2.829 kr.) frá Spáni, ávaxtaríku víni með mjúkri og þægilegri fyllingu,
þroskuðu tanníni og pínulítri eik sem kemur skemmtilega á móti
hryggnum. Hins vegar mæli ég með Vidal Fleury Cotes du Rhone
(2.399). Í því má kenna keim af lyngi, skógarberjum og plómum og
eftirbragðið er langt og gott.

Rautt og hvítt með hamborgarhrygg
Dominique Plédel Jónsson, eigandi Vínskólans
Reykur (sérstaklega taðreykur) og salt eru oftast nær erfið viðureignar þegar
velja á vín á móti og hefð fyrir slíkt ekki mjög algeng í heiminum, sérstaklega
þegar um hátíðarmat er að ræða og vínin eiga að vera í betra kantinum. Þar
kemur nefnilega líka meðlæti við sögu, sem hefur nánast jafn mikið að segja til
að finna góða samsetningu. Ég hef margoft haft tækifæri til að sannprófa þessar
samsetningar í Vínskólanum og ættu þær að vera nokkuð pottþéttar fyrir alla.
Hamborgarhryggurinn kallar á rautt jafnt sem á hvítt: Velji maður að hafa
rauðvín, verður það að vera mjúkt eða þroskað og ekki of kröftugt en með
ágætis karakter. Ég mynda velja Pinot Noir, sérstaklega Vision frá Cono Sur
sem er ákaflega skemmtilegt vín (2.750 kr.) en í guðanna bænum, hafið
það vín kælt í 18° annars eyðileggur það vínið. Hitt rauðvín sem ég myndi
velja er Gran Reserva frá Rioja á Spáni, frá uppáhaldsframleiðanda ykkar!
En hvítvín er einnig frábært með hryggnum, sérstaklega öflugt Pinot
Gris frá Alsace, til dæmis Reserve frá Pfaffenheim (2.795 kr.) eða
Kientz (2.599 kr.).
Hangikjöt er voða lítið gefið fyrir rauðvín, eða vín almennt. Það verður
að vera ofurmjúkt og létt, með litla sýru og lítil tannín – helst þar að
nefna Beaujolais, jafnvel Nouveau en líka Beaujolais Villages frá L.
Jadot (2.490 kr.) eða létt Shiraz frá Ástralíu. En besta samsetning er
tvímælalaust jólabjór eða helst rautt öl (red ale) eða dökkur lager.
Þar er nefnilega verið að nota ristað malt, það er góður ávaxtakeimur
af bjórnum og hann er með góðri fyllingu, aðeins með sætu. Flottur
bjór sómir sér vel á jólaborðinu og ánægjan er tvímælalaus. Ég hef
prófað Jóla Bock, Móra, dökkan Kalda og fleiri og allir voru mjög sáttir.
Tæknilega séð eru önnur vín sem geta gengið með hangikjöti (eins og
Gewürztraminer) en ég hef aldrei verið spennt fyrir þeim.

Kröftugt og þykkt rauðvín með hryggnum
Steingrímur Sigurgeirsson, vínsérfræðingur og matgæðingur
Það er að mörgu að huga þegar að maður velur vínið með jólamatnum.
Íslenska villibráðin er um margt eins og hugur manns, hreindýr, rjúpa, gæs
og önd leika við bestu rauðvínin sem til eru og draga fram það besta í þeim.
Hreindýr og Bordeaux og rjúpa og Hermitage eða gott Búrgundarvín eru dæmi
um slíkar samsetningar.
En þá komum við að höfuðverknum. Hamborgarhryggnum, hangikjötinu og
öllu hinu hefðbundna meðlæti sem sligar íslensku jólaborðin, til dæmis rauðkáli
og brúnuðum kartöflum. Það er ekki óalgengt að á disknum endi matur sem er
í senn mjög saltur, reyktur, sætur og súr. Slík samsetning er ekki beinlínis vínvæn og þótt margir hafi reynt að finna „silfurkúluna“ sem nær að vinna á þessu
öllu í senn þá er hún líklega ekki til. Það verður því að grípa til þess sem kemst
næst því að virka með þessum mat.
Það sem myndi falla best að hamborgarhrygg eða hangikjöti einum og sér
væri til dæmis þykkt og arómatískt hvítvín frá Alsace úr þrúgunum Pinot Gris
eða Gewürztraminer. Þetta eru ótrúleg vín þegar kemur að notagildi, þau falla
vel að svo fjölbreyttum mat, franskri andalifur – foie gras –, sterkkrydduðum
asískum réttum, sjávarréttum og íslensku hangikjöti. Það eru allnokkur mjög
góð slík vín í boði hér á landi, ég nefni til dæmis vín frá framleiðendunum
Trimbach, Muré og Pfaffenheim (2.395 kr.). Pottþéttir framleiðendur sem
gera vín sem sóma sér vel á hvaða veisluborði sem er.
Besta ráðið sem ég get gefið, vilji menn frekar rautt, er að velja vín sem er
gott, ágætlega kröftugt og þykkt en ekki of dýrt. Það borgar sig ekki að stilla
rándýrum vínum upp við hliðina á til dæmis hamborgarhrygg. Þau munu
aldrei sýna sínar bestu hliðar.
Spænsk Rioja Reserva-vín eða jafnvel hágæða Merlot frá Nýja heiminum, t.d. Síle, eru betri kostur. Eru góð og hafa seigluna til að standa í
hárinu á hamborgarhryggnum. Ég nefni sem dæmi Baron de Ley, Coto
og Cune sem dæmi um vínhús með góð Reserva-vín. Svo er líka hægt
að grípa til fallbyssunnar. Kröftug Shiraz-vín frá Ástralíu ráða við flest allt,
Lehman Futures Shiraz (2.999 kr.), Grant Burge Miamba eða Jacob’s
Creek Reserve eru slíkir boltar.
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Eftirlætisbíómyndirnar um jólin
Þótt frí sé af skornum skammti hjá þorra landsmanna um jólin er þessi árstími engu að síður tilvalinn til að slaka á yfir
klassískum bíómyndum. Fréttablaðið spurði áhuga- og kunnáttufólk í fræðunum um eftirlætiskvikmyndir þess á jólunum.

Heiða Jóhannsdóttir, kvikmyndafræðingur

The Gold Rush
Leikstjóri: Charles Chaplin Útgáfuár: 1925

E

Ólafur H. Torfason, kvikmyndagagnrýnandi og
formaður Kvikmyndaráðs

inhver jólin lagðist ég í að horfa á
allar kvikmyndir Charlie Chaplin,
sem gerði margt meistaraverkið, en
Gullæðið (Gold Rush) er ein af hans
allra bestu myndum. Gullæðið kom
út árið 1925 og segir af ævintýrum
litla flakkarans í gullgrafarabæ í
snæviþöktum fjöllum Yukon í Kanada. Myndin
gerist reyndar aðeins að hluta til yfir hátíðarnar
en hefur allt til að bera sem prýðir það sem við

Börn náttúrunnar
Hugleikur Dagsson, teiknimyndasöguhöfundur og bíónörd

Leikstjóri: Friðrik Þór Friðriksson
Útgáfuár: 1991

B

örn náttúrunnar, í hnitmiðaðri leikstjórn Friðriks
Þórs Friðrikssonar og grípandi myndatökustjórn
Ara Kristinssonar, var frumsýnd um tíu árum eftir að
reglubundin kvikmyndaframleiðsla hófst hér á landi.
Hún er eina íslenska kvikmyndin í fullri lengd sem
tilnefnd hefur verið til Óskarsverðlauna, sem besta
erlenda myndin 1992. Hún stendur fyllilega undir því
vali, er full af andstæðum og magnast að áhrifum við hvert áhorf.
Sagan er dularfull, hugljúf og nærfærin og áhorfendur fá sterka
samúð með sveitabörnunum öldruðu (Gísli Halldórsson og Sigríður
Hagalín) sem njóta sín ekki á dvalarheimili í höfuðborginni heldur
hnupla jeppa og strjúka á heimaslóðir. Sagan og andrúmsloftið
bergmála að nokkru efnið og stemninguna í Eldsmiðnum (1983),
heimildarmynd sem Friðrik og Ari gerðu áratug fyrr. Börn náttúrunnar var á sinn hátt frelsari og trúboð fyrir íslenska kvikmyndagerð því hún opnaði augu umheimsins fyrir því að hér eru skapaðar
athyglisverðar kvikmyndir og opnaði þannig farvegi til allra
heimshorna.“
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Batman Returns
Leikstjóri: Tim Burton
Útgáfuár: 1992

S

vo myrk er önnur Batman-mynd Burtons að
McDonald’s hætti við að
selja Batman Returns-dót
í barnamáltíðum sínum.
Mynd sem hefst á því
að nýbakaðir foreldrar
kasta vansköpuðu barni sínu í holræsið
á aðfangadag er ekki mjög McDonald‘svæn. Hér segir frá því þegar Mörgæsin stal jólunum í Gotham-borg. Danny
DeVito túlkar þennan dvergvaxna skúrk
sem stökkbreyttur Ríkarður þriðji, á
meðan Kattarkonan (Michelle Pfeiffer)
sippar um í sadó-masó búningi og
sprengir verslunarmiðstöðvar. Batman
(Michael Keaton) reynir að bjarga jólunum en kemst þó ekki frá því að sjá sjálfan
sig í óvinum sínum. Hann veit að eins og
þau mun hann sjálfur eyða jólunum einn.“

Vera Sölvadóttir, kvikmyndagerðarmaður

The Godfather-þríleikurinn
Leikstjóri: Francis Ford Coppola
Útgáfuár: 1972, 1974 og 1990.

É
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g veit ekki hversu jólalegur boðskapur þessara mynda er en ég tengi
The Godfather-þríleikinn við jólin. Þetta er tími
þar sem maður getur legið
yfir nokkrum myndum
og serían hentar einstaklega vel til þess. Mafíósar, dráp, spilling
og eiturlyf geta aldeilis komið manni í
rétta jólagírinn. Al Pacino, James Caan,
Diane Keaton, Robert De Niro, Robert
Duvall og Marlon Brando eru ekki
slæmt teymi. Plottið er brjálað og hver
rammi er listaverk í þessari trílógíu
Francis Ford Coppola. Sannkallaðar
fjölskyldumyndir sem fá hárin til að
rísa yfir hátíðarnar.“

skilgreinum alla jafna sem jólamyndir. Hún lýsir
baráttu lítilmagnans fyrir betra lífi og veltir fyrir
sér andstæðum græðgi og samhjálpar í mannlegu
eðli. Svo má ekki gleyma húmornum, en gamanatriði á borð við þau sem eiga sér stað í hrörlegum
fjallakofa á fjallstindi eru einhver þau snjöllustu
í sögu kvikmyndanna. Myndin er fyrir alla fjölskylduna en gætið þess að horfa á upprunalegu
þöglu útgáfuna frá árinu 1925 en ekki talútgáfuna
sem var gefin út mörgum árum síðar.“
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Breska baráttan um toppsætið
Kapphlaupið um að eiga vinsælustu smáskífuna um jólin í Englandi er jafn rótgróin og drottningarræðan og tedrykkja. Kjartan
Guðmundsson leit yfir sögu þessarar baráttu og þá nýlegu tilhneigingu að freista þess að koma gömlum rokklögum á toppinn.

Þ

egar Bítlarnir komu
fram á tónleikum
í hinni sögufrægu
bardagahöll Budokan í Tókýó árið 1966
móðgaðist fjöldi þarlendra, sem þótti það jaðra við
helgispjöll að síðhærðir, engilsaxneskir popphvolpar fengju inni
í einu helsta stolti þjóðarinnar.
Sjálfir skildu fjórmenningarnir frá
Liverpool lítið í öllum hamaganginum. „Sko,“ útskýrði Paul McCartney á blaðamannafundi. „Ef danshópur frá Japan kæmi til Bretlands
myndi enginn segja að verið væri að
brjóta neinar hefðir eða eyðileggja
nokkurn skapaðan hlut... samt byggir breskt samfélag alveg jafn mikið
á sterkum hefðum.“

Rótgróin hefð
Þar hitti bassaleikarinn naglann
á höfuðið, því Bretar eru sannarlega þjóð hefða. Tedrykkja, fiskur
og franskar (eða öllu heldur Tikka
Masala, samkvæmt nýlegum rannsóknum), pípuhattar, gláp á ræðu
drottningarinnar á gamlárskvöld,
fótbolti á laugardögum og roast beef
á sunnudögum eru meðal rótgróinna
hefða sem auðkennt hafa England í
lengri tíma, þótt sumar skolist til í
áranna rás eins og gengur.
Ein hefð er þó fráleitt líkleg til
að breytast í bráð, en það er hamagangurinn sem brestur á ár hvert
varðandi það hvaða dægurfluga
nær efsta sæti vinsældalista síðustu vikuna fyrir jól. Þessi æsingur í kringum toppsætið um jólin
er fyrirbrigði sem hingað til hefur
verið nokkuð bundið við England,
en einnig í minni mæli við nágrannana á Írlandi. Þannig hefur það
verið nánast óslitið síðan um miðja
síðustu öld, þegar tónlistartímaritið
New Musical Express (NME) hóf að
birta lista yfir mest seldu smáskífur
hverrar viku fyrir sig.
Grínlögin taka völdin
Hefðbundnir poppsmellir manna
á borð við Al Martino (sem náði
fyrsta toppsætinu á jólunum árið
1952 með laginu Here in My Heart)
og téðra Bítla (sem áttu þrjú jólatopplög í röð á árunum 1963 til 1965
og lögin í tveimur efstu sætunum
1967), sem tengdust jólunum ekki
á nokkurn hátt, réðu ríkjum fyrstu
árin, með örfáum undantekningum. Strax árið eftir, 1968, riðu þó
sveitungar Bítlanna í hljómsveitinni
Scaffold, með Mike bróður Pauls
innanborðs, á vaðið með lagið Lily
the Pink. Hófst þá sterk tilhneiging
bresks almennings til að koma laufléttum barna- eða grínlögum á
jólatoppinn.
Mörg slík fylgdu í kjölfarið, til
dæmis náði sjálfur Benny Hill toppsætinu árið 1971 með Ernie (The
Fastest Milkman in the West) og
fígúrurnar Mr Blobby 1993 og Bob
the Builder árið 2000 en dónarnir
í South Park rétt misstu af efsta

Þessi æsingur í
kringum toppsætið í
jólunum er fyrirbrigði
sem hingað til hefur
verið nokkuð bundið
við England, en einnig
í minni mæli við
nágrannana á Írlandi.

NIRVANA Tuttugu ára gamalt lag Kurts Cobain og félaga, Smells Like Teen Spirit, er með í slagnum um jólatoppsætið í Englandi í ár.

sætinu árið 1998 með hinu eftirminnilega Chocolate Salty Balls.

X-Faktorinn kemur til sögunnar
Glysrokkararnir í Slade gerðu allt
vitlaust með jólasmellinum Merry
Xmas Everybody árið 1973 (eins
og nánar er vikið að hér á síðunni)
og áttu sinn þátt í að koma þeirri
hugmynd í kollinn á poppurum og
almenningi að jólasmellir ættu í
raun og veru að fjalla um jólin.
Með einföldun mætti því segja
að jólalög, grín- eða barnalög og
hefðbundin popplög hafi skipst á að
verma toppsætið í Englandi næstu
áratugina, allt þar til raunveruleikaþættir á borð við Popstars og X-Factor héldu innreið sína í þarlenda
þjóðarsál eftir aldamótin. Síðan
2005 hafa sigurvegarar í X-Factor nánast einokað jólatoppsætin á
vinsældalistum, í flestum tilfellum
með blygðunarlausum vinsældalögum sem skora himinhátt hjá alþýðu
fólks en eiga ekki upp á pallborðið
hjá poppmenningarelítunni.
Niðurhalið skiptir sköpum
Slíkt er að sjálfsögðu gömul saga
og ný. Fljótlega eftir að vinsældalistar hófu að taka niðurhöluð lög
inn í reikninginn um miðjan síð-

asta áratug sáu þeir vandlátari sér
þann leik á borði að koma gömlum
eftirlætislögum á toppinn með hjálp
nútíma tækni. Hópar hafa komið sér
saman um að freista þess að koma
gömlum lögum með The Smiths,
The Trashmen, John Cage og fleiri
listamönnum á toppinn með misjöfnum árangri, og hið mikils metna
jólatoppsæti er engin undantekning.
Fyrir tveimur árum var sautján
ára gamalt rokklag Rage Against
the Machine, Killing in the Name,
sett til höfuð X-Factor-lagi þess árs
og stóð uppi sem sigurvegari. Nú í
ár beinist slíkur kosningaáróður,
meðal annars á Facebook (þar sem
hlutirnir gerast víst þessi misserin) að því að koma Nirvana-laginu
Smells Like Teen Spirit á toppinn,
en lagið á einmitt tvítugsafmæli um
þessar mundir. Margir Bretar, sem
orðnir eru langþreyttir á X-Factor
væðingunni, kættust yfir sigurgöngu Rage Against the Machine
og binda miklar vonir við Nirvana
þessi jólin. Aðrir eru meira efins
um þessa þróun mála.

Úthugsaðar markaðsherferðir
E i n n h i n n a va nt r úuð u er
menningar blaðamaðurinn Paul
Kilbey, sem skrifar í bresku útgáfu

veftímaritsins Huffington Post um
þetta nýlega fyrirbrigði. Að ekki
sé nóg að kaupa tónlistina sem þér
sjálfum líkar heldur þurfi nú líka
um að sannfæra alla hina um að
kaupa sömu tónlist.
„Auðvitað er gaman að gefa XFactor fingurinn,“ segir Kilbey um
toppsætisherferðirnar fyrir Rage
Against the Machine og Nirvana.
„En það er sjálfsblekking að trúa
því að slíkir sigrar vinnist með
nokkru öðru en kosningaáróðri,
jafn ísköldum og úthugsuðum og
þeim sem kemur sigurvegurum XFactor í toppsætin.“
Kilbey sér lítinn mun á því hvort
slíkur áróður komi frá „grasrótinni“ eða stórfyrirtækjum, og
gildi einu þótt lag Rage Against the
Machine, sem dæmi, hafi greinilega verið valið beinlínis vegna þess
hversu illa það hentar til spilunar
um hátíð ljóss og friðar. Þrátt fyrir
allt sé verið að beita fólk þrýstingi
til að kaupa tónlist á allt öðrum forsendum en að því líki hún sérstaklega.
„Smells Like Teen Spirit með
Nirvana er svo frægt lag að allar
líkur eru á að þú annað hvort eigir
það nú þegar eða sért ekkert sérstaklega hrifinn af því,“ heldur

Kilbey áfram. „Í mínum huga hafa
vinsældalistar alla tíð átt að endurspegla hvaða tónlist fólk vill í raun
og veru kaupa og hlusta á. Þessir
listar hafa aldrei verið mælikvarði
á gæði tónlistarinnar... að minnsta
kosti finnst mér líklega að þeir sem
kaupi X-Factor lagið geri það vegna
þess að þeir vilji hlusta á lagið. Þeir
sem hala niður Nirvana-laginu fyrir
jólin gera það væntanlega vegna
þess að þeir falla kylliflatir fyrir
markaðsherferð eða hafa einhverja
falska trú á því að það fái Simon
Cowell (æðstaprest tónlistar-raunveruleikaþáttanna) til að bresta í
grát. Það sem gerir þetta enn fáránlegra er að velja lag með Nirvana,
hljómsveit sem kunni alltaf fremur illa við miklar vinsældir meðal
almennings, til að reyna að koma á
toppinn.“

Framboð og eftirspurn
Sitt sýnist hverjum um þessi mál
öll sömul, enda velta þau í grunninn
upp aldagömlum vangaveltum um
framboð andspænis eftirspurn, vinsældir andspænis gæðum, hámenningu, lágmenningu og ótal margt
fleira. Ljóst er þó að kapphlaupinu
um efsta sætið um jólin mun ekki
linna í allra nánustu framtíð.

■ BRESKIR JÓLASMELLIR LIÐINNA ÁRA

Komst ekki á toppinn í Englandi

Vinsælasta breska jólalagið

E

Þ

itt lífseigasta jólapopplagið
er Last Christmas sem breski
dúettinn Wham!, með George
Michael í broddi hinnar smáu
fylkingar, gaf út á hápunkti eitís,
1984. Lagið náði þó aldrei jólatoppsætinu í Englandi því sama
ár tróndi góðgerðarlagið Do They
Know It‘s Christmas? (sem George
Michael tók þátt í) á toppnum, en
síðarnefnda lagið hefur alls náð
þessu eftirsótta efsta sæti þrisvar,
1984, 1989 og 2004, í mismunandi
útgáfum. Last Christmas-smáskífan seldist þó með afbrigðum vel og
varð sú smáskífa sem seldist best
án þess þó að ná á toppinn í Englandi. Lagið náði þó toppsætinu í
mörgum öðrum löndum og hefur til að mynda komist á topp fimm í Þýskalandi fyrir jól
á hverju ári síðan 1997. Allur ágóði af sölu Last Christmas rann til góðgerða í Eþíópíu.
Söngvarinn Barry Manilow höfðaði mál á hendur George Michael vegna líkinda lag
hans Can‘t Smile Without You og Last Christmas, en málið var útkljáð utan dómstóla.

egar Noddy Holder og Jimmy Lea úr glysrokksveitinni Slade sömdu einn stærsta jólapoppsmell allra tíma, Merry Xmas Everybody, á
sjóðandi heitum sumardegi árið 1973, voru þeir
óvissir um að sex ára farsæll ferill sveitarinnar
gæti haldið áfram lengi enn. Trommarinn Don
Powell hafði slasast alvarlega í bílslysi nokkrum
vikur áður og meðlimir sveitarinnar veltu því
alvarlega fyrir sér að hætta öllu tónlistarstússi.
Í viðtali við Telegraph segir Holder jólasmellinn vinsæla hafa verið tilraun til að
hressa hljómsveitina við og um leið að stappa
stálinu í bresku þjóðina. „Þegar við tókum
lagið upp var Bretland í miðri kreppu.
Bakarar, námuverkamenn og allir hinir voru
í verkfalli. Sjónvarpsdagskránni lauk klukkan tíu á kvöldin.
Lagið átti að virka hvetjandi á erfiðum tímum og þess vegna er það enn viðeigandi í dag,“
segir Holder og vísar í texta lagsins: „Look to the future now / It‘s only just begun,“ máli
sínu til stuðnings.
Lagið náði toppsæti breska vinsældalistans fyrir jólin 1973 og dvaldi þar langt fram
í febrúar meðan rúmlega milljón eintök af smáskífunni seldust. Í könnun sem gerð var
árið 2007 var Merry Xmas Everybody valið vinsælasta breska jólalag sögunnar.

Emil
Vindur jakki er úr
ullarblönduðu efni með
vindheldu flísfóðri. Sérmótað
snið á ermum og olnbogum
auðveldar allar hreyfingar.
Tvöfaldur rennilás að framan
með stormlista tryggir
vindheldni jakkans sem og
smellur á ermum við úlnlið.
Stillanleg teygja í hettu og
faldi.
» magazine.66north.is

Vindur jakki
36.800 kr.
Surtsey húfa
4.500 kr.
Kul trefill
14.800 kr.
Vík hettupeysa
21.500 kr.
Logn hettupeysa
15.800 kr.
Logn joggingbuxur
11.500 kr.
La Sportiva Nepal EVO gönguskór
75.000 kr.
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Krossgáta
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Lárétt
1. Mölva guð og mála hann um augun (7)
4. Lasin því hugur brást (10)
11. Tætingstraustur, bæði landinn og kolsvartur
kaffisopinn (10)
12. Hljóðfæri geymir úrelta mynt (9)
13. Bolur og ból (3)
14. Takmörkuð skynsemi einkennir
látlausa list (10)
15. Vindur um miðjan ás leiðir til frunsu (9)
18. Bísar lík fyrir austrænar (8)
19. Þessi eyja var bara að finnast (12)
21. Haraldur Ólafsson er það oftar en
Nostradamus var þótt sumir trúi öðru (8)
24. Baulubunur eru litlar og sætar og
góðar í bakstur (8)
26. Söng þegar karlinn sótti
birgðastjórann (12)
27. Salt er fiski það sem hjálmur er boxara (7)
28. Gamall, lesinn og göldróttur (10)
29. Er hún fyrir bí pössunin á skólalóðinni? (9)
31. Smávaxinn rottuhundur eða
vesælt nagdýr? (9)
32. Fór frá Hlíðarendagengi til að vera í fyrsta
flokks hópi (10)
34. Hægindi sletta ensku hingað til (5)
35. Ranglæti ræður ríkjum meðal unglinga (8)
36. Leita í einveruna til að ná meðvitund (8)
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Lausnarorð síðustu viku var
frosthörkur.
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Lóðrétt
1. Kuklari konungs kremur klæði (6)
2. Sjúkleg purusteik ofdrykkjumannsins? (11)
3. Það litla sem hann lét eftir sig er gamla
kjaftasagan (9)
4. Framganga fanna bendir til hægfara og
kuldalegra risa (10)
5. Norðan hvassviðri neyðir mig
til að gista (5)
6. Borg milli Úsbekistan og Búlgaríu (8)
7. Kyrrsævi tvinna tónverk um aflagðan
fjölþjóða félagskap (15)
8. Er messað í messanum á þessu fleyi? (10)
9. Ærnar eru ástæður þess að bændur skoða
lista yfir karlpening (10)
10. Skæðaskot liðkar fyrir fæti um hæl (7)
16. Skrítnar en ætterni hjálpar (8)
17. Körpum af krafti um söðul (12)
20. Látnar nýjungar í útvarpinu (12)
21. „Prýðistilbrigði“ er meinlausara orð
yfir þetta (11)
22. Svamla og rukka aðgangseyri
fyrir þrjótinn (11)
23. Óska heilla hrygg í Háskólabyggingu (9)
25. Hér blása hólmahviður Höllubónda (8)
26. Frethólkur Línu til bjargar
skipbrotsmönnum (9)
30. Vettlingur þýðir að ég læt undan (5)
33. Kemst ekkert áfram þrátt fyrir góðan byr (4)
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Vegleg verðlaun
Vikulega er dregið er úr
innsendum lausnarorðum og fær vinningshafi
gjafakörfu frá Te og kaffi
að verðmæti 5.000 kr..
Vinningshafi síðustu viku
var Jón Guðmundsson,
Reykjavík.

Jólagátan
Lausnarorð

Lausnarorð í jólagátunni
var möndlugjöfin.

Ef bókstöfunum í skyggðu reitunum er raðað rétt saman birtist
nokkuð sem margir víkja sér undan en allir ættu að hjálpast að með
sem geta. Sendið lausnarorðið fyrir 21. desember næstkomandi á
krossgata@frettabladid.is merkt „17. desember“.

Vinningshafi var
Margrét Skúladóttir,
Akureyri.

Í ÞÁ TÍÐ: Árið 1989

Fyrsti þátturinn um
Simpson-fjölskylduna
Átti eftir að verða langlífasti þáttur af sinni gerð frá upphafi

Á

Nýtt verk úr smiðju Vesturports
frumsýnt í janúar
Tryggðu þér miða strax!
Miðasala | 568 8000 | borgarleikhus.is

þessum degi fyrir réttum
22 árum, hinn 17. desember
árið 1989, var fyrsti þátturinn
um Simpson-fjölskylduna sýndur á Fox-sjónvarpsstöðinni. Fáa
hefur sennilega grunað hvað ætti
eftir að liggja fyrir fjölskyldunni
frábæru, en þættirnir eru langsamlega langlífasta teiknimyndaþáttaröð allra tíma í bandarísku
sjónvarpi og raunar hefur enginn annar skrifaður þáttur verið
sýndur lengur á besta sýningartíma.
Hómer, Marge, Bart, Lísa og
Maggí höfðu áður komið fyrir
sjónir sjónvarpsáhorfenda, sem
stutt innslög í skemmtiþætti
Tracy Ullman, en Fox ákvað að
taka áhættuna á að semja við
Matt Groening um að gera þætti
í fullri lengd.
Fyrsti þátturinn var jólaþáttur
þar sem fjölskyldan var að gera
jólainnkaupin. Hómer fékk engan
jólabónus í vinnunni og þess
vegna hafði hann ekki efni á
gjöfum. Eftir ýmiss konar vandræði fór hann á veðhlaupabrautina þar sem hann vann ekkert, en
kom hins vegar heim með hundinn sem hefur fylgt þeim síðan.

F ljótlega tóku þættirnir
heimsbyggðina með trompi og
vöktu strax athygli fyrir að taka
hressilega á ýmsum samfélagslegum álitamálum. Þeim hefur
fátt verið óviðkomandi í þeim
efnum, meðal annars hvað varðar skólakerfið, heilbrigðiskerfið,
stjórnmál og umhverfisvernd.
Fyrst um sinn var Bart í fyrirrúmi í þáttunum og þótti mörgum sem prakkaraskapur hans og
frjálslegt viðhorf til skólagöngunnar hefði slæm áhrif á æsku
landsins. Það voru kannski engin
nýmæli þar sem flestallar unglinga- og barnahetjur frá upphafi dægurmenningarinnar eftir
seinna stríð hafa verið litnar
hornauga af „fullorðna fólkinu“.
Síðan hafa áherslur breyst og
Hómer er oftar en ekki í forgrunni. Þó að margir harðir
aðdáendur séu þeirrar skoðunar
að þættirnir hafi dalað í gæðum
síðasta áratuginn eða svo er
þátturinn enn óhemju vinsæll um
allan heim og þegar samningar
voru endurnýjaðir í haust varð
ljóst að þeir myndu halda áfram
að gleðja fólk um allan heim allt
fram á árið 2014.

Kringlunni • Smáratorgi • Glerártorgi, Akureyri
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KALMAN STEFÁNSSON RITHÖFUNDUR
48 JÓN
„Við erum fámenn þjóð […] og það sinnir okkur enginn nema við sjálf.“
er 48 ára í dag.

timamot@frettabladid.is

ÞETTA GERÐIST: 17. DESEMBER 1903

Merkisatburðir
1875 Yfirsetukvennalög ganga í gildi en þetta er fyrsta heildarlöggjöfin um ljósmæðrastéttina.
1961 Indland ræðst inn í Góa.
1970 Hafrannsóknaskipið Bjarni Sæmundsson kemur til Reykjavíkur.
1985 Brú á Bústaðavegi í Reykjavík yfir Kringlumýrarbraut er
formlega opnuð. Hún er 72 metra löng og 26 metra breið.
1989 Fyrstu frjálsu kosningarnar eru haldnar í Brasilíu eftir 25
ára einræði.

Loftfari flogið í fyrsta sinn
Á þessum degi árið 1903 var loftfari
flogið í fyrsta sinn. Bræðurnir Wilbur
og Orville Wright komu vélinni á loft
en loftfarið var tvíþekja með hreyfli
og hélst á lofti í tólf sekúndur. Þá
sveif loftfarið um 40 metra í þessari
fyrstu ferð sinni.
Wright-bræður voru frá Dayton í
Ohio en kveikjan að þessu flugi var
frásagnir Þjóðverjans Ottós Lilienthal
af svifflugum. Bræðurnir fengust við
ýmiss konar smíðar, meðal annars

á prentvél og reiðhjólum, og í framhaldi af því hófust tilraunir þeirra við
vélflugusmíði. Með aðstoð vélvirkjans
Charles Taylor smíðuðu þeir bræður
12 hestafla bensínvél og skrúfu.
Fyrstu tilraunina gerði Orville Wright
þremur dögum áður en flugtak
heppnaðist en mistókst þá að koma
flugunni á loft. Hreyfillinn hikstaði og
vélin stakkst á nefið og skemmdist.
Þeir flugu oftar þennan dag og lengsta flugið var
Eftir þriggja daga viðgerðir reyndu
tæpir þrjú hundruð metrar þar sem vélin var á lofti
þeir á ný og þá tókst það.
í 59 sekúndur.

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

Haddur Júlíusson
Ránargötu 27, Akureyri,

lést á Dvalarheimilinu Hlíð föstudaginn 9. desember.
Útförin hefur farið fram í kyrrþey að ósk hins látna.
Alúðarþakkir fyrir hlýhug og auðsýnda samúð.
Starfsfólki Einihlíðar eru færðar sérstakar þakkir fyrir
frábæra umönnun.
Elín Rannveig Jónsdóttir
Margrét Haddsdóttir
Stefán Kárason
Áslaugur Haddsson
Hulda Harðardóttir
barnabörn og barnabarnabörn

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir,
sambýliskona, amma og langamma

Vilborg Guðsteinsdóttir
Sóleyjarima 9, Reykjavík,

sem lést 7. desember síðastliðinn, verður jarðsungin frá
Háteigskirkju, þriðjudaginn 20. desember kl. 11:00
Þeim sem vilja minnast hennar er bent á líknarstofnanir
Erlín Óskarsdóttir
Ástráður Guðmundsson
Ásta Óskarsdóttir
Finnur Óskarsson
Sólveig Kristjánsdóttir
Þórunn Óskarsdóttir
Stefán Guðmundsson
Ólöf og Óskar Gunnarsbörn
Óskar Guðmundsson
barnabörn og barnabarnabörn

Innilegar þakkir til allra þeirra sem
sýndu okkur samúð og hlýhug við
andlát og útför okkar ástkæra

Friðriks Axels
Þorsteinssonar
Markarvegi 4.

Sérstakar þakkir færum við læknum og öðru starfsfólki Blóðlækningadeildar Landspítalans fyrir einstaka
umönnun í veikindum hans.

SIGURSÆL Sigurður Þór Sigurðsson og Hanna Rún Óladóttir, nýkrýnt dansíþróttapar ársins 2011.

SIGURÐUR ÞÓR SIGURÐSSON OG HANNA RÚN ÓLADÓTTIR: DANSÍÞRÓTTAPAR 2011

Það verður ekkert gefið eftir
Dansíþróttasamband Íslands og aðildarfélög þess hafa útnefnt Sigurð Þór
Sigurðsson og Hönnu Rún Óladóttur
dansíþróttapar ársins 2011. Parið var
í skýjunum með valið þegar blaðamaður og ljósmyndari hittu þau saman á
æfingu hjá Dansíþróttafélagi Kópavogs í gær.
„Þetta er ótrúlegur heiður, alveg
frábært,“ segir Hanna og Sigurður
tekur undir það. „Kom samt kannski
ekkert sérlega á óvart, svona miðað
við þann árangur og framfarir sem
við höfum sýnt á árinu,“ segir hann
alvarlegur í bragði. Springur úr hlátri
þegar hann sér undrunarsvipinn á
blaðamanni. „Auðvitað er ég bara að
grínast, þetta er alls ekkert sjálfsagt
og við erum bæði mjög stolt.“
Engum ofsögum er sagt að Sigurður
og Hanna hafi á skömmum tíma náð

saman undraverðum árangri í dansi.
Ekki eru nema tæp þrjú ár frá því að
þau fóru að æfa saman og hafa síðan
unnið Íslandsmeistaratitil á hverju ári.
„Við vorum ekki búin að æfa nema í
einhverjar þrjár vikur þegar við
urðum okkur úti um fyrsta titilinn,“
segir Sigurður og getur þess að toppurinn hafi svo verið að komast í sextánda sætið á Evrópumótinu í Frakklandi á árinu. „Það er besti árangurinn
sem Íslendingar hafa náð á mótinu
hingað til.“
Sigurður og Hanna höfðu bæði æft
dans um árabil með hinum og þessum félögum þegar leiðir lágu saman
hjá Dansíþróttafélagi Kópavogs. „Við
vorum búin að vera þar í smá tíma
þegar við stóðum skyndilega bæði
uppi án dansfélaga undir lok 2008,“
minnist Hanna og Sigurður segist þá

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

Allan sólarhringinn

Stefán Jónsson
Gnoðarvogi 80, Reykjavík,

lést á krabbameinsdeild Landspítalans aðfaranótt
12. desember. Jarðarförin hefur farið fram í kyrrþey að
ósk hins látna. Kærar þakkir fá allir sem sinntu honum
í veikindum.

Vaktsími:
581 3300 & 896 8242
www.utforin.is
Sverrir Einarsson

Kristín Ingólfsdóttir

Hermann Jónasson

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR
Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is Símar: 565 5892 & 896 8242

hafa ákveðið að biðla til Hönnu. „Ég
lagði til að við æfðum saman tímabundið og hún sló til. Þetta var um
jólin og síðan höfum við verið óaðskiljanleg,“ segir hann. Bæði brosa breitt
og útskýra fyrir blaðamanni að það sé
í fleiri en einum skilning orðsins. „Við
erum líka saman.“
En reynir ekkert á samstarfið að
vera í sambandi og öfugt? „Jú, það
hefur sína kosti og galla,“ viðurkennir Hanna og horfir á Sigurð. „Þetta
er auðvitað viss áhætta, en þegar við
verðum þreytt hvort á öðru tökum við
okkur bara smá hvíld frá dansinum
og gerum eitthvað kósí saman,“ bætir
hann við.
Að öllu jöfnu er þó ekki slegið slöku
við enda segjast bæði vera metnaðargjörn. „Það þýðir ekkert annað en
að æfa vel ef við ætlum okkur að ná

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir
og amma,
Minn kæri eiginmaður og faðir okkar,

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Halldóra Jónsdóttir
Elísabet Stefánsdóttir
Helena Júnía Stefánsdóttir

Elsa Esther
Valdimarsdóttir
Langholtsvegi 122, Reykjavík,

lést á líknardeild Landakotsspítala hinn 14. desember
síðastliðinn. Útför fer fram frá Hafnarfjarðarkirkju
hinn 22. desember kl. 13.00.
Gissur Bachmann Bjarnason Ingigerður Guðmundsdóttir
Dagbjört Jóna Bjarnadóttir Magnús Halldórsson
Sævar Örn Bjarnason
Anna Bjarnadóttir
Valdimar Bjarnason
Gunnhildur Björk Jónasdóttir
ömmubörn, langömmubörn og langalangömmubarn.

„Ég hvet alla til að lesa
Ríkisfang: Ekkert …“
M A R Í A N N A C L A R A L Ú T HER S D Ó T T I R / V Í Ð S J Á

„Sagan er ... svo persónuleg og vel unnin
að það er varla annað hægt en að tengjast henni
tilﬁnningaböndum ... mögnuð bók.“

„Sigríður hefur skilað áhrifamiklu
verki sem unnið er af alúð …“
PÁ L L BA L DVI N B ALDV INSSON / F RÉTTATÍMINN

I N G IBJÖRG DÖGG KJARTA NS DÓT TI R / DV

„Það er hinn sterki þráður vináttu, væntumþykju,
hlýju og skilnings sem Sigríður hefur náð
að mynda á milli sín og Línu og Aydu sem gerir
þessa bók svo sterka og eftirminnilega.“
AG NE S BRAGA DÓTTIR / M ORGUNBL A Ð I Ð

3. PRENTUN
„Höfundur nær að tvinna saman
pólitíska sögu Mið-Austurlanda
og reynslu þessara kvenna á mjög
áhrifaríkan hátt …“
DR . M AGNÚS ÞORKE L L BE RNHA RÐ SSO N,
SÉR F R ÆÐI NGUR Í M ÁL E FNUM M IÐ- AU STU RL A N DA

„Merkileg bók og vel skrifuð.“
E GIL L HE LGA S ON / S I L FUR EG I L S

„… þrekvirki … lesandinn sogast með.“
VÍ KVE RJI / M ORGUNBL AÐIÐ

„… viðamikið verk, afskaplega fróðleg
og mikil lesning …“
S I RRÝ / RÁS 2

„… áhrifamikil bók.“
Ó LA FUR Þ. STE PHE NS E N / FRÉ TTA BL A Ð I Ð

„Alveg mögnuð!“
GURRÍ / VI KA N

„…
… ein mik
mikilvægasta bókin
sem kom út árið 2011 ...“
AU Ð UR AÐAL STE I NS DÓTTIR / S PÁ SSÍ A N
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Með ríku þakklæti sendum við kærar
kveðjur öllum þeim sem við andlát
og útför
Ástkær eiginkona mín,

Kristrún M. Þórðardóttir
andaðist á Landspítalanum í Fossvogi 7. desember sl.
Útförin fór fram í kyrrþey að hennar ósk viku síðar.
Bestu þakkir eru færðar starfsliði öllu á Slysavarðstofu,
deild A-7 og Gjörgæsludeild fyrir hlýlegt viðmót og alla
þá umönnun sem unnt var að veita.
Ellert B. Sigurbjörnsson

Ingibjargar Þórunnar
Rafnar

efnaverkfræðingur, Krummahólum 6,

lést á líknardeild Landspítalans mánudaginn
12. desember. Jarðarförin fer fram frá Grafarvogskirkju
þriðjudaginn 20. desember kl. 15.
Ólöf Magnúsdóttir
Guðbjörn Magnússon
Jón Magnússon
Magnús Sig. Magnússon
Matthías Magnússon

Reynir Guðmannsson
Guðrún Lilja Norðdahl
Steinunn Gísladóttir
Sigurlína Sigurjónsdóttir
Þórunn Ragnarsdóttir

heiðruðu minningu hennar með margvíslegu móti
og auðsýndu okkur samúð og vináttu.
Þorsteinn Pálsson
Aðalheiður Inga Þorsteinsdóttir
Páll Rafnar Þorsteinsson
Þórunn Rafnar Þorsteinsdóttir
Halldóra Rafnar
Ásdís Rafnar

Skúli Fr. Malmquist
Höskuldur D. Magnússon
Baldvin Tryggvason
Jón B. Stefánsson

Innilegar þakkir fyrir samúð og vinarhug við andlát og útför eiginmanns
míns, föður okkar, tengdaföður, afa
og bróður,
flugvirkja, Markarflöt 10, Garðabæ,

Kristín Gísladóttir
Brynja Hrönn Jónsdóttir
Hildur Edda Jónsdóttir
Bragi Smith
Sverrir Már Jónsson
Gunnar Hrafn Jónsson
Helgi Hrannar og Brynjar Orri
Anna Guðrún Jósefsdóttir
Sesselja Ingibjörg Jósefsdóttir

verður jarðsunginn frá Grafarvogskirkju mánudaginn
19. desember kl. 15.

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

Ráðagerði, Seltjarnarnesi,

lést þriðjudaginn 13. desember á deild B-2
Landspítalanum Fossvogi. Útför hans verður gerð frá
Seltjarnarneskirkju mánudaginn 19. desember
kl. 13.00. Blóm og kransar eru vinsamlega afþakkaðir
en þeim sem vilja minnast hans er bent á
SOS barnaþorpin og líknarfélög.
Finnur Jónsson
Hildur Elín Geirsdóttir
Henrik Andersen

Grétars Guðjónssonar.
Sérstakar þakkir færum við starfsfólki á deild 4 B
Hrafnistu, Hafnarfirði, sem sinnti honum af alúð
og hlýju.
Guðjón Grétarsson
Gauti Grétarsson
Sigrún María B. Guðjónsdóttir
Hildur B. Guðjónsdóttir
Arnold B. Cruz
Aron Gauti Gautason
Tinna Laxdal Gautadóttir
Daði Laxdal Gautason
langafabörn.

Hildigunnur Hilmarsdóttir
Robert J. Riley
Erin Y. Cruz
Kristina Nilssen
Hjalti Friðriksson

frá Djúpuvík á Ströndum,

lést föstudaginn 9. desember. Útför hans fer fram frá
Dómkirkjunni 20. desember kl. 11.00. Blóm og kransar
afþakkaðir. Þeim sem vilja minnast hans er vinsamlega
bent á Krabbameinsfélagið.
Nanna Hansdóttir
Annþór Kristján Karlsson
Þórunn Anna Karlsdóttir
Friðrik Jensen Karlsson
Arnfríður Wium Sigurðardóttir
tengdabörn og barnabörn

Okkar ástkæri eiginmaður, faðir,
tengdafaðir, sonur, tengdasonur, bróðir
og mágur,

Birgir Arnarson
Keldulandi 7, Reykjavík,

varð bráðkvaddur á heimili sínu þann 12. desember sl.
Útförin fer fram frá Bústaðakirkju miðvikudaginn
21. desember kl. 13.00.
Ragnheiður Sif Ragnarsdóttir
Ragnar Örn Birgisson
Örn Jónsson
Helga Thomsen
Benedikt Arnarson
Bergþór Arnarson
Ingibjörg Berglind Arnardóttir
Regína Hrönn Ragnarsdóttir
Jóhann Friðrik Ragnarsson

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

Karl Jensen Sigurðsson

lést á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja fimmtudaginn
15. desember. Útförin fer fram frá Keflavíkurkirkju
fimmtudaginn 22. desember kl. 13.00. Blóm og kransar
afþökkuð. Þeim sem vildu minnast hans er bent á
Velferðarsjóð Suðurnesja.

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

Jón Freyr Finnsson

Innilegustu þakkir færum við öllum
þeim sem sýndu okkur samúð og hlýhug
við andlát og útför elskulegs föður,
tengdaföður, afa og langafa okkar,

f.v. útgerðarstjóri,
Ægisvöllum 2, Keflavík,

Bjarnhildur Helga Lárusdóttir
Benedikt Jónsson
Inga Rebekka Árnadóttir
Jóna Guðrún Jónsdóttir
Magnús Valur Pálsson
M. Agnes Jónsdóttir
Óli Þór Barðdal
barnabörn og barnabarnabarn.

Elskulegur sonur okkar, bróðir, mágur
og frændi,

Jónína Ragnarsdóttir
Grétar Elías Finnsson
Freyja Finnsdóttir
og systkinabörn

húsasmiður, frá Reyðarfirði,
til heimilis að Ránargötu í Reykjavík,

Jón Benediktsson

Dorrit Moussaief forsetafrú mun velja best skreytta jólatré
Skógræktarfélags Íslands á jólamarkaði félagsins við
Umferðarmiðstöðina (BSÍ) klukkan 14 á morgun.
Skógræktarfélagið hefur fengið unga myndlistarmenn og
hönnuði til að skreyta íslensk jólatré sem verða til sýnis á
markaðinum næstu daga. Þetta er gert til þess að gefa gestum
og gangandi tækifæri til að kynnast nýstárlegum og frumlegum leiðum til að skreyta jólatré.
Listamennirnir eru Daníel Björnsson og Hildur Yeoman,
Inga Birgisdóttir, Ingibjörg Sigurjónsdóttir, Sara Riel og
Tinna Ottesen.
Skógræktarfélag Íslands selur íslensk jólatré af ýmsum
stærðum og gerðum sem ræktuð eru á umhverfisvænan hátt
í skógum félaganna. Fyrir hvert selt tré eru 30-40 gróðursett.

Kærar kveðjur og þakkir til starfsfólks Líknardeildar
Landspítalans í Kópavogi.

Hallur Bergsson

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

Dorrit velur fallegasta jólatréð

Jóns Jósefssonar

Vinur minn, faðir, afi, bróðir okkar
og mágur,

Tcvetanka Peeva
Lína Peeva
Sunna Björg Sigfríðardóttir
Vaka Agnarsdóttir
Þorkell Bergsson
Ásta Ingólfsdóttir
Birna Bergsdóttir
Björgvin Bergsson
Hafdís Sigurðardóttir

valið unga listamenn til að skreyta jólatré með nýstárlegum hætti.

hæstaréttarlögmanns,

Bróðir okkar og mágur,

Helgi Frímann
Magnússon

VON Á FRUMLEGUM SKREYTINGUM Skógræktarfélag Íslands hefur

Katrín María Emilsdóttir

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð,
hlýhug og vináttu við andlát og útför
bróður okkar, mágs og frænda,

Baldurs Leópoldssonar
vélstjóra, Yrsufelli 28,
Reykjavík,

sem andaðist á Hrafnistu föstudaginn 4. nóvember sl.
Sérstakar þakkir eru til starfsfólks deildar H1 á
Hrafnistu í Reykjavík fyrir einstaka umönnun og hlýju.
Guð blessi ykkur öll.

Jóhanna Gunnarsdóttir
Smári S. Smárason
Zoran Ragnar Trickovic
Ragnheiður Pétursdóttir

Freyja Leópoldsdóttir
Ólafur Leópoldsson
Ólöf Jóna Ingimundardóttir
Herdís Leópoldsdóttir Skulason
og fjölskyldur.
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Á SLÓÐINNI WWW.FISHER-PRICE.COM er að finna alls kyns fróðleik og

krakkar@frettabladid.is

skemmtilegheit fyrir lítil börn. Þar er meðal annars hægt að lita tölvumyndir og fara í leiki.
Þar er auk þess að finna vefverslun með ógrynni leikfanga.

SKRÍMSLI Í JÓLASJÓSUNDI
Litla skrímslið og stóra skrímslið eru bestu vinir. Samt rífast þau stundum og þá
öskrar litla skrímslið á það stóra. Skrímslin verða saman öll jólin og skemmta
börnum í Þjóðleikhúsinu allt fram í janúar.
Eruð þið bestu vinir?
S: Já, litla skrímslið er langbesti
vinur minn. Eiginlega eini besti
vinur minn.
L: Stóra skrímslið er líka besti
vinur minn. En við höfum
reyndar ekkert alltaf verið
bestu vinir.
S: Nei, stundum verður litla
skrímslið eitthvað pirrað.
L: Þú ert nú ekkert betri!

Einu sinni var strákur sem
fór á bókasafn og spurði: „Ég
ætla að fá eina pylsu með
öllu.“
Þá sagði konan á bókasafninu: „Fyrirgefðu, en þetta er
bókasafn.“
Þá hvíslaði strákurinn: „Ó,
ég ætla að fá eina pylsu með
öllu.“
Júlíana Karitas 8 ára.
„Af hverju lakka fílarnir
táneglurnar rauðar?“

„Bara veit það ekki.“
„Til þess að þeir sjáist ekki
innan um jarðarberin.“
„Þú hefur augun hennar
mömmu þinnar og nefið hans
pabba þíns,“ sagði frænkan.
„Já, og buxurnar hans bróður
míns,“ sagði barnið.
„Þjónn, það er fluga í súpunni.“
„Jæja, það kostar ekkert
aukalega.“

Þú getur sent brandara til krakkar@frettabladid.is

Rífist þið oft?
S: Nei, ekkert oft. En litla
skrímslið hefur reyndar öskrað
á mig alveg brjálað.
L: Það var nú bara einu sinni.
Eða tvisvar.
S: Ég þoli ekki þegar litla
skrímslið öskrar á mig.
L: Ég veit, ég er með mjög háa
og sterka rödd. Og ég öskra
bara ef stóra skrímslið er ferlega frekt.
S: Æ, eigum við ekki að tala um
eitthvað annað, ha?
Eigið þið foreldra?
L: Auðvitað, það eiga allir foreldra! Ég er víst mjög líkur
mömmu – eyrun sérstaklega.
Þau eru einkenni á ættinni,
segir mamma.
S: Ég bý hjá pabba mínum. Hann
er frábær sundkappi. Hann
keppir í sjósundi úti um allt.
L: Já, skrímslaforeldrar eru
sjaldan heima. Oft að keppa eða
á ferðalögum eða bara heima að
leggja sig! En það gerir ekkert
til því skrímsli þurfa ekki neinn
til að passa sig.
S: Við pössum líka hvort annað!
L: Já, og svo verða allir að passa
sig!
S: Heyrðu, hefurðu heyrt pabba
hrjóta? Það er rosalegt!
L: Nei, en ég hef heyrt mömmu
hrjóta eins og grjótmulningsvél.
S: Grjót-hvað?
L: Grjótmulningsvél, vél sem
mylur grjót, skilurðu?
S: Ó, já …
Hvað finnst skrímslum best að
borða?
L: Ávexti og fisk.
S: Og möffins! Ekki gleyma því,
litla skrímsli!

Það mega allir
gráta ef þeir
þurfa. Meira að segja
pabbi minn. Og hann
er hrikalega hraustur.
L: Bollakökur, já, okkar finnst
kökur líka góðar. Það er gott að
setjast niður og hlusta á góða
tónlist, lesa bók og borða köku.
S: Eða veiða fisk og grilla úti í
skógi. Mér finnst það skemmtilegra.
L: Það þarf ekkert öllum að finnast það sama skemmtilegt.
Hvað er það besta sem litla
skrímslið hefur gert fyrir þig,
stóra skrímsli?
S: Það besta er þegar litla
skrímslið býður mér að gista hjá
sér! Og svo … æ, ég vil ekkert
tala um það. Ég var smá leiður
og svona. En þá var mjög gott að
litla skrímslið var vinur minn.
Hvað er það besta sem stóra
skrímslið hefur gert fyrir þig,
litla skrímsli?
L: Það var þegar ég lenti í
mjög dularfullum og hættulegum aðstæðum. Stóra skrímslið
hjálpaði mér að reka ófreskju á
flótta.
S: Litla skrímslið var aleitt
heima, en svo kom ég.
Verður loðna skrímslið með
ykkur í leikritinu?
L: Nei, loðna skrímslið er í Svíþjóð hjá ömmu sinni.
S: Heppni!
L: Ha?
S: Bara, gott að vera hjá ömmu
sinni og fá piparkökur.
Hvað gera skrímsli um jólin?
S: Synda jólasjósund og borða
uppáhaldsfiskinn sinn!
L: Það synda ekkert allir sjósund!
S: En það er svakalega hressandi.
L: Mörg skrímsli lesa mikið um
jólin. Og skreyta húsið sitt.
Fáið þið jólagjafir?

L: Við skiptumst alltaf á jólagjöfum sem við búum til sjálfir.
S: Ég á eftir að búa til þína gjöf,
pabbi ætlar smá að hjálpa mér.
L: Ég er að klára þína.
Hvað langar ykkur að fá í jólagjöf?
S: Mér finnst allt flott sem litla
skrímslið gerir.
L: Þínar gjafir eru líka stórfínar, stóra skrímsli.
Hvort er betra að vera stór eða
lítill?
L: Lítill!
S: Stór!
L: Það er best að vera eins og
maður er.
Grátið þið einhvern tíma?
S: Ég ætlaði nú einmitt ekki að
tala um það.
L: Stór skrímsli mega gráta. Og
lítil skrímsli líka.
S: Það mega allir gráta ef þeir
þurfa. Meira að segja pabbi
minn. Og hann er hrikalega
hraustur.
Verðið þið hræddir?
S: Allir geta orðið hræddir.
L: Hárrétt, stóra skrímsli! Allir!
Eruð þið aldrei í fötum?
L: Úff, nei! Við erum með svo
þykkan feld.
S: Okkur er ekkert kalt þótt við
séum úti í snjónum.
L: En það er gott að vera í skóm.
Sumir hrækja tyggjói á göturnar, brjóta glerflöskur og þess
háttar. Það er hættulegt.
S: Já, það er ömurlegt að fá
tyggjóklessu á tærnar eða glerbrot í hælinn.
Hvað eruð þið gömul skrímsli?
S: Ég man það ekkert!
L: Skrímsli telja ekki árin eins
og fólk gerir. Það er frekar
heimskulegt. Það ruglar mann
bara. Eins og það sé hægt að
verða fullorðinn klukkan eitthvað. Eða hætta að vera ungur
eitt árið.
Hvað langar ykkur að verða
þegar þið verðið fullorðin?
S: Jafn skemmtileg skrímsli!
L: Já, og jafn góðir vinir!
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LÁRÉTT
2. sæti, 6. stefna, 8. við, 9. arr, 11.
mjöður, 12. rabb, 14. gimsteinn, 16.
tveir eins, 17. angan, 18. orlof, 20.
nesoddi, 21. form.

19

LÓÐRÉTT
1. teikniblek, 3. eftir hádegi, 4. sjöskipt, 5. andi, 7. duttlungar, 10. kvk
nafn, 13. kjáni, 15. skömm, 16. upphrópun, 19. klaki.
LAUSN

Gildismat jólasveinanna
E

20

besta þar til síðast.

Í DAG virðast jólasveinarnir misskilja
hlutverk sitt allsvakalega og stunda
grimmilega mismunun á hverjum
morgni. Sumir krakkar fá ávexti í
skóinn á meðan aðrir fá dýrar græjur. Börnin eru ringluð og aumingja
foreldrarnir standa ráðþrota gagnvart vandamálinu, enda erfitt að
ná sambandi við bræðurna þrettán
þar sem þeir hafa ekki tileinkað sér
samskiptatækni nútímans.

LÁRÉTT: 2. sess, 6. út, 8. hjá, 9. sig,
11. öl, 12. skraf, 14. tópas, 16. úú, 17.
ilm, 18. frí, 20. tá, 21. fasi.

21

FRÉTTIR

VIÐSKIPTI

SPORT

UMRÆÐAN

LÍFIÐ

ekki er vitað til þess að þeir hafi verið
við kvenmenn kenndir, enda umgangast
þeir annað fólk aðeins í tæpan mánuð á
ári og það á klikkaðasta tíma ársins. Líf
án samneytis og samskipta við annað fólk
er engum hollt. En það varpar engu að
síður ákveðnu ljósi á óskiljanlega hegðun
þeirra gagnvart börnunum.

kki man ég eftir að hafa fengið margt
BAKÞANKAR
annað en sælgæti og mandarínur í
Atla Fannars
skóinn. Kertasníkir var þó alltaf gjafBjarkasonar mildastur, enda góð regla að geyma það

LÓÐRÉTT: 1. túss, 3. eh, 4. sjöfalt,
5. sál, 7. tiktúra, 10. gró, 13. api, 15.
smán, 16. úff, 19. ís.

6

3

SJÓNVARP

ÞAÐ er nefnilega augljóst að þetta ömurlega líferni hefur orðið til þess að jólasveinarnir bera ekki skynbragð á þarfir
barnanna sem þeir hafa tekið að sér að
þjóna. Í stað þess að gæta hófs í gjöfum sínum og viðhalda einhvers konar
línu, þvert á stéttir og stöðu í þjóðfélaginu, þá lauma þeir iPodum í suma skó og
mandarínum í aðra. Gildismat jólasveinanna hefur snúist upp í andhverfu sína
því hegðun barnanna skiptir í raun engu
máli. Í staðinn er farið eftir þjóðfélagsstöðu foreldranna.

AUÐVITAÐ er erfitt að gera
strangar kröfur til einangraðs hóps manna sem
hefur haldið til í fjöllum undanfarna áratugi.
Þar búa þeir nánast
allt árið við slæman og
beinlínis mannskemmandi kost. Móðir þeirra
er þrígift ofbeldiskona
og faðir þeirra alræmdur auðnuleysingi. Ástina hafa bræðurnir ekki
fundið utan hópsins og

TAKTU VÍSI
Á HVERJUM
MORGNI!

BLESSUÐ börnin skilja auðvitað hvorki
upp né niður í Stúfi og Stekkjarstaur,
enda blind á stéttaskiptinguna sem þessir
óforskömmuðu bræður viðhalda á hverjum morgni. Og hvers eiga foreldrarnir að gjalda? Þeir neyðast til að útskýra
af hverju Hurðaskellir elskar barn
nágranna þeirra miklu, miklu minna en
þeirra eigið.

■ Pondus

Eftir Frode Øverli

Næst:
Íþróttir!

■ Gelgjan

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Gleymdu
því bara að
ég hafi sagt
nokkuð
Sara.

Strikum
yfir
þetta.

Dísa! Þú sagðir að
við Palli pössuðum
ekki saman! Það er
ekki hægt að horfa
framhjá
þessu!
Jú, auðvitað.

Láttu bara eins
og strákur hafi
sagt þetta.

Ég veit.
Eiginlega
eins og
þetta hafi
aldrei
gerst, ha?

Vá... það
virkar
eiginlega!

■ Handan við hornið

Eftir Tony Lopes

Ég ætla að stofna sameiginlegan bankareikning, helst með einhverjum ríkum!
Vextir

1,2%

Lokað

Næsti
gjaldkeri

■ Barnalán
MAMMA!
Solla er
að einoka
sófann!

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

MAMMA
Solla er að
einoka sjónvarpið!

MAMMA!
Solla er að
einoka loftið!

MAMMA!
Solla er að
einoka baðherbergið!

fla!

Ekki tru

Ég vil ekki
einu sinni vita
hvernig.

um líf ið, vonir nar og þrár nar. St jör nugj
g jöf ?
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og ek ker t minna!
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a! “
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BJARGEY ÓLAFSDÓTTIR opnar sýninguna: In the end all we care about is LOVE í Kron Kron við Vitastíg í dag klukkan sex.
Enn fremur verður haldið útgáfuhóf Teiknibókverks sem ber sama titil. Verkin á sýningunni eru ný og unnin með japönsku bleki,
spreyi og akríl á krossvið. Bjargey er nýkomin frá sýningarhaldi í Tókýó og eru nýju verkin á sýningunni innblásin af því ferðalagi.

menning@frettabladid.is

SEX SKÁLDVERK FÁ FIMM STJÖRNUR
Jójó ★★★★★

Vika er til jóla og bókaflóðið í algleymingi. Fréttablaðið tekur saman dóma um
þau innlendu rit sem hafa
verið ritrýnd hingað til.
Fjögur íslensk skáldverk
hafa fengið fimm stjörnur á
árinu og tvær þýðingar.

Steinunn Sigurðardóttir
Frábærlega stíluð saga sem leikur á
allan tilfinningaskalann og gerir ofurviðkvæmu málefni eftirminnileg skil.
- fsb

Íslensk listasaga ★★★★
Ritstjóri Ólafur Kvaran.
Ekki gallalaust rit en gefur frábæra
innsýn í myndlist tuttugustu aldar
og fram á okkar daga. Sannkölluð
gleði að fletta og skoða, fjársjóður
í bókahillunni sem ég vona að sem
flestir fá að njóta.
- rs

Sláttur ★★
Hildur Knútsdóttir
Ágætlega stíluð saga, en ófullburða
og klisjukennd.
- fsb

Upp á líf og dauða

Konan við 1000° ★★★★
Hallgrímur Helgason
Mögnuð skáldsaga um einhverja eftirminnilegustu persónu sem íslenskar
bókmenntir hafa alið.
- fsb

★★★

Jónína Leósdóttir
bráðskemmtileg, sannfærandi og
ágætlega spennandi unglingabók
þar sem mikilvægt málefni er sett í
brennidepil.
- þhs

Hálendið ★★★★★
Steinar Bragi
Gríðarflott, frumlegt og hyldjúpt
skáldverk.

Götumálarinn ★★★★
Tunglið braust inn í húsið

★★★★★
- þhs

Lýtalaus ★★
Tobba Marinósdóttir
Skvísubókaformúlubók frá A-Ö.
Gamalkunnugt og margtuggið
djammlíf ungra kvenna. Vottar hvergi
- fsb
fyrir frumlegri hugsun.

Ljóðaþýðingar Gyrðis Elíassonar
Fádæma vel unnar ljóðaþýðingar.
Stórvirki sem á erindi við alla.
- fsb

Feigð ★★★
Stefán Máni
Röff, töff og spennandi saga, sem þó
tapar allnokkru af slagkrafti sínum
- þhs
undir lokin.

Blindir fiskar ★★★★

Fallið ★★

Magnús Sigurðsson
Þaulhugsuð og þaulunnin ljóð sem
tala bæði til heilans og hjartans og
ættu að gleðja alla ljóðaunnendur.

Þráinn Bertelsson
Fróðleg bók, sem er best þegar Þráinn skrifar um eigin líðan og reynslu.
Almennari sögur og heilræði mættu
þó missa sín.
- þhs

- fsb

Játningar mjólkufernuskálds

★★★
Arndís Þórarinsdóttir
Þrælskemmtileg og spennandi
unglingasaga.

- þhs

Skrælingjasýningin ★★★★

„Stórgóð bók og vel
skrifuð. Mögnuð saga.“
Kolbeinn Óttarsson Proppé / Fréttablaðið

„Hér er um frábæra og einlæga
ferða- og þroskasögu að ræða.“

„Alveg frábær
bók, vel skrifuð,
fyndin, spennandi
og áhugaverð.“
Guðríður Haraldsdóttir / Vikan

Jón Bjarki / DV

„Þórarinn er mikill
húmoristi
og hefur
„... launfyndinn og á
auðvelt með að fram- gott vald á stíl,
tungu og framkalla stemningu.“
vindu.“
Arnar E. Thoroddsen / Morgunblaðið
Eiríkur Stephensen / Eyjan

„Maður hreinlega
„Þetta er fallega
tætir sig í gegnum gerð bók, myndirnar
síðurnar.“
hans Tóta eru afburðaDóri DNA / Mið-Ísland
skemmtilegar.“
Egill Helgason / Kiljan, RÚV

Kristín Svava Tómasdóttir
Skemmtilegasta ljóðabók sem
út hefur komið lengi, en um leið
hárbeitt og ögrandi samfélagsmynd
sem sest að í minninu og vekur óróa.
-fsb

Hvernig ég kynntist fiskunum

★★★★★
Ota Pavel, Gyrðir Elíasson þýddi.
Yndislega fallegt verk. Tregafullt og
kímið í senn.
- þhs

Kafbátakórinn ★★★

Meistaraverkið ★★★
Ólafur Gunnarsson
Fjórtán ólíkar smásögur frá sagnamanni af guðs náð. Grimmd, húmor
og fullkomið vald á forminu.
- fsb

Stórlaxar ★★
Þór Jónsson og Gunnar Bender
Bók sem veiðimenn munu vafalítið
hafa gaman af því að lesa. Nauðsynlegt hefði verið að leggja meiri
vinnu í útlit og nostra eilítið meira við
textann.
- th

Úr þagnarhyl - Ævisaga
Vilborgar Dagbjartsdóttur
Þorleifur Hauksson
Bráðskemmtileg saga merkilegs ljóðskálds og baráttukonu.
- þhs

★★★

Nóvember 1976

Tannbursti skíðafélagsins

Með heiminn í vasanum

★★★★
Anton Helgi Jónsson
Einhver jafnskemmtilegasta ljóðabók
síðari missera.
- þhs

Mannorð ★★★
Bjarni Bjarnason
Lipurlega skrifuð og vel byggð
skáldsaga sem sogar lesandann inn í
heim á mörkum draums og veru og
vekur óþægilegar spurningar.
-fsb

Jarðnæði ★★★★
Oddný Eir Ævarsdóttir
Einkar fallega skrifað verk, óvenjulegt
og fullt af djúpum pælingum.
- þhs

Glæsir ★★★★
Ármann Jakobsson
Fantavel skrifuð og meistaralega
byggð saga sem hefur skírskotanir
jafnt til fortíðar sem nútíðar.
- fsb

Trúir þú á töfra? ★★★★
Vigdís Grímsdóttir
Falleg en ógnvekjandi saga, ljóðræn
- þhs
bæði og taktföst.

Hjarta mannsins ★★★★
Jón Kalman Stefánsson
Glæsilegt lokabindi þríleiksins um
Strákinn og Plássið. Meistaralega
stíluð, sár og hrífandi saga.
- fsb

Allt með kossi vekur ★★★
Guðrún Eva Mínvervudóttir
Dramatísk saga sem glímir við stórar
spurningar en nær ekki flugi þrátt fyrir
prýðilega spretti.
- fsb

Bankastræti núll ★★★
Einar Már Guðmundsson
Ágætis hugleiðingar um hrunið og
eftirmála þess. Fullmikil einföldun á
ferð og lítið um lausnir, en áhugaverð
lesning engu að síður
- kóp

Lygarinn ★★★
Óttar Martin Norðfjörð
Öðruvísi spennusaga sem heldur
lesandanum við efnið allt til loka.

- fsb

Farandskuggar ★★★★
Úlfar Þormóðsson
Vel skrifuð og áhrifamikil saga, sem
lifir með manni lengi.
- fsb

★★★★

Steinunn G. Helgadóttir
Vel ort og myndræn ljóð sem draga
upp sterkar myndir, en eru óþægilega
- fsb
misjöfn að gæðum.

Þórarinn Leifsson
Mögnuð saga af flakki unglings um
Spán og Marokkó og hvernig hann
þokast áfram á þroskaferlinum. - kóp

Haukur Ingvarsson
Brokkgeng saga með kunnuglegum
persónum, en prýðilega stíluð og
bráðskemmtileg.
- fsb

Allt kom það nær ★★★★★
Þorsteinn frá Hamri
Stórvirki frá einu af okkar albestu
skáldum, sem slær nýja tóna og
kemur á óvart í þessari bók.

- fsb

Brakið ★★
Yrsa Sigurðardóttir
Tætingsleg bók þar sem ágæt hugmynd hverfur í langdregnum texta.
- kóp

★★★★
Margrét Örnólfsdóttir
Spennandi unglingabók í háum
gæðaflokki, samin af innilegri löngun
til þess að jafna aðstöðumun barna
og bæta heiminn.
- þhs

Bernskubók ★★★★
Sigurður Pálsson
Heillandi lýsing á uppvexti skálds,
þar sem skynjun barnsins rennur í
gegnum rökhugsun hins fullorðna
manns og skapar dýpt og víddir sem
vandfundnar eru í æviminningum.
- fsb

Valeyrarvalsinn ★★★★★
Guðmundur Andri Thorsson
Undurfalleg saga, sem ilmar af sól og
seltu og mannlegri þrá.
- þhs

Veiðisögur ★★★★
Bubbi Morthens
þroskasaga veiðimanns þar sem
virðingin fyrir laxinum og náttúrunni
- th
er í öndvegi.

Gestakomur í Sauðlauksdal
Sölvi Björn Sigurðsson
Undurvel saminn texti um efni sem
ekki er allra.
- fsb

Kýr Stalíns ★★★
Sofi Oksanen. Þýðing Sigurður
Karlsson.
Sláandi saga sem hristir upp í
lesendum og veitir nýja sýn, en er
ofurlítið langdregin á köflum.
- fsb

Sagan sem ekki mátti segja

Einvígið ★★★

★★

Arnaldur Indriðason
Spennandi og heilsteypt saga með
nokkuð langsóttu plotti sem er
- fsb
snilldarlega leyst.

Ingimar H. Ingimarsson og Þorfinnur Ómarsson
Áhugaverð saga en brotakennd
frásögn skilur eftir margar spurningar
- þsj
sem er ósvarað.

Málverkið ★★★★
Ólafur Jóhann Ólafsson
Eftirminnileg saga, svo vel unnin og
fallega saman sett að það er hreinlega aðdáunarvert.
- þhs

Það sem ég hefði átt að segja
næst ★★
Ingunn Snædal
Húmorísk og kaldhæðin ljóð sem
skemmta við fyrstu sýn en skilja lítið
eftir.
- fsb

2
Kræsingar & kostakjör…
…um jólin
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SUPERBRIGHTS
LED JÓLASERÍUR
Á FRÁBÆRU VERÐI!

2.399 KR
8

ÁÐUR 3998KR

Nú ljóma aftur
ljósin skær
1. 100 LJÓSA LED SERÍA
SAMTENGJANLEG
BLÁ, MARGLIT, RAUÐ EÐA HVÍT
4.199 KR VAR 6.998 KR

5. SAMTENGI – 3JA ÁTTA
779 KR VAR 1.298 KR

2. 100 LJÓSA LED GRÝLUKERTASERÍA, SAMTENGJANLEG
BLÁ, MARGLIT, RAUÐ EÐA HVÍT
4.799 KR VAR 7.998 KR

7. FJÖLSAMTENGI
1.199 KR VAR 1.998 KR

3. 100 LJÓSA LED NETSERÍA,
SAMTENGJANLEG
BLÁ, MARGLIT, RAUÐ EÐA HVÍT
5.399 KR VAR 8.998 KR
4. T–SAMTENGI
719 KR VAR 1.198 KR

6. T–SAMTENGI LANGT
779 KR VAR 1.298 KR

8. FRAMLENGNINGARSNÚRA, 5 METRAR
2.449 KR VAR 3.498 KR
9. 100 LJÓSA LED
SUPERBRIGHT
BLÁ, MARGLIT, RAUÐ EÐA HVÍT
2.399KR VAR 3.998 KR

Skráðu þig á póstlistann á www.netto.is

Tilboðin gilda 15. - 18. desember

Mjódd - Salavegi - Hverafold - Akureyri - Höfn
Grindavík - Reykjanesbær - Borgarnes - Egilsstaðir

eða meðan birgðir endast
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JÓLAVEISLA Kammersveit Reykjavíkur heldur sína árlegu jólatónleika í kvöld þar sem flutt verða verk eftir ítölsk tónskáld.
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Brasilískir gestahljóðfæraleikarar munu koma fram með sveitinni.

Ítölsk kammerjól í Hörpu
Kammersveit Reykjavíkur heldur jólatónleika
með ítölsku ívafi í Hörpu á
morgun. Gestahljóðfæraleikarar frá Brasilíu koma
fram með sveitinni.
K a m mer s veit Reykjav í k u r
heldur sína árlegu jólatónleika
í kvöld. Boðið verður upp á
ítalska jólaveislu í ár en á efnisskránni eru jólakonsertar eftir
ítölsku barokk tónskáldin Arcangelo Corelli, Giuseppe Torelli
og Pietro Antonio Locatelli, Concerto grosso fyrir blokkflautu og
óbó eftir Alessandro Scarlatti og
blokkflautukonsertar eftir Antonio Vivaldi og Nicola Fiorenza, auk
Jólasinfóníu eftir Gaetano Maria
Schiassi.

Þetta eru 38. jólatónleikar
Kammersveitarinnar. Tónleikarnir hafa um árabil verið haldnir í Áskirkju en verða að þessu
sinni í Norðurljósasal Hörpu. „Við
ætlum að búa til frábæra jólastemningu og bregða upp rauðum litum í Norðurljósasalnum,“
segir Guðrún Hrund Garðarsdóttir, víóluleikari og framkvæmdastjóri Kammersveitar Reykjavíkur. Ítalska þemað segir hún
að eigi sér nokkurn aðdraganda.
„Jólakonsert Corellis hefur
verið fastur liður hjá okkur í
gegnum tíðina. Þegar við fórum
að skoða þetta nánar fundum við
fleiri ítölsk tónskáld og fundum fleiri sem sömdu verk fyrir
jólahátíðina. Sum verkanna sem
við flytjum eru kunnugleg en
önnur hafa ekki verið flutt áður
hér á landi, svo ég viti til. Þetta

Bækur ★★

Mozart við kertaljós
Kammertónlist á aðventu 2011
Hafnarfjarðarkirkju mánudag 19. des. kl. 21.00
Kópavogskirkju þriðjudag 20. des. kl. 21.00
Garðakirkju á Álftanesi miðvikudag 21. des. kl. 21.00
Dómkirkjunni í Reykjavík fimmtudag 22. des. kl. 21.00

Camerarctica
Gestur: Daði Kolbeinsson óbó
Miðasala við innganginn, miðaverð kr. 2.500 / 1.500

/mTTJvLASTEMMNING

Eitt andartak í einu
Harpa Jónsdóttir
Salka

Ástir og örlög
þorparanna
Eitt andartak í einu er fyrsta skáldsaga
Hörpu Jónsdóttur, en áður hefur hún
sent frá sér ljóðabók og barnabók. Hér
segir af lífi fólks í óskilgreindu þorpi
á Íslandi og eins og títt er í þorpssögum er höfundi mikið í mun að
koma sem flestum þorpsbúum að í
sögunni þannig að persónur birtast
eins og skrattinn úr sauðarleggnum í einu atriði
t iði eða
ð ttveimur,
i
eru hvorki kynntar til sögunnar né kvaddar, gufa bara upp. Aðalpersónurnar
eru Lárus, borinn og barnfæddur í þorpinu, og aðkomustúlkan Sólveig sem
flýr sollinn í höfuðborginni, komin sjö mánuði á leið. Þau fella að sjálfsögðu
hugi saman en lifa þó ekki lukkuleg upp frá því.
Þótt þorpið sé aldrei nefnt á nafn í sögunni er nokkuð ljóst að það er
Flateyri, vísað er aftur og aftur til „hörmunganna” sem dundu yfir, án þess
þó að nokkru sinni sé nefnt hvaða hörmungar það voru, það á lesandinn
greinilega bara að vita. Hvers vegna var þorpið ekki bara látið heita Flateyri?
Sömuleiðis liggur nokkuð beint við að setja spurningarmerki við hinar
tætingslegu uppdúkkanir ýmissa persóna. Sagan hefði orðið mun heillegri
og sterkari ef hún hefði verið þétt og skerpt og saga aðalpersónanna betur
útlistuð.
Lárus er nokkuð skýrt mótuð persóna en Sólveig er hins vegar huldukona,
kvenmynd eilífðarinnar í bláu, óræð og óútskýrð. Það er stór galli þar sem
örlög hennar verða ansi ótrúleg miðað við þær forsendur sem lesandinn
hefur.
Stíllinn er ekki tilþrifamikill, sagan byggist upp af náttúrulýsingum og
samtölum, sem mörg hver eru grátlega pínleg. Forsaga persónanna er öll í
mýflugumynd og hver klisjan rekur aðra: Þurri alkinn, flagarinn, skólastjórinn, stressaða konan á skrifstofu frystihússins, fúllynda kjaftakellingin, vondi
maðurinn að sunnan og vondar konur að sunnan, vonda tengdadóttirin,
fjárhagslega farsæli maðurinn í frosna hjónabandinu og svo framvegis og
svo framvegis.
Sagan sjálf er hefðbundin ástar- og örlagasaga, minnir á Ingibjörgu Sigurðar upp á sitt besta: trausti, þybbni, feimni, hægláti maðurinn með hjarta
úr gulli tekur að sér stúlkuna og býður henni að leggja heiminn að fótum
hennar, en hún lætur sér ekki segjast. Glefsurnar úr þorpslífinu lífga aðeins
upp á þennan þrautþekkta þráð, en einnig þær eru ansi klisjukenndar og
hefðu þurft að vinnast miklu betur. Harpa hefur hugmyndirnar og eljuna til
að skrifa þær, það sem vantar er vinnsla á textanum, þjöppun og skýrari sýn
Friðrika Benónýsdóttir
á viðfangsefnið.
Niðurstaða: Hefðbundin þorpssaga með velþekktum persónum en nokkuð
óvæntu tvisti.

er kjörið tækifæri til að upplifa
gleði og hátíðleika jólanna í gegnum verk ítölsku meistaranna.“
Gestir Kammersveitarinnar
eru semballeikarinn Claudio
Ribeiro og blokkflautuleikarinn Inês d‘Avena, en þau eiga
það sameiginlegt að vera bæði
af ítölskum ættum en fædd og
uppalin í Brasilíu og nú búsett
og starfandi í Hollandi eftir að
hafa lokið námi við barokkdeild
Konunglega tónlistarháskólans
í Haag. Önnur einleikshlutverk
á jólatónleikunum eru í höndum
Unu Sveinbjarnardóttur konsertmeistara, Helgu Þóru Björgvinsdóttur fiðluleikara, og Matthíasar
Nardeau óbóleikara.
Tónleikarnir verða hljóðritaðir af Ríkisútvarpinu og þeim
útvarpað á öðru degi jóla á Rás 1.
bergsteinn@frettabladid.is

Nordic Affect dreift á
heimsvísu
Íslenski kammerhópurinn Nordic
Affect gerði á dögunum hljómplötusamning við hollenska
útgáfufyrirtækið Brilliant Classics og er geisladiskur með leik
þeirra á leið í verslanir um allan
heim 1. janúar næstkomandi.
Diskurinn verður þó fáanlegur í
12 Tónum fyrir jól. Á diskinum er
að finna verk eftir þýska gömbusnillinginn Carl Friedrich Abel
sem uppi var á 18. öld. Þetta eru
tónsmíðar sem standa á mörkum
barokks og klassíkur og eru ekki
oft fluttar í dag.
Kammerhópurinn Nordic
Affect hefur verið starfræktur
frá árinu 2005 og hefur með tónleikum sínum á Íslandi og víðs
vegar um Evrópu flutt allt frá
danstónlist 17. aldar til raftónsköpunar nútímans og hlotið fyrir
afbragðsdóma.
Aðrar hljóðritanir með hópnum
hafa jafnframt hlotið Kraumsverðlaunin og Íslensku tónlistarverðlaunin. Listrænn stjórnandi
hópsins frá upphafi er Halla
Steinunn Stefánsdóttir.

LANDVINNINGAR Plata kammerhópsins
Nordic Affect verður gefin út um allan
heim í upphafi næsta árs.

Fegurðin býr í bókum
www.crymogea.is

Barónsstígur 27/101 Reykjavík
(354) 511 0910

„Þessa bók
varð ég að eignast“
Önnur
prentun
komin í
verslanir

2. sæti
Bóksala
verðlaun
2011

bbbb ½
„Ég laðast að bókinni, tek andköf
og fyllist lotningu. Mér var
lífsins ómögulegt að slíta mig
frá henni.“
Ingibjörg Dögg Kjartansdóttir
dv

„Mér varð ljóst að þessa bók
varð ég að eignast. Þetta var
svo sterk tilﬁnning að ég trúði
því að ég yrði fremur vansæl
ef ég eignaðist hana ekki ...
Þessi bók er einfaldlega listaverk. Maður ﬂettir henni í
lotningu og fagnar því að eiga
slíka dásemd í bókaskápnum.“
Kolbrún Bergþórsdóttir
Morgunblaðið

„Myndir Benedikts Gröndal eru
í sérﬂokki, innilegar, nákvæmar
og unnar af mikilli ástríðu.“
Ragna Sigurðardóttir
Fréttablaðið

Á bók þessa hef eg gert myndir allra þeirra
fugla sem kallaðir eru íslenskir, en þeir eru
ýmist standfuglar, sem eru hér allt árið, eða
þá farfuglar, sem eru hér á sumrin og verpa
en fara héðan á haustin.

„Fuglateikningar Benedikts
Gröndal eru snilld í lit, formi
og línu. Í þeim er viðkvæmni
og næmni þrungin kyngimögnuðum listrænum krafti.
Ég hef grun um að hann
haﬁ ekki haft grun um það –
að hann haﬁ einungis ætlað
að gera náttúrufræðistúdíu.
Þannig verða oftast bestu
listaverkin til. Í saklausu
meðvitundarleysi.“
Guðmundur Oddur Magnússon
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Samhengi hlutanna?
Bækur ★★
Samhengi hlutanna
Sigrún Davíðsdóttir
Uppheimar

Arnar, sem eitt sinn var lögfræðingur á Íslandi en nú er listamaður í London, missir Huldu kærustu
sína í upphafi sögunnar Samhengi
hlutanna. Hulda var blaðakona sem
rannsakaði umsvif íslenskra auðmanna erlendis, flutti gagnrýna
pistla í íslenska ríkisútvarpið og
var að skrifa bók um efnið þegar
hún lést af slysförum, rétt rúmlega þrítug. Fljótlega eftir dauða
Huldu kemur Raggi, æskuvinur
hennar, til Arnars og stingur upp
á því að þeir haldi verki hennar
áfram og klári að skrifa bókina.
Arnar er ekki of spenntur í fyrstu,
en lætur fljótlega tilleiðast og með
aðstoð Möru (sem er svona Lisbeth
Salander-týpa, rosalega töff, sæt og
eldklár) fylgja þau vísbendingum
Huldu og komast á snoðir um ótrúlega spillingu sem teygir sig vítt og
breitt um Evrópu, jafnt um undirheima í Lettlandi sem uppheima á
Íslandi.
Samhengi hlutanna gerist á árunum 2009-2010 og er „skrifuð inn í“
atburði sem áttu sér stað á þeim
tíma. Í henni koma fram ýmsar
upplýsingar um spillingu á Íslandi,
fyrir og eftir hrun, og því gæti
sagan verið mjög gagnleg til þess
að fræða almenning. Sumt ber lesandi strax kennsl á sem sannleika,
það sem kom fram í Rannsóknarskýrslunni og í fréttum, en hvað
með allt hitt? Hvað er satt og hvað
er sett í söguna til þess að krydda
hana? Fremst í bókinni er prentuð
rullan: „Sagan er skáldskapur og
öll líkindi við einstaklinga og raun-

SIGRÚN DAVÍÐSDÓTTIR

verulega atburði er tilviljun“.
Samt er mjög auðveldlega hægt
að lesa sig í gegnum söguna og
þýða orðin: Hringur=Baugur,
Sleipnir=Glitnir, auðmaðurinn
sem efnaðist í Rússlandi og sagt
er að hafi notið verndar rússnesku
mafíunnar=Tja, hver var það aftur?
Vitaskuld er þessi aðferð vel
þekkt: að flétta saman skáldskap
og sannleika í bók og kalla hana
skáldsögu. En við lestur þessarar
lykilsögu stóð ég mig aftur og aftur
að því að spyrja eins og Lilla Hegga
í Sálminum um blómið: „Er þetta
satt?“
Sigrún Davíðsdóttir hefur augljóslega mikla innsýn í rangala
„íslenska efnahagsundursins“ og
ég vildi að hún hefði skrifað „sanna
sögu“ um málin, fyrir okkur fávísa
fólkið. Mig langar að vita hvort
Ísland var í rauninni stærsta peningaþvottastöð í Evrópu eða hvort
það hljómar bara vel í skáldsögu.
En kannski segir það ýmislegt um
víðtæka spillinguna að ekki sé vogandi að gefa út slíka sögu – og ÞAÐ
er ógnvekjandi.
Ef Samhengi hlutanna er lesin
sem skáldsaga, alveg óháð því hvort
í henni leynist nýr sannleikur eður
ei, þá er hún engan veginn nægi-

lega vel heppnuð.
Hún er of löng
og of fyrirsjáanleg og það eru á
henni augljósir gallar (t.d.
bara á málfari
og stíl). Persónurnar eru líka margar ansi
klisjukenndar. Einkum á það við
um alla vitlausu Íslendingana sem
halda að þeir séu svo spes og að það
sé nauðsynlegt „að skilja Íslendingseðlið“ til þess að skilja bankahrunið. Nýríka fíflið, karlremban,
vændiskúnninn og kókaínhausinn
Óli Örvar og freka mágkonan Rut,
sem unir sér best í óhófinu, er með
þrjú baðherbergi í húsinu en hefur
ekkert vit á listum. Arnar sögumaður þykir mér heldur dauflegur karakter, þó að höfundur nái á
köflum að vekja samúð með honum.
Í lokin skal þó sagt: Margt er
áhugavert í bókinni, einkum fyrir
þau sem eiga auðveldara með að
greina á milli sannleika og skáldskapar en sú sem hér skrifar.
Þórunn Hrefna Sigurjónsdóttir

Niðurstaða: Þörf umræða um spillinguna fyrir og eftir bankahrun, en
fremur klisjukennd skáldsaga og ekki
nægilega vel unnin.

Missir ekki svefn yfir
endurgerð Heimsenda
„Það var strax kominn áhugi áður en við fórum í framleiðslu sem er ekkert skrýtið, þetta er bara þannig
verk. Maður heldur ekkert niðri í sér andanum því
þetta fer núna í eitthvert þróunarhelvíti,“ segir
Ragnar Bragason leikstjóri.
Í gær var greint frá því að bandaríska framleiðslu- og dreifingarfyrirtækið Electus hefði
samið um dreifingu- og endurgerðarrétt á
sjónvarpsþáttaröðinni Heimsendi. Aðalmaður fyrirtækisins er Ben Silverman sem
hefur náð góðum árangri í að endurgera
erlendar sjónvarpsseríur í Bandaríkjunum. Hann á meðal annars heiðurinn af
Ugly Betty og The Office. „Þetta er maðurinn sem byrjaði á þessum endurgerðum í Bandaríkjunum,“ segir Ragnar.
Í fréttatilkynningu sem Saga Film,
POLLRÓLEGUR Ragnar
framleiðandi þáttanna sendi frá sér, er
Bragason er rólegur yfir
haft eftir Kjartani Þór Þórðarsyni að
hugsanlegri endurgerð
fyrirtækið sé himinlifandi með samnHeimsenda í Bandainginn. „Ben Silverman er augljóslega í
ríkjunum.
fremstu röð í að koma alþjóðlegum þáttum til Bandaríkjanna með The Office og
Ugly Betty á ferilskránni.“
- fgg

Við leitum að dugnaðarforkum
Skeljungur óskar eftir að ráða öfluga starfsmenn á fyrirtækjasvið og á Stöðina í Borgarnesi
og á höfuðborgarsvæðinu. Um er að ræða spennandi störf í skemmtilegu vinnuumhverfi.
Stöðvarstjóri

Viðskiptastjóri á fyrirtækjasviði

Vaktstjóri og kassastarfsmenn

Skeljungur óskar eftir að ráða öflugan og
metnaðarfullan stöðvarstjóra á Stöðina í
Borgarnesi. Um er að ræða krefjandi starf fyrir
athafnasaman einstakling.

Við leitum að öflugum og metnaðarfullum einstaklingi
til starfa á fyrirtækjasviði. Um er að ræða fjölbreytt og
krefjandi starf.

Við viljum ráða trausta og samviskusama
starfsmenn í framtíðarstörf.
Um er að ræða stöður vaktstjóra
og kassastarfsmanna á Stöðinni á
höfuðborgarsvæðinu.

Starfssvið:
Starfssvið:
•
•
•
•
•

Daglegur rekstur og umsjón
Áætlanagerð og kostnaðareftirlit
Samskipti við birgja
Eftirlit með rýrnun
Starfsmannamál, s.s. vaktaskipulag, skipulagning
verkefna, þjálfun o.fl.

•
•
•
•
•
•
•

Umsjón með sölu og reikningagerð
Umsjón með birgðahaldi
Aðstoð við innkaup og áætlanagerð
Samskipti við viðskiptamenn og sölumenn
Samskipti við erlenda birgja
Kostnaðareftirlit og birgðamál
Umsjón með gæðamálum

Menntunar- og hæfniskröfur:

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Stúdentspróf eða sambærileg menntun
• Góð þekking á verslunarrekstri og reynsla af
verslunarstörfum
• Færni í mannlegum samskiptum og
stjórnunarhæfileikar
• Frumkvæði

•
•
•
•
•
•
•

Menntun tengd landbúnaði eða öðru sem nýtist í starfi
Reynsla af sölumennsku er kostur
Reynsla af landbúnaði er kostur
Sjálfstæð vinnubrögð og frumkvæði í starfi
Jákvætt hugarfar og hæfni í mannlegum samskiptum
Mjög gott vald á íslensku og ensku
Góð færni í mannlegum samskiptum

Vinsamlegast sækið um á heimasíðu fyrirtækisins www.skeljungur.is eða sendið upplýsingar á
starf@skeljungur.is Nánari upplýsingar veitir Lilja Erla í síma 444 3004.
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Umsóknafrestur er til 31. desember.
Starfsfólk hjá Skeljungi er um 300 og starfar á bensínstöðvum Shell og Orkunnar, veitingastöðum Stöðvarinnar,
við eldsneytisdreifingu í Örfirisey, á Reykjavíkurflugvelli og víða á landsbyggðinni auk ýmissa stjórnunar- og
skrifstofustarfa að Borgartúni 26. Skeljungur leggur áherslu á góða þjónustu við viðskiptavini og að starfsmenn séu
meðvitaðir um gildi félagsins. Boðið er upp á hvetjandi starfsumhverfi með góðum starfsanda og öflugri liðsheild.

Við leggjum áherslu á að í störfin veljist
glaðlegir, dugmiklir og þjónustulundaðir
einstaklingar sem eru reiðubúnir að
leggja sig fram um að mæta kröfum og
væntingum viðskiptavina okkar.
Umsækjendur þurfa að hafa náð
tvítugsaldri.
Vinsamlegast sækið um á heimasíðu
fyrirtækisins www.skeljungur.is eða
sendið upplýsingar á starf@skeljungur.is
Umsóknafrestur er til 31. desember.
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Verkefnisstjóri
Verkefnisstjóri
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Háskóla Íslands

Fasteignin Bjarkardalur 33, Reykjanesbæ, er til sölu en
hún er í eigu þrotabús Týrusar ehf. Um er að ræða þriggja
hæða fjöleignarhús með sex þriggja herbergja og tíu
fjögurra herbergja íbúðum sem eru tilbúnar til innréttinga
auk átta fokheldra bílskúra en fasteignin var byggð var
árið 2009. Íbúðirnar eru 98m2-121m2 að stærð. Óskað er
eftir tilboðum í eignina í heilu lagi.
Fasteignin Reynidalur 1, Reykjanesbæ, er til sölu en hún er
í eigu þrotabús Týrusar ehf. Um er að ræða tveggja hæða
fjöleignarhús með fjórum þriggja herbergja og ellefu
fjögurra herbergja íbúðum. Eignin er fullfrágengin en
fasteignin var byggð árið 2008. Íbúðirnar eru 97m2-118m2
að stærð. Óskað er eftir tilboðum í eignina í heilu lagi.

Rannsóknaþjónusta Háskóla Íslan
Íslands
nds
ds le
leitar að verkefnisstjóra í framtíðarstarf til að sinna ráðgjöf á sviði
hagnýtingar þekkingar,
nga , e
einkaleyfa,
nka
aley a stofnunar sprotafyrirtækja og þjónustu við háskólasamfélagið í sókn
eftir fjármagni til rannsókna
ann ók a og
o þróunar úr innlendum og erlendum samkeppnissjóðum. Starfið felur í sér
þátttöku í alþjóðlegu samstarfi.
Umsækjendur
k
skulu hafa lokið háskólaprófi a.m.k. á meistarastigi á sviði raun- eða lífvísinda, laga-,
verk- eða viðskiptafræða. Reynsla af einhverju eftirfarandi er kostur: fyrirtækjarekstri eða stofnun
sprotafyrirtækja, vinnu við einkaleyfi, annað hvort einkaleyfaumsóknir eða framsalssamninga,
vinnu við umsóknir í alþjóðlega samkeppnissjóði eða reynsla af ráðgjöf og verkefnastjórnun.
Umsóknarfrestur er til 30. desember n.k. Ráðið verður í starfið frá 1. febrúar 2012.
Nánari upplýsingar um starfið á www.starfatorg.is, á heimasíðu
stofnunarinnar www.rthj.hi.is og hjá forstöðumanni,
Ágústi Hirti Ingþórssyni, í síma 525 4900, netfang: ahi@hi.is.

Fasteignirnar seljast í núverandi ástandi sem væntanlegir
tilboðsgjafar eru beðnir að kynna sér rækilega.
Allar nánari upplýsingar fást hjá skiptastjóra þrotabús
Týrusar ehf., Guðna Bergssyni hdl., sími 515-7400,
gudni@lr.is.

/mTTJvLASTEMMNING

Eignirnar verða sýndar áhugasömum kaupendum á
milli kl. 13-14, þriðjudaginn 20. desember.

Tæknistjóri hitaveitu
Veitusvið Orkuveitu Reykjavíkur óskar eftir að ráða vélaverkfræðing.
Önnur sambærileg menntun kemur einnig til greina.
Tæknistjóri hitaveitu gegnir lykilhlutverki í uppbyggingu, rekstri og afkomu hitaveitunnar og stuðlar með frumkvæði
og metnaði að hagkvæmum og öruggum rekstri stærstu hitaveitu landsins. Tæknistjóri heyrir undir forstöðumann
tækni á veitusviði. Veitusvið annast rekstur og uppbyggingu allra veitukerfa Orkuveitunnar, sinnir eftirliti og viðhaldi
og hefur með höndum stjórnun og vöktun á öllu kerfinu.

Starfs- og ábyrgðarsvið:

Menntunar- og hæfnikröfur:

• Leiðir uppbyggingu og þróun hitaveitunnar
• Stýrir áætlanagerð hitaveitunnar
• Þátttaka í stefnumótun hitaveitunnar og sviðsins í heild
• Skilgreinir hönnunarforsendur fyrir uppbyggingu og öruggan rekstur
• Ábyrgð á forgangsröðun fjárfestinga og gangsetningu verkefna
• Heildaryfirsýn og eftirlit með allri virkni veitunnar
• Mótun á gjaldskrá veitunnar og eftirlit með tekjustreymi
• Vöktun á arðsemi og afkomu veitunnar
• Leiðir samningagerð fyrir hönd veitunnar
• Samskipti fyrir hönd hitaveitunnar við sveitarfélög og hagsmunaaðila

• Próf í vélaverkfræði eða önnur sambærileg menntun
• Frumkvæði, metnaður, sveigjanleiki og eldmóður í starfi
• Reynsla af hitaveitukerfum, dælubúnaði og stýrikerfum æskileg
• Þekking og menntun í viðskiptafræðum kostur en ekki skilyrði
• Almenn rekstrar- og hönnunarreynsla æskileg en ekki skilyrði
• Mjög góð tölvukunnátta
• Mjög góð færni í mannlegum samskiptum
og sjálfstæði í vinnubrögðum
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Umsóknarfrestur er til 2. janúar 2012.

Umsjón með úrvinnslu umsókna hafa
Helga Jónsdóttir (helga.jonsdottir@capacent.is) og Hilmar Garðar Hjaltason
(hilmar.hjaltason@capacent.is) hjá Capacent Ráðningu.
Umsækjendur eru vinsamlega beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Capacent
Ráðninga: www.capacent.is. Umsóknum eiga að fylgja ítarlegar starfsferilskrár og
kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir
hæfni viðkomandi í starfið.

• Orkuveita Reykjavíkur rekur stærstu jarðvarmaveitu í heimi.

Orkuveita Reykjavíkur er orku- og veitufyrirtæki sem á hagkvæman og
sjálfbæran hátt tryggir lífsgæði og hæfni samfélagsins og hefur það hlutverk
að veita íbúum og atvinnulífi grunnþjónustu með veiturekstri. Starfssvæði
Orkuveitu Reykjavíkur nær til Suður- og Vesturlands auk höfuðborgarsvæðisins.
Hjá fyrirtækinu starfa 450 manns með mikla reynslu og þekkingu.
Hjá fyrirtækinu er lögð áhersla á jafnrétti og eru einstaklingar af báðum kynjum
hvattir til að sækja um.

www.or.is
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HVAÐ? HVENÆR? HVAR?
Laugardagur 17. desember

Ástkær eiginkona mín, móðir og tengdamóðir,

Soffía Guðmundsdóttir

➜ Tónleikar

➜ Uppákomur

15.00 Fjölskyldustuðhljómsveitin

12.00 Fjölbreytt og skemmtileg dag-

Pollapönk fagnar útgáfu nýjustu plötu
sinnar, Aðeins meira Pollapönk, á
Græna hattinum á Akureyri. Miðaverð
er 2.000 krónur.

tónlistarkennari,

skrá í Café Flóru í Grasagarðinum.
Kaffihúsið og jólabasarinn eru opin frá
kl. 12-18. Jólalegar veitingar og ljúfar
stundir í fallegu umhverfi. Nánari upplýsingar á Grasagarður.is.

➜ Dansleikir

sem lést fimmtudaginn 8. desember, verður jarðsungin frá
Dómkirkjunni mánudaginn 19. desember kl. 13. Þeim sem vilja
minnast hennar er bent á að láta líknarfélög njóta þess.
Jón Hafsteinn Jónsson
Guðmundur Karl Jónsson
Olga Björg Jónsdóttir
Nanna Ingibjörg Jónsdóttir
Jón Ingvar Jónsson
Brigitte M. Jónsson

stjórnar bíósýningunni. Miðaverð er kr.
1.700.
20.00 Heimildarleikritið Elsku barn er
sýnt í Borgarleikhúsinu. Miðaverð er kr.
4.400.

23.59 Hljómsveitin Á móti sól leikur á

jóladansleik Spot í Kópavogi.
23.59 Hljómsveitin Span heldur próflokaball á Úrillu Górillunni við Gullinbrú.
Miðaverð 1.500 krónur.

➜ Ljósmyndasýningar

Jólaball – Jólaball !

20.00 Tónlistarmaðurinn Mugison
heldur fría tónleika í Félagsheimili
Bolungarvíkur.
21.00 Blúsharmónían kemur fram
á Bar 11. Sveitina leiða þeir Tómas
Axel Ragnarsson munnhörpuleikari og
söngvari og Skúli Þórðarson gítarleikari
og söngvari.
22.00 Hjalti Þorkelsson heldur tónleika
ásamt gestum á Ob-La-Dí-Ob-La-Da,
Frakkastíg 8. Miðaverð er 1.000 krónur.

13.00 Ljósmyndasýning Ingibjörns

Guðjónssonar opnuð í Bókasafni
Kópavogs. Myndirnar eru prentaðar á
striga og strekktar á ramma. Þær eru
allar til sölu.

➜ Tónlist

Seyðisfirði. Opið fyrir alla meðan húsrúm leyfir.
17.00 Boðið verður upp á ítalska jólaveislu á jólatónleikum Kammersveitar
Reykjavíkur í Norðurljósasal Hörpu.
Miðasala á Harpa.is.
20.30 Ragga Gröndal og dúettinn
Song for Wendy, skipaður þeim
Bryndísi Jakobsdóttur og Mads Mouritz,
standa fyrir tvöföldum útgáfutónleikum
í Fríkirkjunni. Ragga Gröndal flytur lög
af nýjustu plötu sinni Astrocat Lullaby
og Song for Wendy fagnar fyrstu plötu
sinni Meeting Point. Sérstakur gestur á
tónleikunum verður Sigríður Thorlacius.
Miðaverð er 1.500 kr. á midi.is en 2.000
kr. við inngang.
20.00 Breiðfirðingakórinn heldur sína
árlegu jólatónleika í Fella- og Hólakirkju. Einsöngvari er Davíð Ólafsson.
Aðgangseyrir er kr. 2.000.- en frítt fyrir
12 ára og yngri. Kaffi og piparkökur í
hléi.

➜ Leiklist
14.00 Gaflaraleikhúsið heldur sýningu

á Jóla Trúðabíói. Frábær skemmtun fyrir
alla fjölskylduna. Miðaverð er kr. 1.700.
16.00 Síðustu sýningar á jólasýningu
Leikfélagsins Peðsins, gamansöngleiknum Andakt eftir Guðjón Sigvaldason í leikstjórn Vilhjálms Hjálmarssonar.
Tónlistin er eftir Kormák Bragason, Inga
Gunnar Jóhannsson, Ásgeir Jónsson,
Magnús R. Einarsson og Tómas Tómasson. Sýnt er klukkan 16 og 18 á Gallerý
Bar 46, Hverfisgötu 46.

➜ Sýningar

Brú félag stjórnenda (áður Verkstjórafélag Reykjavíkur)
heldur sitt árlega jólaball að Hótel Loftleiðum
Víkingasal, þriðjudaginn 27. desember 2011 kl. 17.00.
Frítt er inn á ballið fyrir félagsmenn og gesti þeirra.
Skráning er á skrifstofu félagsins s. 562-7070 eða senda
tölvupóst bfs@bfs.is fyrir 23. desember n.k.
Stjórn og starfsfólk óskar félagsmönnum sínum og
fjölskyldum þeirra, Gleðilegra jóla og farsæls nýs árs.

13.00 Jólasýning Árbæjarsafns verður

22.00 Útvarpsþátturinn Skýjum ofar

22.30 Hljómsveitin GusGus ætlar að

koma aðdáendum sínum í jólagírinn
með tónleikum á Nasa. 20 ára aldurstakmark og miðaverð er kr. 2.900.
22.00 Jólaball íslenskra neðanjarðar
danstónlistarmanna er haldið á Faktorý.
Fram koma: Óli Ofur, Karíus og Baktus,
Orang Volante, Steve Sampling, Juan
Solo og Hregg. Sérstakur gestur kvöldsins verður Thor (Þórhallur Skúlason),
stofnandi Thule Records.
23.30 Contalgen Funeral leikur á Kantinum í Grindavík.
15.00 Andkristnihátíðin verður haldin
í tíunda sinn á Gauk á Stöng. Fyrri hluti
tónleikanna hefst klukkan 15. Aðgangseyrir er 500 krónur og ekki er aldurstakmark. Klukkan 20 verður staðurinn
rýmdur og hefst seinni hluti tónleikana
klukkan 21. Þá kostar 1.000 krónur inn
og aldurstakmark er 20 ár. Nánar á
Facebook.

➜ Leiklist
14.00 Sýningar á Jóla Trúðabíói fara

fram í Gaflaraleikhúsinu. Um er að
ræða einstakt samspil klassískra gamanmynda og leikhúss þar sem trúðahópur

Contemporary Icelandic
Literature
Bókadómar Hallbergs Hallmundssonar
Dómar um verk Steinunnar
Sigurðardóttur, Þorsteins frá
Hamri, Ólafs Jóhanns
Sigurðssonar, Einars Más
Guðmundssonar ásamt dómum
um verk 97 ann¬arra
íslenskra rithöfunda
Fyrr á árinu dó Hallberg Hallmundsson áður en
honum tókst að koma bókadómum sínum úr World Litera
ture Today á prent. Ættingjar
hans hafa nú gefið þessa
bókadóma frá New York út en þeir taka
yfir árin 1970-2002.Ritið er allt á ensku
og því upplögð gjöf fyrir menningarþyrsta
erlenda vini.
Dreifing: JPV.

Bækurnar fást helst í búðum fyrir erlenda ferðamenn.

snýr aftur með 15 ára afmælissamkomu á skemmtistaðnum Barböru,
Laugavegi 22. Plötusnúðar: Addi, Eldar,
Reynir, Bjarki, Agilla, Héðinn, Kristinn,
Bjössi, Hugh Jazz, Plasmic og erlendur
leynigestur. Aðgangseyrir er 200 krónur,
en 500 krónur eftir miðnætti.

opin til kl.17.00. Þar er hægt að fylgjast
með hvernig undirbúningur jólanna
fór fram í gamla daga. Aðgangseyrir er
kr. 1.000 fyrir fullorðna en ókeypis fyrir
börn, ellilífeyrisþega og öryrkja.

➜ Upplestur

➜ Fyrirlestrar
13.00 Dr. Terry Gunnell heldur erindi
í fyrirlestrarsal Þjóðminjasafns Íslands
um íslenska jólasiði í aldanna rás, frá
heiðnum goðum til hrekkjóttra íslenskra
jólasveina. Fyrirlesturinn er á ensku.
Eftir fyrirlesturinn verða léttar veitingar
í boði The English-Speaking Union á
Íslandi. Aðgangur er ókeypis og eru allir
velkomnir.
➜ Myndlist
17.00 Breski portrettlistamaðurinn

16.00 Rithöfundarnir Hallgrímur
Helgason, Vigdís Grímsdóttir, Yrsa Sigurðardóttir og Steinunn G. Helgadóttir
lesa upp úr bókum sínum á stofuupplestri á Gljúfrasteini. Ókeypis aðgangur
og allir velkomnir.

Nikhil Nathan Kirsh opnar dyrnar að
Austurstræti 3 og sýnir verk sín. Nikhil
mun gefa plaköt frá sýningunni Portraits
Of Concession sem hann hélt í London
2009. Aðeins 22 fyrstu gestirnir eiga
kost á að fá frítt eintak.

22.00 Kvikmyndin Christmas Vacation
verður sýnd í þynnkubíói Priksins.

➜ Markaðir

12.00 Fjölbreytt og skemmtileg dag-

12.00 Kraumur ætlar að opna

Vonarstræti 4b fyrir tónlistarfólki og slá
upp basar á tveimur hæðum þar sem
fólk getur gert góð kaup beint af bandi.
Þarna hafa boðað komu sína Reykajvík!,
amiina, Nóra, Nola, Sóley, Low Roar,
Paradísarborgarplötur og fleiri. Kaffi,
kakó og eitthvað fleira gott í boði fyrir
gesti.
14.00 ARTÍMA gallerí listfræðinema
við Háskóla Íslands verður með listaog hönnunarmarkað frá kl. 14-19 að
Smiðjustíg 10.
14.30 Jólaþorpið í Hafnarfirði er opið
frá 13-18. Útijólaball með Sigga Hlö kl.
14.30 og margt fleira.

Sunnudagur 18. desember
➜ Tónleikar
16.00 3 Voices og Beatur halda

tónleika á heimili söngvaskáldanna Uni
og Jóns Tryggva, Merkigili á Eyrarbakka.
Notaleg jólastemning. Frítt inn en frjáls
framlög vel þegin.
20.00 Tónlistarmaðurinn Mugison
heldur fría tónleika í félagsheimilinu á

➜ Kvikmyndir

➜ Uppákomur
skrá í Café Flóru í Grasagarðinum.
Kaffihúsið og jólabasarinn eru opin frá
kl. 12-18. Jólalegar veitingar og ljúfar
stundir í fallegu umhverfi. Nánari upplýsingar á Grasagarður.is.

➜ Dansleikir
20.00 Danshljómsveitin Klassík

leikur fyrir dansi á dansleik Félags eldri
borgara í Reykjavík að Stangarhyl 4.
Aðgangseyrir er 1.500 krónur en 1.300
krónur fyrir félagsmenn FEB.

➜ Myndlist
15.00 Ragna Sigurðardóttir myndlistargagnrýnandi og rithöfundur tekur þátt í
spjalli um sýningu Daða Guðbjörnssonar Á slóðum Ódysseifs, en hún skrifar
texta um verk og feril Daða í bók sem
kom út samhliða sýningunni. Sýningarspjallið er á Kjarvalsstöðum.
➜ Markaðir
13.00 Jólaþorpið í Hafnarfirði er opið

frá 13-18. Útijólaball með Dasbandinu
kl. 15.
Upplýsingar um viðburði sendist á
hvar@frettabladid.is.

BESTA GLÆPASAGAN
MEST SELDA BÓKIN
Glæpafélag Vestfjarða valdi Brakið eftir Yrsu Sigurðardóttur
sem bestu glæpasögu ársins 2011

Mestölulisti Eymundsson • Allar bækur • 7.-13.12.2011. Bóksölulistinn • Allar bækur • 4.-10.12.2011

★★★★

„VIRKIL
OG ÍSKÖ EGA FÍN; MYRK
LD. EINS
OG HAFIÐ
– Anna L
.“
ilja Þó
risdó
blaðinu ttir,

DYNAMO REYKJAVÍK

Morgun

★
★
★
★
„ÆSISPENNANDI“
ndsdóttir, DV

Kristjana Guðbra

„Enn ein frábær bók frá Yrsu,
ein af þeim betri að mínu mati.“
GUÐRÍÐUR HARALDSDÓTTIR, VIKUNNI

„Tryllingur af bestu gerð
... æsispennandi og blóðugur
hryllingur með dulrænni dramatík.“
KRISTJANA GUÐBRANDSDÓTTIR, DV
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5.500.000

ÍSLENSKAR KRÓNUR kostaði mótorhjólið sem
Britney Spears gaf kærasta sínum Jason Trawick í
afmælisgjöf en hann varð fertugur 15 desember.

folk@frettabladid.is

Í DÓMARASÆTIÐ Howard Stern
verður dómari í bandarísku þáttunum
America´s Got Talent.

Stern fer í
dómarasætið
Útvarpsmaðurinn umdeildi
Howard Stern tekur við af Piers
Morgan sem dómari í bandarísku
hæfileikaþáttunum America´s
Got Talent. Hinn 57 ára Stern
stjórnar útvarpsþætti á stöðinni
Sirius XM. Hann gengur núna
til liðs við þau Howie Mandel og
Sharon Osbourne sem hafa dæmt
í þáttunum við hlið Morgans.
Stern er þekktur fyrir að segja
skoðanir sínar umbúðalaust og
hefur margoft komið sér í vanda
vegna þess. Hann segist búast
við því að eiga eftir að særa einhverja í þáttunum.

Kurt Vile
á toppnum
Bandaríski trúbadorinn Kurt
Vile á plötu ársins, Smoke Ring
for My Halo, samkvæmt nýjum
lista tónlistarveitunnar Gogoyoko.com. Önnur plata Bon Iver
situr í öðru sætinu og í því þriðja
er Sin Fang með plötuna Summer
Echoes. Í fjórða sæti er enska
hljómsveitin Radiohead með plötuna King of Limbs og þar á eftir
kemur Tune-Yards með Who Kill.
Listi Gogoyoko nær yfir þrjátíu
plötur alls, bæði innlendar og
erlendar, og hægt er að hlusta á
þær allar og kaupa á síðunni.

ÁNÆGÐUR MEÐ VIÐTÖKURNAR Alex, Einar og Emil hafa undanfarna mánuði undirbúið opnun Nam í tveimur löndum, í Svíþjóð og á Íslandi.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Meistarakokkur eldar á bensínstöð
Alex Sehlstedt er matreiðslumaðurinn sem sér
um matinn á nýja asíska
skyndibitastaðnum Nam.
Hann hefur eldað á Michelinstað og rekið sína eigin
veitingastaði, en langaði
að kynna asíska matargerð
sína fyrir fleira fólki.
„Mér finnst gaman að gera eitthvað alveg nýtt,“ segir sænski
meistarakokkurinn Alex Sehlstedt
sem á heiðurinn að matseðli nýs
veitingastaðar Serrano-manna,
Nam.
Alex gekk til liðs við þá Einar
Örn Einarsson og Emil Helga Lárusson sem yfirmatreiðslumaður Serrano-staðanna í Svíþjóð,

en hann er eftirsóttur kokkur í
heimalandi sínu og hefur unnið á
Michelin-veitingastað ásamt því að
reka sína eigin staði sem notið hafa
mikilla vinsælda. Hann stökk svo
á tækifærið til að þróa hugmynd
að nýjum asískum skyndibitastað
með tvíeykinu, því að eigin sögn
þrífst hann á áskorunum og nýjungum. „Ég hef alltaf haft mestan
áhuga á því að gera eitthvað sem
hefur ekki verið gert áður. Fyrir
fimmtán árum opnaði ég til dæmis
veitingastað með miðausturlenskri
matargerð í Svíþjóð, en þá skildi
enginn af hverju ég var að því.“
Alex stofnaði svo annan veitingastað í Stokkhólmi og bauð þar
upp á kínverska „fine-dining“ matargerð, sem er öðruvísi asískur
matur en fólk á Vesturlöndum á að
venjast að sögn kokksins. „Eftir að

ég hætti með hann langaði mig að
finna leið til að kynna þessa matargerð fyrir fleira fólki, og datt þá í
hug að hægt væri að gera það með
veitingastað sem væri hversdagslegur, fljótlegur og ódýr, í samvinnu við Einar og Emil.“
Nam opnaði í vikunni á N1-bensínstöðinni á Bíldshöfða, og það má
ímynda sér að stökkið sé frekar stórt fyrir kokkinn sem hefur
unnið að þróun matseðilsins undanfarna mánuði. Hann viðurkennir að hann sakni þess að elda á
fínu veitingahúsi, en honum finnist þetta verkefni skemmtilegt og
spennandi og hugmyndin frábær.
„Ég hef trú á þessari hugmynd að
geta boðið upp á bragðgóðan mat
úr fersku hráefni á góðu verði.
Annað sem mig langar að koma
til leiðar er að hækka virðingar-

stig kínverskar og asískrar matargerðar hér. Þetta er ekki allt matur
sem bragðast eins, líkt og margir
virðast halda. Þeir hafa ekki haft
tækifæri til að komast að öðru,
en núna bjóðum við upp á mat frá
Kína, Kóreu og öðrum löndum,
sem Íslendingar hafa ekki smakkað áður.“
Alex er á leið aftur til Stokkhólms en hlakkar til að fylgjast
með viðtökum Íslendinga á veitingastaðnum. „Ég þekki Reykjavík
náttúrulega ekki mjög vel en mér
fannst að einhverju leyti undarlegt
að byrja með staðinn á bensínstöð.
Hins vegar hefur verið löng röð hjá
okkur síðan við opnuðum, ég vona
að það haldi áfram að vera mikið
að gera svo að við getum opnað
fleiri staði í borginni.“
bergthora@frettabladid.is
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Metnaðurinn hvarf

Ólafur Arnalds tjaldar öllu til

Strákasveitin, eða kannski karlayfirgaf sveitina 2004, snúi aftur
og syngi með sveitinni á síðustu
sveitin, Westlife missti metnaðtónleikaferðinni. „Hann verður
inn fyrir því sem hún var að gera
alltaf klikkaður í mínum huga,“
og ákvað þess vegna að slíta samsegir Kian við Daily Mail. „En
starfinu.
Þetta kemur fram í viðtali við
hann er frábær manneskja og mér
sveitarmeðlimi í breska blaðinu
þykir vænt um hann. Þegar hann
Daily Mail.
yfirgaf okkur fannst mér eins og
„Sem hljómsveit en ekki sem
hann fengi aldrei að snúa aftur.
einstaklingar misstum við bara
Hann gat aldrei hugsað sér að láta
metnaðinn,“ hefur Daily Mail eftir
fjóra aðra stráka segja sér fyrir
verkum.“ Byrne bætir því við að
Nicky Byrne. „Um leið og hungrið
ef McFadden snúi
hverfur verður þú að horfast í augu
aftur verði það
við sjálfan þig og
mjög sérstakt.
taka ákvörðun eins
„Við vonu mst
og alvörumaður.“
til að geta
Kian Egen og
Byrne útisunglok a ek k i
ið með
að Bria n
honum
UNDIRBÚA LOKAFERÐINA Strákarnir í
einn
McFaddWestlife eru nú að undirbúa síðustu
en, sem
daginn.“
tónleikaferðina og útiloka ekki að glataði

Ólafur Arnalds kemur fram
í Hörpu í kvöld. Hann tjaldar öllu til á tónleikunum
og flytur meðal annars inn
þýska starfsmenn og sérhannaðan ljósabúnað.

sonurinn, Brian McFadden, snúi aftur.

Ný raunveruleikastjarna stígur fram
Leikarinn og leikstjórinn Clint Eastwood mun að öllum líkindum koma fram í
raunveruleikaþætti
eiginkonu sinnar og
d æt ra . Þ át t u r i n n
verður framleiddur
af E! sjónvarpsstöðinni, þeirri sömu og
framleiðir þættina
um Kardashian-fjölskylduna.
Í þát t u nu m fá
áhorfendur að fylgjast með lífi Dinu CLINT EASTWOOD

Eastwood og dætranna Morgan og Francescu og mun Clint
sjálfum bregða fyrir í
einhverjum þáttanna.
Áhorfendur fá einnig
innsýn í hvernig það
er að vera „Hollywood royalty“, eða
blátt blóð í Hollywood
eins og það yfirleggst
á íslensku. Það kemur
fáum á óvart að aðdáendur leikarans eru
lítt hrifnir af þessum
áformum hans.

„Þetta er nokkuð klappað og klárt.
Það þarf bara að selja þessa síðustu miða,“ segir tónlistarmaðurinn Ólafur Arnalds.
Ólafur er á meðal duglegustu
tónlistarmanna landsins og hefur
verið iðinn við útgáfu og tónleikahald víða um heim undanfarin ár.
Hann kemur fram í Norðurljósasal
Hörpunnar í kvöld klukkan 20, en
hann kom fram í sama sal á Iceland Airwaves-hátíðinni í október.
Hvernig gengur miðasalan?
„Hún gengur reyndar mjög vel.
Þetta klárast. En maður er alltaf stressaður þangað til miðarnir klárast. Þeir þurfa að klárast,“
segir Ólafur, sem ætlar að tjalda
öllu til í kvöld. Viðbúnaðurinn
verður sá sami og á tónleikaferðum hans úti í heimi, en hann hefur
ekki fengið tækifæri til þess fyrr
en nú. „Við höfum alltaf verið með
flott sjóv þegar við erum að túra.
Það hefur aldrei tekist að gera það
hér heima því hljóð- og ljósamennirnir mínir eru Þjóðverjar og það
þarf að koma þeim hingað heim til
að gera þetta. Svo eru græjur sem
þarf að fljúga með til landsins, sérhönnuð ljós og annað slíkt,“ segir
Ólafur.
Er eina vitið að reiða sig á þýsku
nákvæmnina í þessu?
„Já, það er eina vitið (hlær).“
Tónleikar Ólafs í Hörpunni á
Airwaves þóttu vel heppnaðir
og hann er ánægður með húsið.
„Ég fíla Hörpu, ég verð að segja

SPENNANDI ÁR FRAM UNDAN Ólafur sendir frá sér þriðju breiðskífuna á næsta ári.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Ég hefði ekki getað
fundið betri söngvara,
ég prófaði marga. Arnór var
einhvern veginn bestur.
ÓLAFUR ARNALDS
TÓNLISTARMAÐUR

það,“ segir hann. „Ég skammast
mín ekkert fyrir að finnast þetta
yndislegt hús og glæsileg viðbót
við tónlistarlífið hérna. Auðvitað
er eitthvað sem má slípa — þetta
er glænýtt. Ég segi ekki að mér
finnist allt frábært, en í heildina
er þetta mjög jákvætt. Og þetta er
geðveikur tónleikastaður.“
Erlendir gestir hafa verið í
meirihluta á tónleikum Ólafs á
Íslandi, sérstaklega á Airwaves
þar sem þeir hafa ávallt verið í

meirihluta. Býst hann við löndum
sínum á tónleikana í þetta skipti?
„Já, ég vona það. Það er samt
fólk að fljúga til landsins til að
koma á tónleikana. Einhverjir frá
Bretlandi og Bandaríkjunum. En
þetta er bara eitthvað sem ég hef
séð út undan mér.“
Ólafur er byrjaður að leggja
drög að næsta ári og á meðal þess
sem er fyrirhugað er þriðja breiðskífan, sem kemur út í haust. „Þar
er hann Arnór úr Agent Fresco
að syngja með mér. Þetta verður fyrsta platan með söng. Hann
verður líka með mér í kvöld,“ segir
Ólafur. Spurður hvernig samstarfinu miði segir hann það ganga
mjög vel. „Útkoman hingað til er
algjör snilld. Ég hefði ekki getað
fundið betri söngvara, ég prófaði
marga. Arnór var einhvern veginn
bestur.“
atlifannar@frettabladid.is
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Rooney Mara í hlutverki tölvuhakkarans
Lisbeth Salander í
nýju myndinni.

Þrautseigur þríleikur
Kvikmyndin The Girl with the
Dragon Tattoo, sem er bandaríska útgáfan af sænsku Millennium-myndinni, er á leiðinni
í bíó hérlendis 21. desember. Ef
eitthvað er að marka áhugann á
Millennium-bókunum þremur

eftir Stieg Larsson og sænsku
myndunum sem voru gerðar
eftir henni má búast við því að
hún eigi eftir að njóta mikilla
vinsælda og einnig hinar myndirnar tvær sem eru væntanlegar
í kjölfarið.

MILLENNIUM-TÖLFRÆÐI:
Sænska myndin The Girl
with the Dragon Tattoo í
heiminum:

6

milljónir áhorfenda

Samanlagt áhorf á Millennium-myndir á Íslandi:
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þúsund manns

Sænska myndin The Girl
with the Dragon Tattoo á
Íslandi:

52

þúsund áhorfendur

Áhorfstekjur Millenniummynda í Bandaríkjunum:

2,7

milljarðar króna

Seldar Millennium-bækur
í heiminum:

Seldar Millenniumbækur á Íslandi:

62

40

milljónir

þúsund
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DANIEL RADCLIFFE

NORDIC PHOTOS/GETTY

ROBERT PATTINSON

(1 MILLJARÐUR)

(750 MILLJÓNIR)

Johnny Depp er einn vinsæl-

Pattinson nær að skjótast fram
úr mótleikkonu sinni og unnustu,
Kristen Stewart, með því að leika í
kvikmyndinni Water for Elephants.
Að sjálfsögðu er það Twilight-myndin
Breaking Dawn sem skilar honum
þessum árangri en því má ekki
gleyma að Water for Elephants skilaði
117 milljónum í miðasölu þrátt fyrir
að vera fremur „ódýr“ í framleiðslu.

asti leikari Hollywood um
þessar mundir. Fjórða
sjóræningjamyndin
um Jack Sparrow
fleytir honum í
þriðja sætið en
hin myndin hans
á árinu, The Rum
Diary, hefur
reynst flopp í
miðasölu.

(1,3 MILLJARÐAR)
Þrátt fyrir að hafa aðeins leikið í
einni mynd á árinu trónir Daniel
Radcliffe á toppi listans. Harry Pottergengið samanstendur auðvitað
af þremur leikurum, Radcliffe,
Emmu Watson og Ron
Weasley, en engum
sem séð hefur
síðustu Pottermyndina dylst að
þetta er myndin
hans Radcliffe;
hann er nánast
í hverri einustu
senu.

JOHNNY DEPP

SHIA LABEOUF
(1,1 MILLJARÐAR)
Shia er í sömu stöðu og
Radcliffe, hann getur þakkað
þriðju Transformers-myndinni,
Dark of the Moon, að hann nær
silfursætinu. Leikarinn hefur hins
vegar lýst því yfir að hann muni
ekki leika í fjórðu myndinni og því má
fastlega gera ráð fyrir því að LaBeouf
verði víðsfjarri þegar þessi sami listi
verður birtur á næsta ári.

HINIR
6.Kristen Stewart
7.Vin Diesel
8.Dwayne Johnson
9.Paul Walker
10.Ed Helms

Daniel Radcliffe
galdramaður
í miðasölu

Bandaríska fjármálatímaritið Forbes hefur tekið
saman lista yfir þá leikara
sem trekktu hvað mest að
í bíó, hvað peninga varðaði. Fáum kemur á óvart að
þar skuli Daniel Radcliffe,
sjálfur Harry Potter, tróna
á toppnum.

Forbes skoðaði þær kvikmyndir
sem voru vinsælastar á árinu og
hvaða leikarar báru þær uppi. Og
komust þá að þessari, nánast eðlilegu, niðurstöðu að Daniel Radcliffe væri sá leikari sem skilaði
besta búinu í Hollywood þetta
árið. Radcliffe og LaBeouf verða
hins vegar eflaust báðir víðs-

fjarri þegar árið 2012 verður gert
upp, Harry Potter hefur sagt sitt
síðasta og LaBeouf vill ekki leika
oftar í Transformers. Forbes
telur því líklegt að Tom Cruise og
Daniel Craig muni taka sér sæti
í efri lögum listans; Cruise muni
njóta góðs af Mission Impossibleæðinu sem mun ganga yfir heiminn og Craig verður hvorki slyppur né snauður þegar Karlar sem
hata konur og Skyfall hafa verið
gerðar upp.
Athygli vekur að Forbes velur
þrjár stjörnur í fimmtu Fast and
the Furious-myndinni, þá Paul
Walker, Vin Diesel og Dwayne
Johnson. Þá eru tveir leikarar
úr annarri Hangover-myndinni
á listanum og jafnmargir úr síðustu Twilight-mynd, Breaking
Dawn.
freyrgigja@frettabladid.is

BRADLEY COOPER
(743 MILLJÓNIR)
Árið 2011 hefur reynst
Bradley Cooper ákaflega
gjöfult. Hann var
útnefndur kynþokkafyllsti karlmaður í heimi
og svo slógu
báðar myndir
hans í gegn.
Hangover II
þykir reyndar
töluvert síðri
en fyrirrennarinn en náði
engu að síður
þeim glæsilega
árangri að verða
sjötta mest sótta
kvikmyndin
á heimsvísu. Limitless
reyndist síðan
óvæntur gleðigjafi í buddu
Cooper, hún
náði að
hala inn 162
milljónir.

FULL BÚÐ AF
KJÓLUM OG PILSUM
FYRIR JÓLIN

BIRNA Concept Shop
Skólavörðustíg 2, 101 Rvk.
S: 445-2020

FRÍ HEIMSENDING ÚT DESEMBER

BIRNA Pop-Up Markaður
Dalsbraut 1, 600 Akureyri.

NÝTT KORTATÍMABIL.
OPIÐ TIL KL 22 FRAM AÐ JÓLUM.

www.birna.net
www.birnashop.net

REKIN AÐ HEIMAN Svo getur farið að
Courtney Love verði rekin að heiman á
næstunni.

Vill reka
Love úr íbúð
Rokkekkjan Courtney Love á það
á hættu að vera rekin út af heimili sínu í New York. Konan sem
hefur leigt henni íbúðina síðastliðna tíu mánuði er orðin langþreytt á Love og segir hana hafa
eyðilagt íbúðina. Hún heldur því
einnig fram að söngkonan skuldi
henni fúlgur fjár í leigu. Málið
verður flutt fyrir dómstólum
á Manhattan 21. desember. Að
sögn leigjandans stóð það skýrt í
leigusamningnum að ekki mætti
breyta neinu innanhúss en Love
lét það sem vind um eyru þjóta
og setti þar upp veggfóður og
málaði allt upp á nýtt.
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TÓNLISTARMAÐURINN,
ATHAFNAMAÐURINN,
ELDHUGINN OG
ÓLÍKINDATÓLIÐ LÍTUR
UM ÖXL

Gleðileg jól

Matvara, bækur og
fullt af jólagjöfum!

... allt fyrir börnin

Íþrótta- og útivistarvörur fyrir alla
fjölskylduna

585 7355 / kronan.is

565 6500 / ﬁfa.is

585 7220 / intersport.is

Blóm og
skreytingar

Húsgögn og gjafavara.
Jólaskraut.

Stærsta golfverslun
landsins

567 0760

585 7200 / husgagnahollin.is

577 2525 / orninngolf.is

Gjafakort
sem hægt er að nota
hvar sem er

Gott úrval
af snyrtivörum og
gjafavöru

Bakarí og kafﬁhús

444 7000 / arionbanki.is

568 7040 / apotekarinn.is

533 3000 / bakarameistarinn.is

Runni

Verið velkomin

Jólahöllin
Húsgagnahöllin Bíldshöfða
Fullt hús af frábærum
jólagjöfum
Njóttu þessa að gera jólainnkaupin
í notalegu umhverﬁ.
OPIÐ ALLA DAGA

Lukkuﬂakk

í dag kl. 14:30-16, allir vinna
Jólasveinarnir mæta með lukkuhjólið og leyfa öllum að
taka þátt, allir vinna, sá sem lendir á snjósleðanum fer
í pott, dregið verður um ﬁmm sleða, hver að andvirði
13.990 kr. Vinningar afhentir 20. desember.

Myndataka
með jólasveininum kl. 14:30-16
Komdu í Húsgagnahöllina með börnin í jólaskapi og
fáðu ókeypis mynd með jólasveininum.

Jólasveinninn
gefur nammi í dag kl. 14:30-16
Jólasveinninn verður með eitthvað skemmtilegt í
pokahorninu og gefur börnunum óvæntan glaðning.
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Skíðaferð í
fyrsta sinn
Celine Dion ætlar að halda upp
á sautján ára brúðkaupsafmælið sitt með því að fara með fjölskyldunni í skíðaferð. Kanadíska söngkonan ætlar að skíða í
fjöllum Utah ásamt eiginmanni
sínum Rene Angelil, tíu ára syni
þeirra Rene-Charles og hinum
fjórtán mánaða tvíburum, Eddy
og Nelson. „Tvíburarnir ætla að
leika sér í snjónum,“ sagði Dion í
viðtali við Hello!. Dion og Angelil
giftu sig í Quebec í Kanada árið
1994.

Sýndu skartgripi og fatnað úr eigin smiðju
Fatahönnuðurinn Gúrý Finnbogadóttir og gullsmiðurinn
Breki Magnússon héldu sýningu á verkum sínum á Kex
Hosteli á fimmtudagskvöldið. Parið hefur verið búsett í
Víetnam undanfarin ár þar sem það hefur þróað hönnun
sína samhliða öðrum verkefnum. Fatalínan nefnist Gury
og skartgripalínan ber heitið Zero6. Margir lögðu leið sína
í Kex til að fagna með parinu og skoða herlegheitin.

GÓÐIR GESTIR Edda Dröfn Daníelsdóttir,

VÖKTU ATHYGLI Bæði skartgripirnir og

Mæja Daníelsdóttir og Greg Downing
létu sig ekki vanta.

fatnaðurinn vöktu athygli gestanna og
sumir skoðuðu handverkið betur en aðrir.

BROSMILDAR Sigrún Rut Hjálmarsdóttir og leikkonan Nanna Kristín Magnúsdóttir
voru að sjálfsögðu mættar en Nanna Kristín er systir Breka.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

HÖNNUÐURNIR Gúrý Finnbogadóttir og Breki Magnússon voru ánægð með kvöldið.

TÍSKUSÝNING Fyrirsætur gengu um og sýndu viðstöddum hönnun Gúrýar.

Alli abstrakt nennti í viðtal
„Þetta er svona einn dagur á viku sem maður
lætur eins og algjör letingi. Þetta lag var gert
á svoleiðis degi,“ segir rapparinn Alexander Jarl Abu-Samrah, betur þekktur sem Alli
abstrakt.
Alli sendi nýlega frá sér myndband við lagið
Nenni ekki, sem hefur vakið talsverða athygli
á myndbandasíðunni Youtube. Í laginu túlkar
Alli mikinn letingja, en hann segir mánudagana oftast verða fyrir barðinu á letinni. „Því
miður,“ segir hann.
Alli var að læra undir jarðfræðipróf þegar
Fréttablaðið hafði samband en tók sér smá hlé
til að ræða við blaðamenn, gegn því að viðtalið
yrði ekki of langt. Í laginu Nenni ekki virðist
hann vera undir miklum áhrifum frá íslenskum röppurum á borð við Sjöberg og Skytturnar. Hann staðfestir það. „Ég er undir miklum
áhrifum frá þeim. Ég elska Sjöberg og Skytturnar, þeir eru hestu áhrifavaldarnir mínir
ásamt Forgotten Lores,“ segir hann.
Plata er á leiðinni frá Alla á næstunni, en
hann ætlar að gefa hana á netinu. „Ég ákvað
að gefa hana frítt út, ég nennti ekki að standa
í neinu veseni,“ segir hann, „Hún er tilbúin en
ég er að redda umslaginu og svoleiðis.“
- afb

NENNI EKKI Mánudagar eru oftast letidagar hjá Alla abstrakt.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
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Aniston prófaði að nota bótox
Oft hafa verið uppi kenningar
um fegrunaraðgerðir Jennifer
Aniston en hún hefur hingað til
neitað því staðfastlega að hafa átt
nokkuð við útlit sitt.
Núna hefur hún þó viðurkennt
að hafa prófað að sprauta fegrunarlyfinu bótoxi í andlit sitt en
að hún hafi hætt því strax aftur.
„Fólk heldur að ég sé alltaf að
sprauta mig með bótoxi en ég
geri það ekki.
Ég hef hins vegar prófað það
og get vel skilið hvernig hægt er
að ánetjast því.
Allar þessar fegrunarleið-

Bale vísað á
brott í Kína
Christian Bale var meinað að
hitta Chen Guangcheng sem er
í stofufangelsi í Kína eftir að
hafa barist fyrir auknum mannréttindum þar í landi. Leikarinn
er staddur í Kína til að kynna
myndina The Flowers of War
sem gerist þar á fjórða áratugnum. Þegar hann ætlaði að heimsækja Guangcheng með tökulið
frá CNN með í för var honum
vísað á brott. „Ég er ekkert
hugrakkur. Ég vil bara styðja
við bakið á fólki sem býr hérna
og stendur upp í hárinu á yfirvöldum og hefur verið lamið og
fangelsað,“ sagði
Bale. „Mig langaði bara að heilsa
þessum manni
og segja honum
hversu mikinn
innblástur hann
hefur veitt
mér.“

Í KÍNA Bale
var meinað
að hitta
mannréttindafrömuð í
Kína.

NÚMER EITT Lagið Jólanótt með White
Signal var kjörið besta jólalagið.

White Signal
sigurvegari
Sigurvegari í Jólalagakeppni
Rásar 2 árið 2011 er hljómsveitin
White Signal frá Reykjavík og
Hafnarfirði. Lag hennar, Jólanótt, er eftir Guðrúnu Ólafsdóttur við texta Guðrúnar og Katrínar Helgu Ólafsdóttur og hlaut það
flest atkvæði hlustenda Rásar 2.
White Signal skipa fimm fjórtán
til sextán ára gamlir tónlistarmenn.
Í öðru sæti var lagið Desember
eftir Hólmfríði Ósk Samúelsdóttur í flutningi dúettsins SamSam
sem hún skipar ásamt systur
sinni, Gretu Mjöll Samúelsdóttur.

ir fara mér bara alls ekki og ég
lít fáránlega út,“ sagði leikkonan í viðtali á dögunum. Aniston
var nýverið valin mest aðlaðandi kona allra tíma af tímariti
vestanhafs, en hún segir að hún
hafi lengi vel ekki verið örugg í
eigin líkama. „Mamma mín var
fyrirsæta og hugsaði mikið um
útlit, þannig að ég gerði uppreisn
þegar ég var unglingur sem fólst
í því að gerast „goth“.
Það tók mig mörg ár að vera
nógu sjálfsörugg til að hætta að
fela mig á bak við grímu af farða
og líða vel í eigin skinni.“

Hávært borðhald
Angelina Jolie skilur ekki þann mikla áhuga sem fólk
hefur á einkalífi hennar því sjálf segist hún lifa ósköp
viðburðasnauðu lífi þar sem allt snúist um barnauppeldi.
Jolie segist leggja mikið upp úr því að fjölskyldan sameinist yfir kvöldmatnum hvert kvöld en viðurkennir að borðhaldið geti verið ansi líflegt á stundum.
„Við borðum saman sem fjölskylda öll kvöld. Okkur
Brad finnst það mikilvægt. En það getur orðið villt,
í fimm mínútur sitja allir kyrrir og hljóðlátir og svo
byrja lætin,“ sagði leikkonan sem á sex börn með
sambýlismanni sínum, leikaranum Brad Pitt.

NÁTTÚRULEG Aniston notar sólarvörn

með SPF 60 til að vernda húðina gegn
geislum sólarinnar.

HÁVÆRT BORÐHALD Angelina Jolie segir fjöl-

skylduna borða saman kvöldmat öll kvöld.
NORDICPHOTOS/GETTY
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Tónlist ★★★★
Astrocat Lullaby
Ragga Gröndal

Fyrsta flokks
poppplata
Astrocat Lullaby er sjöunda plata
Ragnheiðar Gröndal og sú fyrsta
sem hún sendir frá sér undir nafn-inu Ragga Gröndal. Ragnheiður err
búin að vera ein af okkar bestu
söngkonum lengi, en hún hefur
gert ólíka hluti tónlistarlega. Hún
byrjaði sem djasssöngkona, en
fór svo út í popp og ýmis afbrigði af þjóðlagatónlist.
Plöturnar hennar hafa verið misspennandi þó að hún hafi oftast haldið
ákveðnum gæðastandard í því sem hún hefur sent frá sér.
Ragga semur öll lögin á Astrocat Lullaby, flest ein, en þrjú með öðrum
og hún útsetur þau að mestu sjálf ásamt Guðmundi Péturssyni. Og það
er óhætt að segja að hún hafi dottið niður á mjög góða tónlistarblöndu í
þetta skiptið. Það er hægt að greina áhrif frá bæði djassi og þjóðlagatónlist
á Astrocat Lullaby, en útkoman er mjög sérstakt og
persónulegt afbrigði af popptónlist. Útsetningarnar
eru frábærar, ekki síst raddútsetningarnar. Flutningurinn er líka afbragðsgóður, eins og við var
að búast þegar maður skoðar flytjendalistann.
Og lagasmíðarnar eru bæði vel samsettar og
grípandi. Platan líkist ekki beint neinni annarri
plötu, en á stöku stað kemur Kate Bush
samt upp í hugann, t.d. í poppsmellinum
Unconditional Love.
Tvö síðustu lög plötunnar eru gerð
með bresku hljómsveitinni The
Fancy Toys. Þau eru aðeins léttari
en annað á plötunni, en passa
samt ágætlega inn í heildarmyndina. Fín lög bæði tvö.
Á heildina litið er Astrocat
Lullaby afbragðsplata. Að mínu
mati besta plata Ragnheiðar
Gröndal til þessa.
Trausti Júlíusson

Niðurstaða: Afbragðspoppplata frá
frábærri söngkonu.

GAMAN SAMAN Nýjasta par bæjarins, þau Bryndís Ásmundsdóttir leikkona og Fjölnir Þorgeirsson hestamaður, létu sig ekki vanta

í útgáfuhófið.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

SPJÁTRUNGAR
FÖGNUÐU
Starfsmenn Herrafataverslunar Kormáks og
Skjaldar hafa tekið sig saman gefið út tímaritið
Spjátrungur en útgáfu þess var fagnað á fimmtudagskvöldið. Tímaritið á að fanga gamlan anda
og hefur verslunin fengið til liðs við sig drengi
úr Leikfélagi Menntaskólans við Hamrahlíð sem
ætla að gefa vegfarendum miðbæjarins tímaritið
um helgina. Margt var um manninn í Kjörgarði
þegar sem skálað var í Bríó.

EIGENDURNIR Kormákur og Skjöldur voru að vonum
ánægðir með blaðið Spjátrung.

¿ ¾
HERRALEGIR Magnús Berg Magnússon, Emil Guðmundsson og Hjalti Axel Yngvason voru ábúðarmiklir.

HRESSAR Jóhanna Marteinsdóttir, Herdís Jónsdóttir, Hildur Gunnlaugsdóttir,

Sigrún Edda og Sigríður Rafnsdóttir fjölmenntu í útgáfuhófið.

á Ug

REFFILEGIR Guðbrandur, verslunar-

HÖNNUNARHJÓN Þau Bergþóra
GÓÐIR GESTIR Júlíus Þorfinnsson, Kristján
stjóri herrafataverslunarinnar, og Friðrik Guðnadóttir og Jóel Pálsson hjá Farmers Björn Þórðarson og Kristján Jónsson stilltu sér
Svanur skemmtu sér vel.
Market voru vel klædd að vanda.
upp fyrir ljósmyndara.

 áUGTMMNT

Coppola leikstýrir
auglýsingu
4+0).700+©/É4#.+0&
+ã'47/É

Næsta samstarfsverkefni tískurisans H&M verður við ítalska
tískuhúsið Marni og var engin
önnur en Sofia Coppola fengin
til að leikstýra auglýsingu fyrir
verkefnið. Auglýsingin var tekin
upp í Marokkó nú í október og
verður sýnd í kvikmyndahúsum,
sjónvarpi og á Netinu.
Samstarf þessara þriggja á án
efa eftir að verða forvitnilegt og

sagði Coppola í viðtali við WWD.
com að hún hafi haft gaman af
verkefninu. „Mér finnst frábært
að H&M skuli með þessu gera
hátísku aðgengilega öllum og
Consuelo, hönnuður Marni, er
einnig einlægur og áhugaverður
hönnuður sem er annt um vinnu
sína. Þannig að ég naut þess að
vinna með þessum aðilum,“ sagði
leikstjórinn.

VINNUR MEÐ H&M Sofia Coppola var

fengin til að leikstýra auglýsingu fyrir
afrakstur samstarfs H&M og Marni.
NORDICPHOTOS/GETTY

Fylgir
meðan
birgðir
e n d as t

Fylgir
meðan
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Fylgir
meðan
birgðir
e n d as t

Vodafone 858

Samsung Galaxy Y

LG Optimus Hub

19.990 kr.

24.990 kr.
staðgreitt

39.990 kr.

staðgreitt

eða 1.666 kr. á mánuði
í 12 mánuði

eða 2.083 kr. á mánuði
í 12 mánuði

eða 3.333 kr. á mánuði
í 12 mánuði

staðgreitt

Fylgir
meðan
birgðir
e n d as t

Fylgir
meðan
birgðir
e n d as t

Fylgir
meðan
birgðir
e n d as t

Nokia 500

Samsung Galaxy W

Nokia N9 16 GB

39.990 kr.

59.990 kr.

109.990 kr.

staðgreitt

eða 3.333 kr. á mánuði
í 12 mánuði

staðgreitt

staðgreitt

eða 6.111 kr. á mánuði
í 18 mánuði

eða 4.999 kr. á mánuði
í 12 mánuði

Snjallræði í
jólapakkann
Komdu við í verslunum Vodafone
og fáðu stórsnjalla síma af öllum
stærðum og gerðum í jólapakkann.
Fjölskyldu-ALIAS spilið fylgir með
völdum símum á meðan birgðir
endast.

Þín ánægja er okkar markmið
vodafone.is
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TOM CRUISE, SIMON PEGG, PAULA PATTON OG
JEREMY RENNER Í BESTU HASARMYND ÁRSINS!
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MILLI TVEGGJA STUÐMANNA María Rut Reynisdóttir, framkvæmdastjóri Íslensku tónlistarverðlaunanna, greinir frá tilnefningunum.

Beggja vegna hennar eru Stuðmennirnir fyrrverandi, Egill Ólafsson og Ragnhildur Gísladóttir.

Mugison með sex tilnefningar

KLIKKAÐASTA GRÍNMYND ÁRSINS

FRÁBÆR TEIKNIMYND FYRIR ALLA FJÖLSKYLDUNA

EGIL
ILSH
SH
HÖ
ÖL
LL

ÁLFA
ÁL
FABA
FA
BAKK
BAKK
BA
KKA
A

MISSION IMPOSSIBLE 4 kl. 1 - 4 - 5:10 - 8 - 10:50
2D
MISSION IMPOSSIBLE 4 VIP
kl. 2 - 5:10 - 8 - 10:502D
HAROLD AND KUMAR 3D Ótextuð
kl. 5:50 - 8 - 10:10 3D
STÍGVÉLAÐI KÖTTURINN M/ ísl. Tali kl. 2 - 3:40
3D
STÍGVÉLAÐI KÖTTURINN M/ ísl. Tali kl. 1:30 - 3:40 - 5:50 2D
PUSS IN BOOTS Ótextuð M/ ensku. Tali kl. 10:20
2D
A GOOD OLD FASHIONED ORGY
kl. 10:50
2D
HAPPY FEET 2 M/ ísl. Tali
kl. 1 (eingöngu lau.) 3D
HAPPY FEET 2 M/ ísl. Tali
kl. 1 - 3:20 - 5:40
2D
TWILIGHT
kl. 8 - 10:50
2D
THE HELP
kl. 8
2D
TOWER HEIST
kl. 8
2D

12
VIP

16
L
L
L
16
L
L
12
L
12

AK
A
KU
UR
RE
EY
YRII

STÍGVÉLAÐI KÖTTURINN 3D ísl tal
HAROLD AND KUMAR 3D
MISSION: IMPOSSIBLE 4
HAPPY FEET TWO
THE TWILIGHT SAGA: BREAKING DAWN
A GOOD OLD FASHIONED ORGY

L

kl. 2 - 4
kl. 5:50

3D
3D

kl. 8 - 10:50
kl. 2 - 4

2D
2D

12

kl. 5:40 - 8
kl. 10

2D
2D

12

16

L

16

SELFO
SE
OS
SS

MISSION IMPOSSIBLE 4
PUSS IN BOOTS M/ ísl. Tali
TOWER HEIST

MISSION IMPOSSIBLE 4
kl. 5:10 - 8 - 10:50 2D
HAROLD AND KUMAR 3D Ótextuð
kl. 5:40 - 8 - 10:10 3D
STÍGVÉLAÐI KÖTTURINN m/ísl tali kl. 1:20 - 3:30 - 5:40 3D
STÍGVÉLAÐI KÖTTURINN m/ísl tali kl. 1:20 - 3:30 - 5:40 2D
TWILIGHT: BREAKING DAWN PART 1 kl. 8 - 10:30
2D
HAPPY FEET TWO m/ísl tali kl. 1:20 - 1:20 - 3:30 í 3D ogg 2D
THE IDES OF MARCH
kl. 8
2D
SEEKING JUSTICE
kl. 10:20
2D

kl. 2 - 5:20 - 8 - 10:40

12

kl. 2 - 4 - 6
kl. 8 - 10.20

L

MISSION IMPOSSIBLE 4
HAROLD AND KUMAR Án texta
JACK AND JILL
PUSS IN BOOTS m/ísl.tali
HAPPY FEET 2 m/ísl.tali

12
16
L
L
12
L

16

2D 12

kl. 5:50 - 8 - 11:10

3D 16

kl. 1:30 - 3:40 - 5:50

3D

L

kl. 1:30 - 3:40

2D

L

kl. 8 - 10:10

2D 16

kl. 1 - 3:20
KEFL
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KEFL
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A
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K
kl. 8 - 10:50

3D L
2D

12

kl. 5:50

3D 16

kl. 2 - 4 - 6 - 8 - 10

2D

L

kl. 1:30

3D

L

kl. 3:40

2D

L

Sex íslenskar plötur hlutu Kraumsverðlaunin í gær, eða nýjustu plötur ADHD, Lay Low, Reykjavík!,
Samaris, Sin Fang og Sóleyjar. Að
mati dómnefndarinnar eiga þær
það sameiginlegt að vera frumlegar, spennandi og skemmtilegar.
Alls voru tuttugu plötur tilnefndar
til verðlaunanna en formaður dómnefndar er blaðamaðurinn Árni
Matthíasson.
Kraumur mun leggja metnað

við að styðja alla þá titla sem eru
valdir á Kraumslistann, frekar en
að einblína á eina einstaka verðlaunaplötu. Sjóðurinn mun styðja
við Kraumslistaplöturnar og jafnframt auka við möguleika listamannanna á bak við þær að koma
verkum sínum á framfæri erlendis.
Tilnefningar til Íslensku tónlistarverðlaunanna voru einnig
tilkynntar í gær. Mugison og GusGus fengu flestar tilnefningar,
fyrir plöturnar Haglél og Arabian
Horse, eða sex talsins. Á eftir þeim
komu Lay Low og Björk með fimm
tilnefningar hvor og Of Monsters
and Men með þrjár.
Íslensku tónlistarverðlaunin
verða afhent í Silfurbergi, Hörpu,
29. febrúar.

TILBOÐSBÍÓ

JÓLAMYNDIN 2011

H.S.S., MBL.

JÓLAMYNDIN 2011

Sjáðu nýja
myndbandið með

JUSTIN BIEBER
í þrívídd á undan
myndinni!

92% ROTTENTOMATOES
GLERAUGU SELD SÉR

5%

ALVIN
L OG ÍKORNARNIR 3 KL. 1 (TILBOÐ) - 3.30 - 5.50 - 8 L
MI - GHOST PROTOCOL
KL. 6 - 8 - 10.50
16
MI - GHOST PROTOCOL LÚXUS KL. 2 - 5 - 8 - 10.50
16
STÍÍGVÉÉLAÐI KÖTT
ST
Ö URINN 3D
KL. 1 (TILBOÐ) - 3.30 - 5.50 L
ARTÚR
Ú BJARGAR JÓÓLUNUM 3D KL. 1 (TILBOÐ) - 3.30 - 5.50 L
ARTÚR BJARGAR JÓLUNUM 2D KL. 1 (TILBOÐ) - 3.30
L
IMMORTALS
T 3D
KL. 10.10
16
ÆVINTÝ
ÆVI
NTÝRRI TINN
INNAA 3D
KL. 9 - 10
10.10
10
7
JACK AND JILL
KL. 8
L

HÁSKÓ
Á ÓLABÍÓ
ÍÓ

5%

NÁNAR Á MIÐI.IS

ALVIN
L OG ÍKORNARNIR 3
KL. 4 (TILBOÐ) - 6 - 8 L
ARTÚR BJARGAR JÓLUNUM 3D KL. 3.40 (TILBOÐ) - 5.50 L
TROPA
P DE ELITE
KL. 8 - 10
16
IMMOR
IMM
ORTTALS 3D
KL. 1100.30
30
16
JACK AND JILL
KL. 3.40 (TILBOÐ) - 5.50 - 8 - 10.10 L
IN TIME
KL. 5.30 - 8 - 10.30 12
NÁNAR Á MIÐI.IS
L OG ÍKORNARNIR 3
LVIN
KL. 2 (TILBOÐ) - 4
12
THE RUM DIARY
KL. 8 - 10.10
12
MONEYBALL KL. 8 - 10.20 L / ELÍAS KL. 2 (TILBOÐ) - 4 L
JACK AND JILL KL. 6 L / ARTÚR 3D KL. 6
L

SÝNING
0

Tilnefningar til Íslensku tónlistarverðlaunanna
Mugison 6
GusGus 6
Lay Low 5
Björk 5
Of Monsters and Men 3

LAUGARDAGUR - SUNNUDAGUR
ALVIN OG ÍKORNARNIR 3 KL. 1
STÍGVÉLAÐI KÖTTURINN 3D KL. 1
ARTÚR 3D/2D
KL. 1

L
L
L

ALVIN OG ÍKORNARNIR 3
ARTÚR 3D
JACK AND JILL

L
L
L

KL. 4
KL. 3.40
KL. 3.40

SPARBÍÓ

MERKTAR MEÐ GRÆN
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ÍNU
NUGGUULU
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SAMBÍÓAA KR
KR. 10
1000
00 Á GRÆ
ÆNNTT OG KR
KR. 75
KR.
750 Á AP
APPE
PELS
LSSÍÍN
ÍNUG
UGUL
ULT

www.laugarasbio.is

KL. 10.0

ADHD - ADHD2
Lay Low - Brostinn strengur
Reykjavík! - Locust Sounds
Samaris - Hljóma þú (ep)
Sin Fang - Summer Echoes
Sóley - We Sink
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BORGARBÍÓ

-bara lúxus sími 553 2075

Miðasala og nánari upplýsingar

POWER

Verðlaunaplötur Kraums

12

-F.G.G., FBL.

SMÁR
Á ABÍÓÓ

ÁRIÐ GERT UPP

KAUPTU Á NETINU OG FÁÐU SENT Í TÖLVUPÓSTI

TOM CRUISE, SIMON PEGG, PAULA PATTON OG
JEREMY RENNER Í BESTU HASARMYND ÁRSINS!
H.V.A., FBL.

Tilkynnt var um verðlaunaplötur Kraums í gær og
einnig um tilnefningar til
Íslensku tónlistarverðlaunanna.

12

KR
K
RIN
INGL
GL
GLUN
LUN
U NII
kl. 5:40 - 8:20 - 10:10

MISSION IMPOSSIBLE 4
HAROLD AND KUMAR 3D Ótextuð
STÍGVÉLAÐI KÖTTURINN M/ ísl. Tali
STÍGVÉLAÐI KÖTTURINN M/ ísl. Tali
TRESPASS
HAPPY FEET 2 M/ ísl. Tali

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

MEÐ STUÐNINGI REYKJAVÍKURBORGAR OG KVIKMYNDAMIÐSTÖÐVAR ÍSLANDS

ÍSLENSKT
TAL

CAFÉ/BAR, opið 17-23 / www.bioparadis.is / midi.is

ÍSLENSKT
TAL

Tilboð í bíó. Gildir á fyrstu sýningar dagsins.

LAUGARÁSBÍÓ

Sýningartímar

MISSION IMPOSSIBLE

7, 10(POWER)

ALVIN OG ÍKORNARNIR 3

2(700 kr), 4, 6

THE RUM DIARY

8, 10.30

ÍSLENSKT STÍGVÉLAÐI KÖTTURINN 3D 2(950 kr), 4, 6
TAL
ARTÚR BJARGAR JÓLUNUM 3D 2(950 kr), 4
BLITZ

8, 10.15

LAUGARDAGUR OG SUNNUDAGUR: WE NEED TO TALK
ABOUT KEVIN 20:00, 22:00  HJEM TIL JUL 18:00, 20:00
 RARE EXPORTS 20:00, 22:00  Á ANNAN VEG 18:00 
ELDFJALL 18:00  SUPERCLASICO 18:00, 20:00  PARTIR
18:00, 22:00
ÍSL. TEXTI / ENGLISH SUBTITLES.

VERTU FASTAGESTUR!
Ódýrara í bíó með aðgangskortum!
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DEILDARBIKAR HSÍ mun fara fram á milli jóla og nýárs líkt og síðustu ár. Fjögur efstu liðin í N1deildunum fyrir jól taka þátt. Í karlaflokki munu Fram, FH, Haukar og HK etja kappi en í kvennaflokki eru það
Valur, Fram, HK og Stjarnan. Leikið verður í Strandgötu og mótið er spilað 27. og 28. desember.

sport@frettabladid.is

Stjarna Filippseyinga tryggði sér
treyju Beckhams á blaðamannafundi
Grindvíkingurinn Ray Anthony Jónsson hefur verið á ferð og flugi síðastliðið ár með landsliði Filippseyja.
Bakvörðurinn hefur lent í ýmsum skemmtilegum ævintýrum á árinu og á dögunum hlotnaðist honum sá
heiður að spila gegn David Beckham. Ray gaf ofurstjörnunni óvart olnbogaskot í leiknum.
FÓTBOLTI Fyrir rúmu ári var GrindSIGFÚS SIGURÐSSON Er í 28 manna

hópnum hjá Guðmundi Guðmundssyni.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Hverjir koma til greina á EM?

Ólafur og Sigfús á listanum
HANDBOLTI Guðmundur Guð-

mundsson landsliðsþjálfari þurfti
að senda inn lista með 28 leikmönnum til EHF í gær. Aðeins
leikmenn af þessum lista koma
til greina í 16 manna hópinn fyrir
Evrópumeistaramótið í janúar.
Þann hóp þarf að tilkynna eigi
síðar en 14. janúar.
Landsliðsfyrirliðinn Ólafur
Indriði Stefánsson er í hópnum
þó svo að hann sé nýbyrjaður að
spila og hafi gefið í skyn að hann
þurfi að hvíla í janúar. Guðmundur hefur því ekki gefið upp alla
von um að nýta krafta Ólafs en
það kemur í ljós síðar hvort Ólafur fer með til Serbíu.
Einnig vekur athygli að Sigfús
Sigurðsson er á þessum lista en
Guðmundur opnaði dyrnar fyrir
Sigfúsi á dögunum. Sigfús hefur
tekið sig hraustlega í gegn, er
kominn í ágætis form og vonast
enn eftir því að fá kallið frá Guðmundi á nýjan leik.
Ekkert pláss er þó fyrir Ægi
Hrafn Jónsson sem æfði með
landsliðinu á dögunum. Sigurbergur Sveinsson er heldur ekki
í myndinni. Þá er áhugavert að
sjá Valsarann fyrrverandi Ingvar
Árnason í forvalshópnum en
hann spilar nú í Noregi.
- hbg

Forvalshópurinn
Markverðir:
Björgvin Páll Gústavsson*
Magdeburg
Hreiðar Levý Guðmundsson*
Nötteroy
Aron Rafn Eðvarðsson
Haukar
Birkir Ívar Guðmundsson
Haukar
Aðrir leikmenn:
Arnór Atlason*
AG
Ingvar Árnason
Viking
Sturla Ásgeirsson
Valur
Bjarki Már Elísson
HK
Fannar Þór Friðgeirsson
Emsdetten
Oddur Gretarsson*
Akureyri
Snorri Steinn Guðjónsson*
AG
Ólafur Guðmundsson
Nordsjælland
Róbert Gunnarsson*
RN Löwen
Arnór Þór Gunnarsson
Bittenfeld
Ólafur Gústafsson
FH
Ásgeir Örn Hallgrímsson*
Hannover
Ingimundur Ingimundarson*
Fram
Sverre Jakobsson*
Grosswallstadt
Rúnar Kárason
Bergischer
Kári Kristján Kristjánsson *
Wetzlar
Þórir Ólafsson*
Kielce
Aron Pálmarsson*
Kiel
Alexander Petersson*
Füchse Berlin
Ólafur Bjarki Ragnarsson
HK
Sigfús Sigurðsson
Valur
Guðjón Valur Sigurðsson*
AG
Ólafur Indriði Stefánsson*
AG
Vignir Svavarsson*
Hannover
* Var á HM 2011

víkingurinn Ray Anthony Jónsson
valinn í landslið Filippseyja. Faðir
Rays er íslenskur en móðir hans
frá Filippseyjum. Þar sem hann
hafði aldrei leikið fyrir A-landslið
Íslands var hann gjaldgengur í filippseyska landsliðið.
Ray ákvað að stökkva til og taka
slaginn. Hann sér ekki eftir því í
dag. Hann er nýkominn heim eftir
enn eina ævintýraferðina, þar sem
hann lék með landsliðinu gegn
David Beckham og félögum í LA
Galaxy. Leikið var í Maníla á Filippseyjum.
„Þetta var mögnuð reynsla. Það
var samt leiðinlegt að tapa svona
stórt og í raun algjör óþarfi. Þeir
refsuðu okkur samt grimmilega,“
sagði Ray, en leiknum lyktaði með
6-1 sigri Galaxy. Ray sagði að talsvert hefði munað um að tvo fasta
varnarmenn vantaði í lið Filippseyja.
Ray spilar sem vinstri bakvörður hjá landsliðinu og batt því
nokkrar vonir við að mæta Beckham, sem leikur oftar en ekki á
hægri kantinum. Beckham lék
aftur á móti sem djúpur miðjumaður í leiknum og Ray gat því lítið
tekið á honum.

Magnað að fylgjast með Beckham
í návígi
„Hann var ekkert mikið að rekja
boltann. Það var ein snerting og
svo snilldarsending. Maður hefur
oft séð þetta í sjónvarpinu en loksins sá maður þetta beint. Þetta eru
ótrúlegar spyrnur og líka svo fastar. Það var magnað að fylgjast með
honum,“ sagði Ray og mátti heyra
að draumur hefði verið að rætast
með því að spila gegn Beckham.
„Daginn fyrir leik fórum við
allir að horfa á æfingu með þeim.
Það eiga margir mynd af sér þar
sem þeir standa við hlið Beckhams
en ég vildi eiga mynd þar sem ég
er að berjast við hann á vellinum.
Ég var spenntastur fyrir að fá svoleiðis mynd og hún náðist. Það var
snilld,“ sagði Ray, en hann náði
líka að fara í taugarnar á ofurstjörnunni.
„Ég gaf honum óvart olnbogaskot. Hann var ekki sáttur við
það. Hann bölvaði eitthvað og ætlaði svo í ökklann á mér. Hann hitti
mig ekki og var reiður við mig,“
sagði Ray og hló við. „Hann fór
samt lítið í návígi og hoppaði upp
úr öllum tæklingum. Hann vildi
greinilega ekki meiða sig enda
með lausan samning.“
Fékk frí frá æfingu til þess að
biðja um treyju Beckham
Ansi sérstök uppákoma átti
sér stað daginn fyrir leik þegar
stærsta stjarna filippseyska landsliðsins, Phil Younghusband, mætti
á blaðamannafund með Beckham
og tryggði sér keppnistreyju Beckhams eftir leikinn.

SKREFI Á UNDAN BECKHAM Ray Anthony er hér með boltann í leiknum gegn Galaxy og sjálfur David Beckham þjarmar að

Grindvíkingnum. Ray náði að pirra Beckham í leiknum.

„Hann fékk frí á æfingu til þess
að fara á blaðamannafundinn. Þar
stóð hann upp fyrir framan alla og
spurði hvort Beckham myndi ekki
gefa honum treyjuna eftir leikinn.
Beckham gat ekki sagt nei enda í
erfiðri stöðu. Þetta var helvíti gott
hjá honum,“ sagði Ray. Beckham
deildi út treyjum þennan daginn
því er hann kom af velli afhenti
hann frægasta íþróttamanni Filippseyja, hnefaleikamanninum
Manny Pacquiao, líka treyju.
„Þetta var líka mjög sérstakur
leikur og okkur leið eins og á útivelli enda flestir að styðja Beckham. Við vorum meira að segja
sendir í búningsklefa aðkomuliðsins á meðan Galaxy var í okkar
klefa. Dómgæslan var meira að
segja afar hliðholl Galaxy. Þetta
var alveg magnað.“

50-60 flugferðir á einu ári
Árið hefur verið mikið ævintýri fyrir Ray, sem hefur ferðast
á ótrúlega staði, og fram undan er
mikið af spennandi verkefnum.
„Ég er að fara í æfingaferð með
liðinu til Tyrklands í janúar. Svo
förum við til Dúbaí í enda febrú-

NORDIC PHOTOS/AP

Maður hefur oft
séð hann spila í
sjónvarpinu en loksins sá
maður þetta beint. Þetta eru
ótrúlegar spyrnur og líka svo
fastar. Það var magnað að
fylgjast með honum.
RAY ANTHONY JÓNSSON
UM DAVID BECKHAM

ar. Við förum svo á spennandi átta
liða mót í Nepal í byrjun mars. Við
erum því að undirbúa okkur fyrir
það mót. Þar mætum við meðal
annars Suður-Kóreu, Indlandi,
Brúnei og fleirum. Það verður
hrikalega heitt þarna og ég mun
örugglega þurfa 1-2 leiki til þess að
venjast hitanum,“ sagði Ray, sem
bíður engu að síður spenntur eftir
því að fara til Nepal.
„Ég og einn strákur í liðinu
fljúgum venjulega saman í leiki
frá Englandi og við töldum að við
værum búnir að fara 50-60 sinnum í flugvél á þessu ári. Við þurfum venjulega að fara í þrjú flug í

leiki og jafn mikið til baka. Þetta
er orðið ansi mikið og maður verður að fara að nýta punktana,“ sagði
Ray léttur.
Bakvörðurinn viðurkennir að
hafa ekki vitað hvað hann væri að
fara út í þegar hann ákvað að taka
slaginn með Filippseyingum.

Mikill uppgangur hjá landsliðinu
„Fyrstu mánuðina var þetta
afar sérstakt. Þá keyrðum við um
í ónýtum rútum. Í fyrsta mótinu
mínu náðum við góðum árangri
og þá komu styrktaraðilar að liðinu og eftir það hefur þetta verið
allt annað líf. Nú eigum við tvær
flottar rútur og gistum á almennilegum hótelum. Það er mikill uppgangur hjá okkur núna og gaman
að taka þátt í þessu,“ sagði Ray
Antony og bætti við að hann væri
búinn að ferðast til flestra landa
í Asíu.
„Þetta er búið að vera frábært
ævintýri og ég sé ekki eftir því að
hafa tekið slaginn. Ég er orðinn 32
ára og ætla að njóta þess að taka
þátt þessi fáu ár sem ég á eftir í
boltanum,“ sagði Ray Anthony
Jónsson.
henry@frettabladid.is

Besti boxari heims býður Ray á bardaga
Hnefaleikakappinn Manny Pacquiao er langstærsta stjarna Filippseyja og í raun algjör
þjóðhetja í landinu. Þjóðlífið hreinlega lamast
þegar hann stígur í hringinn. Pacquiao er farinn
að mæta á flesta leiki hjá Ray og félögum og er í
ágætu sambandi við þá.
„Hann bauð okkur á síðasta bardagann sinn, sem
fór fram um daginn. Ég var búinn að fá fjóra miða
en vinur minn var að gifta sig sömu helgi þannig
að ég varð að gefa það frá mér að þessu sinni,“
sagði Ray.
Í maí er stefnt að því að Pacquiao mæti
Floyd Mayweather, en það yrði stærsti
hnefaleikabardagi sem fram hefur farið

í mörg ár. Ray á möguleika á því að komast þangað í
boði Pacquiao.
„Ég er búinn að tryggja mér miða á þann bardaga ef
hann fer fram. Það er örugglega geðveikt að horfa
á þetta á staðnum. Ég vona bara það besta og vonandi kemst ég til Las Vegas.“
Margoft hefur verið reynt að láta verða af
bardaga með þessum köppum en það
hefur ekki gengið til þessa. Umboðsmenn
kappanna eru þó nokkuð bjartsýnir á að
það takist að þessu sinni og miðað við
eftirspurnina sem verður eftir miðum á
þennan viðburð er Ray afar heppinn að
fá miða frá þjóðhetju Filippseyja.

BELID ljós í úrvali
Sænsk gæðahönnun á góðu verði

POLAR

PRIMUS II

SPIDER

PICASSO

C A S A N O VA

HARLEY

DA VINCI

APOLLO

Opið:
10:00 - 18:00 virka daga
11:00 - 16:00 Laugardaga

13:00 -16:00 sunnudaga

www.rafkaup.is
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Ólíklegt að ég verði með
Ólafur Stefánsson gerir ekki ráð fyrir því að spila með íslenska landsliðinu á EM
í janúar. Ólafur segir að það sé skynsamlegt að hann hvíli að þessu sinni.
HANDBOLTI „Það eru ansi litlar líkur

ÍÞRÓTTAFÓLK ÁRSINS HJÁ FÖTLUÐUM Jón Margeir Sverrisson úr Ösp/Fjölni og Kol-

brún Alda Stefánsdóttir úr Firði/SH.

MYND/JÓN BJÖRN ÓLAFSSON

Íþróttafólk ársins 2011 hjá Íþróttasambandi fatlaðra:

Settu 55 met á árinu
ÍÞRÓTTIR FATLAÐA Íþróttasamband
fatlaðra valdi þau Jón Margeir
Sverrisson úr Ösp/Fjölni og Kolbrúnu Öldu Stefánsdóttur úr Firði/
SH íþróttafólk ársins 2011 og fengu
þau verðlaunin afhent við viðhöfn í
síðustu viku. Jón og Kolbrún synda
bæði í flokki S14, flokki þroskahamlaðra. Þetta er annað árið í
röð sem Jón Margeir hlýtur nafnbótina íþróttamaður ársins en í
fyrsta sinn hjá Kolbrúnu.
Bæði Jón og Kolbrún eiga glæsilegt ár að baki í sundlauginni,
Jón setti fjögur heimsmet og 41
Íslandsmet og Kolbrún setti 10
Íslandsmet. Fram undan hjá þessu
öfluga íþróttafólki er undirbúningur og keppni þar sem allir horfa nú
til Ólympíumóts fatlaðra sem fram
fer í London á næsta ári.
Jón Margeir setti eins og áður
sagði fjögur heimsmet á árinu. Það

fyrsta kom á opna þýska meistaramótinu þegar hann synti 800
metra skriðsund á á 9:07,25 mínútum. Hann setti sitt annað heimsmet í Vatnaveröld í Reykjanesbæ á
bikarmóti ÍF í 25 metra laug þegar
hann synti 200 metra skriðsund á
2:00,74 mínútum. Jón setti síðan
tvö ný heimsmet á Extra-Stórmóti
SH í lok október. Hann synti þá
1.500 metra skriðsund á 16:47,98
mínútum og setti líka heimsmet
með því að synda fyrstu 800 metrana á 8:55,89 mínútum.
Kolbrún Alda byrjaði árið á því
að fá sjómannabikarinn eftirsótta
þegar hún vann besta afrekið á
Nýárssundmóti fatlaðra barna og
unglinga. Hún er nú handhafi 10
Íslandsmeta í sjö greinum auk
þess að vera bikarmeistari og
margfaldur Íslandsmeistari árið
2011.
- óój

á því að ég verði með. Þetta er eiginlega búið,“ segir Ólafur Stefánsson við Fréttablaðið spurður um
líkurnar á því að hann spili með
íslenska landsliðinu á EM í Serbíu
í janúar. Ólafur er nýbyrjaður að
spila eftir langvinn meiðsli.
„Gummi þjálfari vill halda þessu
eitthvað opnu en það er samt ólíklegt að ég verði með. Gummi vill
líklega sjá hvernig ég verð næstu
tvær vikur. Þetta kemur í ljós en
líkurnar eru litlar.“
Landsliðsfyrirliðinn segir ekki
koma til greina að fara með hópnum til Serbíu verði hann ekki í
standi til þess að spila með liðinu.
„Ég ætla ekki að vera neinn túristi þarna. Ég vil frekar vera hér
í Danmörku og byggja upp hnéð
meðan á mótinu stendur. Ég held
það sé skynsamlegra því þá eru
meiri líkur á að ég geti spilað í
undankeppni Ólympíuleikanna og
nýst mínu liði betur á árinu.
Ég verð að sýna félaginu smá
virðingu líka. Það er því ekkert
skynsamlegt að fara á þetta mót
eða verða aðstoðarþjálfari, þriðji
valmöguleiki eða álíka. Ef ég fer
þá yrði það til þess að spila,“ segir
Ólafur en er Guðmundur landsliðsþjálfari að leggja hart að honum að
vera með?
„Nei, hann skilur þetta fullkomlega og þetta er ekkert vandamál.
Við erum ekki búnir að ræða þetta
til enda samt.“
Ólafur er duglegur að mæta í
lyftingasalinn og á réttri leið þó
svo að hann vilji ekki tjá sig mikið
um meiðslin.

UTAN VALLAR Ólafur er andlegur leiðtogi liðsins og hans verður klárlega sárt saknað

ef hann fer ekki til Serbíu.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

„Ástandið er bara eins og það
er. Meira vil ég í raun ekkert
segja um það. Nú verð ég bara að
sýna hvernig ég er,“ segir Ólafur en hann segist æfa vel. „Annars vil ég bara sem fæst orð hafa
um meiðslin. Ég er löngu hættur
að meta mig og sáttur við hverja
æfingu og hvern leik. Ég vil spila
og láta verkin tala,“ segir Ólafur
og bætti við.

„Maður er ekkert í neinum
yfirlýsingum eftir að hafa verið
meiddur. Þá vill maður vinna í
sínu, segja minna og sýna meira.
Það er hverjum manni hollt eftir
svona pakka. Ég er búinn að læra
margt af þessu mótlæti og Danirnir verið góðir við mig. Vonandi
heldur ástandið áfram að batna og
næsta ár mjög gott.“
henry@frettabladid.is
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Heil umferð í ensku úrvalsdeildinni um helgina:

Svakalegur sunnudagur

Dregið var í 16-liða úrslit Meistaradeildar Evrópu og svo 32-liða og 16-liða úrslit
Evrópudeildar UEFA. Fimm ensk lið eru eftir í keppnunum og fengu þau öll
erfiða andstæðinga. Kolbeinn Sigþórsson og Ajax mæta Manchester United.

FÓTBOLTI Heil umferð fer fram í

ensku úrvalsdeildinni um helgina
og er óhætt að segja að erfitt verði
fyrir áhugamenn um enska boltann að slíta sig frá viðtækjunum
á morgun. Þá verður svokallaður
þríhöfði í boði, þrír stórleikir í röð.
Topplið Manchester City vill
koma sér aftur á beinu brautina eftir 2-1 tapið fyrir Chelsea á
mánudagskvöldið. Það var fyrsta
tap City í deildinni nú í vetur en
liðið fær nú annað Lundúnalið,
Arsenal, í heimsókn.
Manchester United hefur líka
aðeins tapað einum leik á tímabilinu en liðið fer í heimsókn til
Heiðars Helgusonar og félaga í
QPR í hádegisleiknum á morgun.
Heiðar hvíldi vegna smávægilegra meiðsla þegar QPR tapaði
fyrir Liverpool um síðustu helgi
en verður vonandi klár í slaginn
í dag.
Þá tekur Aston Villa á móti
Liverpool, sem má ekki við því
að tapa fyrir liðum úr neðri hluta
deildarinnar ætli það sér að gera
atlögu að einu af efstu fjórum
sætum deildarinnar. Liverpool er
nú í því sjötta.
- esá

ERFITT FYRIR ÞÁ ENSKU
FÓTBOLTI Óhætt er að segja að ensk

STJÓRINN Síðast þegar Arsene Wenger

fór með Arsenal til Manchester tapaði
liðið 8-2 fyrir United.
NORDIC PHOTOS/GETTY

Leikir helgarinnar
Laugardagur:
15.00 N’castle - Swansea
15.00 Fulham - Bolton
15.00 Everton - Norwich
15.00 Blackburn - WBA
15.00 Wolves - Stoke
17.30 Wigan - Chelsea

Sport 2 & HD
Sport 3
Sport 4
Sport 5
Sport 6
Sport 2 & HD

Sunnudagur:
12.00 QPR - Man. United Sport 2 & HD
14.05 Aston Villa - L’pool
Sport 2 & HD
15.00 Tottenham - Sunderland
Sport 3
16.10 Man. City - Arsenal Sport 2 & HD

JÓLATILBOÐ
– gildir fram að jólum

20%

AFSLÁTTUR
AF HLAUPASKÓM OG ÖLLUM FATNAÐI FRÁ
BETTER BODIES OG GASP

Opið
laugardag
11-18
sunnudag
13-18
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lið hafi ekki fengið auðvelda andstæðinga þegar dregið var í 16-liða
úrslit Meistaradeildar Evrópu annars vegar og 32-liða úrslit Evrópudeildar UEFA hins vegar í gær.
Einnig var dregið í 16-liða úrslit
síðarnefndu keppninnar.
Í Meistaradeildinni þurfa Lundúnaliðin Arsenal og Chelsea að
byrja á Ítalíu. Arsenal fékk stórlið AC Milan en Chelsea leikur
gegn Napoli sem sá til þess ásamt
Bayern München að Manchester
City komst ekki áfram í Meistaradeildina.
Manchester-liðin City og United
urðu nefnilega bæði í þriðja sæti í
sínum riðlum í Meistaradeildinni
og fara því í Evrópudeildina eftir
áramót. City dróst gegn núverandi
meisturum Porto í 32-liða úrslitunum og United fékk líka erfiðan
leik – gegn Kolbeini Sigþórssyni og
samherjum í hollenska liðinu Ajax.
Leikirnir fara fram 16. og 23.
febrúar og óvíst hvort Kolbeinn
verður orðinn heill af ökklameiðslum sínum sem hafa haldið
honum frá keppni síðustu vikur og
mánuði. Þriðja enska liðið, Stoke,
mætir svo Valencia frá Spáni og
ljóst að Tony Pulis og hans menn
munu eiga við ramman reip að
draga.
Hollensku liðin Ajax og AZ
Alkmaar eru einu Íslendingaliðin
í Evrópudeildinni en Jóhann Berg
Guðmundsson leikur með síðarnefnda liðinu. AZ dróst gegn Anderlecht frá Belgíu í 32-liða úrslitunum og ef Jóhann Berg og félagar

16-liða úrslit Meistaradeildar Evrópu
Fyrri leikir:
14. og 15. feb.
21. og 22. feb.

Innbyrðis
viðureignir

Seinni leikir:
6. og 7. mars
13. og 14. mars

Olympique Lyon
2010/11: 16-liða úrslit
Best: Undanúrslit 2010

Fyrsta
viðureign

APOEL Nicosia
–
Riðlakeppni 2010

Napoli
2010/11: –
Best: Önnur umf. 1991

Fyrsta
viðureign

Chelsea
Undanúrslit
Annað sæti 2008

AC Milan
2010/11: 16-liða úrslit
Best: Sigrað sjö sinnum

S:1 - J:2 - T:1

Arsenal
16-liða úrslit
Annað sæti 2006

Basel
S:0 - J:0 - T:3
2010/11: Riðlakeppni
Best: Fjórðungsúrslit 1974

Bayern München
16-liða úrslit
Sigrað þrisvar sinnum

Bayer Leverkusen
2010/11: –
Best: Annað sæti 2002

Barcelona
Sigurvegari
Sigrað fjórum sinnum

S:2 - J:1 - T:3

CSKA Moscow
2010/11: –
Best: Fjórðungsúrslit 2010

Fyrsta
viðureign

Real Madrid
Undanúrslit
Sigrað níu sinnum

Zenit St. Pétursborg
2010/11: –
Best: Riðlakeppni 2009

Fyrsta
viðureign

Benfica
Riðlakeppni
Sigrað tvisvar sinnum

Olympique Marseille
2010/11: 16-liða úrslit
Best: Sigrað einu sinni

S:2 - J:0 - T:0

Internazionale
Fjórðungsúrslit
Sigrað þrisvar sinnum

Fjórðungsúrslit
27. og 28. mars / 3. og 4. apríl

Undanúrslit
Úrslit
17. og18. apríl / 24. og 25. apríl 19. maí, Allianz Arena, München
HEIMILD: GRAPHIC NEWS

komast áfram mæta þeir mögulega Udinese sem situr nú á toppi
ítölsku úrvalsdeildarinnar.
Af öðrum áhugaverðum viðureignum í 16-liða úrslitum Meistaradeildarinnar má nefna að Evrópumeistarar Barcelona mæta

Bayer Leverkusen frá Þýskalandi
og Real Madrid leikur gegn CSKA
Moskvu frá Rússlandi.
Þá glöddust Svisslendingar sjálfsagt mikið því FC Basel mætir
„stóra bróður“ frá Þýskalandi, FC
Bayern München.
- esá

Hlynur Bæringsson körfuboltamaður

Ekki sjá eftir neinu
þegar ferlinum lýkur
Fæstir íþróttamenn lifa lúxuslíferni,
það er mjög lítil prósenta íþróttamanna sem situr á milljörðum og
baðar sig í frægðarljóma. Marga
foreldra dreymir um að þeirra barn
nái þangað, sé næsta stórstjarna
íþróttanna, nái því sem pabbinn
náði aldrei, að komast á miðjuna
hjá Liverpool, í NBA-deildina eða
verða næsta undrabarn golfsins.
Það er því miður ekki líklegt, því
milljónir annarra foreldra eru að
hugsa nákvæmlega það sama.
En það er svo ótrúlega margt
annað sem árangur í íþróttum getur
gefið þeim sem stefnir hátt. Ég tek
körfubolta sem dæmi en það er
hægt að heimfæra þetta yfir á allar
íþróttagreinar í raun, með örlitlum
breytingum. Að læra að vinna í hópi
og kynnast þar góðu fólki, vinna
með öðrum og að vera agaður (þó
að aginn sé oft ekki nægur heima
á Íslandi). Verða meðvitaður um
heilbrigðan lífsstíl, sem hjálpar
öllum, sama hvort haldið er áfram
í íþróttum eða ekki. Tilfinningin að
vera hluti af einhverju sem er stærra
en maður sjálfur, eins og góðu liði
sem er sífellt að bæta sig, er oft
mjög gefandi.
Þeir sem eru með góða blöndu
af hæfileikum og dugnaði hafa
síðan tækifæri á að skoða landið og
jafnvel útlönd í keppnisferðalögum,
komast í landslið og prófa hæfileika
sína gegn leikmönnum frá öðrum
löndum. Þeim sem vilja stendur
oft til boða frí háskólamenntun
í Bandaríkjunum á meðan þeir
stunda íþróttina, sem flestir sem
hafa prófað lýsa sem ómetanlegri
reynslu. Ég gæti talið fjölmarga fleiri
kosti.
Það eiga allir að stefna sem hæst
að sjálfsögðu, verða bestir. Það er
eðlileg hugsun hjá keppnismönnum,

ARON Aron verður í eldlínunni með
Kiel gegn AG í Meistaradeild Evrópu um
helgina.
NORDIC PHOTOS/BONGARTS

Meistaradeild Evrópu:

Kiel mætir AG í
Íslendingaslag
HANDBOLTI Það verður sannkall-

íþróttir snúast að miklu leyti um að
komast sem lengst. En í raun ætti
fyrsta markmið allra þeirra sem hafa
íþróttir í forgangi í lífi sínu að vera
það að sjá ekki eftir neinu þegar
ferlinum lýkur, að geta litið til baka
og verið sáttur, vitandi að þú gerðir
þitt besta og þá meina ég þitt besta,
ekki þar sem við blekkjum okkur
með því að halda að við höfum gert
okkar besta, því yfirleitt er meira á
tankinum en við höldum.
„Að gera sitt besta“ eru ansi
ofnotuð orð. Það að gera sitt besta
er ekki bara að berjast á fullu í
leikjum og spila á fullu, adrenalínið
sér um það að mestu. Það er undirbúningurinn sem er stór hluti af
þessu öllu, líkamlegur og andlegur,
vera besta útgáfan af sjálfum sér. Ef
allt þetta er til staðar margfaldarðu
líkurnar á að komast þangað sem þú
vilt, og ef ekki þá geturðu alltaf litið
sáttur til baka vitandi að þú reyndir.
Það hlýtur að vera góð tilfinning.

aður stórslagur í Meistaradeild
Evrópu á morgun þegar Íslendingaliðin Kiel og AG Kaupmannahöfn mætast í Þýskalandi. AG
er í efsta sæti D-riðils en Kiel
kemst á toppinn með sigri í leiknum. Hann hefst klukkan 15.00
og verður í beinni útsendingu á
www.ehftv.com.
„Þeir eru að spila virkilega vel
þessa dagana og það eru margir góðir leikmenn í þeirra liði.
Þetta verður án efa erfiður leikur
á móti toppliðinu í riðlinum en
auðvitað viljum við taka af þeim
toppsætið,“ sagði Aron Pálmarsson sem leikur með Kiel. Alfreð
Gíslason er þjálfari liðsins en
með AG leika fjórir íslenskir
landsliðsmenn – Snorri Steinn
Guðjónsson, Ólafur Stefánsson,
Arnór Atlason og Guðjón Valur
Sveinsson. „Ég er samt viss um
að við vinnum þennan leik ef við
spilum okkar leik,“ bætti Aron
við.
Eigandi AG, Jesper Nielsen, er
sem fyrr stórhuga. „Við erum í
baráttu um fyrsta sæti riðilsins
og þó svo Kiel sé sigurstranglegra liðið förum við þangað til
þess að vinna. Við teljum okkur
geta það,“ sagði Nielsen. „Þessi
leikur er stórt skref í rétta átt
fyrir þetta félag. Þessi leikur
verður mikil eldskírn fyrir okkar
unga félag og stærsti leikur
okkar frá upphafi.“
- óój
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> Michael Sheen

SUNNUDAGUR

„Það jafnast ekkert á við fótboltaleik á
milli tveggja leiklistarskóla. Allir strákarnir eru svo uppteknir af því að sanna
að þeir séu engir aumingjar, svo
þetta verða yfirleitt mjög ofbeldisfullir leikir.“

FM 92,4/93,5

06.30 Árla dags 06.40 Veðurfregnir 07.00
Fréttir 07.03 Morgunandakt 08.00 Morgunfréttir
08.05 Á tónsviðinu 09.00 Fréttir 09.03 Landið
sem rís 10.00 Fréttir 10.05 Veðurfregnir 10.15
Bókaþing 11.00 Guðsþjónusta í Hjallakirkju
12.00 Hádegisútvarp 12.20 Hádegisfréttir
12.45 Veðurfregnir 13.00 Jólatónleikar
frá Tékklandi 14.00 Könglar og kertaljós
15.00 Jólatónleikar frá Danmörku 16.00
Síðdegisfréttir 16.05 Jólatónleikar frá Íslandi
17.00 Þáttur Páls Heiðars 18.00 Kvöldfréttir
18.17 Skorningar 18.50 Veðurfregnir 18.53
Dánarfregnir 19.00 Jólatónleikar frá Finnlandi
19.55 Sagnaslóð 20.35 Jólatónleikar frá
Eistlandi 21.30 Smásaga: Stjarneyg 22.00
Fréttir 22.05 Veðurfregnir 22.10 Orð kvöldsins 22.15 Jólatónleikar frá Írlandi 23.05
Jólatónleikar frá Hollandi 00.00 Fréttir 00.05
Næturútvarp Rásar 1

> Stöð 2 Sport 2 kl. 11:50
Enska úrvalsdeildin
Það verður sannkölluð fótboltaveisla á
Stöð 2 Sport 2 í dag. Fjörið hefst með
beinni útsendingu frá leik Queens Park
Rangers og Manchester United klukkan
11.50 þar sem Heiðar Helguson og félagar
freista þess að leggja meistarana að velli.
Klukkan 13.55 verður skipt yfir á leik Aston
Villa og Liverpool á Villa Park. Klukkan
15.00 hefst leikur Tottenham og Sunderland en hann verður sendur út á Sport
3. Stórleikur dagsins er síðan viðureign
Manchester City og Arsenal og hefst
útsending frá honum klukkan 16.00. Allir
leikir helgarinnar verða síðan gerðir upp
í Sunnudagsmessunni með Guðmundi
Benediktssyni og Hjörvari Hafliðasyni.

Michael Sheen hefur heldur
betur slegið í gegn í hlutverki Aro
í hinum feikivinsælu Twilightmyndum. Í kvöld má sjá hann fara
á kostum í hlutverki hins unga og
metnaðarfulla fréttamanns Davids
Frost í bíómyndinni Frost/Nixon
sem er sýnd á Stöð 2 kl. 01.05.

STÖÐ 2
08.00 Morgunstundin okkar
09.52 Jóladagatalið - Sáttmálinn (e)

10.15 Dans dans dans (e)
11.20 Landinn (e)
11.50 Djöflaeyjan (e)
12.30 Jólapopppunktur Baggalútur og Frostrósir keppa. (e)

13.40 El Sistema Heimildamynd
um tónlistarfélag æskunnar í Venesúela, sem nefnist El Sistema.

15.30 Íslandsmótið í handbolta (Valur - Akureyri) BEINT

17.20 Táknmálsfréttir
17.30 Jóladagatalið - Sáttmálinn

18.00 Stundin okkar
18.25 Hið ljúfa líf (3:4) (Det
söde liv: Jul)

19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.40 Landinn
20.15 Downton Abbey (6:8)
(Downton Abbey II)

21.15 Um gleðileg jól Upptaka frá
tónleikum söngkonunnar Regínu Óskar
í Salnum í Kópavogi á dögunum.
22.20 Sunnudagsbíó - Leigupenninn (The Ghost Writer) Rithöfundur sem er ráðinn til þess að
skrifa endurminningar fyrrverandi forsætisráðherra Bretlands kemst að
leyndarmáli sem stefnir honum í
bráða hættu. Atriði í myndinni eru
ekki við hæfi ungra barna.

00.25 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

08.00 Her Best Move
10.00 Make It Happen
12.00 Astro boy
14.00 Her Best Move
16.00 Make It Happen
18.00 Astro boy
20.00 Fast & Furious
22.00 RocknRolla
00.00 The Painted Veil
02.00 Unknown
04.00 RocknRolla
06.00 Too Big To Fail

07.00 Barnatími Stöðvar 2
09.55 Home Alone 3
11.35 Tricky TV (18:23)
12.00 Nágrannar
12.20 Nágrannar
12.40 Nágrannar
13.00 Nágrannar
13.20 Nágrannar
13.45 Týnda kynslóðin (17:40)
14.20 Eldsnöggt með Jóa Fel
15.00 Mike & Molly (14:24)
15.30 Modern Family (2:24)
15.55 The Middle (9:24)
16.25 The New Adventures of
Old Christine (11:21)

16.50 How I Met Your Mother (24:24)

17.15 Cougar Town (21:22)
17.40 60 mínútur
18.30 Fréttir Stöðvar 2
19.25 Frasier (16:24)
19.55 Jólaréttir Rikku Í þessum
sérstaka jólaþætti býður Rikka vel
völdum og þjóðþekktum gestum til
jólahlaðborðs þar sem boðið verður upp á einkar áhugaverða blöndu
af sígildum réttum sem prýða öll alvörujólahlaðborð og aðra nýstárlegri.

20.30 The Mentalist (2:24)
Fjórða serían af spennuþáttaröð um
Patrick Jane, sjálfstætt starfandi ráðgjafa rannsóknarlögreglunnar í Kaliforníu. Hann á að baki glæsilegan feril
við að leysa flókin glæpamál með því
að nota hárbeitta athyglisgáfu sína.

21.20 The Killing (13:13)
22.10 Mad Men (8:13)
23.00 60 mínútur
23.50 Daily Show. Global Edition

00.20 Covert Affairs (10:11)
01.05 Frost:Nixon Verðlaunamynd sem segir frá sönnum atburðum árið 1977, en hinn ungi og
metnaðarfulli sjónvarpsmaður David
Frost fékk tækifæri lífs síns þegar
sjálfur Richard Nixon, fyrrum forseti
Bandaríkjanna samþykkti að veita
Frost viðtal, þar sem hann myndi tala
um umdeild ár sín í forsetaembætti.

03.05 Max Payne
04.45 The Mentalist (2:24)
05.30 Fréttir

SKJÁREINN
10.00 Shamrock Rovers - Tottenham
11.45 Evrópudeildin. AZ - Metalist

13.30 Evrópudeildarmörkin
14.25 Spænski boltinn.
Spænski boltinn 11/12 Útsending frá leik Sevilla og Real Madrid í
spænsku úrvalsdeildinni.

16.10 Þorsteinn J. og gestir Þorsteinn J. fylgir áhorfendum í
gegnum HM í handbolta og fær til
sín góða gesti til að fara yfir leikina
og krifja þá til mergjar.

16.25 HM í handbolta
18.05 Þorsteinn J. og gestir
19.10 HM í handbolta
20.50 Þorsteinn J. og gestir
21.20 HM í handbolta
22.45 HM í handbolta
00.20 Þorsteinn J. og gestir

08.10 Fulham - Bolton
10.00 Newcastle - Swansea
11.50 QPR - Man. Utd. BEINT.
Bein útsending frá leik Manchester United og Queens Park Rangers í
ensku úrvalsdeildinni. Heiðar Helguson er meðal leikmanna QPR.

16.25 Bold and the Beautiful
16.45 Bold and the Beautiful
17.05 Bold and the Beautiful
17.25 Bold and the Beautiful
17.45 Bold and the Beautiful F
18.05 Tricky TV (18/23)
18.30 ET Weekend
19.15 Ísland í dag - helgarúrval Hröð og skemmtileg samantekt með því helsta sem boðið var
upp á í Íslandi í dag í vikunni sem
er að líða.
19.40 The X Factor (23/26)
Stórglæsilegur skemmtiþáttur með
Simon Cowell í fararbroddi. Sungið
er til sigurs, allt þar til einn söngvari
eða söngflokkur stendur uppi sem
sigurvegari, 5 milljón dollurum ríkari
og með nýjan plötusamning.
21.05 The X Factor (24/26)
22.00 Entourage (3/12)
22.25 Entourage (4/12)
22.55 ET Weekend
23.40 Love Bites (3/8) Frábærir rómantískir gamanþættir þar sem
allt er látið flakka um nútímaástarsambönd frá framleiðendum Sex
and the City, Love Actually og Bridget Jones Diary um ástina og allt
það brjálæði sem hún fær okkur til
að gera.
00.25 Tricky TV (18/23)
00.50 Sjáðu
01.15 Fréttir Stöðvar 2
02.00 Tónlistarmyndbönd frá
Nova TV

13.55 Aston Villa - Liverpool

BEINT Bein útsending frá leik Manchester City og Arsenal í ensku úrvalsdeildinni.

18.15 Sunnudagsmessan Guðmundur Benediktsson og Hjörvar
Hafliðason fara yfir leiki helgarinnar í
ensku úrvalsdeildinni. Öll mörkin og
umdeildu atvikin eru skoðuð og leikirnir krufðir til mergjar.

19.35 Tottenham - Sunderland
21.25 Sunnudagsmessan
22.45 QPR - Man. Utd.
00.35 Sunnudagsmessan
01.55 Aston Villa - Liverpool
03.45 Sunnudagsmessan

(10:13) (e)

14.00
14.30
15.20
15.45

Málið (3:4) (e)

19.00 Fiskikóngurinn
19.30 Bubbi og Lobbi
20.00 Hrafnaþing
21.00 Einar Kristinn og sjávarútvegur
21.30 Vínsmakkarinn
22.00 Hrafnaþing
23.00 Motoring
23.30 Eldað með Holta
Dagskrá ÍNN er endurtekin um helgar og allan sólarhringinn

HA? (13:31) (e)
According to Jim (18:18)

(e)

16.10 The Office (9:27) (e)
16.35 30 Rock (16:23) (e)
17.00 Geðveik jól á Skjá
Einum (e)

18.30 Survivor (4:16) (e)
19.20 Survivor (5:16) Þetta er
blóðugur þáttur þar sem keppt er um
friðhelgi og verðlaun með því að rífa
kjöt af svíni - með tönnunum.

endursýnir efni liðinnar viku.

10.25 Gepetto News 11.00 DR Update
- nyheder og vejr 11.10 Boxen 11.25
Jagten på det demokratiske klasseværelse 12.15 Piger på landet 13.00
Gudstjeneste i DR Kirken 13.55 DR‘s
store juleshow 14.55 DR‘s store juleshow
15.30 HåndboldSøndag 17.30 TV Avisen
med Sport og Vejret 18.00 Søren Ryge
- næsten direkte 18.30 Nissebanden i
Grønland 19.00 De kongelige juveler
20.00 21 Søndag 20.40 Sporten med
VM håndbold 20.50 Clement Søndag
21.30 Red Riding. 1983 23.10 Verdens
mange mure

20.10 Top Gear Best of (4:4)
Brot af því besta frá liðnu ári.
21.00 Law & Order: Special
Victims Unit (14:24) Bandarísk
sakamálaþáttaröð um sérdeild lögreglunnar í New York borg sem rannsakar kynferðisglæpi.
21.50 Dexter (8:12) Sjötta þáttaröðin um dagfarsprúða morðingjann
Dexter Morgan sem drepur bara þá
sem eiga það skilið.

22.40 The Walking Dead (2:6)
23.30 House (15:23) (e)
00.20 Nurse Jackie (11:12) (e)
00.50 United States of Tara
(11:12) (e)

01.20 Mad Dogs (3:4) (e)
02.10 Pepsi MAX tónlist

06.00 ESPN America
08.10 Ryder Cup Official Film
2006

09.25 The Open Championship Official Film 2010

N4 - Sjónvarp Norðurlands

06.45 Live at the Apollo
07.30
EastEnders 09.35 Michael McIntyre‘s
Comedy Roadshow 10.25 The Graham
Norton Show 11.10 Michael McIntyre‘s
Comedy Roadshow 11.55 The Graham
Norton Show 12.40 Michael McIntyre‘s
Comedy Roadshow 13.30 Top Gear
17.00 Dancing with the Stars 19.05 Top
Gear 20.00 Derren Brown - Messiah
20.50 My Family 21.20 The Graham
Norton Show 22.05 Michael McIntyre‘s
Comedy Roadshow 22.50 The Graham
Norton Show 23.35 Michael McIntyre‘s
Comedy Roadshow

Outsourced (14:22) (e)

(e)

BEINT Bein útsending frá leik Aston
Villa og Liverpool í ensku úrvalsdeildinni.

16.00 Man. City - Arsenal

06.00 Pepsi MAX tónlist
09.35 Rachael Ray (e)
10.20 Rachael Ray (e)
11.00 Dr. Phil (e)
11.45 Dr. Phil (e)
12.30 Dr. Phil (e)
13.10 Kitchen Nightmares

10.20 Solheim Cup 2011 (2:3)
18.30 US Open 2011 (3:4)
00.00 ESPN America

07.20 Skispor fra 1952 til 1982 07.50
Folk 08.20 Dei nye gamle 09.15 V-cup
alpint 09.55 V-cup langrenn 11.30
V-cup kombinert 12.25 V-cup alpint
13.25 V-cup skiskyting 15.00 V-cup
fristil 15.30 Sport i dag 16.30 Underveis
17.00 Jul i Blåfjell 17.30 Newton 18.00
Søndagsrevyen
18.45 Sportsrevyen
19.15 Der ingen skulle tru at nokon kunne
bu 19.45 Isbjørnens hemmelige liv
20.35 Søstrene Boleyn 22.20 Kveldsnytt
22.35 Cornelis og kjærligheten 23.10
Buzz Aldrin, hvor ble det av deg i alt
mylderet?

10.00 Skidor. Världscupen Rögla 11.30
Alpint. Världscupen Courcheval 12.15
Vinterstudion 12.30 Alpint. Världscupen
Alta Badia 13.15 Skicross. Världscupen
Innichen 14.30 Vinterstudion 15.00
Ridsport. Världscuphoppning 16.55
Sportnytt
17.00 Rapport
17.10
Regionala nyheter 17.15 Landet runt
17.45 Julkalendern. Tjuvarnas jul 18.00
Sportspegeln 18.30 Rapport 18.55
Regionala nyheter 19.00 Allt för Sverige
20.00 Starke man 20.30 En idiot på
resa 2 21.15 Gavin & Stacey 22.15
Damages 22.55 Downton Abbey

OMEGA
Dagskrá allan sólarhringinn.

έȘȨȽȽɤɑȬ͘ȵǸɕ͘ȘǸȽȽ
Ș
Ȭ
Ș
ȣȬʂɄȰȰɤɑѱѱѱ

Bæjarlind 16 - 201 Kópavogi - Sími 553 7100 - www.linan.is
OPIÐ mán - fös 12:00 - 18:00 I laugardaga 11:00 - 16:00

17. desember 2011 LAUGARDAGUR

116

> Stöð 2 kl. 21.15
The Golden Compass

VIÐ TÆKIÐ STÍGUR HELGASON ER KÁTUR MEÐ KASTLJÓS

Úr markaðsmisnotkunarvélinni

Nicole Kidman leikur stórt hlutverk í þessari mögnuðu ævintýramynd um unga stúlku sem
leggur upp í ferðalag til norðurpólsins til að bjarga vini sínum
og börnum sem voru numin
brott af mannræningjum.
Daniel Craig leikur einnig
stórt hlutverk en það er hin
unga Dakota Blue Richards
sem leikur aðalhlutverkið.

Kastljós RÚV tókst í vikunni á hendur þarft verk
með því að útskýra í fyrsta sinn skilmerkilega fyrir
sjónvarpsáhorfendum hvernig bankarnir fóru að
því að blekkja markaðinn með þaulskipulögðu
svínaríi um langt árabil – eins og allt bendir til.
Nú þegar embætti sérstaks saksóknara er
orðið risi að vöxtum og á því standa ýmis spjót
eins og reyndar jafnan, var fróðlegt að fá að
heyra sýn Ólafs Haukssonar á gang mála í fyrsta
ítarlega viðtalinu í langan tíma við hinn staðfasta en jafnframt viðkunnanlega rústafógeta
sem virðist vera búinn að hrista af sér ímynd
bangsalega einfeldningsins sem klíndist á hann
í árdaga eftirhrunsins. Næstu þrjá daga var síðan
boðið upp á útskýringar á töfraveröld íslenskra
markaðsbrellna í hverjum banka fyrir sig. Þætt-

irnir eru býsna svipaðir að uppbyggingu og að
horfa á þá í einni bendu er eflaust þreytandi,
enda sömu upplýsingarnar margtuggðar svo að
skilaboðin komist örugglega til skila.
Fyrir þá sem hafa fylgst þokkalega með
rannsókn málanna síðustu misseri var svo
sem ekki margt stórtíðinda í þáttunum. Þeir
voru hins vegar frábærlega unnir, byggðu á
traustum gögnum og þjónuðu vel hlutverki
sínu sem allsherjarsamantekt. Að vanda
voru það gömul myndskeið af bankastjórum að bulla sem líklega skemmtu
fólki hvað mest. Og grafíkin var
sérkapítuli. Ég bíð spenntur eftir því
að markaðsmisnotkunarvélin títtsýnda
verði gefin út á gagnvirkum DVD-disk.

STÖÐ 2
08.00 Morgunstundin okkar
10.20 Jóladagatalið - Sáttmálinn (e)
10.50 Íþróttaannáll 2011 (e)
11.20 Leiðarljós (Guiding Light) (e)
12.45 Kastljós (e)
13.15 Kiljan (e)
14.15 Súkkulaði (e)
15.00 Allt upp á einn disk (2:4) (e)
15.30 Útsvar (Grindavíkurb. - Árborg) (e)
16.35 Ástin grípur unglinginn (The
Secret Life of the American Teenager III)

17.20 Táknmálsfréttir
17.30 Bombubyrgið (12:26) (Blast Lab)
(e)

18.00 Jóladagatalið - Sáttmálinn
18.25 Úrval úr Kastljósi Samantekt úr
þáttum vikunnar.

18.54 Lottó
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.40 Dans dans dans Samantektarþáttur um danskeppnina.

20.35 Jólapopppunktur Baggalútur og
Frostrósir keppa.

21.50 Þjóðargersemi: Leyndarmálabókin (National Treasure: Book Of Secrets)
23.55 Lykilmaðurinn (The Rainmaker)
02.05 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

07.00 Barnatími Stöðvar 2
11.15 Glee (8:22)
12.00 Bold and the Beautiful
12.20 Bold and the Beautiful
12.40 Bold and the Beautiful
13.00 Bold and the Beautiful
13.20 Bold and the Beautiful
13.40 The X Factor (23:26)
14.45 The X Factor (24:26)
15.35 Sjálfstætt fólk (12:38)
16.20 ET Weekend
17.55 Sjáðu
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.49 Íþróttir
18.56 Lottó
19.04 Ísland í dag - helgarúrval Hröð
og skemmtileg samantekt með því helsta
sem boðið var upp á í Íslandi í dag í vikunni
sem er að líða.

19.34 Veður
19.40 Ævintýri Desperaux Skemmtilegt
fjölskylduævintýri um litlu músina Despereaux sem er einstök á sinn hátt. Despereaux
vill ekki læðast með veggjum eða húka í
músarholum og vill frekar lesa bækur en éta
þær. Hann ákveður því að fara gegn vilja fjölskyldu sinnar og halda upp í mikið ævintýri
þar sem hann hittir prinsessuna Pea. Saman
lenda þau í stórskemmtilegum og spennandi
ævintýrum sem eiga eftir að breyta samfélagi
manna og músa.

21.15 The Golden Compass Mögn-

06.15 Kingpin
08.00 The Rocker
10.00 Old Dogs
12.00 Madagascar: Escape 2 Africa
14.00 The Rocker
16.00 Old Dogs
18.00 Madagascar: Escape 2 Africa
20.00 Kingpin
22.00 Year One
00.00 The Boys Are Back
02.00 The Darwin Awards
04.00 Year One
06.00 Fast & Furious

FM 92,4/93,5

uð ævintýramynd og sú fyrsta í þríleik sem
byggður er á metsölubókum eftir höfundinn
Philip Pullman með Nicole Kidman og Daniel Craig í aðalhlutverkum. Myndin gerist ævintýraheimi sem er þó hliðstæður okkar og
fjallar um Lyru sem leggur upp í björgunarleiðangur til norðurpólssins til að bjarga vini
sínum og hópi barna sem voru numin á
brott til þess að vera tilraunadýr í skelfilegri
tilraun mannræningjanna.

23.10 Die Hard II John McClane, rannsóknarlögreglumaðurinn frá New York, glímir
enn við hryðjuverkamenn og nú er vettvangurinn stór alþjóðaflugvöllur í Washington.
01.15 Lethal Weapon 2 Sígild spennumynd með gamansömu ívafi.
03.10 Armageddon
05.35 Fréttir

06.30 Árla dags 06.40 Veðurfregnir 06.50 Bæn
07.00 Fréttir 08.00 Morgunfréttir 08.05 Við sjávarsíðuna 09.00 Fréttir 09.03 Út um græna grundu
10.00 Fréttir 10.05 Veðurfregnir 10.15 Kvika 11.00
Vikulokin 12.00 Hádegisútvarp 12.20 Hádegisfréttir
12.45 Veðurfregnir 13.00 Flakk 14.00 Hnapparatið
14.40 Listræninginn 15.20 Málstofan
16.00 Síðdegisfréttir 16.05 Glæta 17.05
Matur er fyrir öllu 18.00 Kvöldfréttir
18.17 Skurðgrafan 18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir 19.00 Leikritakvöld
Útvarpsins 19.00 Þau stóðu í sviðsljósinu 20.08 Leikritakvöld Útvarpsins:
Deleríum búbónis 21.40 Ávexti
eigum við nóga 22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir 22.10 Orð
kvöldsins 22.20 Fyrr og nú
23.15 Stefnumót 00.00
Fréttir 00.05 Næturútvarp
Rásar 1

SKJÁREINN
09.45 Undanúrslit # 1
11.20 Þorsteinn J. og gestir
11.35 Undanúrslit # 2
13.10 Þorsteinn J. og gestir
13.25 Fréttaþáttur Meistaradeildar
13.55 Flensburg - RN Löwen BEINT
15.30 Spænsku mörkin
16.00 Evrópudeildin: PSG - Athletic
17.45 Evrópudeildin: Fulham - OB
19.30 Evrópudeildarmörkin
20.20 La Liga Report
20.50 Sevilla - Real Madrid BEINT
22.50 Flensburg - RN Löwen

09.15 Stoke - Tottenham
11.05 Chelsea - Man. City
12.55 Premier League Review 2011/12
13.50 Premier League World
14.20 Premier League Preview
14.50 Newcastle - Swansea BEINT
17.20 Wigan - Chelsea
19.35 Fulham - Bolton
21.25 Everton - Norwich
23.15 Wolves - Stoke
01.05 Blackburn - WBA

06.00 Pepsi MAX tónlist
10.15 Rachael Ray (e)
10.55 Rachael Ray (e)
11.35 Rachael Ray (e)
12.20 Dr. Phil (e)
13.50 Being Erica (5:13) (e)
14.35 America‘s Next Top Model (1:13)

10.50 Live at the Apollo 11.35 Live at the Apollo
12.20 Live at the Apollo 13.05 Live at the Apollo
13.50 Live at the Apollo 14.35 Top Gear 15.25
Top Gear 16.20 Top Gear 17.10 Top Gear 18.05
Top Gear 19.00 Jonathan Creek 20.30 Jonathan
Creek 22.15 Maxwell 23.45 Money 01.30
Jonathan Creek 03.00 Jonathan Creek 05.15 Live
at the Apollo 06.00 Live at the Apollo

(e)
10.40 Troldspejlet 11.00 DR Update - nyheder og
vejr 11.10 Tidens tegn - TV på tegnsprog 11.55
Sign up 12.15 OBS 12.20 Ved du hvem du er?
13.20 Søvn ude af kontrol 14.10 Miss Marple.
Invitation til mord 15.05 Charles‘ tante 16.40
Før søndagen 16.50 OBS 16.55 Jamie Olivers
familiejul 17.20 Held og Lotto 17.30 TV Avisen
med vejret 17.55 Sporten med VM håndbold
18.15 Cirkusliv i savsmuld 18.30 Nissebanden
i Grønland 19.00 Froken Nitouche 20.35
Kriminalkommissær Barnaby 22.05 Nighthawks

15.20 Charlie‘s Angels (2:8) (e)
16.10 Pan Am (4:13) (e)
17.00 Top Gear Best of (3:4) (e)
17.50 Jonathan Ross (5:19) (e)
18.40 Game Tíví (14:14) (e)
19.10 Mad Love (6:13) (e)
19.35 America‘s Funniest Home
Videos (34:50) (e)

20.00 Saturday Night Live (10:22)
21.00 See No Evil, Hear No Evil
22.45 Creation Áhugaverð mynd um
merkismanninn Charles Darwin og vinnu
hans við eitt merkasta rit mannkynssögunnar,
Uppruna tegundanna. Þegar Darwin kemur
fram með hugmyndir sínar um tengsl manna
og apa falla þær illa í kramið hjá kirkjunnar mönnum og ekki heldur hjá hinni strangtrúuðu eiginkonu hans. Bönnuð börnum.

00.35 HA? (13:31) (e)
01.25 Whose Line is it Anyway? (7:20)

08.15 Svenske hemmeligheter 08.30 Norge rundt
08.55 Solgt! 09.25 V-cup fristil 10.05 V-cup
langrenn 10.55 V-cup skiskyting 11.50 Sport i
dag 11.55 V-cup langrenn 12.40 V-cup hopp
13.25 V-cup skiskyting 14.15 Sport i dag 14.40
V-cup kombinert 15.25 V-cup alpint 16.30 Sport
i dag 17.30 Jul i Blåfjell 18.00 Lørdagsrevyen
18.45 Lotto-trekning 18.55 Hvilket liv! 19.25
Jul på Slottet 20.25 Småbyliv 20.55 Sjukehuset
i Aidensfield 21.40 Safari i lysløypa 22.10
Kveldsnytt 22.25 Antatt skyldig

(e)

01.50 Whose Line is it Anyway?
14.25 Celebrity Apprentice (6/11)
15.55 Gilmore Girls (20/22)
16.40 Nágrannar
18.25 Cold Case (2/22)
19.10 Spurningabomban (3/11)
20.20 Wipeout - Ísland
21.15 Týnda kynslóðin (17/40)
21.55 Twin Peaks (8/8)
22.45 My Name Is Earl
00.25 Cold Case (2/22)
01.10 Glee (11/22)
01.55 Sjáðu
02.20 Gilmore Girls (20/22)
03.05 Týnda kynslóðin (17/40)
03.45 Spurningabomban (3/11)
04.30 Fréttir Stöðvar 2

11.00 Vinterstudion 11.15 Alpint. Världscupen Val
Gardena 12.00 Skidor. Världscupen Rögla 12.30
Alpint. Världscupen Courcheval 13.15 Skicross.
Världscupen Innichen 14.35 Vinterstudion 15.00
Rapport 15.05 En idiot på resa 2 15.50 Förnuft
och känsla 16.50 Helgmålsringning 16.55
Sportnytt 17.00 Rapport 17.15 Go‘kväll lördag
17.45 Julkalendern. Tjuvarnas jul 18.00 Jul för
nybörjare 18.30 Rapport 18.45 Sportnytt 19.00
Nobel 2011 20.00 Downton Abbey 20.50 Nobel
2011 21.50 Boardwalk Empire 22.45 Rapport

(8:20) (e)

02.15 Real Hustle (5:8) (e)
02.40 Smash Cuts (5:52) (e)
03.05 Jimmy Kimmel (e)
03.50 Jimmy Kimmel (e)
04.35 Pepsi MAX tónlist

06.00 ESPN America 08.00 Ryder Cup Official Film 2004 09.15 The Open Championship Official Film 2009 10.10 Golfing
World 11.00 Solheim Cup 2011 (1:3) 17.00
Ryder Cup Official Film 2010 18.15 US
Open 2011 (2:4) 23.45 ESPN America

17.00 Motoring 17.30 Eldað með Holta 18.00 Hrafnaþing 19.00 Motoring 19.30 Eldað með Holta 20.00
Hrafnaþing 21.00 Svartar tungur 21.30 Græðlingur 22.00
Björn Bjarnason 22.30 Tölvur tækni og vísindi 23.00
Fiskikóngurinn 23.30 Bubbi og Lobbi 00.00 Hrafnaþing

Endursýnt efni liðinnar viku.

Dagskrá allan sólarhringinn.

OMEGA

ÚTVARP FM
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

Mikið úrval af UMBRA vörum
Tilvalin gjafavara á sannkölluðu jólaverði
MARKEL
myndarammi
2.900 kr.

FM 99,4 Útvarp Saga
FM 102,2 Útvarp Latibær

30%

FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun
HUDDLE
myndarammi
Tilboðsverð 6.230 kr.

CONCEAL
Ósýnilega hillan!
2.700 kr.

30%

SMALL TIME
klukka
Tilboðsverð
5.950 kr.

ABRACADABRA
skartgripastandur
1.920 kr.

FA B R I K A N

ZOOLA
skartdýr
1.600 kr. stk.

PARTRIDGE
skartstandur
4.600 kr.

40%
VINTAGE
myndaalbúm
Tilboðsverð 3.900 kr.

KAUPTÚNI OG KRINGLUNNI
www.tekk.is
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PERSÓNAN
Magdalena
Sara Leifsdóttir
Aldur: 15 ára.
Starf: Nemi
og fyrirsæta.

Búseta:

Kópavogur.

Fjölskylda:
Foreldrarnir
heita Þórey G.
Guðmundsdóttir og Leifur
Eiríksson.

Stjörnumerki: Naut.
Magdalena kom heim frá Kína á dögunum með fyrirsætusamning við alþjóðlegu Elite-skrifstofuna.
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Hátískan vinsæl á Íslandi
Þrjú ný hátískumerki verða fáanleg á landinu
eftir áramót og þykir teljast til tíðinda þar sem
enn er mikið rætt um bága stöðu heimilanna í
landinu.
T by Alexander Wang verður fáanlegt í verslun Sævars Karls fljótlega eftir áramót og að
sögn Stefáns Svans Aðalheiðarsonar, innkaupastjóra hjá Sævari Karli, ríkir mikil eftirvænting eftir vörunum. „Þetta er eitt af mínum uppáhaldsmerkjum og þess vegna sóttumst við hart
eftir því að fá það inn í búðina. Við þurftum að
fylla út umsókn hjá fyrirtækinu sem fór svo
yfir hana og samþykkti okkur loks eftir að hafa
fengið að skoða búðina að innan og utan. T línan
er hliðarlína hönnuðarins Alexanders Wang og
er á ofboðslega góðu verði. Flíkurnar eru flestar úr bómull og silki og sniðin einföld og klæðileg,“ útskýrir Stefán Svan og bætir við að aðal-

lína hönnuðarins sé væntanleg næsta haust.
Á vefversluninni Shopbop.com kosta flíkur úr
T línunni allt frá 10 þúsund krónum og upp í 50
þúsund. Inntur eftir því hvort hann telji markað
fyrir dýrar hönnunarvörur á Íslandi svarar
Stefán játandi. „Alveg hiklaust. Fólk er farið
að fylgja ráðum Vivienne Westwood og kaupa
færri en betri flíkur. Ég hef orðið var við það að
fólk vill heldur fjárfesta í góðri flík sem hægt
er að nota lengi en að kaupa ódýra tískubólu.“
Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins hefur
verslunin GK einnig gert samning við tískumerkin Stellu McCartney og Surface to Air en
eigendur verslunarinnar vildu ekki tjá sig um
málið að svo stöddu. Stella McCartney er á meðal
vinsælustu merkja heims.
Þá er hönnun Marc Jacobs, Vivienne Westwood
og Acne fáanleg í versluninni Kron Kron.
- sm

TÍSKUÞRÓUN Stefán Svan Aðalheiðarson segir fólk
heldur spara fyrir dýrri en endingagóðri flík en að
splæsa í ódýrar tískubólur. T by Alexander Wang,
Surface to Air og Stella McCartney munu bráðlega
bætast í tískuflóruna á Íslandi.

LISTASPÍRAN FÆR AÐ NJÓTA SÍN
Róbert Gunnarsson hannar boli og fleiri flíkur undir nafninu Þessi
feiti en bolirnir eru úr lífrænni bómull og fyrir bæði kynin. Róbert
heldur til í kjallaranum heima hjá en hann er búsettur í Þýskalandi.
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CC Flax

Frábært gegn fyrirtíðarspennu fyrir konur á öllum
aldri og einkennum breytingaskeiðs

Mulin hörfræ – Lignans
Trönuberjafræ
Kalk úr hafþörungum
Stuðlar að hormónajafnvægi og vellíðan.
Talið gott við bjúg og vökvasöfnun, styrkir
þvagfærakerfið. Fjölbreyttar trefjar, hreinsa
og tryggja góða starfsemi ristilsins.
Lækkar kólestrólfitu, ríkt af Omega-3
Heilbrigðari og grennri konur
Rannsókn sýna að konur sem hafa mikið
lignans i blóðinu eru að meðaltali með 8,5 kg
minni fitumassa en þær konur sem skortir
eða hafa lítið af Lignans.**

   

1 kúfuð teskeið á dag - 40 daga skammtur

Fæst í apótekum, heilsubúðum, Hagkaup og Krónunni.

Handboltakappi hannar föt
„Ég byrjaði að fikta við að þrykkja
myndir á boli fyrir svona 3-4 árum.
Það er ágætt að geta kúplað sig
út úr boltanum stundum,“ segir
Róbert Gunnarsson, landsliðsmaður í handbolta. Hann hefur nú opinberað áhugamál sitt og er byrjaður að selja boli úr sinni smiðju til
landsmanna. Róbert hannar undir
nafninu Þessi feiti sem er heldur óvanalegt nafn á fatahönnun.
„Snorri Steinn á heiðurinn að nafninu. Mér fannst þetta fyndið og er
kallaður þessu nafni af ákveðnum
hópi,“ segir Róbert kátur en þegar
Fréttablaðið náði tali af honum var
hann í rútu á leið til Flensborgar
með liði sínu, Rhein-Neckar Löwen.
Róbert býr í Þýskalandi ásamt
fjórum börnum og eiginkonu sinni,

Svölu Sigurðardóttur, en hún er
dugleg að aðstoða hann í hönnunarferlinu. „Ég fékk hugmyndina
því ég fann engan bol sem mér líkaði í búðunum,“ segir Róbert sem
byrjaði á að koma sér upp aðstöðu
í kjallaranum heima hjá sér. „Þetta
var frekar lengi í fæðingu og ég
gerði endalaus mistök í byrjun. Nú
er ég búinn að ná tækninni.“
Róbert þrykkir myndir á stuttog langerma boli en hann leggur
mikinn metnað í að bolirnir séu úr
vönduðu efni. „Ég kaupi boli frá
verksmiðju sem gerir allt úr lífrænni bómull enda vil ég ekki selja
boli sem hnökra og teygjast strax.“
Hingað til hafa aðeins ættingjar
og vinir handboltakappans fengið
að njóta hönnunar hans en Róbert

hefur verið að gera myndir á boli,
sængurver og barnaföt. „Já, síðan
ég byrjaði hefur fólkið í kringum
mig bara fengið mína hönnun í gjafir og það hefur mælst vel fyrir. En
ég trúi þeim ekki og fannst rétt að
sýna hönnunina fólki sem ég þekki
ekkert. Ef aðrir en vinir mínir og
ættingjar kaupa bol af mér er það
stærsta hrósið sem ég get fengið,“
segir Róbert sem viðurkennir að
hann geti alveg hugsað sér að gera
áhugamálið að atvinnu þegar handboltaferlinum lýkur. „Það blundar
smá listaspíra í manni.“
Bolirnir frá Þessum feita eru
til sölu á hárgreiðslustofunni Circus Circus á Laugavegi 94 og á
Facebook-síðu merkisins.
alfrun@frettabladid.i

Elfar Aðalsteins á Óskarslista

* Howel AB Journal of the American Medical Associaton june 2002 287:3082
** British Journal of Nutrition(2009), 102: 195-200 Cambridge University.



RÓBERT GUNNARSSON: ÞAÐ BLUNDAR SMÁ LISTASPÍRA Í MANNI

www.celsus.is

Stuttmyndin Sailcloth eftir
íslenska leikstjórann Elfar Aðalsteinsson er ein þeirra tíu stuttmynda sem koma til greina hjá
bandarísku kvikmyndaakademíunni þegar tilnefningar til Óskarsverðlauna verða kunngjörðar í
janúar á næsta ári. Þetta var tilkynnt í vikunni. Valið stóð á milli
107 stuttmynda.
Sailcloth er önnur stuttmynd
Elfars en hún skartar sjálfum
John Hurt í aðalhlutverki. Myndin
er lauslega byggð á ævi útgerðarmannsins Alla ríka sem jafnframt
er afi Elfars og leikstjórinn sjálfur var raunar staddur á Íslandi í
stuttri heimsókn þegar hann fékk
fréttirnar.
„Mér dauðbrá, satt best að

segja, en á mjög jákvæðan hátt,“
segir Elfar í samtali við Fréttablaðið. Hann var þá kominn heim
til Englands, með tvíreykt hangikjöt, rjúpur og malt og appelsín í
farteskinu, það skal halda alvöru
íslensk jól á enskri grund.
Flestalla kvikmyndagerðarmenn dreymir eflaust um, á einum
eða öðrum tímapunkti, að vera tilnefndir til Óskarsverðlauna og
Elfar viðurkennir að hafa sjálfur átt þann draum. Hann er hins
vegar með báðar fæturna á jörðinni.
„Ég er mjög ánægður, þetta
opnar ákveðnar dyr fyrir dreifingu og breytir miklu fyrir myndina í framhaldinu,“ segir Elfar sem
fékk póst frá John Hurt, aðalleik-

GÓÐUR ÁRANGUR Sailcloth er önnur
stuttmynd Elfars Aðalsteinssonar en hún
er ein tíu stuttmynda sem geta hlotið
tilnefningu til Óskarsverðlauna.

ara myndarinnar, eftir að þetta
varð ljóst. „Hann óskaði okkur bara
til hamingju,“ segir Elfar en Hurt
leikur einnig í annarri mynd sem á
möguleika á tilnefningu.
- fgg

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR SMÁAUGLÝSINGASÍMINN OG SKIPTIBORÐ: 512 5000
Ritstjórn: 512 5313, Fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is Auglýsingadeild: auglysingar@frettabladid.is PRENTUN: Ísafoldarprentsmiðja

VÍSIR

DREIFING: dreifing@postdreifing.is
EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060

FRÉTTIR AF FÓLKI
Yrsa fær aðra Tindabikkju
Yrsa Sigurðardóttir rithöfundur
fékk á fimmtudag afhenta Tindabikkjuna, verðlaun frá Glæpafélagi
Vestfjarða, í annað sinn. Félagið
veitir þessi verðlaun fyrir bestu
glæpasöguna hvert ár og fékk
Yrsa viðurkenninguna að þessu
sinni fyrir bók sína Brakið. Í fyrra
var það bókin Ég man þig sem
kom Tindabikkjunni í hendur höfundarins í fyrsta sinn. Tindabikkjan
er listgripur gerður af Matthildi
Helgadóttur Jónudóttur. Yrsa fékk
að auki kíló af tindabikkju í verðlaun,
ljósmyndabókina
Sjómannslíf eftir
Eyþór Jóvinsson
og hljóðbók frá
Kómedíuleikhúsinu.

Jólakort vekur athygli
Leikkonan Brynhildur Guðjónsdóttir komst í fréttirnar vestan
hafs í vikunni vegna jólakorts sem
hún og sambýlismaður hennar,
kvikmyndagerðarmaðurinn Heimir
Sverrisson, gerðu. Brynhildur og
fjölskylda hennar fluttu til New
Haven í Bandaríkjunum þar sem
hún starfar við leikritunardeild Yale
School of Drama og Heimir vinnur
við kvikmyndagerð. Fjölskyldan
vildi gera skemmtilegt jólakort
þar sem þau klæddust öll hallærislegum jólapeysum.
Kortið endaði þó
sem fréttaefni hjá
bandarískri sjónvarpsstöð sem vildi
vita af hverju þau
hefðu keypt svo
ljótar peysur.
Svarið var
einfalt;
þeim þótti
peysurnar
æðislegar.
- sv, sm

Mest lesið
1

Rússneskur togari að sökkva
undan íshellunni við suðurskautið

2

Syngur Snjókorn falla í fyrsta
sinn í áratugi

3

Vill að Bjarni dragi tillögu sína
til baka

4

Dauð og rotnandi síld um alla
sjó undan Stykkishólmi

5

Allt um Timeline

6

Þunguð unglingsstúlka
borgaði fyrir líkamsárás
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Meiri Vísir.
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