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*Samkvæmt prentmiðlakönnun Capacent Gallup apríl - júní 2011

Tuttugu þúsund eintök
prentuð af þremur titlum
Velta vegna bókasölu eykst í ár eftir að hafa minnkað frá árinu 2007 og er annað stærsta útgáfuár sögunnar.
Þrjár bækur hafa verið prentaðar í yfir tuttugu þúsund eintökum, þar af ein þýdd bók, sem er einstakt.
Bregðast við vandanum
Dagur B. Eggertsson vill
að borgin taki forystu í að
fjölga leiguíbúðum.
föstudagsviðtalið 12

Spilar með Hjálmum
Valdimar Guðmundsson
spilar með Hjálmum á
Eurosonic í Hollandi.
fólk 34

MENNING Árið í ár er annað

stærsta útgáfuár sögunnar hér á
landi, ef litið er til fjölda titla í
Bókatíðindum. Velta vegna bókasölu eykst nú eftir að hafa minnkað frá metárinu 2007.
„Árið í ár er mjög flott bókaár að öllu leyti, um það eru flestir sammála. Það er gríðarlega
mikið af vönduðum bókum sem
höfða til margra,“ segir Kristján
B. Jónasson, formaður Félags
bókaútgefenda. Hann segir útgefendur á því að salan sé breiðari
en mörg undanfarin ár. Mikið sé
af stórum höfundum og margir
titlar berjist um athyglina.

„Samkeppnislega eru þetta einhver hörðustu jól á bókamarkaði
lengi.“
Kristján segir miklar breytingar hafa orðið á bókasölu síðan
á tíunda áratug síðustu aldar.
„Þetta er annar veruleiki en fyrir
tíu árum. Það þótti frábær árangur að selja fimm þúsund eintök,
og tíu þúsund eintök seldust ekki
endilega um hver jól. Mest seldu
bækurnar núna seljast í mun
stærri upplögum.“ Hann segir
jólin í ár einstök að því leyti að
þrjár bækur, allar skáldskapur,
hafi verið prentaðar í yfir tuttugu
þúsund eintökum. Ein þessara

Árið í ár er mjög flott
bókaár að öllu leyti,
um það eru flestir sammála.
KRISTJÁN B. JÓNASSON
FORMAÐUR FÉLAGS BÓKAÚTGEFENDA

bóka er þýðing á erlendri bók,
Gamlingjanum, og það er sérstakt að slík bók sé ein mest selda
bókin að sögn Kristjáns.
Bækurnar sem eru næstar
á metsölulistunum hafa selst í
minna en tíu þúsund eintökum.
Undanfarin ár hafa bækur þurft
að seljast í meira en fimm þúsund

eintökum til þess að komast inn
á listann.
Hagstofan hefur tekið saman
heildarveltu á bókamarkaði og
stærsta árið hingað til er 2007. Þá
var veltan rétt tæpir fimm milljarðar króna, en hefur minnkað á
hverju ári síðan og í fyrra var hún
um 4,7 milljarðar. Samdrátturinn
hefur því verið um þrjú hundruð
milljónir. Kristján segir almennt
álitið að þessi upphæð hækki á
nýjan leik í ár. Þar spili inn í sterkur heilsársmarkaður á kiljum,
lífleg sumar- og haustsala, og að
bókavertíðin hafi farið fyrr af stað
en vant sé.
thorunn@frettabladid.is

Tökulið streyma í Haukadal:

Hverabrauð
vekur eftirtekt

Toppar eftir áratug

FÓLK „Ég hef ekki lengur tölu

Kári Steinn Karlsson náði
frábærum árangri á sínu
fyrsta ári sem langhlaupari.
sport 30
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ÉL EÐA SLYDDUÉL Í dag verða
suðvestan 8-13 m/s en hvassara
NA-til í fyrstu. Fer að hvessa
með úrkomu syðra í kvöld. Frost
0-5 stig en 0-4 stiga hita SV-til í
kvöld.
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<ÂVg\_V[^gd\

<aZÂ^aZ\?a

SKÖTUSTEMNING Starfsmenn fiskbúðarinnar Hafbergs unnu hörðum höndum í allan gærdag við að
þjónusta straum fólks sem var að birgja sig upp af ilmandi skötu fyrir Þorláksmessuveislur dagsins. Ekkert virðist
draga úr vinsældum réttarins á Þorláksmessu og eru um 3,5 tonn af skötu keypt þar á ári hverju.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

- rve / sjá Allt í miðju blaðsins

Tugir manna létust í sprengjuárásum í höfuðborg Íraks:

Árásir á sjía-múslíma í Bagdad
ÍRAK, AP Að minnsta kosti fjórtán samstilltar

sprengjuárásir í Bagdad, höfuðborg Íraks, kostuðu um sextíu manns lífið í gær. Þetta eru verstu
ofbeldisverkin í landinu svo mánuðum skiptir.
Flestar árásanna voru gerðar í hverfum sjíamúslíma, þótt nokkur svæði súnní-múslíma hafi
einnig orðið fyrir árásum.
Aðeins fáeinir dagar eru síðan Bandaríkjaher
hvarf frá landinu. Atburðirnir í gær, ásamt deilum
stjórnmálamanna úr fylkingum sjía og súnnía,
vekja ugg um að búast megi við vaxandi spennu og
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á öllum þeim sem hafa komið
á árinu, myndað og fengið að
smakka,“ segir Bjarki Hilmarsson, matreiðslumaður á Hótel
Geysi í Haukadal, sem hefur
á árinu tekið
á móti fjölda
erlendra kvikmyndagerðarmanna komna
til að mynda
BJARKI
gerð hveraHILMARSSON
brauðs.
Síðast heimsóttu Bjarka þáttagerðarmenn
frá ítalska MTV sem voru staddir
hér við tökur fyrir sjónvarpsþátt.
„Þeim fannst brauðið rosalega
gott og spennandi að fylgjast með
hvernig það verður til. Höfðu
ekki séð neitt í líkingu við þetta
áður,“ segir hann.
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auknum átökum milli þessara tveggja helstu trúarhópa landsins.
Samhæfðar árásir af þessu tagi þurfa venjulega
margra vikna skipulagningu, þannig að hugsanlega voru þær vísvitandi tímasettar í beinu framhaldi af brotthvarfi Bandaríkjahers.
Grunur beindist að hryðjuverkasamtökunum Al
Kaída, sem eru skipuð súnní-múslímum og hafa
lengi virst hafa áhuga á því að endurvekja borgarastyrjöld milli sjía- og súnní-múslíma.
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Opið til 23 í kvöld

SPURNING DAGSINS

Verkefnisstjóri vonar að innbrotsþjófar sjái að sér og skili þýfinu:

Þorláksmessa gengin í garð:

Tækjabúnaði stolið af Blátt áfram

Verslanir opnar
til ellefu í kvöld

LÖGREGLUMÁL „Það sem mér finnst

Sævar, ertu búinn að hlera
hver afstaða ráðherrans er?
„Nei, ég ætla að hlera hann eftir
áramót.“
Sævar Freyr Þráinsson, forstjóri Símans,
hefur sent innanríkisráðherra bréf þar
sem hann fer fram á að fyrirtækið verði
losað undan þeirri skyldu að sjá um símhleranir fyrir lögreglu.

Heimsókn metin hættuleg:

Mátti reka Vítisengla úr landi
DÓMSMÁL Héraðsdómur Reykja-

víkur hefur hafnað bótakröfu
tveggja norskra meðlima vélhjólasamtakanna Hells Angels á
hendur ríkinu.
Málið var
höfðað vegna
þeirrar
ákvörðunar
yfirvalda að
meina mönnunum landgöngu snemma
árs í fyrra.
LEIF IVAR
Sú ákvörðun
KRISTIANSEN
byggði á
hættumati
Ríkislögreglustjóra, þar sem
fram kom að íslensku samtökin
MC Iceland væru á barmi þess
að fá aðild að Vítisenglum og
heimsóknin gæti flýtt fyrir því.
Dómurinn fellst á þessi rök
lögreglunnar. Koma þeirra
hefði falið í sér raunverulega
og alvarlega ógn við allsherjarreglu og almannaöryggi og því
hefði verið réttlætanlegt að vísa
þeim frá.
- sh

Viðhorf til ölvunaraksturs:

Fleiri keyra eftir einn og fleiri
UMFERÐ Nokkru fleiri ökumenn
töldu það ásættanlegt á síðasta
ári að aka eftir að hafa fengið sér
neðan í því en árin áður.
Í könnun sem gerð var síðla árs
2010, og sagt er frá í nýútkominni
ársskýrslu um framkvæmd
umferðaröryggisáætlunar, kemur
í ljós að 71% segist aldrei aka
eftir einn áfengan drykk, en hlutfallið var 79% árið 2007. Þá segjast 86% aldrei aka eftir fleiri en
einn drykk, en árið 2007 voru
það 94%. Í skýrslunni segir að
þessari þróun verði að snúa við.
Það verði varla gert án sérstakra
aðgerða.
- þj
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óhugnanlegast er að lögreglan
segir að þeir muni væntanlega
koma hingað aftur,“ segir Sigríður Björnsdóttir, verkefnisstjóri
samtakanna Blátt áfram, um innbrotsþjóf eða -þjófa sem létu greipar sópa um nýtt húsnæði samtakanna aðfaranótt þriðjudags.
Blátt áfram eru forvarnasamtök
sem berjast gegn kynferðisofbeldi
gegn börnum. Þau fluttu nýverið
skrifstofu sína niður í Skeifu,
nánar tiltekið í Fákafen.
Þegar Sigríður mætti til starfa á
þriðjudagsmorgun blasti við henni

hurð sem hafði verið sparkað upp
svo lásinn hékk ónýtur úti. Inni
var allt á rúi og stúi og búið að
stela tölvu, skjávarpa og DVD-spilara. Auk þess höfðu verið unnar
skemmdir á innanstokksmunum.
Sigríður metur tjónið á minnst
hálfa milljón, sem sé blóðugt fyrir
lítil samtök sem reiði sig fyrst og
fremst á frjáls framlög og sjálfboðavinnu. Ekkert af því sé tryggt.
Sérstaklega blöskrar henni að það
geti varla hafa dulist þjófunum af
hverjum þeir voru að stela. Einnig
var brotist inn hjá öðru fyrirtæki
í sama húsi.

VERSLUN Þorláksmessa er nú

BLÖSKRAR Sigríður segir að þjófunum

hafi ekki getað dulist hvers konar
starfsemi þeir voru að stela af.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

„Við vonum bara að fólk sjái að
sér og skili hlutunum,“ segir Sigríður.
- sh

Lauk stúdentsprófinu
komin á níræðisaldur
Guðrún Ísleifsdóttir lauk stúdentsprófi frá Menntaskólanum í Hamrahlíð í vikunni, 81 árs að aldri. Leiðir bókmenntaklúbb og stefnir á háskólanám í íslensku
og bókmenntum. Segir að samskiptin við samnemendurna hafi gengið vel.

SUNDHÖLLIN Sundhöllin var hönnuð
af Guðjóni Samúelssyni, húsameistara
ríkisins, og var tekin í notkun árið 1937.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Borgarráð Reykjavíkur:

Vilja útilaug við
Sundhöllina

FÓLK Merkileg tímamót voru hjá

Guðrúnu Ísleifsdóttur á miðvikudag þegar hún lauk stúdentsprófi
af félagsfræðideild Menntaskólans
í Hamrahlíð (MH).
Guðrún er af annarri kynslóð
en flestir samnemendur hennar
þar sem hún er 81 árs gömul. Hún
hyggur á Háskólanám.
„Ég vann mjög lengi í Reykjavíkurapóteki þar sem samstarfsfólk mitt var margt hvert vel
menntað. Ég var að vinna með
lyfjafræðingum og fleirum sem
voru yfir mig settir þannig að ég
hugsaði með mér að ég þyrfti nú
að fara að læra líka,“ segir Guðrún og hlær.
Í samtali við Fréttablaðið sagðist hún hafa hafið námið þegar hún
settist í helgan stein 67 ára gömul.
„Þetta tók nú nokkuð langan
tíma hjá mér en ég er búin að vera
að dúlla mér við þetta síðan.“
Guðrún fékk fyrir nokkru
undanþágu hjá Háskóla Íslands
til að hefja nám við guðfræðideild
skólans án stúdentsprófs, en þegar
hún hugðist skipta um námsbraut
var slíkt ekki í boði.
„Mig langaði til að fara í
íslensku eða eitthvað í sambandi
við bókmenntir, en fékk ekki
undanþágu þar, svo það var ekkert annað í málinu en að drífa
stúdentsprófið af.“
Guðrún segist því hafa haft samband við MH og fengið góða aðstoð
frá námsráðgjöfunum þar við að
skipuleggja námslokin.
„Þau voru svo góð að taka við
mér,“ segir hún og brosir.
En hvernig var að vera í skóla
með krökkum sem geta auðveldlega verið barnabörn hennar?

gengin í garð og munu eflaust
margir nýta hana til síðustu jólagjafainnkaupanna. Flestallar
verslanir á landinu eru opnar
til klukkan 23 í kvöld og má þar
nefna Kringluna, Smáralind,
Glerártorg á Akureyri og allar
verslanir á Laugaveginum.
Fólk þarf ekki að láta veðrið
stoppa sig í dag þar sem spáin er
nokkuð mild fram eftir degi um
landið allt. Þó tekur að hvessa
á Suðurlandi þegar líða tekur á
Þorláksmessukvöld.
- sv

STJÓRNMÁL Borgarráð Reykjavíkur

NÝSTÚDENT Guðrún Ísleifsdóttir lauk í vikunni stúdentsprófi frá Menntaskólanum í

Hamrahlíð. Hún stefnir að háskólanámi.

Mig langaði til að
fara í íslensku eða
eitthvað í sambandi við bókmenntir, en fékk undanþágu
þar, svo það var ekkert annað
í málinu en að drífa stúdentsprófið af.
GUÐRÚN ÍSLEIFSDÓTTIR
NÝSTÚDENT

„Fyrsta daginn horfðu þau svolítið á mig, en svo ekki meir. Það
veltur líka svolítið á manni sjálfum
hversu maður venst því að umgangast ungt fólk. Við útskriftina reyndi

hyggst kanna leiðir til að byggja
megi útisundlaug og aðstöðu fyrir
heilsutengda ferðaþjónustu við
hlið Sundhallarinnar. Bókun þess
efnis var samþykkt í borgarráði
í gær. Útilaugin yrði tengd Sundhöllinni en hún er sjálf friðuð.
Í greinargerð sem fylgir bókuninni segir að brátt þurfi að ráðast í endurbætur og lagfæringar
á Sundhöllinni. Hafi hugmyndin
um að ráðast í byggingu útilaugar
vaknað í tengslum við undirbúning
vegna þess. Þá kemur þar fram að
nýframkvæmdir þessar, endurbætur á eldra húsi og mögulega
rekstur yrðu boðnar út sem samstarfsverkefni Reykjavíkurborgar
og einkaaðila.
- mþl

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

ég líka að vera svolítið ungleg til að
það yrði ekki svo áberandi mikill
munur, og ég held að það hafi bara
tekist vel hjá mér, og ég hafi ekki
vakið neina sérstaka athygli,“ segir
hún og hlær.
Varðandi hvað taki næst við,
sagðist Guðrún altjént ekki á leið
í útskrifaferð með samstúdentum
sínum.
„Ég vinn mikið með Félagi eldri
borgara í Grafarvogi, þar sem ég
leiði bókmenntaklúbb. Þar fáum
við stundum ungskáld. Svo ætla ég
að taka nokkra bókmenntaáfanga í
háskólanum og segja það svo gott,
nema maður taki einhverja rispu
þar, ég veit ekki hvernig það fer.“
thorgils@frettabladid.is

REYKHÓLAR
Slagæð í sundur á slípirokk
Maður slasaðist þegar hann var að
vinna við slípirokk við Reykhóla í gær.
Slagæð á hendi fór í sundur og var
hann fluttur á sjúkrahús með þyrlu.

LÖGREGLUFRÉTTIR
Árekstur á Akureyri
Harður árekstur varð á gatnamótum
Glerárgötu og Gránufélagsgötu á
Akureyri í gærkvöldi. Einn var fluttur á
slysadeild og báðir bílar skemmdust
mikið. Að sögn lögreglu sinnti
ökumaður á fólksbíl ekki biðskyldu
og ók í veg fyrir bíl sem í var par og
ungt barn.

ÍSLENSKA SIA.IS SFG 42040 04.2008

Fulltrúi Sjálfstæðisflokks mótmælir fyrirhuguðum breytingum í Vesturbæjarskóla:

Umdeildir skúrar aftur á lóðina
SKIPULAGSMÁL Til stendur að flytja þrjár færanlegar

kennslustofur á skólalóð Vesturbæjarskóla til að þjóna
sem skólastofur. Gert er ráð fyrir að skúrarnir verði
færðir nú á milli jóla og nýárs. Þetta var ákveðið á
síðasta fundi skóla- og frístundaráðs Reykjavíkur.
Í fyrra skapaðist mikil umræða meðal foreldra
þegar tvær færanlegar kennslustofur voru settar á
skólalóðina, beint á leiksvæði og íþróttavöll nemenda.
Vegna mikilla mótmæla var ákveðið að flytja skúrana
burt.
Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokks, situr í minnihluta ráðsins og mótmælir hann
áformum meirihlutans.
„Ég flutti tillögu um að leita annarra leiða með staðsetningu skúranna en að setja þá á þennan stað. Til
dæmis er hægt að koma að minnsta kosti tveimur af
þremur fyrir í götustæði Vesturvallagötu en sú tillaga
var felld af meirihlutanum,“ segir Kjartan.
Í bókun frá fundinum segir að stýrihópur skipaður
á vegum skóla og frístundasviðs, foreldra og starfsfólks Vesturbæjarskóla hafi komist að þeirri niðurstöðu að besti kosturinn til að bregðast við plássleysi
í skólanum sé að setja niður þrjár færanlegar kennslustofur á skólalóðina. Skipulagsyfirvöld hafi tekið nei-

SKÚR Á SKÓLALÓÐ Í FYRRA Skúrarnir á lóð Vesturbæjarskóla

vöktu hörð viðbrögð foreldra og var því ákveðið að fjarlægja þá.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

kvætt í að nýta Vesturvallagötu og ljóst sé að sá reitur
rúmi ekki þær stofur sem skólinn þurfi á að halda.
- sv
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Bandaríkjadalur

122,32

122,90

Sterlingspund

191,80

192,74

Evra

159,64

160,54

Dönsk króna

21,473

21,599

Norsk króna

20,553

20,675

Sænsk króna

17,725

17,829

Japanskt jen

1,5656

1,5748

SDR

188,42

189,54

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
218,6927
HEIMILD: Seðlabanki Íslands

Eykt, sem er í eigu sama aðila og átti Höfðatorg, eignast 27,5 prósent í Höfðatorgi:

Íslandsbanki eignast meirihluta í Höfðatorgi
VIÐSKIPTI Íslandsbanki og Eykt
hafa samþykkt nauðasamning
fyrir fasteignafélagið Höfðatorg. Samningur inn felur í sér
að Íslandsbanki, sem var aðallánveitandi Höfðatorgs, eignast
72,5 prósent hlutafjár og Eykt, sem
átti kröfu á hendur fyrirtækisins
vegna áfallins byggingarkostnaðar,
eignast 27,5 prósent. Eykt er í eigu
Péturs Guðmundssonar, sem átti
einnig Höfðatorg.
Höfðatorg er fasteignafélag sem
hefur til leigu um 47 þúsund fermetra skrifstofuhúnsæði á Höfðatorgsreit og í nálægum byggingum

við Skúlatún og Borgartún í
Reykjavík. Þar af eru í útleigu 40
þúsund fermetrar. Eykt mun áfram
hafa umsjón með rekstri félagsins
og annast útleigu fasteigna.
Aðrir kröfuhafar Höfðatorgs
munu fá kröfur sínar greiddar. Þá
stefnir Íslandsbanki að því að selja
sinn hlut í félaginu.
Höfðatorg skuldaði 23 milljarða
króna um síðustu áramót og eigið
fé félagsins var neikvætt um 10,6
milljarða. Það var hluti af samstæðu félaga sem kennd er við
Eykt. Móðurfélag samstæðunnar, Holtasel, skuldar rúmlega 44

milljarða og var með neikvætt eigið
fé upp á tæpa 22 milljarða króna
samkvæmt síðasta útgefna ársreikningi sem var fyrir árið 2008.
Eina félagið sem var með
jákvætt eigið fé var Eykt sem nú
hefur eignast 27,5 prósent hlut í
Höfðatorgi. Krafa Eyktar á hendur
Höfðatorgs var eignfærð upp á 509
milljónir í síðasta ársreikningi.
- mþl

HÖFÐATORG Fasteignafélagið Höfðatorg

hefur til leigu um 47 þúsund fermetra
skrifstofuhúsnæði á Höfðatorgsreitnum.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Hótel Borg tvöfaldar
herbergisfjölda sinn
ÖREINDAHRAÐALINN Öreindahrað-

all CERN er á landamærum Sviss og
Frakklands, en hann er 27 kílómetrar að
ummáli.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Öreindahraðall CERN:

Fyrsta nýja
eindin fundin
VÍSINDI Vísindamenn við öreindahraðal Evrópsku kjarnorkurannsóknastofnunarinnar (CERN)
hafa gert fyrstu nýju uppgötvunina með hraðlinum sem opnaður
var árið 2009. Staðfest hefur
verið að ný öreind hefur greinst
í hraðlinum en til að uppgötvun
sé staðfest þarf hún að uppfylla
mjög ströng skilyrði.
Nýja öreindin hefur verið
nefnd Chi_b (3P) og er hún sögð
hjálpa til við skilning á því hvernig kraftar eðlisfræðinnar halda
efni saman. Í öreindahraðlinum
eru framkallaðir árekstrar róteinda við gríðarlega mikla orku.
Við slíka árekstra geta komið
fram öreindir sem hafa verið
ógreinanlegar fyrir tilkomu
öreindahraðalsins.
- mþl

SAMGÖNGUR
Hálka víða um land
Vegagerðin varar við hálkublettum á
þjóðvegum víða um land. Á Sandskeiði er hálka og spáð éljagangi og
það sama má segja um Hellisheiði
og í Þrengslum. Þá er víða snjóþekja
og hálka á Suðurlandi. Í uppsveitum
Borgarfjarðar er flughálka og á Vestfjörðum er hálka eða snjóþekja á
öllum leiðum. Loks er flughálka víða
á Norður- og Norðausturlandi.

Eigendur Hótel Borgar óska nú eftir breytingum á deiliskipulagi svo tvöfalda
megi fjölda herbergja hótelsins í fimm hæða nýbyggingu austan við húsið. Með
breytingunni yrðu herbergin 99. Hundrað herbergi þykir hentug rekstrareining.
FERÐAÞJÓNUSTA „Í dag eru 56

glæsileg hótelherbergi á Borginni en nauðsynlegt er talið að
fjölga þeim til að bæta rekstur
þessa fornfræga hótels,“ segir í
erindi til skipulagsráðs Reykjavíkur þar sem óskað er eftir því
að fá að reisa nýtt hús austan
við hótelið og bæta við 53 herbergjum.
Samkvæmt umsókninni til
skipulagsyfirvalda er ætlunin
að byggja fimm hæða hús bak
við Hótel Borg. Nýja húsið verður 2.170 fermetrar. Í dag er hótelið 3.085 fermetrar svo það yrði
5.195 fermetrar eftir breytingu.
Það er tæpum eitt þúsund fermetrum meira byggingarmagn
en heimilt er í gildandi deiliskipulagi sem aðeins gerir ráð
fyrir tveggja hæða nýbyggingu
á baklóðinni. Því þarf deiliskipulagsbreytingu til að auka leyfilegt byggingarmagn á lóðinni
sem er númer ellefu við Pósthússtræti.
Eftir breytinguna yrðu 99
herbergi á Hótel Borg. Um eitt
hundrað herbergi þykir hentugur fjöldi fyrir hótelrekstur. Hótel
Borg er rekin af Kea hótelum
ehf. en sjálfar byggingarnar
eru í eigu Aðalsteins Karlsson,
Lárusar Blöndals og Guðmundar Birgissonar. „Það væri óskandi að við fengjum að byggja
það magn herbergja sem þarf til
að nýbyggingin sé raunhæf og
að skotið verði traustari stoðum
undir rekstur hótelsins til framtíðar,“ segir Aðalsteinn.
Í umsókninni til skipulags-

NÝBYGGING

Bandaríkin viðurkenna mistök:

Mistök kostuðu
tugi mannslífa
PAKISTAN, AP Bandaríkjaher hefur
viðurkennt að árás, sem kostaði á
þriðja tug pakistanskra hermanna
lífið í síðasta mánuði, hafi verið
gerð fyrir mistök.
George Little, talsmaður bandaríska varnarmálaráðuneytisins,
segir að mistökin megi rekja til
gagnkvæms vantrausts milli
Bandaríkjamanna og Pakistana,
auk þess sem samskiptaleiðir hafi
brugðist. Bandaríkjamenn hafa þó
ekki beðist afsökunar á árásinni,
eins og Pakistanar hafa krafist,
heldur láta sér nægja að segjast
sjá eftir því sem gerðist.
- gb

LEIÐTOGAR HITTAST Mahmoud Abbas,
forseti Palestínustjórnar, ásamt Khaled
Meshaal, leiðtoga Hamas-samtakanna.
VIÐBYGGING VIÐ HÓTEL BORG Áformuð nýbyggingin aftan við Hótel Borg er

NORDICPHOTOS/AFP

afmörkuð með brotalínum á þessari teikningu sem lögð var fram í skipulagsráði
Reykjavíkurborgar.
MYND/THG ARKITEKTAR

hótelið var áður þekkt fyrir,“
segir í umsókninni.
Meða l þeirra atriða sem
reikna má með að eigendur húsa
í nágrenni við Hótel Borg hafi
áhyggjur af er skuggavarp frá
nýju byggingunni. Við vinnslu
teikninga sinna kveðst Halldór hafa gert breytingar til að
sem minnstur skuggi falli á
nágrannalóðirnar. Þess má geta
að á fyrstu hæð nýja hússins er
ætlunin að hafa rými fyrir smáverslanir, þjónustustarfsemi í
kjallara og hótelherbergi á annarri hæð og upp úr.
Ákvörðun um framhald málsins var frestað á síðasta fundi
skipulagsráðs.
gar@frettabladid.is

Ekkert var sparað til
þess að endurvekja
þann glæsileika sem hótelið
var áður þekkt fyrir.
HALLDÓR GUÐMUNDSSON
ARKITEKT

ráðs bendir Halldór Guðmundsson, arkitekt hjá THG Arkitektum, á að að ímynd Hótels Borgar
í miðborginni hafi verið sterk í
áranna rás. „Núverandi eigendur hótelsins endurgerðu bygginguna fyrir nokkrum árum og
ekkert var sparað til þess að
endurvekja þann glæsileika sem

Sættir Palestínumanna:

Hamas gengur
til liðs við PLO
PALESTÍNA, AP Hamas-samtökin

ætla að ganga til liðs við PLO,
regnhlífarsamtökin sem í tuttugu
ár hafa notið alþjóðlegrar viðurkenningar sem réttmætur málsvari Palestínumanna.
Leiðtogar Hamas og Fatah,
tveggja helstu samtaka Palestínumanna, náðu samkomulagi um
þetta í Kaíró í gær. Með þessu
styrkja þeir sættir samtakanna,
sem samkomulag tókst um í
haust. Enn vantar þó ýmislegt
upp á að því samkomulagi verði
hrint í framkvæmd.
- gb

VEÐURSPÁ
Elísabet
Margeirsdóttir

-2

Alicante

9

8

veðurfréttamaður

-4

-4

JÓLALÆGÐIN
Skaplegt veður á
landinu í dag en í
kvöld nálgast lægð
úr suðvestri sem
gæti valdið vonskuveðri sums staðar í
nótt og á morgun.
Spáð er suðvestan
stormi með allri
suðurströndinni
og slyddu eða
snjókomu í ﬂestum -2
landshlutum en
síst austanlands.

HEIMURINN
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1
Á MORGUN
10-20 m/s, hvassast við
S- og SA-ströndina.

2
2

8°

Billund

8°

Frankfurt

8°

Friedrichshafen

5°

Gautaborg

7°

Las Palmas

10
6

5°

Berlín

Kaupmannahöfn

7

JÓLADAGUR
5-10 m/s.

-1
-3

19°

Basel

7°
22°

London

11°

Mallorca

18°

New York

8°

Orlando

27°

Ósló

3°

París

10°

San Francisco

14°

Stokkhólmur

5°

Vindhraði er í m/s.
Hitastig eru í °C.
Gildistími korta er um hádegi.
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JÓLAGJÖFIN

FÆST Í ELLINGSEN
DIDRIKSONS AERO JAKKI
Dömu- og herrastærðir S–XXL

D VOLD EXPEDITION
DE
BUXUR
KK og KVK, margir litir
K

Jólaverð

Afgreiðslutími í desember
23. des. 10–23
24. des. 10–12

25. des. lokað
26. des. lokað

14.990 KR.

9.490 KR.

COLUMBIA DASKA
GÖNGUSKÓR
Stærðir 36–48

VERÐ ÁÐUR 17.990 KR.

112883

Jólaverð

SÍA

•

27.990 KR.

PIPAR\TBWA

•

VERÐ ÁÐUR 37.990 KR.

RSKÓR
NIKE MANOA LEÐURSKÓR
Stærðir 36–46

COLUMBIA
HEXABREAKER ÚLPA
Stærðir XS–XL

DEVOLD EXPEDITION
BOLUR
KK og KVK, margir littir

29.990 KR.

Jólaverð

9.490 KR.

44.990 KR.

VERÐ ÁÐUR 59.990 KR.

SOREL CARIBOU K
KULDASKÓR
Stæ
ærðir 35–46

25.990 KR.

NIKE HERRAÚLPA
Stærðir S–XL

Jólaverð

NIKE ALLURE DÚNÚLPA
Stærðir S–XL

VE
ERÐ ÁÐUR 44.990 KR.

Jólaverð

34.990 KR.

19.990 KR.

VERÐ ÁÐUR 29.990 KR.

SOREL WICKED BOOTS
Dömuskór, stærðir 37–42

Jólaverð

34.990 KR.

VERÐ ÁÐUR 39.990 KR.

DIDRIKSONS ZEBRA
3–LAGA BUXUR
Stærðir S–XXL, 36–44

29.990 KR.

DIDRIKSONS CAMDEN
BARNAÚLPA
Margir litir
Stærðir 80–140

SORE
EL MAD BOOTS
Herraskór, stærðir 41–46

Jólaverð

12.990 KR.

34.990 KR.

VER Ð Á
ÁÐU R 39.990 KR.

Leitaðu ráða hjá okkur. Hjá Ellingsen starfa sérfræðingar í öllum deildum. Við veitum faglega
og vandaða ráðgjöf og ﬁnnum réttu vörurnar sem uppfylla þínar þarﬁr. Við seljum eingöngu
þrautreyndar hágæðavörur sem henta fyrir íslenskar aðstæður.

fabréﬁn!

Munið gja

– FULLT HÚS ÆVINTÝRA
REYKJAVÍK • Fiskislóð 1 • Sími 580 8500 • AKUREYRI • Tryggvabraut 1-3 • Sími 460 3630 • ellingsen.is
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KJÖRKASSINN

Hafró útilokar ekki að loðna sé að mestu ómælanleg vegna íss við Grænland:

Matur á jóladag breytist ekki:

Ekki mælt með upphafskvóta

Hangikjötið á
borðum flestra

SJÁVARÚTVEGUR Lítið mældist af

Óttast þú stökkbreytt afbrigði af
fuglaflensunni?
Já

41,4%

Nei

58,6%

SPURNING DAGSINS Í DAG

Ert þú andvíg/ur byggingu
baðhúss við Perluna?
Segðu þína skoðun á Vísi.is

loðnu í leiðangri Hafrannsóknastofnunar sem lauk 10. desember.
Var fjöldi ungloðnu svipaður og í
lélegu árunum frá 2004 til 2009
og aðeins tíu prósent sem mældist
haustið 2010. Ekki er unnt að mæla
með upphafsaflamarki í loðnu
fyrir haustið 2012 á grunni fyrirliggjandi gagna, að mati Hafró.
Í fyrrahaust voru ungloðnumælingarnar gerðar tveimur mánuðum fyrr. Þá var hluti ungloðnunnar á því svæði sem unnt var að
kanna nú en langmest af loðnunni,
bæði ungloðnu og eldri loðnu, var

á grænlenska landgrunninu og
norður með Austur-Grænlandi,
eða á svæði sem ekki var unnt að
kanna núna vegna íss. Ekki verður fullyrt hvort dreifing loðnunnar er með sama hætti og í fyrra,
að sögn Hafró, en ef það er raunin var stærstur hluti loðnustofnsins utan rannsóknasvæðisins í ár.
Reiknað er með að gerð verði tilraun til frekari ungloðnumælinga
á nýju ári ef aðstæður leyfa.
Magn kynþroska loðnu var
miklu minna en búast hefði mátt
við eftir ungloðnumælingar haustið 2010. Hafró mun strax í byrjun

HAFRANNSÓKNASKIPIN Skipin fóru

síðar til mælinga vegna verkfalls skipsverja.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

nýs árs fara til mælinga á veiðistofni loðnu og að loknum þeim
mælingum mun stofnunin leggja
til aflamark fyrir yfirstandandi
vertíð.
- shá

KÖNNUN Nærri þrír af hverjum
fjórum landsmönnum ætla að
borða hangikjöt á jóladag, samkvæmt könnun MMR. Landsmenn virðast afar íhaldssamir á
það hvað borðað er þennan dag og
hafa afar litlar breytingar orðið á
svörum fólks frá því í fyrra.
Nú segjast 72,4 prósent ætla að
borða hangikjöt, en 72,7 prósent
í fyrra. Um 7,8 prósent ætla að
borða hamborgarhrygg og um
fjögur prósent kalkún, sem er
svipað hlutfall og í fyrra. Um 15,9
prósent borða eitthvað annað. - bj

MUNIÐ JÓLALEIK
MIÐBORGARINNAR

MEIRA Á MIÐBORGIN.IS
og Á FACEBOOK.COM/MIDBORGIN
VERSLANIR Í MIÐBORGINNI
VERÐA OPNAR TIL
Í KVÖLD

22

HEILSUSTOFNUN OG HÁSKÓLI Efst í vinstra horni sést starfsemi Landbúnaðarháskólans en HNLFÍ fyrir miðri mynd. Um 700

LÁTUM

FRIÐARLJÓSIÐ
LÝSA UPP AÐVENTUNA

FRIÐARLJÓSIN verða seld við eftirtalda
kirkjugarða um jól og áramót.
Þau fást einnig víða í verslunum.
GUFUNESS- OG
FOSSVOGSKIRKJUGARÐUR
23. des. kl. 13–17
24. des. kl. 1O–17
31. des. kl. 13–17
KIRKJUGARÐURINN VIÐ SUÐURGÖTU
U
23. des. kl. 13–16
24. des. kl. 1O–16

PIPAR\TBWA - 102975

KIRKJUGARÐUR AKUREYRAR
24. des. kl. 1O–17
31. des. kl. 13–17

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

metrar eru á milli í beinni loftlínu.

MYND/HNLFÍ

Heilsustofnun óttast
erfðabreytta ræktun
Forsvarsmenn Heilsustofnunarinnar í Hveragerði óttast að ræktun erfðabreytts
byggs í næsta nágrenni geri áratuga uppbyggingarstarf að engu. Ímynd fyrirtækisins sé í hættu. Í rökum fyrir ræktunarleyfi er engin hætta talin á mengun.
LANDBÚNAÐUR Forsvarsmenn Nátt-

úrulækningafélags Íslands (NLFÍ)
sem á og rekur Heilsustofnun
NLFÍ í Hveragerði hafa þungar
áhyggjur af fyrirhugaðri ræktun
erfðabreyttra plantna í tilraunagróðurhúsi Landbúnaðarháskólans
að Reykjum. Gróðurhúsið er innan
við kílómetra frá stofnuninni,
langt innan þeirra fjarlægðarmarka sem höfð eru til hliðsjónar
fyrir lífræna vottun erlendis.
Ingi Þór Jónsson, markaðsstjóri
HNLFÍ, segir að lífræn ræktun sé
mikilvægur hluti starfseminnar og
þeirrar ímyndar sem byggð hafi
verið upp á löngum tíma. Hann
segir að NLFÍ fordæmi erfðabreytingar í náttúrunni en þegar
kemur að ræktun innandyra hljóti
að vera krafa um að engin hætta
sé á mengun. Hins vegar sé mörgum spurningum ósvarað hvað það
varðar og náttúran eigi að njóta
vafans. Því setji félagið spurningar við tilraunaræktun í gróðurhúsi
Lbhí og þær forsendur sem liggja
til grundvallar leyfi Umhverfisstofnunar.
„Umrædd leyfisveiting gefur
tilefni til þess að hafa þungar
áhyggjur. Þetta er grafalvarlegt
mál,“ segir Ingi Þór.
Umhverfisstofnun gaf út leyfi
til ORF Líftækni hf. fyrir ræktun á erfðabreyttu byggi í gróðurhúsi LbhÍ 30. nóvember. Verndun
og ræktun (VOR) gagnrýndi þá

Úr greinargerð Umhverfisstofnunar
„Í umsókninni fyrir ræktun erfðabreytts byggs að Reykjum er lagt fram
áhættumat, sem Umhverfisstofnun hefur farið yfir og samþykkt. [...] Byggið
verður ræktað innan veggja gróðurhússins, er nær eingöngu sjálffrjóvgandi
og tímasetning ræktunar (blómgunar) úr fasa við annað bygg á Íslandi. Því
teljast, að mati Umhverfisstofnunar, engar líkur á víxlfrjóvgun við plöntur
utan veggja gróðurhússins. Einnig hefur byggplantan ekki burði til að fjölga
sér í Íslenskri náttúru. Hvorki meirihluti ráðgjafanefndar um erfðabreyttar lífverur né Vinnueftirlitið gera athugasemd við framlagt áhættumat og flokkun
í afmörkunarflokk I.“
Umsagnaraðilar voru Ráðgjafanefnd um erfðabreyttar lífverur, Vinnueftirlitið, Heilbrigðisnefnd Suðurlands og Sveitarfélagið Ölfus. Leyfið er gefið út
á grundvelli laga um erfðabreyttar lífverur nr. 18/1996 og reglugerðar nr.
276/2002 um afmarkaða notkun erfðabreyttra lífvera, annarra en örvera, og
er veitt til 10 ára.

ákvörðun hart með þeim rökum að
skólinn væri kominn langt út fyrir
hlutverk sitt.
Ágúst Sigurðsson rektor svaraði því til að rök VOR ættu sér
enga stoð. ORF fengi lítið hólf í
gróðurhúsinu til afnota, sem ekki
væri nýtt hvort sem er. Umsókn og
ræktunarleyfi Umhverfisstofnunar er hins vegar til ræktunar í öllu
húsinu, eða á 1.100 fermetrum.
Stefán Gíslason, umhverfisstjórnunarfræðingur hjá UMÍS
ehf. Environice, hefur bent á að
í reglum bresku vottunarstofunnar Soil Association fyrir lífræna ræktun kemur fram, að séu
erfðabreyttar lífverur ræktaðar í
minna en sex mílna fjarlægð (9,6

kílómetra) þurfi sá sem sækir um
lífræna vottun að tilkynna um
nábýlið, og í framhaldinu að fara
í gegnum sérstakt áhættumat, þar
sem skoðað er hvort erfðabreytt
efni geti hugsanlega mengað framleiðsluna og þannig komið í veg
fyrir að unnt sé að votta hana sem
lífræna.
Evrópskar vottunarstofur fyrir
lífræna ræktun fylgja allar sömu
reglum í öllum aðalatriðum. Það
þýðir ekki að þeir geti ekki fengið vottun, en ljóst að þeir séu ólíklegri til þess en framleiðendur á
öðrum svæðum og þurfi væntanlega að bera meiri kostnað, að sögn
Stefáns.
svavar@frettabladid.is

ENNEMM / SÍA / NM49314

Mjög snjallir jólasímar
á snilldarverði
Hljóðbók og tónlist fylgja með í jólapakkann
fyrir GSM viðskiptavini Símans
Þegar þú kaupir jólasíma hjá Símanum
færðu Brakið eftir Yrsu Sigurðardóttur
á hljóðbók og mánaðaráskrift að Tónlist.is

Hljóðbóki
Hljóðbókin

SAMSUNG GALAXY W
Kraftmikill og frábær viðbót í Galaxy línuna.

4.990 kr.
á mánuði í 12 mánuði*

Staðgreitt: 56.900 kr.

Netið í símanum í
6 mán. Allt að 1 GB.

Brakið eftir
Yrsu og tónlist
fylgir þessum
símum

Hljóðbókin Brakið

Netið í
N
símanum
ssí

í 6 mán. fylgir.
Allt að 1 GB
á mán.

Mánaðaráskrift
að Tónlist.is

ZTE BLADE
Ekki missa af þessu flotta Android síma.

2.190 kr.
á mánuði í 12 mánuði*

Staðgreitt: 24.990 kr.

Netið í símanum í
6 mán. Allt að 1 GB.
Hljóðbókin Brakið
Mánaðaráskrift
að Tónlist.is

SAMSUNG GALAXY Y
Nettur snjallsími á frábæru verði.

2.190 kr.
á mánuði í 12 mánuði*

Staðgreitt: 22.900 kr.

*Greiðslugjald 325 kr. bætist við mán. gjald

Netið í símanum í
6 mán. Allt að 1 GB.
Hljóðbókin Brakið
Mánaðaráskrift
að Tónlist.is
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VEISTU SVARIÐ?

Verjandi segir veiðileyfi hafa verið gefið út á Baldur Guðlaugsson sem eigi að meta honum til refsilækkunar:

Engin refsing jafníþyngjandi og ágangur fjölmiðla
DÓMSMÁL Fjölmiðlaumfjöllun

1. Hversu margir íslenskir
sveitabæir eru án farsímasambands?
2. Við hvaða enska úrvalsdeildarfélag samdi knattspyrnumaðurinn
Eggert Gunnþór Jónsson?
3. Hver spilar með Bubba
Morthens á Litla-Hrauni um jólin?
SVÖR

um mál Baldurs Guðlaugssonar,
fyrrverandi ráðuneytisstjóra
í fjármálaráðuneytinu, hefur
verið svo óvægin að engin refsing getur staðist samanburð við
hana. Svo segir í greinargerð lögmanns hans, Karls Axelssonar, til
Hæstaréttar.
Baldur var í apríl dæmdur
í tveggja ára fangelsi fyrir
innherja svik og var þeim dómi
áfrýjað til Hæstaréttar.
Meðal þeirra sjónarmiða sem
verjandi telur að eigi að verða
Baldri til refsilækkunar, verði

hann á annað borð fundinn sekur,
er að hann hafi „nú þegar orðið
fyrir dæmalausum áföllum og
ágangi á mannorð sitt og allt
persónulegt starf og líf, en þar
hefur fjölmiðlaumfjöllun spilað
stórt hlutverk. Á ákærða hefur
þannig, og frá því að málið fyrst
komst í hámæli haustið 2008,
verið gefið út hreint veiðileyfi af
hálfu fjölmiðla, sem farið hafa
hamförum í umfjöllun um hann,
persónu hans og störf og ekki síst
fyrirfram sakfellingu á meintu
broti hans“.
Þá hafi upplýsingum verið

lekið um gang rannsóknarinnar.
„Af þessum sökum „hraktist“
ákærði úr starfi ráðuneytisstjóra
í nóvember 2009 og hefur verið
án atvinnu frá þeim tíma. Er
það raunar svo að sú refsing sem
mögulegt er að gera honum úr
þessu vegur lítið í samanburði við
þá ágjöf sem hann og fjölskylda
hans hefur mátt þola á fjórða ár.“
Rí kissaksók nari hafnar
þessu í greinargerð sinni og
segir engin fordæmi fyrir því í
dómum Hæstaréttar að fjölmiðlaumfjöllun sé metin sakborningum til refsilækkunar.
- sh

SAKFELLDUR Verjandi telur að Baldur
hafi ekki aðeins verið sakfelldur með
dómi heldur einnig fyrir fram af fjölmiðlum.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

1. 64. 2. Wolves. 3. Elín Ey.

Lögreglustjórinn vill ekki
símhleranir til lögreglunnar
SORPHIRÐA Borgaryfirvöld hvetja fólk til

að moka snjó frá sorpgeymslum.

Hvatning frá Sorphirðunni:

Flokkum sorpið
yfir hátíðarnar
UMHVERFISMÁL Sorphirða Reykja-

víkur hvetur fólk til að halda
leiðum að sorpskýlum opnum og
flokka jólasorpið til endurvinnslu
yfir hátíðarnar, en Veðurstofan
spáir snjókomu.
Mikið magn umbúða leggst til
um jólin og er fólk hvatt til að
flokka jólasorpið og koma því
til Sorpu, sem tekur við pappír,
pappa, plasti og málmum til
endurvinnslu. Nú er einnig hægt
að henda öllum málmum, til
dæmis niðursuðudósum, álpappír
og álbökkum beint í sorptunnur
fyrir heimilissorp. Mikilvægt er
að þeir fari ekki með í plastpoka
sem innihalda heimilissorp heldur beint í tunnuna.
Hægt er að nálgast frekar upplýsingar um sorphirðu í sorphirðudagatali Reykjavíkurborgar
á vefnum reykjavik.is.
- shá

Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu hafnar þeirri hugmynd að framkvæmd símhlerana vegna rannsókna sakamála verði alfarið flutt til lögreglunnar. Innanríkisráðherra segir málið tekið til athugunar.
FJARSKIPTI Stefán Eiríks-

lögregla annist þessar
tengingar. Það er ekki
son, lögreglustjóri á höfuðeðlilegt að lögreglan
borgar svæðinu, kveðst
ekki telja það eðlilegt
afli úrskurða og sjái um
að öll framkvæmd símframkvæmdina frá upphlerana vegna rannsókna
hafi til enda. Þá þyrfti
sakamála sé færð frá
að efla og bæta eftirlitið
fjarskiptafyrirtækjunum
með þessari starfsemi
til muna til þess að um
til lögreglu. Ög mundur
Jón a sson i n n a n r í k i s - ÖGMUNDUR
þetta ríki það traust sem
ráðherra er hlynntur því JÓNASSON
nauðsyn legt er að sé til
að framkvæmdin sé flutt
staðar.“
frá símafyrirtækjunum.
Spurður hvaða kosti aðra hann
Fréttablaðið greindi frá því
sjái fyrir sér í stöðunni bendir
í gær að Sævar Freyr ÞráinsStefán á að Póst- og fjarskiptason, forstjóri Símans hf., hefði
stofnun sé ríkisstofnun og geti þá
komið þeirri ósk á framfæri við
borið ábyrgð á framkvæmdinni
innanríkisráðuneytið og Póst- og
og eftir atvikum falið einhverjum
símamálastofnun að starfsmenn
innan vébanda ríkisins að annast
fjarskiptafyrirtækjanna yrðu lostengingarnar.
aðir undan því að annast tenging„Mér finnst þetta fullkomlega
eðlileg ósk og nokkuð sem við
ar þegar símhlerunum er beitt við
hljótum að taka til athugunar,“
brotarannsóknir. Lögregla tæki
segir Ögmundur. „Þetta var eitt
við þeirri framkvæmd.
„Mér líst mjög vel á tillögur
af því sem menn horfðu til þegar
þess efnis að það séu ekki fyrirSíminn var markaðsvæddur á
tæki úti í bæ sem sinni þessu
sínum tíma, að ýmsar kvaðir væru
mikilvæga en viðkvæma verkfyrir hendi sem fylgdu með fyrirefni við rannsóknir sakamála,“
tæki á borð við Landsímann, og
segir Stefán. „En ég tel eðlilegt
ein af þeim var þetta. Lögreglan
að einhver annar opinber aðili en
hefur lengi lýst áhyggjum af þessu

LÖGREGLUSTJÓRINN Stefán Eiriksson telur óeðlilegt að lögreglan sjái um alla fram-

kvæmd símhlerunar.

og sagt að þarna væri brotalöm
sem þyrfti að lagfæra.“
Ögmundur undirstrikar að mjög
mikilvægt sé að með öllu sem snúi
að símhlerunum og hvers kyns
eftirliti með borgurum landsins sé
mjög strangt aðhald og eftirlit og
um það gildi mjög skýrar reglur.

„Það er ábyrgt af hálfu Símans
að vilja taka þetta mál upp. Næsta
skref verður einfaldlega að kalla
að viðræðuborði alla þá sem hafa
þessi mál með höndum hjá Póst- og
fjarskiptastofnun, fjarskiptafyrirtækjunum og lögreglu.“
jss@frettabladid.is

Þú kemst í samband við jólaandann
Frábær tilboð á snjöllum símum

59.990 kr. staðgreitt

24.990 kr. staðgreitt

eða 4,999 kr. á mánuði í 12 mánuði

eða 2.083 kr. á mánuði í 12 mánuði

Fjölskyldu ALIAS fylgir *

Fjölskyldu ALIAS fylgir *

Samsung Galaxy
xy W

Samsung Galaxy
axy Y
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vodafone.is
voda
vo
odaafo
fon
neee.i.i.is
is

*G
Gildir
Gi
ildir
lldi
ld
diririr á meðan
ddi
meeð
ðan
ða
ð
aan
n birgðir
biiirrggð
bbir
gðir
ðiiir endast.
ðir
ð
end
een
nddas
aast
ast.
st.t.
sst

TILBOÐIN GILDA
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Nýr og hollur valkostur á íslensk jólaborð hefur rutt sér til rúms á síðustu árum:

Þrjár húsleitir gerðar:

Hnetusteikin nýtur sívaxandi vinsælda

Fundu dóp og
töluvert fé

MATUR Nýr hátíðarréttur hefur rutt sér til rúms

POKAROTTA Í JÓLAFÖTU Lily nefnist
þessi pokarotta í skriðdýragarði í
Ástralíu, þar sem henni var smeygt
ofan í litla jólalega fötu. NORDICPHOTOS/AFP

meðal landsmanna, en það er svokölluð hnetusteik,
sem unnin er úr margs konar grænmeti og auðvitað
hnetum.
„Það hefur lengi tíðkast að fólk komi og kaupi sér
hnetusteik fyrir jólin og það hefur aukist mikið síðustu ár,“ segir Elías Guðmundsson, sem rekur veitingastaðinn Gló.
Elías segir hnetusteikina einungis vera á boðstólum um jól og páska og því hafi verið mikið í lagt.
„Hún hefur verið að þróast hjá okkur og eftirspurnin hefur aukist mikið. Grænmetisfólk hefur
alltaf sótt mikið í þetta og því er alltaf að fjölga, en
þeir eru líka margir sem eru orðnir leiðir á öllu kjötátinu um hátíðarnar. Þeim finnst gott að hafa hollari
valkost með, en svo er þetta líka rosalega gott.“

LÖGREGLUMÁL Fíkniefni fundust

HNETUSTEIK Starfskona á Gló heldur á hnetusteik. Elías Guðmundsson, veitingamaður á staðnum, segir hnetusteik sífellt
verða vinsælli.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Allir heilsuveitingastaðir bjóða nú upp á hnetusteik fyrir jólin og stefnir víða í hnetujól.

- þj

við húsleit á þremur stöðum á
höfuðborgarsvæðinu í fyrradag.
Mestmegnis voru þetta kannabisefni en á einum staðnum var
um ræða kannabisræktun sem
taldi 150 plöntur. Við húsleitirnar
var lagt hald á ýmsan búnað og
einnig verulega fjármuni, sem
grunur leikur á að séu tilkomnir
vegna fíkniefnasölu. Karlmaður á
þrítugsaldri var handtekinn í þágu
rannsóknarinnar. Fíkniefnaleitarhundar frá tollinum voru notaðir
við aðgerðir lögreglu í gær.
- jss

Karlmaður neitaði sök:

Gert að greiða
bætur eftir árás
á Austur
DÓMSMÁL Karlmaður hefur verið
EFNAKAR MEÐ PIKRIK-SÝRU Sýran var

áður fyrr notuð til sprengjugerðar.
MYND/LHG SPRENGJUSVEIT

Sprengjusveit Gæslunnar:

Eyddu sprengisýru fyrir Sorpu
ÖRYGGISMÁL Sprengjusveit Land-

helgisgæslunnar barst nýlega
beiðni frá Sorpu um eyðingu á
pikrik-sýru, en ein af fimm flöskum undan efninu hafði gefið sig
og sýran kristallast í efnakari frá
rannsóknastofu. Þetta er í þriðja
sinn á árinu sem sprengjusveitin
eyðir slíku efni.
Sprengjusveitarmenn gerðu
efnið öruggt hjá Sorpu og fluttu
svo til eyðingar. Pikrik-sýra er
meðal annars notuð á rannsóknastofum en efnið er einnig sprengiefni og var notað í fallbyssukúlur
í fyrri og seinni heimsstyrjöldinni. Efnið fannst til dæmis í
fallbyssukúlum í flaki El Grillo
á botni Seyðisfjarðar og bendir
Landhelgisgæslan á að sprengiefnið verði sérstaklega viðkvæmt
með aldri og slík kúla geti
sprungið við tiltölulega lítið högg.
- shá

dæmdur í eins mánaðar skilorðsbundið fangelsi fyrir að ráðast á
annan mann á skemmtistaðnum
Austur í Reykjavík. Hann kýldi
fórnarlambið þrisvar sinnum í
andlitið svo það hlaut talsverða
áverka.
Árásarmaðurinn, sem er nær
þrítugu, kvaðst hafa séð einhverja stráka vera að sniglast
í kringum kærustuna sína og
vinkonu hennar á dansgólfinu.
Hann hefði stjakað við fórnarlambinu en ekki kýlt hann. Dóminum þótti sýnt að áverkavottorð
og framburður vitnis sönnuðu
annað og var árásarmaðurinn
dæmdur til að greiða honum ríflega 200 þúsund krónur í skaðabætur.
- jss

LÖGREGLUMÁL
Skotmenn áfram inni
Tveir karlmenn hafa verið úrskurðaðir
í áframhaldandi gæsluvarðhald til
19. janúar að kröfu lögreglunnar á
höfuðborgarsvæðinu í tengslum við
rannsókn hennar á skotárás í austurborginni föstudaginn 18. nóvember
sl. Einum til viðbótar hafði þegar verið
gert að sitja áfram í gæsluvarðhaldi til
13. janúar.

Skrifstofur ríkisskattstjóra verða lokaðar
eftir hádegi föstudaginn
23. desember (Þorláksmessu)
Venjulegur opnunartími er milli jóla og nýárs

Draumajólagjöf golfarans

FYRIR UTAN FRANSKA ÞINGIÐ Hópur fólks mætti með þjóðfána Frakklands og Tyrklands þegar frumvarpið var til afgreiðslu.
NORDIC PHOTOS/AFP

Tyrknesk stjórnvöld
mótmæla banninu
Franska þingið bannar fólki að neita því að fjöldamorð Tyrkja á Armenum
fyrir nærri hundrað árum hafi í reynd verið þjóðarmorð. Tyrknesk stjórnvöld
bregðast ókvæða við og hafa kallað sendiherra sinn heim frá Frakklandi.
FRAKKLAND, AP „Frakkar skipa

sér þarna í flokk ríkja sem virða
ekki tjáningarfrelsið og leyfa ekki
óhlutdrægar vísindarannsóknir,“
segir Abdullah Gul, forseti Tyrklands, um afstöðu franska þingsins til umræðna um þjóðarmorð
Tyrkja á Armenum á árum fyrri
heimsstyrjaldarinnar.
Franska þingið samþykkti í
gær bann við því að fólk neiti því
opinberlega að fjöldamorðin teljist vera þjóðarmorð.
Tyrkir hafa viðurkennt að
fjöldamorð hafi átt sér stað þegar
allt að 1,5 milljónir manna voru
myrtar, en minna á að fjöldamorð
hafi verið framin á báða bóga
í átökum Armena og Tyrkja og
vilja ekki heyra á það minnst að
fjöldamorðin jafnist á við þjóðarmorð á Armenum.
Armenar hafa hins vegar lengi

barist fyrir alþjóðlegri viðurkenningu á því að fjöldamorðin
hafi í reynd verið þjóðarmorð.
„Nú geta forfeður okkar loksins hvílst í friði,“ sagði Maurice
Delighazarian, 75 ára íbúi í
Frakklandi sem segist afkomandi
bæði Armena og Tyrkja.
Frönsk stjórnvöld viðurkenndu
það formlega árið 2001 að morðin
árið 1915 hefðu verið þjóðarmorð,
en hafa nú samþykkt að það teljist
refsiverður verknaður að afneita
þjóðarmorðum. Viðurlögin eru
allt að ársfangelsi og sekt upp á 45
þúsund evrur ef fólk neitar þessu
með „hraksmánarlegum hætti“.
Tyrknesk stjórnvöld brugðust
hins vegar ókvæða við og kölluðu
þegar í stað heim sendiherra sinn
í Frakklandi.
„Þeir sem vilja ekki sjá þjóðarmorð ættu að snúa sér við og

horfa á óhreina og blóðuga sögu
sjálfra sín,“ sagði Recep Tayyip
Erdogan, forsætisráðherra Tyrklands. „Tyrkir munu beita sér
gegn þessari vísvitandi, illviljuðu, ranglátu og ólöglegu tilraun með öllum ráðum utanríkisþjónustunnar.“
Höfundur frumvarpsins, sem
samþykkt var á franska þinginu,
er Valerie Boyer, þingkona hægriflokksins UMP, sem nú er við völd
í Frakklandi. Hún segist hneyksluð á tilraunum Tyrkja til þess
að hafa áhrif á lagasetningu á
franska þinginu.
„Frumvarpið mitt varðar ekkert eitt land sérstaklega,“ segir
hún. „Það er sprottið af löggjöf
Evrópusambandsins, sem segir
að refsa verði fólki sem neitar tilvist þjóðarmorða.“
gudsteinn@frettabladid.is

Verjendur Bradley Manning segja hann hafa átt við andlega erfiðleika að stríða:
APPROACH G O L F G P S
®

s 24 helstu vellir á Íslandi ásamt
7.100 evrópskum völlum
s Einfaldur og handhægur snertiskjár
s Getur stillt holustaðsetningar
s Heldur utan um tölfræði kylﬁngs,
hittar ﬂatir, brautir og pútt
INNIHELDUR
KORT 24 HELSTU
GOLFVALLA
ÍSLANDS
LISTINN ER Á
GARMIN.IS

Ögurhvarfi 2, 203 Kópavogi
S: 577 6000 | www.garmin.is

s Aðeins tæki keypt á Íslandi eru með
íslenskum völlum

Hefði aldrei átt að fara til Íraks
BANDARÍKIN, AP Verjendur Bradley Manning, hermanns-

ins sem sakaður er um að hafa lekið ógrynni leyniskjala
til Wikileaks, kölluðu aðeins tvö vitni fyrir í undirbúningsdómþingi, sem lauk í gær. Innan nokkurra vikna
verður svo ákveðið hvort hann verði leiddur fyrir herrétt.
Verjendurnir byggðu mál sitt einkum á því að Manning eigi við andlega erfiðleika að stríða og hefði því ekki
átt að hafa aðgang að leynilegum skjölum. Reyndar
hefði alls ekki átt að senda hann til herþjónustu í Írak.
Vitnin tvö, sem verjendur kölluðu til, eru annars
vegar liðþjálfi sem varð vitni að skapofsakasti Mannings, hins vegar höfuðsmaður sem hafði Manning í liði
sínu.
Verjendur segja Manning hafa tekið afrit af hundruðum þúsunda leyniskjala, meðal annars frá sendiráðum
Bandaríkjanna víða um heim, og myndbandsupptökum
af þyrluárás í Bagdad sem varð ellefu manns að bana.
Julian Assange, stofnandi Wikileaks, hefur aldrei
staðfest að það hafi verið Manning sem lak þessum
skjölum. Assange hefur hins vegar sagt að birting

BRADLEY MANNING Hermaðurinn, lengst til vinstri á myndinni,
mætir til undirbúningsdómþings í Bandaríkjunum.
NORDIC PHOTOS/AFP

leyniskjalanna hafi átt sinn þátt í að kveikja uppreisnarhreyfingu í arabalöndunum.
Stuttu áður en „arabíska vorið“ hófst í Túnis fyrir
nánast réttu ári höfðu birst leyniskjöl sem staðfestu
spillingu þáverandi forseta landsins, sem hrökklaðist
frá völdum fáeinum vikum síðar.
- gb
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Dagur B. Eggertsson, formaður borgarráðs

Í VINNSLU Dagur telur raunhæft að hægt verði að stofna leigufélag með aðkomu borgarinnar og langtímafjárfesta á fyrri hluta næsta árs.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Hægt að fara strax af stað
Fréttablaðið hefur á undanförnum dögum greint frá skýrslu sem Capacent vann fyrir Reykjavíkurborg um húsnæðismarkaðinn.
Niðurstaða hennar er sú að gríðarleg eftirspurn er eftir leiguhúsnæði í höfuðborginni. Þórður Snær Júlíusson, ræddi við Dag B.
Eggertsson, formann borgarráðs, um þær áætlanir sem borgin hefur mótað til að mæta henni.

V

ið höfum hug á því að auka
fjölbreytni í húsnæðismálum og taka forystu í því
að fjölga leigu íbúðum.
Það er hægt að fara strax af stað,“
segir Dagur B. Eggertsson, formaður borgarráðs Reykjavíkur,
spurður um hvað borgin ætli að
gera til að mæta þeirri miklu eftirspurn sem er eftir leiguhúsnæði í
höfuðborginni.
Þó verði að draga þann lærdóm
af hruninu að undirbúa þurfi vel
stórar ákvarðanir sem snúa að
skipulags- og húsnæðismálum.
„Skýrsla Capacent sýnir að eftirspurnin er mjög mikil og kannski
meiri en margir bjuggust við. En
eftirspurnin er líka mjög staðbundin. Hún tengist vesturhluta
borgarinnar og miðborginni sérstaklega. Það er mjög athyglisvert
og þarf að taka mið af.
Það sem við erum að gera er að
kortleggja þau svæði og þær lóðir
sem við búum yfir sem hægt væri
að leggja inn í leigufélög eða fyrir
byggingar annarra á leiguhúsnæði. Síðan erum við líka að horfa
á reiti sem eru í einkaeigu, í eigu
fjármálastofnana, inni í félögum í
þrotameðferð eða öðru sem gætu
hentað fyrir uppbyggingu af þessu
tagi til að bjóða upp á samstarf.
Miðað við eftirspurn eftir leiguhúsnæði ætti þetta að vera spennandi fjárfestingakostur.“

Kallar á þolinmótt fjármagn
Dagur segir að langtímaleigufélög
kalli á þolinmótt fjármagn og á
fjárfesta sem eru ekki að hugsa
um skammtímagróða sem þeir geti
tekið út á fáum árum. „Því beinast
sjónir að þeim sem gera áætlanir
og hugsa hagsmuni sína til lengri
tíma. Það eru ekki síst lífeyrissjóðir og sveitarfélög. Það sem
við erum að skoða er hvort það sé
mögulega skynsamlegt að leggja
lóðir inn sem eigið fé og mynda
þannig eignarhlut og ítök borgarinnar til að tryggja tilvist þessara
félaga til langs tíma. Við höfum
ekki útilokað að láta einhverja viðbótarfjármuni inn líka. En þetta
veltur allt á áhuga annarra. Það

veltur á því hvaða stefnu lífeyrissjóðirnir ætla að taka í þessum
efnum. Þeir hafa verið að skoða
þessi mál í tæpt ár. Ef við horfum
til Norðurlandanna, og reynslu
þeirra af svona kerfi, þá held ég
að þetta ætti að vera eitthvað
sem sveitarfélög, lífeyrissjóðir og
hugsanlega aðrir langtímafjárfestar ættu að velta vandlega fyrir sér.
Í Danmörku og Svíþjóð er til
dæmis einhver arðsemi af starfsemi leigufélaga en hún er hófleg og fengin á mjög löngum tíma.
Þar er viðhaldi líka sinnt það vel
að það þarf ekki að afskrifa eignirnar. Þær halda því verðgildi sínu
áratugum og jafnvel árhundruðum
saman. Þannig verður fjárfesting í

millitekjuhópa sem hafa nánast
ekkert verið á leigumarkaði, ólíkt
því sem tíðkast erlendis.
Við erum því að feta okkur inn í
nýjan veruleika.“

Niðurgreiðsla nauðsynleg
Hann segir frekari niðurgreiðslur
á leiguhúsnæði því forsendu þess
að grundvöllur verði fyrir langtímaleigumarkaði og starfsemi
leigufélaga. „Húsaleigubætur ná
í dag til mjög lítils hóps. Í raun
þarftu að vera í hópum sem eru
undanskildir tekjuviðmiðum, svo
sem öryrki, námsmaður eða með
tekjur sem fólk getur vart lifað á
til að fá þær bætur. Kerfið er ekki
nægilega sterkt og langt frá því að

Húsnæði er ekki eins og hver
önnur vara. Húsnæði er eitthvað
sem allir þurfa. Það þarf að vera
öruggt og það þarf að vera á viðráðanlegu verði.
leigufélagi eins konar skuldabréf
sem ber vexti án þess að það sé
nauðsynlega mikil eignarmyndun
í félaginu.“

Á fyrri hluta næsta árs
Dagur telur raunhæft að hægt
verði að stofna leigufélag sem
byggir á þessum hugmyndum á
fyrri hluta næsta árs. Ýmislegt
þarf þó að ganga upp til að svo geti
orðið. „Í fyrsta lagi þarf hugsanlega sterkari lagaumgjörð um langtímaleigufélög. Í öðru lagi þarf að
gefa skýrt til kynna hver framtíðarhugsunin er varðandi húsaleigubætur og húsnæðisbætur.
Það er lykilatriði til að það sé gerlegt fyrir venjulegt fólk að leigja
til langs tíma. Ég get ekki lagt
of mikla áherslu á að við erum
að hugsa þetta út frá veruleika
venjulegra Íslendinga. Þetta þarf
að verða raunhæft úrræði fyrir
meðalfjölskyldur og jafnvel efri-

vera á pari við vaxtabótakerfið.
Borgin á fulltrúa í nefnd sem á
að útfæra húsnæðisbætur til framtíðar. Sá hópur á að skila af sér tillögum í apríl. Þar er verið að huga
að samhengi milli vaxtabóta og
húsaleigubóta. Það er nokkuð rík

samstaða á milli allra aðila í þeim
hópi um að búa til kerfi húsnæðisbóta sem myndi sameina þessi
kerfi og jafna stöðuna á milli
þeirra sem eiga og leigja. Það er
nokkuð ljóst í mínum huga að það
þarf að jafna aðstöðumun leigjenda
annars vegar og húsnæðiseigenda
hins vegar. Leigjendur geta ekki
alltaf dregið stysta stráið.“
Að sögn Dags eru húsnæðismál
orðin mjög aðkallandi vandamál
sem brýnt er að stjórnmálamenn
taki á sem allra fyrst. „Ég stend á
því fastar en fótunum að í mínum
huga eru atvinnumálin og húsnæðismálin, og sérstaklega þessi
leigumál, brýnustu og mikilvægustu mál stjórnmálanna í dag. Þau

eru í algjörum forgangi hjá borginni þessar vikurnar.
Það var þverpólitísk samstaða
um húsnæðisstefnuna í borgarstjórn. Það hefur líka verið eining
í þeim nefndum sem ríkisstjórnin
hefur starfrækt varðandi húsnæðismálin. Það skiptir líka máli að
við höfum verið nokkuð samstíga
verkalýðshreyfingu og samtökum
í atvinnulífi sem koma að stjórn
lífeyrissjóðanna. Það skiptir verulegu máli. Þó að reikniverkið þurfa
að ganga upp þá er þetta líka samfélagslegt verkefni. Húsnæði er
ekki eins og hver önnur vara. Húsnæði er eitthvað sem allir þurfa.
Það þarf að vera öruggt og það þarf
að vera á viðráðanlegu verði.“

Stendur ekki og fellur með flugvellinum
Dagur segir að vera flugvallarins í Vatnsmýrinni geri það erfiðara fyrir að
svara þeirri eftirspurn sem sé eftir nýju húsnæði miðsvæðis í Reykjavík.
Hann geri það þó ekki ómögulegt. „Það er ljóst að flugvöllurinn er á stað
sem margir segja að sé lykilstaðsetning til að mæta þessari eftirspurn. Þær
kröfur miðast við að búa á stað þar sem þarf ekki að eiga tvo bíla til að
komast á þessar þúsundir vinnustaða sem eru miðsvæðis. Það á ekki að
koma á óvart að þetta er mikið fjárhagslegt mál fyrir heimilin. Samgöngukostnaður er núna orðinn þyngri í heimilisbókhaldinu hjá meðalfjölskyldu
en matarkostnaður.
Í Vatnsmýrinni getum við búið til borgarsamfélag þar sem fólk er ekki jafn
háð því að eiga bíl eða eyða jafn miklu í samgöngur. Ég veit að flugvallarmálið er mjög viðkvæmt en þetta þarf að taka inn í þá mynd. Það sem við
þurfum að gera í leigu- og húsnæðismálum stendur samt ekki og fellur með
flugvellinum. Við getum byggt töluvert mikið áður en hann fer og ætlum að
reyna að gera það eins vel og við getum.“

Hundruð leiguíbúða í byggingu á næsta ári
Greining Capacent, sem Fréttablaðið hefur sagt frá
undanfarna daga, sýndi að eftirspurn væri eftir mörg
þúsund leiguíbúðum í Reykjavík næstu ár. Dagur telur þó
hvorki mögulegt né æskilegt að byggja þúsundir íbúða á
höfuðborgarsvæðinu né landinu öllu í náinni framtíð.
„Í núverandi aðstæðum verðum við að horfa til þess
að það er til töluvert af tómum íbúðum. Samkvæmt
greiningum eru þær eru að langmestu leyti í útjaðri borgarinnar. Það síðasta sem við viljum er að horfa alveg fram
hjá því og búa til nýja húsnæðisbólu með tilheyrandi
hliðaráhrifum og öðru slíku. Greiningar benda hins vegar
til þess að það verði umframeftirspurn strax árið 2013. Á
næsta ári horfum við því á að það gætu verið 700-800

leiguíbúðir í byggingu miðsvæðis í Reykjavík. Við erum í
viðræðum við fasteignafélag Landsbankans, Regin, sem
á stóran reit í Þverholti og Einholti. Þar ætti að vera hægt
að koma fyrir allt að 400 íbúðum. Við vorum að úthluta
Félagstofnun stúdenta lóð í Bolholti 7 þar sem er búist
við að rísi um 100 íbúðir. Auk þess eru um 300 íbúðir
þegar í byggingu á svæði HÍ í Vatnsmýri.
Til viðbótar erum við að horfa á ýmis svæði, til dæmis
við höfnina, við háskólana tvo og í Vatnsmýrinni. Þá liggur
skipulag fyrir á svæði við Hlíðarenda þar sem hægt væri
að fara í nokkuð hraða uppbyggingu og það er líka fyrirliggjandi skipulag á Hlemmsvæðinu svokallaða. Það er
því töluvert um möguleika.“

JÓLAGJÖFIN
Í ÁR KOSTAR

PIPA
P
IP R \ TBWA
TBWA

•

SÍA

2.290 kr.

Kaffimál Olís kostar 2.290 kr. og því fylgir
áfylling á öllum Olís-stöðvum út árið 2012.
Tilvalin jólagjöf fyrir þá sem eru mikið á ferðinni!

Vinur við veginn
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FRÁ DEGI TIL DAGS
greinar@frettabladid.is

Könnun leiðir í ljós mikla eftirspurn eftir búsetu
í Reykjavík, einkum vestarlega í borgarlandinu.

102 Reykjavík

S

extán þúsund íbúðir þarf til að mæta eftirspurn eftir
leiguíbúðum á næstu árum ef marka má skýrslu sem
Capacent vann fyrir Reykjavíkurborg og ber heitið
Staða, horfur og möguleikar á húsnæðisleigumarkaði
árið 2011. Eftirspurnin gefur líka til kynna að þrettán
þúsund þessara íbúða þurfi að vera á höfuðborgarsvæðinu og af
þeim langflestar í sjálfri höfuðborginni.
Skýrslan er byggð á spurningakönnun þar sem lagðar voru fram
spurningar í tengslum við þörf fyrir íbúðarhúsnæði. Niðurstaðan
er að þörfin á leiguhúsnæði sé
SKOÐUN
afar brýn því ef aðeins er horft
til næstu þriggja ára vantar
Steinunn
tæplega níu þúsund íbúðir bara
Stefánsdóttir
á höfuðborgarsvæðinu.
steinunn@frettabladid.is
Hlutfall leigjenda er mun
lægra hér en bæði í Danmörku
og Svíþjóð en nokkuð hærra en
í Noregi. Könnunin sýnir að 70
prósent fleiri Íslendinga vilja búa í leiguíbúð en nú búa í slíkum
íbúðum.
Í Reykjavík eru nú rétt innan við tíu þúsund leiguíbúðir. Því
þarf að tvöfalda fjölda leiguíbúða til að mæta þörf á næstu þremur
árum og gera enn betur sé litið til lengri tíma. Það kemur einnig
í ljós að fólk vill búa vestarlega í borginni. Póstnúmer 101 er vinsælast og á eftir fylgja póstnúmer 105 og 107.
Forseti borgarstjórnar segir í viðtali í blaðinu í dag að borgin
hyggist hefjast handa strax á næsta ári við að mæta þessari eftirspurn. Markmiðið er að auka fjölbreytni húsnæðisvalkosta og á
að taka mið af því að eftirspurnin er eftir húsnæði vestarlega í
borginni. Að sögn Dags hefur borgin augastað á byggingarreitum
í þessum borgarhluta og hyggst leita leiða til þess að hægt verði
að byggja þar upp leiguhúsnæði.
Í þessu samhengi er rétt að minna borgaryfirvöld á að samkvæmt gildandi aðalskipulagi munu á næstu tólf árum heldur
betur bætast við byggingarlóðir á því svæði þar sem fólk vill helst
búa, í Vatnsmýrinni þar sem nú er flugvöllur. Önnur flugbrautin á
að hverfa eftir aðeins fjögur ár, árið 2016, sú braut sem endar um
það bil við suðurenda Reykjavíkurtjarnar. Átta árum síðar, árið
2024, á allur flugrekstur að vera farinn úr Vatnsmýri.
Hins vegar er staðan sú að þrátt fyrir að þetta skipulag sé í
gildi hefur lítið verið aðhafst hvort heldur til undirbúnings þess
að flytja innanlandsflugið annað eða að búa Vatnsmýrarlandið
undir nýtt framtíðarhlutverk. Markvisst virðist hafa verið unnið
að því að gleyma metnaðarfullri samkeppni um skipulag Vatnsmýrar sem kynnt var með heilmiklum lúðrablæstri fyrir tæpum
þremur árum. Ekki hefur heldur verið unnið að nauðsynlegum
samgönguæðum að og frá svæðinu og skemmst er að minnast
þess að litlu munaði að ráðist yrði í byggingu nýrrar flugstöðvar,
undir dulnefninu samgöngumiðstöð, í Vatnsmýri.
Það liggur fyrir að íbúum Reykjavíkur mun áfram fjölga. Því
er brýnt að skipuleggja til langs tíma og vinna í samræmi við
það skipulag. Hugmyndir borgaryfirvalda um uppbyggingu leiguhúsnæðis eru góðra gjalda verðar en menn verða að fara að snúa
sér að stóru myndinni í skipulagsmálum.

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

Óþarfi

Endemis rugl

Sunnlenskt samsæri

Ögmundur Jónasson, sem á sæti í
ríkisstjórn þeirri sem nú stendur í
aðildarviðræðum við Evrópusambandið, hefur ekki mikið álit á því
ferli. Raunar hefur hann lýst því yfir
að hann sé andvígur aðild alveg sama
hvernig samningurinn muni líta út
– sem er svo sem hreinskiptin
afstaða. Í pistli á vef sínum
beinir hann nú spjótum sínum
að þeim fjölda fólks sem
vinnur að viðræðunum
fyrir hönd íslenska ríkisins. Niðurstaða hans
er sú að allur þessi
herskari fólks sé að
vinna óþarft verk.

Ögmundur vill að við kjósum um
samning í næstu þingkosningum. „Ef
þjóðin segir nei, þá getum við hætt að
senda flugvélafarma af starfsfólki fyrir
gríðarlega fjármuni til að fletta pappír
suður í Brussel og notað tímann og
peningana sem sparast til uppbyggilegra verka. Okkur liggur á
að komast út úr þessu endemis
rugli.“ Þetta eru býsna kaldar
kveðjur frá ráðherra til ríkisstarfsmanna sem telja sig
vera að gera gagn.
En það er reyndar
ekki víst að þeir
taki mikið mark
á þeim.

Á útvarpsstöðinni Sögu er gjarnan
stungið á kýlum. Í vikunni hringdi
þangað gramur hlustandi, kvartaði
sáran yfir lélegum útsendingarbúnaði
fyrir stöðina á Selfossi og vildi fá að
vita hverju sætti. Ekki stóð á svari hjá
þáttarstjórnandanum, stjórnlagaráðsmanninum Pétri Gunnlaugssyni.
Hann sagði augljóst að einhver
Sunnlendingurinn væri að reyna
að koma höggi á stöðina með því
að hefta útsendingar hennar.
Ef að líkum lætur er
sýslumaðurinn Ólafur Helgi
Kjartansson langt kominn
með rannsókn á málinu.
stigur@frettabladid.is

HALLDÓR

Það væri góð jólagjöf
Hjálparstar f

Jónas Þ.
Þórisson
framkvæmdastjóri
Hjálparstarfs
kirkjunnar

N

ú er Hjálparstarf kirkjunnar að
safna fyrir neyðarhjálp í AusturAfríku og er sú hjálp unnin í samstarfi
við ACT Alliance, alþjóðleg neyðar- og
þróunarsamtök. Á þeim vettvangi er
krafan um fagleg vinnubrögð og samstarf mjög mikil. Aðilar sem sinna slíkri
hjálp skipta með sér verkum og sinna
mismunandi hópum og þáttum hjálparstarfsins.
Sömu lögmál gilda í hjálparstarfi á
Íslandi. Sem betur fer eru vandamálin
sem blasa við annars eðlis en nauðsynlegt er að skipuleggja starfið vel, skipta
með sér verkum og líta til heildarhagsmuna þeirra sem njóta aðstoðar.
Hjálparstarfið tók á þessu ári upp
kortaleiðina í mataraðstoð, um leið var
ráðgjafaþátturinn aukinn til muna.
Kortin eru inneignarkort sem hægt er
að nota í matvöruverslunum. Tekin var
upp einstaklings- og fjölskylduráðgjöf,
fjármálaráðgjöf, matreiðslunámskeið og
sjálfstyrkingarnámskeið. Öll ráðgjöf er
veitt án endurgjalds.
Þeir sem sækja um aðstoð þurfa að
koma með gögn um tekjur og gjöld og
síðan er neysluviðmið Umboðsmanns

skuldara notað sem viðmið um hverjir
geta fengið aðstoð. Þar sem kortaleiðin
er dýrari reyndist nauðsynlegt að takmarka hópinn á höfuðborgarsvæðinu
við barnafjölskyldur enda eru tvö önnur
samtök að sinna mataraðstoð þar. En
annars staðar á landinu geta allir fengið
inneignarkortin.
Hjálparstarfið veitir fjölbreytta
aðstoð aðra en mataraðstoð og er hún
öllum opin, má þar nefna stuðning við
ungmenni í framhaldsskóla, vegna lyfjakostnaðar, tómstundaiðkunar barna og
skólagöngu.
Hjálparstarfið hefur í gegnum árin
átt gott samstarf við marga aðila og
í jólaaðstoð ársins var gott samstarf
við Rauða krossinn og margar mæðrastyrksnefndir. Öll hjálparsamtök vinna
gott starf og vilja vel en nauðsynlegt
er að skipta með sér verkum og líta til
heildarhagsmuna. Ekki er víst að allir
geti fallist á nákvæmlega sömu starfsaðferðir en að ræða saman og koma
heildarskipulagi á hjálparstarfið er
nauðsynlegt og ber að stefna að á nýju
ári. Það væri góð jólagjöf til þjóðarinnar.
Gleðileg jól.

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
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Náttfatagjald
Í DAG
Pawel Bartoszek
Stærðfræðingur

U

m áramótin tekur gildi nýr
skattur, gistináttaskattur,
sem lagður er á fólk sem lúllar
gegn gjaldi utan heimilis. (Þó
ekki ef það lúllar í orlofshúsi
sveitarfélags.) Sameiginleg nefnd
ríkis og hagsmunaaðila mun sjá
um að deila út þorra þess fjár
sem þannig kemur í kassann. Það
verður gert í gegnum sérstakan
sjóð sem á að veita fjármagn til
uppbyggingar á ferðamannastöðum. Sjóðnum verður stjórnað
af fjögurra manna nefnd þar sem
ferðaþjónustan skipar tvo. Hljómar vel?
Hvernig á að skattleggja ferðamenn? Er skynsamlegt að innheimta mun lægri virðisaukaskatt af gistingu en annarri
þjónustu og rukka svo nefskatt á
alla gistendur? Á að undanskilja
stéttarfélögin? Er sniðugt að láta

hagsmunaðila deila út fé? Loks
kemur kannski stærsta spurningin: Á endalaust að hækka skatta
og búa til nýja? Þeirri seinustu er
auðsvarað.

Bara hundraðkall
Að einhverju leyti hafa stjórnvöld unnið heimavinnuna sína
við undirbúning gistináttaskatts með því að búa til skatt
sem leggst aðallega á atkvæðalaust fólk, erlenda ferðamenn, og
um leið veita helstu hagsmunaaðilum í bransanum, samtökum
ferðaþjónustuaðila, aðkomu að
því að deila út almannafé. Hvort
tveggja eykur líkurnar á því að
skatturinn nái fram að ganga.
Svo er þetta „bara hundraðkall“
á hverja gistingu. Hver vill gera
veður út af hundraðkalli?
Skatturinn mun auðvitað ekki
vera hundraðkall mjög lengi.
Lagaramminn er kominn og
krónutöluna er þá auðvelt að
hækka. Tvær hugleiðingar í því
samhengi: Í fyrsta lagi hefur
þegar verið sagt að kostnaðurinn
við innheimtu gistináttaskattsins
sé mikill samanborið við þær
tekjur sem af honum verða. Í

Á endalaust að
hækka skatta og
búa til nýja?
öðru lagi var, til allrar hamingju,
fallið frá því að leggja á nýjan
skatt á alla þá sem ferðast til
landsins með flugi. En það þýðir
þó að heildartekjur af „ferðamannasköttum“ verða um helmingi lægri en vonast var til og
auðvitað munu stjórnvöld reyna
að „brúa bilið“. Skatturinn verður þannig örugglega hækkaður
upp í 200 krónur innan árs. Það
verður bara hækkun um hundrað
kall. Og hver vill gera veður út af
hundraðkalli?

Aleinn í bústað
Síðan er nauðsynlegt að gera
sér í hugarlund hvaða hvata tiltekinn skattur innleiðir. Á lokaspretti málsins var til dæmis
tekin ákvörðun sem undanskilur
orlofsíbúðir stéttarfélaga. Þeir
sem þar gista þurfa þegar ekki að

ákveðinnar aðskilnaðarhyggju
í ferðamálum á Íslandi. Útlendingarnir eru látnir gera annað og
borga annað. Auðvitað ekki alltaf:
Reykvíska staðnum KEX-hostel
hefur tekist að neyða heimamenn
og ferðamenn upp á hver annan.
Meira mætti gera af slíku en
skattar sem fæla Íslendinga frá
opinberum gististöðum hjálpa
ekki til.

greiða virðisaukaskatt og nú ekki
heldur nýja gistináttaskattinn.
Það er sem sagt verið að hvetja
fólk til að gista frekar í sumarbústað en að kaupa sér gistingu á
gistiheimili, hóteli eða tjaldstæði.
Væru betra ef allir gerðu það?
Sumarbústaðahverfin íslensku
eru dálítið eins og dreifðar þyrpingar af fámennum klaustrum.
Finnist manni hraðinn í Seljahverfinu of mikill getur maður
farið og slappað af í algerri einangrun í uppsveitum Suðurlands.
Orlofsbyggðin hvetur menn ekki
til samveru við aðra gesti. Það
er enginn bar, veitingastaður
eða sundlaug og engin búð nema
á Selfossi. Það sem kemst næst
því að vera menningarleg þungamiðja slíkra byggða er ruslagámurinn. Menn koma með mat
að heiman og skilja sorpið eftir.
Auðvitað getur slík einvera
verið nærandi en sumarhúsagesturinn skilar samt litlu til
landsbyggðarinnar samanborið
við einhvern sem gistir inni í
bæjarkjarnanum sjálfum, fer á
byggðasafnið, borðar á veitingastaðnum og drekkur á barnum að
degi loknum. Það gætir nefnilega

Aðgangseyri í stað skatts
Gistináttaskattur er ekki séríslensk uppfinning. Ríkin bera
sig ólíkt að, sum hafa slík gjöld,
önnur ekki. Sum rukka lægri
skatt af gistingu en öðru, önnur
innheimta nákvæmlega sömu
gjöld af ferðaþjónustu og annarri starfsemi. Það síðastnefnda
hljómar skynsamlega.
Ef pening vantar til að bæta
girðingarnar hjá Gullfossi og
Geysi er þá málið að leggja á sérskatt á alla þá sem gista í öðru
rúmi en sínu eigin, og deila fénu
sem þannig safnast í gegnum
miðlæga nefnd stjórnmálamanna
og hagsmunaðila? Liggur sú lausn
ekki beinast við að rukka einfaldlega inn á Gullfoss og Geysi?

W

ÚRVALIÐ ER
HJÁ OKKUR

AF NETINU

Einkunnir: Mæling sem
mælir sig sjálfa
Í grunnskólum þurfa skólar
að huga að árangri nemenda
í samræmdum prófum og
PISA. Þess vegna leggja þeir
áherslu á þau fög sem koma
við sögu í þessum prófum.
Önnur fög mæta afgangi.
Það er skólunum mikilvægt
að koma vel út úr mælingunum og þess vegna hafa
skólar farið þá leið að kenna
mælinguna.
Með öðrum orðum: Kennslan,
kennsluefnið og kennslugreinarnar byggjast á því sem
er mælt. Það þýðir að þegar
mælingin fer fram að loknum
prófum er hún í raun að
mæla sig sjálfa. Nemandinn
er eingöngu þar á milli. Hann
er aukaatriði. Mælingin er forsendan, efnið og útkoman.
Stöðupróf eru nýjung hjá
Háskóla Íslands og svar við
gríðarlegri aðsókn í skólann.
Stöðupróf eru mæling. Þess
vegna þurfa framhaldsskólar
nú að undirbúa nemendur
sína fyrir stöðuprófin svo þeir
eigi betri möguleika á að
komast inn í eftirsóknarverðar
deildir í háskólanum. Þá
liggur beinast við að framhaldskólarnir kenni stöðuprófin, eða réttara sagt kenni
mælinguna. Þannig mun
mælingin enn á ný fara að
mæla sig sjálfa.
http://smugan.is
Jón B. K. Ransu
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TILBOÐ

169.995

FULLT VERÐ 179
179.995
995

Kenwood FP250
XNBUWJOOTMVWÏMNF§%VBM%SJWF
System,2 hröðum, púls, 2,1l skál, 1,2l
CMBOEBSB TUÈMIOÓGPGM

TILBOÐ

Skotharður lagatæknir
Við sjáum af orðbragði
verjanda Baldurs Guðlaugssonar, hverju við munum eiga
von á í öðrum réttarhöldum
hrunsins. Verjendur munu
ráðast af þunga á dómara og
fjölmiðlunga. Karl Axelsson
lagatæknir segir dómarann
arfavitlausan. Fyrir því hefur
hann ein gild rök. Dómarar
þurfa meðdómara, þegar mál
eru flókin. Mega þó alls ekki
nota bókhaldstækna eða
lagatækna, því að þá flyzt
útrásarruglið inn í dómsalina.
Svo vill Karl líka loka
réttarhöldum, svo að fjölmiðlar flytji ekki fréttir af
gangi mála. Þannig verða þau
leynileg, sem er æðsta ósk
bófanna. Hræddur er ég um,
að lýðræðið brotni við aukna
leynd.

DeLonghi ESAM4000
 M&TQSFTTPLBGGJWÏMNF§
kaffikvörn. Cappucino System
TFNCMBOEBSTBNBOHVGV MPGUJ
PHNKØMLGZSJS$BQQVDJOP

18.995

TILBOÐ

19.995

FULLT VERÐ 24.995
24 995

TILBOÐ

59.995

FULLT VERÐ 69
69.995
995

Philips BDP3200
&JOGBMEVSPHHØ§VS#MVSBZ
TQJMBSJTFNTQJMBSFJOOJH%7%
EJTLBÓIÈTLFSQVVQQMBVTO

Philip
ps HD7825SV
1450w
w Senseo Viva Café kaffivél fyrir
1-22 boolla í einu. Stillanleg hæð á stúti.
Hveer bbolli er ferskur með froðu. Slekkur
á sér eeftir 30 mín.

TILBOÐ

Fjórir
Fjór
órir
ir bollar
bol
oll
llar
lar og
kaff
kaffipakki
ffipakki fylgja!!

16.995

FULLT VERÐ 19.995
19 995

24.995

FULLT VERÐ 34.995
34 995

FULLT VERÐ 24
24.995
995

Wilfa
Wilfa HU6W
.KÚHIMKØ§MÈUU
6 lítra rakatæki
með stillanlegu
rakastigi, heitri
HVGVPHLÚMEVN
blæstri. Fyrir allt
að 125fm rými.

VERÐ

17.995

Philips BDP5200
'VMM)%%#MVSBZTQJMBSJTFNTQJMBSFJOOJH%7%NZOEJS
NF§QVQQTLÚMVO.F§1SPHSFTTJWF4DBO %FFQ$PMPS 
Q!'14 &BTZ-JOLDPOUSPM 
/FU57%-/"WBGSJ 8J'JSFBEZ 
%PMCZ5SVF)%%54)%
TVSSPVOE 64# )%. 
4%4%)$ LPSUBMFTBSB PGM
4%4%)$LPSUBMFTBSBPGM

TILBOÐ

29.995

FULLT VERÐ 44.995
44 995

Soundbar

FRÁBÆRT VERÐ

Wilfa

SEN
NSEO KAFFIVÉL

TILBOÐ

Wilfa HUE6B
.KÚHIMKØ§MÈUU
6 lítra rakatæki
með stillanlegu
SBLBTUJHJPH%JHJUBM
skjá. Heitr gufa og
LBMEVSCMÈTUVS'ZSJS
allt að 125fm rými.

VERÐ

24.995

FRÁBÆRT VERÐ

TILBOÐ

Philips HTS3111
'MPUUX3.44PVOECBSIFJNB
CÓØLFSGJNF§%PMCZ%JHJUBMPH%54

Philips HX5350
Soonicare tannbursti
með hleðslu.
m

Sonicare tæknin
léttir og bætir
tannhirðu

49.995

FULLT VERÐ 59.995
59 995

TILBOÐ

6.995

FULLT VERÐ 7
7.995
995

ht.is
12 MÁNAÐA VAXTALAUSAR GREIÐSLUR

UMBOÐSMENN UM LAND ALLT

HAFNARGÖTU 90 REYKJANESBÆ 4t&:3"37&(*SELFOSSI 4t("3"34#3"65"HÚSAVÍK 4t(-&3«3(½56AKUREYRI 4t4663-"/%4#3"65REYKJAVÍK S: 569 1500

23. desember 2011 FÖSTUDAGUR

16

Hafnarfjarðarbær ekki féflettur Rómantísk jól
Fasteignag jöld
Dr. Bjarki
Jóhannesson
sviðsstjóri/skipulagsog byggingarfulltrúi
Hafnarfjarðar

Í

Fréttablaðinu 21. desember birtist greinin „Hafnarfjarðarbær
féflettur – og öllum er sama“ eftir
Karl Garðarsson. Karli er þakkað
fyrir að opna mjög þarfa umræðu,
en þó eru nokkur atriði varðandi
aðkomu embættis byggingarfulltrúa sem ástæða er til að leiðrétta, og jafnframt að minnast á
ábyrgð byggingarstjóra í þessu
máli.
Karl fjallar um skort á réttri
skráningu byggingarstigs fasteigna, sem er grundvöllur álagningar fasteignagjalda. Þar sem
hús sem flutt er inn í séu enn
skráð sem fokheld, innheimtist
aðeins hluti lögboðinna fasteignagjalda af þeim. Karl fullyrðir
síðan að ekkert sé gert í málinu
og að lítið sem ekkert eftirlit hafi
verið með því að fasteignamat sé
rétt skráð í bænum. Bæjaryfirvöld
hafi ekkert gert í málinu svo árum
skipti, en hafi loks vaknað af
„Þyrnirósarsvefni“.
Ég upplýsti Karl um nokkur
atriði í símtali, m.a. að þetta
ástand væri afrakstur þenslunnar,
og að bærinn hafi byggst það hratt
upp og framkvæmdir verið það
miklar að ógerningur hafi verið
að fylgja þessum málum eftir. Á
árunum 2003-2007 voru stundum
samþykkt 10-15 byggingarleyfi á
viku og eftirlitsmenn náðu rétt að
hlaupa á milli húsa í úttektum. Á
árinu 2007 voru byggingarleyfin
t.a.m. um 250 talsins.
Í aðdraganda hrunsins fór að

hægja á þessu, og jafnframt fóru
eftirköst þenslunnar að koma í
ljós. Meðal þess var að einstaka
byggingarstjórar höfðu látið
undir höfuð leggjast að óska eftir
úttektum sem er lögboðin skylda
þeirra. Þetta á þó alls ekki við
um alla byggingarstjóra. Meðal
þessa voru fokheldisúttektir og
lokaúttektir, sem mynda grunn
fyrir rétta skráningu húsnæðisins. Dæmi voru jafnvel um það að
hús væru skráð á byggingarstigi
1, sem þýðir aðeins að byggingarleyfi hafi verið gefið út, þó svo að
húsin væru fullbyggð og fólk flutt
inn í þau. Það gefur aðeins 10% af
fullu fasteignamati.
Við brugðumst strax við þessu
og frá og með árinu 2008 höfum
við verið að krefja byggingarstjóra iðnaðarhúsnæðis og fjölbýlishúsa um fokheldisúttektir
og lokaúttektir, sem er forsenda
þess að færa byggingarstig upp og
þar með innheimta full fasteignagjöld. Það er, að færa húsnæði af
byggingarstigi 4 (fokhelt) sem
gefur 50% af fullu fasteignamati
og upp á byggingarstig 7 (fullbúið)
sem gefur fullt fasteignamat.
Samkvæmt eldri skipulagsog byggingarlögum voru úrræði
okkar fram til ársins 2010 að
beita dagsektum til að fá byggingarstjórana sjálfa til að sækja
um lokaúttekt og þurfti það allt að
fara gegnum skipulags- og byggingarráð og síðan bæjarstjórn,
sem tók ærinn tíma. Með nýjum
mannvirkjalögum, sem tóku gildi
1. janúar 2010 getur byggingarfulltrúi boðað lokaúttekt og ef
byggingarstjóri mætir ekki, sett
á hann dagsektir, allt án milliliða.
Á þessu tímabili höfum við
verið með 130 slík eftirrekstrarmál í gangi og árangurinn hefur
verið að á árunum 2009 og 2010

skilaði þetta 50 fokheldisúttektum
íbúðarhúsa með 240 íbúðum og um
50 fokheldisúttektum á atvinnuhúsnæði. Lokaúttektir voru álíka
margar, en lokatölur þessa árs
liggja enn ekki fyrir. Þar með
hafa umtalsverð fasteignagjöld
skilað sér.
Þar með er ekki öll sagan sögð
hvað varðar fasteignagjöldin. Nú
er það svo, að hafi lokaúttekt ekki
farið fram, en húsið telst fullbúið,
færir Þjóðskrá (Fasteignamat
ríkisins) matsstig húsanna upp í
matsstig 8, sem þýðir að 95% af
fullu fasteignagjaldi eru innheimt.
Karl tekur sérstaklega upp skráningu einbýlishúsa. Því miður er
það oftast svo að ekki er gerð lokaúttekt á einbýlishúsum og liggja
til þess ýmsar ástæður, einkum
þær að eigendur ljúka oft við hús
sín án aðkomu byggingarstjóra.
Fjöldi slíkra mála er slíkur að
ógerningur er að sinna þeim, enda
eru flest þessara húsa með matsstig 8 og skila þ.a.l. 95% fasteignagjalda. Hér er því ekki um það
tekjutap eða mismunun íbúa að
ræða sem Karl heldur fram. Það
er því mjög villandi að benda á að
fjöldi húsa sé á byggingarstigi 4
og fasteignagjöld skili sér ekki
þess vegna, þar sem í flestum tilvikum er matsstigið 8.
Þetta fékk Karl allt upplýst, en
fjallar ekki um í grein sinni. Því
skal þó ekki mótmælt að full þörf
er á að taka betur til í þessum
skráningarmálum og yfirliti yfir
þau. Best væri að fara um bæinn
og gera fullkomna úttekt á þessu,
eins og Karl bendir réttilega á.
Því skal þó bætt við að þar þarf að
fara að lögum, en þess munu dæmi
að sveitarfélög skrái byggingarstig 7 án þess að lokaúttekt hafi
farið fram. Slíkt gerum við ekki í
Hafnarfirði.

Samfélagsmál
Sr. Þórhallur
Heimisson
sóknarprestur

R

ómantík er eitthvað sem flestir
þrá svona innst inni þó sumir
telji sig of mikil hörkutól til að viðurkenna það fyrir öðrum. Rómantíkin felur í sér eitthvað gott, einhverja sælu, einhverja hamingju
sem gefur lífinu gildi. En því miður
þá leyfum við rómantíkinni allt of
sjaldan að blómstra í lífi okkar. Og
þess vegna förum við allt of oft á
mis við hamingjuna og sæluna sem
rómantíkin gefur okkur. Rómantíkin er látin bíða framtíðarinnar á
meðan við látum okkur dreyma um
betri tíð með blóm og rómantík í
haga, sæta langa sæludaga.
Það er staðreynd að mörg hjón
hér á Íslandi lenda í erfiðleikum
í sínu hjónabandi á lífsleiðinni.
Sumum pörum tekst að vinna úr
þessum erfiðleikum og nota reynsluna til að styrkja sambúðina. Önnur
draga erfiðleikarnir til sambúðarslita. Erfiðleikarnir geta verið
margvíslegir. Oft er það svo að of
margar stundir hverfa í annríki
daganna.
Til að bæta upp hamingjuleysi,
þreytu og stress grípa margir til
flöskunnar. Áfengið kemur í stað
rómantíkurinnar hjá pörum sem
aldrei hafa gefið sér tíma til að
rækta ástina. Áfengisneyslan bætist þá ofan á önnur vandamál sem
íþyngja fjölskyldunni og eykur
þreytuna og lífsleiðann. Ætli það
séu ekki mörg börn sem kvíða helgum aðventunnar þegar drykkjan
tekur völdin í lífi fjölskyldunnar?
Ég er að velta því fyrir mér hvort
ekki væri hægt fyrir þau pör sem

eiga í erfiðleikum í sinni sambúð að
nota tækifærið þessi jólin og áramótin til að gera hlutina öðruvísi
en venjulega.
Hvernig væri að einsetja sér að
gera jólin og áramótin rómantísk
fyrir alla fjölskylduna? Einhverjum
þykir kannski ómögulegt að koma
rómantíkinni að á hátíðunum
þegar stressið er allt að færa í kaf.
Sérstaklega ef lítið hefur farið fyrir
henni að undanförnu. En það er ekki
eins erfitt og margir halda.
Fyrsta skrefið er að taka ákvörðun um að forgangsraða á nýjan hátt.
Jólin búa yfir öllu því sem til þarf
að styrkja og efla sambandið, friði,
kertaljósum, góðum mat og ást. Það
er að segja, ef við látum ekki allan
æsinginn í kringum okkur spilla
fyrir okkur jólafriðnum og ræna
frá okkur tímanum. Og ef við látum
ekki áfengið taka völdin á hátíðinni.
Sumir telja sér reyndar trú um að
þeir geti ekki gefið rómantíkinni
lausan tauminn nema áfengi sé
notað til þess að brjóta niður einhverja múra.
En áfengi er mesti óvinur ástarinnar. Og ef ástin er í molum er
heimilislífið í molum. Á mörgum
heimilum ógnar áfengisneysla jólafriðnum, því áfengið er notað sem
flóttaleið frá vandanum sem býr
undir niðri. Það er því best að láta
drykkina eiga sig og gefa rómantíkinni tækifæri til að blómstra af
fúsum og frjálsum vilja. Það er
svo ekki nóg að annað ykkar taki
ákvörðun um að forgangsraða upp á
nýtt. Þið þurfið bæði að vera á sama
máli, vera samstiga. Hver veit, ef
vel tekst til, þá geta einmitt þessi jól
orðið upphafið að nýju og farsælu
ástarævintýri í ykkar sambandi. Og
þetta verður örugglega besta jólagjöf barnanna ykkar. Vitið þið til.
Gleðileg, rómantísk og áfengislaus jól – og áramót.

MUNUM
BÍLASTÆÐAHÚSIN

Leitin að
jólavættum
- ratleikur
og jólapottur

Leiftrandi Jólabragur
STRÆTÓ.IS

LEGGIÐ BÍLNUM
OG LABBIÐ
LAUGAVEGINN OG
SKÓLAVÖRÐUSTÍG.

Í MIÐBORGINNI TIL KL.
Á ÞORLÁKSMESSU

23.00

LÚÐR ASVEITIN SVANUR,
KÓR AR, BR ASSSVEITIN
AFTANSÖNGUR,
TRÍÓ REYNIS SIGURÐSSONAR,
KVARTETTINN KVIK A,
BASSAJÓL JAKOBS SMÁR A
OG MARGT MARGT FLEIR A.

TENÓRARNIR
ÞRÍR
VERÐA Á
INGÓLFSTORGI
KL. 21.00

Lýsandi dæmi um lokkandi jólaborg
- ekki missa af því!

ZZZUH\NMDYLNLV

VERUM,
NJÓTUM OG VERSLUM
ÞAR SEM JÓLAHJARTAÐ
SLÆR!

LIFANDI JÓLABÆR
JÓLATRÉ OG MARGT
EIRA TIL SÖLU Á
JÓLAMARKAÐNUM
INGÓLFSTORGI

IDFHERRNFRPPLGERUJLQ
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Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir,
amma, langamma og langalangamma,

Gréta Þorbjörg
Steinþórsdóttir
Freyjugötu 30, Reykjavík,

lést á Landspítalanum Fossvogi miðvikudaginn
21. desember. Jarðarför auglýst síðar.
Ragnar Bragason
Þorsteinn Bragason
Ólöf Örnólfsdóttir
Kristín Bragadóttir
Karl Einarsson
Steinþór Bragason
Hildur Þorbjörnsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn

SVANHILDUR JAKOBSDÓTTIR, útvarps- og söngkona, er 71 árs.

„Þetta var náttúrulega algjör óskadraumur ungrar stúlku,
að vera skyndilega farin að syngja með hljómsveit.“

Elsku móðir okkar, systir, amma
og tengdamóðir,

Gæflaug Björnsdóttir
leikskólakennari,

lést 19. desember á Landspítalanum við Hringbraut.
Jarðarförin verður haldin 2. janúar í Safnaðarheimilinu
á Akranesi kl. 14.00. Þeim sem vilja minnast hennar er
bent á LAUF samtök áhugafólks um flogaveiki.
Nína Margrét Andersen
Daníel Örn A. Kristjánsson
Björn Eiríkur Andersen
Þórdís Alda Hákonardóttir
Auður Björnsdóttir
Fríða Frank

Kristján Már Arnarson
Katrín Gæfa A.
Kristjánsdóttir
Íris Sigurðardóttir
Gréta Rún Björnsdóttir
Valdimar Sæmundsson

Laufey Friðriksdóttir

lést föstudaginn 16. desember að Hrafnistu.
Útförin fer fram frá Fossvogskapellu miðvikudaginn
4. janúar kl. 13.00.
Helgi Benediktsson
Bergur Benediktsson
Sólborg Pétursdóttir
Jóhannes Pétursson
Magnús Pétursson

Kristín Helgadóttir
Ragnhildur Þórarinsdóttir
Þórður Friðriksson
Þuríður Ingólfsdóttir

Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir, afi,
langafi og langalangafi,

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

Gísli V. Einarsson
fyrrverandi forstjóri,
Barðastöðum 11, áður Stigahlíð 91,
Reykjavík,

lést á hjúkrunarheimilinu Sóltúni þann 20. desember.
Útförin fer fram frá Hallgrímskirkju fimmtudaginn
29. desember kl. 13.00. Blóm og kransar vinsamlegast
afþakkaðir en þeim sem vildu minnast hans er bent
á Parkinsonsamtökin á Íslandi og minningarsjóð
Sóltúns.
Edda Ingibjörg Eggertsdóttir
Guðný Edda Gísladóttir
Guðjón Kr. Guðjónson
Eggert Árni Gíslason
Petra Bragadóttir
Halldór Páll Gíslason
Anna Helga Höskuldsdóttir
Gunnar Þór Gíslason
Sólveig Ingólfsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Jón Jósteinsson
síðast til heimilis á
Hjúkrunarheimilinu Eir,

sem lést 18. desember, verður jarðsunginn frá
Laugarneskirkju fimmtudaginn 29. desember kl. 11.00.
Þeim sem vilja minnast hans er bent á Styrktarfélag
krabbameinssjúkra barna.
Karen Jónsdóttir
Tómas J. Brandsson
Sveinn Jónsson
Sólmundur Jónsson
Ingigerður Arnardóttir
Guðni Jónsson
Dagný Ragnarsdóttir
Drífa Jónsdóttir
barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabörn.

Minningarsjóðs Þorvalds Finnbogasonar og prófessor emeritus við rafmagns- og tölvuverkfræðideild Háskóla Íslands, frú Vigdís Finnbogadóttir, Guðmundur Freyr Aðalsteinsson, styrkþegi í ár, og Anna Soffía
Hauksdóttir, fyrsti kvenkyns styrkþegi sjóðsins og prófessor við rafmagns- og tölvuverkfræði Háskóla Íslands.
MYND/HÁSKÓLI ÍSLANDS

MINNINGARSJÓÐUR ÞORVALDS FINNBOGASONAR: STYRKIR NEMANDA

Okkar ástkæra,
frá Bolungarvík,
til heimilis að Hrafnistu Reykjavík,
áður Hringbraut 63, Reykjavík,

AFBURÐANEMANDI HLÝTUR STYRK Björn Kristinsson, fyrsti styrkþegi

Faðir okkar

Ragnar Ágústsson
skipstjóri,

lést á Dvalarheimilinu Hrafnistu í Hafnarfirði 19. desember. Útför hans verður gerð frá Seltjarnarneskirkju
fimmtudaginn 29. desember klukkan 13.00.
Ágúst Aðalsteinn Ragnarsson
Rafn Alexander Ragnarsson
Ragnar Hilmir Ragnarsson
og fjölskyldur

VIÐURKENNING
OG HEIÐUR
Úthlutað var úr Minningarsjóði Þorvalds Finnbogasonar stúdents hinn 21. desember í Norræna húsinu. Sá nemandi sem nær hæstu meðaleinkunn eftir annað ár í námi
við verkfræðideild HÍ hlýtur jafnan styrkinn. Í ár var það
Guðmundur Freyr Aðalsteinsson, nemandi í vélaverkfræði.
„Þetta er bæði viðurkenning og heiður. Styrkurinn mun
nýtast mér vel þegar ég fer að sækja um skóla í framhaldsnám,“ segir Guðmundur. Hann hefur þó ekki ákveðið hvert
hann fer til framhaldsnáms en hann lýkur vélaverkfræðinni
í vor. „Ég hef aðeins verið að hugsa um Kanada en þetta er
allt opið enn þá. Það er ýmislegt í boði.“
Spurður hvað þurfi til að fá hæstu meðaleinkunn í verkfræðideildum HÍ segist Guðmundur ekki búa yfir neinum
töfraráðum við lærdóminn.
„Ætli það sé ekki bara að lesa alltaf jafnt og þétt. Ef
maður er góður í stærðfræði er þetta ekki svo erfitt,“ segir
hann og viðurkennir að honum finnist gaman í skólanum. En
er hann þá fyrirmyndarnemandi? „Ég veit það nú ekki, mér
finnst gott að sofa á morgnana,“ segir hann brosandi enda
hefur það sannarlega ekki háð honum við námið.
Minningarsjóður Þorvalds Finnbogasonar var stofnaður
árið 1952 af Sigríði Eiríksdóttur og Finnboga Rúti Þorvaldssyni á 21 árs afmæli Þorvalds sonar þeirra, hinn 21. desember. Frú Vigdís Finnbogadóttir, systir Þorvalds, afhenti
styrkinn, en hún situr í stjórn sjóðsins ásamt Kristínu Völu
Ragnarsdóttur, sviðsforseta verkfræði- og náttúruvísindasviðs og Kristínu Ingólfsdóttur, rektor Háskóla Íslands.
Fyrsti styrkþegi sjóðsins var Björn Kristinsson, prófessor emeritus við Rafmagns- og tölvuverkfræðideild Háskóla
Íslands. Hann gegndi stöðu deildarforseta Verkfræðideildar
skólans um tíma. Anna Soffía Hauksdóttir, prófessor við
Rafmagns- og tölvuverkfræði Háskóla Íslands, hlaut styrkinn fyrst kvenna árið 1980. Einnig hlaut Ragnar Ólafsson,
lektor í Rafmagns- og tölvuverkfræðideild styrk úr sjóðnum árið 2001, ásamt öðrum úr starfsliði verkfræðideilda
Háskóla Íslands.
Við úthlutunina afhenti frú Vigdís verkfræðideildum skólans gjafir til vörslu sem voru í eigu föður hennar, vindlakassa og bréfahníf.
heida@frettabladid.is

Ástkær móðir okkar og tengdamóðir,

Guðrún Magnea
Tómasdóttir

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

Víðigrund 35, Kópavogi,

lést laugardaginn 17. desember á Landspítalanum
Fossvogi. Hún verður jarðsungin frá Kópavogskirkju
miðvikudaginn 28. desember kl. 13.00.

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

Þórunn Marín
Þorsteinsdóttir

Oddur C.S. Thorarensen

Ingimarsstöðum, Þórshöfn,

Hanna Ósk Rögnvaldsdóttir
Kjartan Rögnvaldsson
Tómas Þröstur Rögnvaldsson María Berglind Þráinsdóttir

fv. apótekari,
Klapparstíg 3, Reykjavík,

Tilkynningar um merkisatburði, stórafmæli
og útfarir má senda á netfangið
timamot@frettabladid.is.
Auglýsingar á að senda á
auglysingar@frettabladid.is
eða hringja í síma 512 5000.

lést á Landspítala Fossvogi þriðjudaginn 20. desember.
Jarðarför verður auglýst síðar.
Unnur Long Thorarensen
Ragnheiður Katrín Thorarensen
Elín Thorarensen
Unnur Alma Thorarensen
Stefán Thorarensen
Baldvin Hafsteinn Thorarensen
barnabörn og barnabarnabörn

Úlfar Örn Friðriksson
Sindri Sveinbjörnsson
Ástríður Thorarensen
Ásta Michaelsdóttir

sem lést á Líknardeild Landspítalans 16. desember sl.
Hún verður jarðsungin frá Þórshafnarkirkju
þriðjudaginn 27. desember kl. 14.00.
Árni Ingimar Helgason
Unnur Árnadóttir
Guðmundur Hólm Indriðason
Oddný F. Árnadóttir
Gunnar Páll Jóakimsson
Þuríður Árnadóttir
Sigurður Skúli Bergsson
Soffía Árnadóttir
Hafsteinn B. Sveinbjörnsson
Helgi Mar Árnason
Íris Björnsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn

Hátíðleikinn nær hámarki í kirkjum landsins á
morgun og jóladag en á vef þjóðkirkjunnar kirkjan.is
er að finna yfirlit yfir jólaguðsþjónustur, aftansöngva
og hátíðarguðsþjónustur um land allt.

Sölufulltrúar: Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Brynja Dan Gunnarsdóttir brynjadan@365.is 512 5465 Snorri Snorrason snorris@365.is 512 5457
Hverabrauð úr smiðju Bjarka Hilmarssonar á Hótel Geysi í Haukadal vekur athygli utan landsteinanna.

Sauð brauð fyrir MTV
ALLA LAUGARDAGA OG SUNNUDAGA

Þ

eim fannst brauðið rosalega gott og
spennandi að fylgjast með hvernig
það verður til. Höfðu ekki séð neitt í
líkingu við þetta áður,“ segir Bjarki
Hilmarsson, matreiðslumeistari á Hótel Geysi
í Haukadal, sem tók á dögunum á móti þáttagerðarmönnum frá ítalska MTV og bauð þeim
upp á hverasoðin egg og hverabrauð í hádegismat.
Þáttagerðarmennirnir voru hér staddir við
tökur fyrir 45 mínútna langan sjónvarpsþátt
sem hefur nú verið sýndur á ítölsku sjónvarpsstöðinni. Stiklur úr honum hafa verið að birtast á vefsíðunni Youtube og hafa fengið ágætt
áhorf.
Tökuliðið gerði sér meðal annars ferð til
Reykjavíkur, Hellisheiðarvirkjunar, á Þingvelli og að Gullfossi, auk Haukadals þar sem
Geysir var myndaður í bak og fyrir. Að sögn

Bjarka voru Ítalirnir ekki seinir að grípa í vélarnar þegar hann tók að grafa rúgbrauð í heitan jarðveg á hverasvæðinu og gufusjóða. „Ég
bar það svo fram ásamt síld og brennivínssnafsi í eftirrétt, sem mæltist vel fyrir,“ bætir
hann við og hlær.
Bjarka þótti gaman að fá tökuliðið í mat og
segir þætti sem þessa góða landkynningu.
Hins vegar sé hann hættur að kippa sér upp
við athygli erlendis frá. „Enda hef ég ekki
lengur tölu á kvikmyndagerðarmönnum sem
hafa komið alls staðar að úr heiminum á árinu
til að mynda hverabrauðið, alveg frá Bandaríkjunum til Indlands,“ segir hann og getur
þess að flestum finnist brauðið með eindæmum gott. „Enda gert upp úr uppskrift
héðan úr Haukadal sem hefur gengið ættliða á
milli,“ bendir hann á en hana má nálgast á vefsíðunni www.freisting.is
roald@frettabladid.is

Verð
aðeins

1.895

með kafﬁ
eða te

Aðalstræti 2 | 101 Reykjavík | Sími: 517 4300
www.geysirbistro.is
MYND/FRANKBRADFORDPIX.COM

Þorláksmessa er haldin til minningar um Þorlák hinn helga
Þórhallsson biskup í Skálholti. Hann lést 23. desember 1193
og var þessi messudagur tekinn upp honum til heiðurs og
lögleiddur árið 1199.

Prestur sem Gluggagægir
Guðni Már Harðarson, prestur í Lindakirkju, hefur óvenjulegt aukastarf. Hann rekur jólasveinaþjónustu
með félaga sínum og gefa þeir tuttugu prósent af tekjunum til Hjálparstofnunar kirkjunnar.
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Jólakjólar – ótrúlegt úrval
St. 36-48

„Við ákváðum strax í upphafi að
styrkja Hjálparstofnun kirkjunnar um tuttugu prósent af tekjunum
og erum búnir að afhenda henni
rúmlega sex milljónir á þessum
þrettán árum,“ segir Guðni Már
Harðarson, prestur í Lindakirkju,
sem jafnframt prestsstörfunum
rekur Jólasveinaþjónustu Skyrgáms í samstarfi við félaga sinn,
Bendt Harðarson, og afhentu þeir
á dögunum Hjálparstofnun kirkjunnar framlag ársins, rúm sjö
hundruð þúsund.
„Ég er reyndar að mestu hættur að leika jólasvein sjálfur, það
rekst illa á við prestsstarfið á þessum tíma þar sem í báðum störfum
er háannatíminn um jólin,“ segir
Guðni Már. „Ég fer þó ennþá
á Barnaspítala Hringsins og á
nokkra aðra staði og þá í hlutverki
Gluggagægis.“
Guðni Már segir jólasveinsstarfið mjög gefandi og ekki síst
þar sem þeir sem mest þurfa á því
að halda njóti afrakstursins. „Það
er það sem heldur manni í þessu.
Jólasveinarnir skilja nefnilega
engan út undan og þeir eru líka
orðnir miklu betri og kristilegri í
tímans rás.“
Hvað finnst sóknarbörnunum
um þessa aukavinnu prestsins
síns? „Ég er ekki viss um að mörg
þeirra viti af því. Ég hef líka dregið mjög mikið úr þessu. Áður var

Guðni Már Harðarson og Skyrgámur afhenda Jónasi Þóri Þórissyni framkvæmdastjóra styrkinn til Hjálparstofnunar kirkjunnar þetta árið.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

maður að mæta á um það bil áttatíu jólaböll á ári, en nú eru þetta
bara nokkrir staðir.“
Guðni Már segist ekki finna
fyrir því að presturinn og jólasveinninn rekist á. „Þetta er hvort
tveggja mjög skemmtilegt. Og mér

finnst gaman að halda við þessari
íslensku jólasveinahefð, þótt þeir
séu náttúrulega orðnir töluvert
ameríkanseraðir. Ég get ekki séð
að það sé nein mótsögn í því að
sinna hvoru tveggja.“
fridrikab@frettabladid.is

Jólatilboð
40-50%

afsláttur af völdum vörum
(Kjólar, tunicur, ermar og fl.)

Flott jólaföt
fyrir flottar konur
Flott föt fyrir
flottar konur,

Opið til kl 23 í kvöld

Stæ
Stærðir
400 60

Skeifunni 8 • 108 Reykjavík • Sími: 517-6460
www.belladonna.is

Fleiri myndir á Facebook

veittu vellíðan
gefðu

Fullt af
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tilboðum
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Sóley Stefánsdóttir, Bryndís Björgvinsdóttir,
og Bryndís Jakobsdóttir spjalla um verk sín

Jólakötturinn
er víst til
Vinsæl vefverslun
● Best klædda kona ársins
● Yfirheyrslan
●
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núna

FALLEGT Í PAKKANN Vörurnar frá Signatures of Nature eru góðar í
jólapakkann. Þessi gjafaaskja inniheldur mýkjandi Lemongrass-baðsalt og
Body butter lemongrass sem endurnærir húðina. Vörurnar frá Signatures
of Nature innihalda engin kemísk efni og henta því öllum húðgerðum.

✽ Ilmur af grænu greni

meðmælin

Heiða Björg Bjarnadóttir á og rekur vefverslunina Myconseptstore.is:

Beint frá hönnuði
Verzlunarfjelagið er hönnunarverslun sem opnaði tímabundið
við Laugaveg 95 og selur íslenska
hönnun. Fyrirkomulagið er ekki
ólíkt því sem gerist á mörkuðum,
hönnuðir eru hver með sinn bás og
selja beint til kúnnans. Þannig gefst
viðskiptavininum tækifæri
á að kynnast hönnuðinum á bak við vöruna.
Te & kaffi kom einnig upp aðstöðu
í húsnæðinu
auk þess sem
skipulagðir viðburðir munu
eiga sér
stað á
kvöldin.

Útitónleikar á Ingólfstorgi
Í kvöld verða verða árlegir jólatónleikar í boði Höfuðborgarstofu
á Ingólfstorgi. Þrír tenórar munu
syngja nokkur af þekktustu jólalögunum við undirspil Steinunnar Birnu
Ragnarsdóttur píanista. Jóhann Friðgeir
Valdimarsson, Gunnar Guðbjörnsson og
Snorri Wium
munu syngja
allt frá klassískum verkum
til vinsælla
popplaga.
Tónleikarnir hefjast klukkan 21.00.

VÖRUR FRÁ ÖLLUM
HEIMSHORNUM

yconceptstore.is er lífsstílsvefverslun sem selur
ýmsa smáhluti sem gleðja augað
og fegra heimilið. Á síðunni má
kaupa allt frá kertum og púðum
til fatnaðar og skarts.
Heiða Björg Bjarnadóttir, ljósmyndari og viðskiptafræðingur, stofnaði Myconseptstore.is
fyrir ári og sér einnig um allan
daglegan rekstur vefverslunarinnar. Í september opnaði hún
sýningarsal í Dalbrekku í Kópavogi og síðan þá hafa viðskiptin
dafnað hratt og vel.
„Þetta er lífsstílsverslun og
hér má finna vörur frá öllum
heimshornum. Ég hef fylgst vel
með tísku og hönnun í gegnum
árin og veit hvað er heitt hverju
sinni og vel vörur eftir því inn í
verslunina. Það hefur verið brjálað að gera fyrir jól en þó að það
sé mikið að gera þá finnst mér
skemmtilegt hvað fólk hefur
tekið vel í verslunina og orkan
eykst bara við það,“ útskýrir
Heiða.
Hún hyggst opna Myconseptstore.com í nánustu framtíð og
ná þannig til stærri og alþjóðlegri kúnnahóps. „Ég vildi fyrst
opna íslenska vefverslun og sjá
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Vinsæl vefverslun Heiða Björg Bjarnadóttir, ljósmyndari og viðskiptafræðingur, rekur lífsstílsverslunina Myconseptstore.is.
FRÉTTABLAÐIÐ/HAG
Verslunin býður upp á gott úrval fallegra muna.

hvernig hún gengi áður en ég
hendi mér í djúpu laugina. Íslendingar hafa tekið mjög vel
í verslunina, þó að margir vilji

enn koma á staðinn til að skoða
vöruna í stað þess að kaupa
hana í gegnum netið, og það
virkar auðvitað mjög hvetjandi

Iris Apfel hannar snyrtivörulínu fyrir MAC:

Ólíklegt samstarf

I

ris Apfel innanhússhönnuður var
fengin til að leggja snyrtivöruframleiðandanum MAC lið við sköpun á
nýrri vörulínu. Línan inniheldur meðal
annars varaliti, varablýanta og augnskugga.
Apfel er fædd árið 1921 og hefur
verið viðloðandi hönnun og tísku
nánast allt sitt líf. Hún starfaði
meðal annars hjá Women‘s Wear
Daily og rak fyrirtækið Old World
Weavers ásamt manni sínum Carli
Apfel. Hún hefur einnig tekið að
sér að endurhanna vistar verur
Hvíta hússins fyrir Truman, Eisenhower, Nixon, Kennedy, Johnson,
Carter, Reagan og Clinton.
Apfel er þekkt fyrir litríkan
fatastíl sinn og ber snyrtivörulína hennar þess merki.
Varalitirnir bera heiti eins
og Loudmouth Orange og
fást naglalökkin meðal
annars í ljósbláum og
lillabláum litum. Línan
kemur í verslanir í Bandaríkjunum hinn 5. janúar.

á mann,“ segir Heiða að lokum.
Áhugasömum er bent á vefslóðina www.myconseptstore.
is.
sara@frettabladid.is

augnablikið

Frú Apfel Iris
Apfel er þekktur
innanhússhönnuður og aðstoðaði snyrtivörufyrirtækið MAC
við sköpun nýrrar línu.

MÆÐGIN Fyrirsætan Jerry Hall
mætti ásamt syni sínum Lucas
Jagger á The Sun Military Awards
síðustu helgi. Mæðginin voru klædd
í sitt fínasta púss og virtust skemmta
sér vel.
NORDICPHOTOS/GETTY

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

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
og glæsilegt úrval gjafavöru.

Opið í dag til kl. 22.00
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JÓLAKÖTTURINN SANNARLEG

Bryndís Björgvinsdóttir, Dísa Jakobsdóttir og Sóley Stefánsdóttir eru á meðal þeirra rithöfunda og tónlistarmanna sem gefa út bækur og plö
Föstudagur forvitnaðist um verk stúlknanna og fékk einnig að vita hvernig þær myndu haga jólunum í ár.

Bryndís
Björgvinsdóttir
gaf út sína aðra barnabók í
haust. Flugan sem stöðvaði
stríðið hefur hlotið einróma
lof gagnrýnenda og fjallar
um flugu sem ákveður einn
dag að stöðva stríð.
Um hvað fjallar bókin? Hún
segir sögu húsflugnanna Hermanns Súkkers, Kolkexar, Fító,
Rel og Flugunnar sem einn daginn ákveða að taka fótum saman
um að stöðva stríð í fjarlægri borg
með feikilega góðum árangri – þó
ekki án fórnarkostnaðar.
Hvaðan sóttir þú innblástur fyrir
bókina? Bara í þetta sígilda. Gömul
og ný uppátæki manneskjunnar,
náttúrunnar og samhengi(sleysi)
hlutanna.
Hvað er efst á jólagjafalista
þínum í ár? Þegar ég geng inn
á vídjóleigu er eins og heilinn
gleymi skyndilega öllum þeim
kvikmyndatitlum sem ég á eftir að
sjá og það sama má segja um jólin
og jólagjafirnar. Það er eins og að
upp úr fyrsta í aðventu fari mann
að langa í æ minni og ómerkilegri
hluti, eins og mandarínu eða eina
piparköku, þangað til að mann
langar í ekki neitt sérstakt og þá
er einmitt komin aðfangadagur.
Hvar munt þú halda upp á jólin
í ár? Í Hafnarfirði hjá móður og
föður.
Hver er skemmtilegasta jólaminning þín? Það er heildar-

Sóley Stefánsdóttir gaf út sína fyrstu breiðskífu í haust og ber hún titilinn We
Sink. Platan hefur fengið glimrandi dóma og lýsir Sóley tónlistinni sem draumkenndri.
Lýstu tónlistinni á plötunni: Takmarkið var að hugsa lögin sem
eins konar drauma því draumar
geta verið skemmtilega skrýtnir
og draugalegir á stundum.
Hvaðan sóttir þú innblástur
fyrir plötuna? Aðallega inn í minn
ímyndaða veruleika og svo las ég
líka ljóð og hlustaði á músík sem
hefur væntanlega haft ómeðvituð áhrif.

Hvað er efst á jólagjafalista
þínum í ár? Svona í alvöru, þá
vantar mig bíl. En það er kannski
pínu dýr gjöf þannig að ætli ég fái
ekki bara tónlist og kannski pening til að geta safnað mér upp í bíl.
Hvar munt þú halda upp á jólin í
ár? Ég held ég verði hjá pabba. Það
er pínu ruglandi að eiga stóra fjölskyldu því allir vilja hafa alla hjá
sér um jólin.

Hver er skemmtilegasta jólaminning þín? Ætli bestu minningarnar komi ekki bara ár hvert í
faðmi fjölskyldunnar.
Trúir þú á jólaköttinn? Já, ó já.
Þegar ég var lítil var ég ótrúlega
hrædd við hann. Það var til lag um
jólaköttinn og ég fór alltaf að gráta
þegar ég heyrði það. En nú finnst
mér hann töff.
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minning alls þessa sem gerist
aftur og aftur á jólunum: Að þræta
um það hvort fara skuli í kirkju,
velta fyrir sér hvað orðið „meinvill“ þýðir og grufla síðan í forréttinum sem er rækjukokkteill um
leið og ég velti fyrir mér hvort það
sé viðeigandi að hafa orð á því að

GA TIL

✽

ötur fyrir jólin.

jólaförðunin

23. desember

Stúlkurnar eru farðaðar með MAC.
Bryndís Jakobsdóttir er með Expensive
pink-augnskugga, Creme D‘Nude og Boldly
Bare-varalit og gloss og Something Special
og Pearl Creamcolour Base-kinnaliti.
Sóley Stefánsdóttir er með Cranberryaugnskugga, Price Noir Limited-varalit og Soft and Gentle og Matte
Bronze-kinnaliti.
Bryndís Björgvinsdóttir er með
Groundwork Paint Pot-augnskugga, Fashion Whim-gloss á
vörum og Breth of Plum-kinnalit.

Groundwork
Paint Pot

ég borði ekki rækjur og hafi aldrei
gert. Þegar svona hlutir eru farnir
að gerast oft verða þeir ósjálfrátt
skemmtilegir. Jafnvel ómissandi.
Trúir þú á jólaköttinn? Hann var
algengur fyrr á öldum en hefur
ekki sést síðan Íslendingar urðu á
meðal neysluóðustu þjóða heims.

Bryndís
Jakobsdóttir
er annar hluti dúettsins Song
for Wendy sem gaf nýverið
út plötuna Meeting Point.
Bryndís segir nýtt par af skóm
vera efst á jólagjafalistanum í
ár eins og fyrri ár.
Lýstu tónlistinni á plötunni: Þetta
er ljúf rótartónlist með listrænu
poppívafi.
Hvaðan sóttir þú innblástur
fyrir plötuna? Í Neil Young, Marilyn Monroe og Brian Eno.
Hvað er efst á jólagjafalista
þínum í ár? Ég held að það séu
nýir skór eins og alltaf. Ég er batnandi skóböðull.
Hvar munt þú halda upp á jólin í
ár? Aðfangadag verð ég hjá pabba
og jóladag verð ég hjá mömmu.
Hver er skemmtilegasta jólaminning þín? Ég man það ekki.
Ég á einungis skemmtilegar jólaminningar. Gæti samt verið annað
hvort fyrstu jólin mín með Jarúnu
systur eða þegar ég var lítil á jólaballi og mamma reyndist vera
jólasveinninn.
Trúir þú á jólaköttinn? Já, ég
veit að það er til jólaköttur, en ég
trúi ekki að hann borði annað en
sjávarfang og þurrmat.
Texti: Sara McMahon Myndir:
Stefán Karlsson Förðun: Ásdís
Gunnarsdóttir og Dýrleif Sveinsdóttir hjá MAC Fatnaður: Kiosk
Sérstakar þakkir fær Flugbjörgunarsveit Reykjavíkur

NÝTT DOVE MEN+CARE
DOVE MEN+CARE inniheldur rakaeindir (micromoisture) sem hjálpa
húðinni að viðhalda eðlilegu rakastigi.
Í rakaeindunum eru olíur sem virka um leið og DOVE MEN+CARE
kemst í snertingu við húðina. Húðin verður ekki ﬁtug viðkomu
heldur náttúrulega rök og mjúk.

LÁTTU ÞÉR LÍÐA VEL Í EIGIN SKINNI

Something
Special
Creme
D‘Nude

Soft and
Gentle
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Saga Sigurðardóttir er best klædda kona ársins:

GLAÐLEGUR OG
LITRÍKUR STÍLL

aga Sigurðardóttir ljósmyndari var kosin best klædda
kona ársins 2011. Hún þykir hafa
persónu legan og litríkan stíl en
Saga kveðst hrifin af sterkum litum
og öllu sem glitrar auk þess sem
hún fer sjaldan út úr húsi án þess
að vera með varalit.
Hvernig mundir þú lýsa þínum
persónulega stíl?
Ég klæðist yfirleitt mjög litríkum
fötum. Ég elska falleg munstur og
blanda þeim stundum saman á
skringilegan hátt. Ég hrífst af fatnaði með skemmtilegri áferð, sterkum litum, þykkbotna hælum, öllu
sem glitrar og stórum hálsmenum.
Ég er líka alltaf með varalit.
Spáir þú mikið í tískuna yfirleitt
eða klæðistu bara því sem þér þykir
fallegt óháð straumum og stefnum?
Ég vinn í tískubransanum og það
er hluti af starfinu að fylgjast vel
með tískunni, í mynda tökum og
á tískuvikunni í London fæ ég oft
að sjá og snerta dásamlegar flíkur
sem eru ekki enn komnar í búðir.
Kannski mætti segja að ég hafa
alltaf klætt mig eins og ég geri
núna, þegar ég var lítil var ég alltaf
í litríkum kjólum og sokkabuxum
og með öll hálsmenin mín í einu.
Á gelgjuskeiðinu týndi ég mér aðeins og eltist mikið við tískubólur
og gekk til dæmis í gegnum Verslópíu tímabil þar sem lífið snerist um
Diesel-gallabuxur og nu-rave tímabil. En maður þarf að gera mistök
og prufa sig áfram með fatastíla
sem og í lífinu. Núna veit ég hvað
ég vil og hvað klæðir mig best.
Áttu þér þína eigin tískufyrirmynd?
Já allar dömurnar sem birtast
á vefsíðunni Advancedstyle.blogspot.com. Þær eru svo ótrúlega
flottar! Ég er líka ótrúlega hrifin
af Iris Apfel textílhönnuði og svo
á ég mjög smart fjölskyldu. Ég er
mjög lík Öldu ömmu minni, hún
er komin á níræðis aldur og gengur ennþá í bleikum sokkabuxum
og doppóttum kjól og veit allt um
tísku, stundum jafnvel meira en ég.
Það eru svo margar flottar konur í
kringum mig og nokkrar sem eru
svo flottar að það er sama hverju
þær klæðast. Susie Bubble, Fred
Butler, Anna Trevelyan, Hrafnhildur
Hólmgeirsdóttir og Katrín Alda
Rafnsdóttir eru í þeim hópi.
Hvað finnst þér um það að hafa
verið valin Best klædda kona ársins?
Ég er mjög upp með mér og
finnst það mikill heiður.
Hver er dýrmætasta flíkin sem þú
átt inni í fataskápnum og hvaða flík
notar þú mest?
Dýrmætustu flíkurnar eru þær
sem mér hafa verið gefnar af fjölskyldu og vinum. Mamma prjónar
mikið á mig og prjónaði meðal annars peysu sem er eins og sjórinn á

S
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Saga Sigurðardóttir

„Saga er með mjög sérstakan og flottan stíl sem er mjög persónulegur. Hún er
ávallt skefi á undan og því athyglisvert að fylgjast með henni.“ - Stefán Svan
Aðalheiðarson.
„Saga er mjög listræn og smart.“ - Ingibjörg Gísladóttir
„Stíllinn hennar er algjört ævintýri, mjög jarðbundinn en samt svo litríkur og flæðandi. Algjör hafsjór af nýjum hugmyndum og fegurð.“ - Ísak Freyr Helgason.
MYND/SAGA SIG
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Hrafnhildur
Hólmgeirsdóttir

„Hrafnhildur kann svo sannarlega að
setja saman hluti og kemur með gullmola í hvert sinn sem hún setur saman
flíkur.“ - Ísak Freyr Helgason.
„Hrafnhildur er alltaf glæsileg til fara.“
- Guðmundur Jörundsson.

3

Svala
Björgvinsdóttir

„Það sem gerir stílinn hennar Svölu svo
fallegan er það hversu vel hún kann að
setja saman ólíklegustu flíkur og útkoman verður alltaf stórkostleg.“ - Ísak
Freyr Helgason.
„Hún tjáir sig mikið með fatnaði og er
alltaf skrefi á undan, virðist vera með
þetta í blóðinu.“ - Ingibjörg Gísladóttir.

Ingibjörg Gréta Gísladóttir, framkvæmdastjóri Reykjavík Runway.
Stefán Svan Aðalheiðarson, innkaupastjóri hjá Sævari Karli.
Guðmundur Jörundsson, fatahönnuður.
Ísak Freyr Helgason, förðunarfræðingur.
Jóhanna Pálsdóttir, framkvæmdastjóri Elite Models á Íslandi.
Íslandi, í alls konar bláum, grænum og gráum tónum. Ég sakna
þess að geta ekki séð sjóinn og fá
kaldan vindinn í andlitið og finnst
eins og ég sé heima þegar ég klæðist þessari peysu. Ég á líka nokkra
hringi með íslenskum steinum og
fæ sömu tilfinningu þegar ég geng
með þá, eins og ég fái strauma frá
íslenskri náttúru. Mest notaða flíkin mín er blá peysa frá Henrik Vibskov og „gönguskórnir“ mínir frá
Miistu sem vinkona mín, Laura,

Þessar voru einnig tilnefndar:
Hjördís Gissurardóttir. „Hún er glæsileikinn uppmálaður.“ - Jóhanna Pálsdóttir.
Dorrit Moussaieff. „Hún er alltaf með puttann
á púlsinum.“ - Ingibjörg Gísladóttir.
Dýrleif Ýr Örlygsdóttir. „Alltaf til fyrirmyndar.“ - Guðmundur Jörundsson.

hannar. Það eru þægilegustu háu
hælar sem ég hef átt.
Ef þú fengir að ferðast aftur í tímann, hvaða ár mundir þú vilja heimsækja og af hverju?
Ég væri frekar til í að ferðast til
framtíðar en fortíðar. En hvað varðar tísku og tímabil þá passa ég mig
á því að klæðast ekki of tímabilslega. Ef ég er í einhverju 60s eða
70s reyni ég að gera það nútímalegt með því að klæðast einhverju
sem er í mótsögn við það.
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YFIRHEYRSLAN
Björn Bragi Arnarson
fjölmiðlamaður.
Ertu A- eða B-manneskja? Ég er
mikil Bmanneskja. Ég er lítið fyrir að
fara að sofa.
Hvaða bók ertu að lesa um
þessar mundir? Fjallkirkjuna eftir
Gunnar Gunnarsson. Þetta er sannkallað þungavigtarverk í íslenskri
bókmenntasögu.
Ef ég byggi ekki í Reykjavík,
byggi ég í: Hafnarfirði. Það er svo
helvíti gott fólk þar.

Hver eru nýjustu kaupin? Dós af
Quality Street. Það var verið að gefa
að smakka í einhverri búð, ég fékk
mér einn mola og mundi hvað það
er gott þannig að ég fór rakleiðis og
keypti dós.
Hvað dreymir þig um að eignast? Núna langar mig í bíl því bíllinn sem ég er búinn að
vera á síðan ég fékk
bílpróf var að
deyja. Blessuð sé minning Bláu
þrumunnar.
Hvaða lag kemur þér í gott
skap? Stæltir strákar með hljómsveitinni Jójó sem vann Músíktilraunir 1988. Ég er ekki frá því að
það sé besta lag sem hefur verið
samið.
Einn hlutur sem þú vissir ekki
um mig: Ég er ekki að
lesa Fjallkirkjuna, ég
laug því til að líta út
fyrir að vera menningarlegur. Það síðasta
sem ég las var utan
á pakkann á Quality
Street-dósinni.
Uppáhaldsdrykkurinn: Vatn
og kók.

/mTTJvLASTEMMNING

Allar smáauglýsingar
vikunnar á visir.is
Smáauglýsingasíminn er 512 5000
smaar@frettabladid.is / visir.is

Smáauglýsingasíminn
er opinn alla daga kl. 8–17

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga 8–17

Húsaviðhald

BÍLAR &
FARATÆKI

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.

Bílapartasala

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

DÍSEL

HYUNDAI SANTA FE 4X4 DÍSEL. Árgerð
2005, ekinn 148.þ km, sjálfskiptur. Verð
áður 2.280.000. Tilboð 1.890.000.Rnr.124234.S:562-1717. Sjá fleiri myndir
á www.bilalif.is

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

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær
Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og
laugardaga 12-16.
www.100bilar.is

Bílar til sölu

Sjónvarp

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

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

Partatorg.is Notaðir varahlutir í
ýmsar gerðir nýlegra bíla. partatorg@
partatorg.is 565-6020.
Partasalan SU-MI Smiðjuvegi 11.
Hyundai Sonata ‘97, Accent ‘01,
Impreza ‘99 og felicia ‘99, Peugeot 306
‘99, 206 og 406 ST. Almera ‘97, Ford
250 ‘99, Megane 01. Vectra ‘98, Astra
‘97, Corsa ‘98, Baleno ‘98. Kia Rio ‘02.
Kaupi bíla til niðurrifs. sími 661 5270.

Vélar og verkfæri

Tölvur

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

Útskurðarjárn og tálguhnífar frá Flexcut
USA. Ásborg Smiðjuvegi 11 S: 5641212

ÞJÓNUSTA
Til sölu einstaklega skemmtilegur bíll.
Opel Astra árgerð 2005, EasyTronic
sjálfskipting. Aðeins ekinn 67. þ.km.
Tveir umgangar fylgja, vetrar á felgum
og LowProfile á felgum. Innbyggt
útvarp sem spilar CD/MP3. Aðeins einn
eigandi ! verðhugmynd 1.250.000 uppl. í síma 8600408

Bílar óskast

Verslun

Pípulagnir
Faglærðir Píparar

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

Pípulagnir

Bíll óskast
á 25-250þús.

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

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

Hreingerningar

Óskast keypt
KAUPUM GULL JÓN & ÓSKAR

Sendibílar
Sparneytnir, öruggir og áreiðanleigir
fjórgengismótorar frá Suzuki. Eigum
flestar stærðir á lager til afgreiðslu strax.
Hreingerningar - Bónun - Bónleysing
Flutningsþrif - Þrif eftir iðnaðarmenn
thvegillinn.is - Stofnað 1969 Traustir og
vanir menn.

Suzuki Umboðið ehf
Skeifan 17, 108 Reykjavík
Sími: 568 5100
http://www.suzuki.is

KEYPT
& SELT

Kaupum gull til að smíða úr.
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg
viðskipti. Aðeins í verslun okkar
Laugavegi 61.
Jón og Óskar - jonogoskar.is
s. 552-4910.

Vy-þrif ehf.

öll almenn þrif, fyrir heimili, húsfélög,
fyrirtæki ofl. Gerum verðtilboð. Sími
512-4010 www.vy.is
Allar
stærðir
sendibíla.
Sendibílastöðin sími 568-5000.

Nýja

Bátar

A-Ö Þrif&Hreinlæti
S. 662 0662

Hreingerningar,
Flutningsþrif,
Gólfbónun,
Teppahreinsun
og
Húsgagnahreinsun.

KAUPUM GULL
og aðra eðalmálma gegn
framvísun persónuskilríkja.
Sigga & Timo Linnetsstíg 2,
220 Hafnarfjörður S. 565 4854
www.siggaogtimo.is

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

Búslóðaflutningar
NISSAN X-TRAIL Árg 2006, ek 52 Þ.KM,
bensín, sjálfskiptur, keður, lúga , Flottur
bíll .Verð 2.390þ Rnr.121761.

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

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

Varahlutir
Varahlutir, dekk og felgur á ýmsa bíla.
Dráttarbeisli í Primera ‘98, Elantra ‘98,
Almera ‘98. S. 896 8568.

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

Nudd

Kaupi gull !
Ég, Magnús Steinþórsson
gullsmíðameistari, kaupi gull,
gull peninga og gull skartgripi.
Kaupi allt gull, nýlegt, gamalt
og illa farið. Leitið til fagmanns
og fáið góð ráð.
Uppl. á demantar.is í s. 699
8000 eða í Pósthússtræti 13
( við Austurvöll ),
Verið velkomin

www.nudd.biz Alvöru nudd. Opið í
dag og milli jóla og nýárs. Gjafabref.
777 3030.

Til sölu

(ITI Å STÕRI OG
ÖUMLA

Jólagjöfin í ár, íslenskt handverk
icelandexpo.is

WWWHIS

-5.)¨ '*!&!+/24).
!LLAR ALMENNAR FJËRHJËLA OG
SNJËSLEÈA VIÈGERÈIR

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

Til sölu

HEILSA

Húsnæði í boði

Tilboð fótaaðgerðir + nudd upp fyrir
hné kr. 5.500 2 saman kr. 9.900.
Tekið á kvillum, næringu, hreyfingu,
bætiefnum, vinnu, lífsstíl, hamingju
og fl. 2ja st. meðferð kr. 7500. JB
Heilsulind. S. 823 8280.

Gistiheimili Guesthouse

Heilsuvörur
Árangur með Herbalife í yfir 30 ár.
Hringdu og fáðu frían prufupakka. Edda
Borg S. 896 4662 www.lifsstill.is
Auðvelt, þægilegt, flott, Ódýrt!!!..eftir
þínu höfði. www.prentlausnir.is

Eggið eftir Arne Jacobsen
til sölu!

Eggið og skemill úr svörtu leðri eftir
Arne Jacobsen til sölu. Verð er 1,5 millj.
kr. staðgr. Stóll og skemill kosta út úr
búð 2.2 millj. kr. Upplýsingar í gsm.
699 3799

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

Fæðubótarefni
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.

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

Nudd

www.leiguherbergi.is

HEIMILIÐ

1-2 manna herb.og stúdíó
Funahöfða 17a -19 Rvk og
Dalshraun 13 Hfj M/ baði.
eldh., þurrkara og þvottavél.
824 4535.

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

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

Room for rent 1-2 person and
studio. Funahöfða 17a -19 Rvk
and Dalshraun 13 Hfj Whith
Bath, kitch, washing room incl.
Uppl/info í S. 824 4535.
www.leiguherbergi.is

Ýmislegt
Jólagjafir kafarans fást hjá Scuba
Iceland. Allir velkomnir að Fiskislóð 26 í
heitt kakó og konfekt og kíkja á úrvalið
hjá okkur. Jólakveðja.

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

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

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.

Ódýr heimilstæki

Höfum til sölu notaðar þvottavélar og
ódýra varahluti í flestar gerðir þvottvéla.
Síðumúli 37, neðan verðu. S. 847 5545.

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

Ódýr heimilisraftæki

Sími 896 8568.

Falleg og hlý gjöf

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

Saltkristalslampar í miklu úrvali. Ditto,
Smiðjuvegi 4 (græn gata). Opið
mán-fös 11-18. Sími 517-8060. ditto.is

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

www.buslodageymsla.is

HÚSNÆÐI

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

www.geymslaeitt.is

Sumarbústaðir

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

GISTING - AKUREYRI

orlofshus.is S. 897 5300.

Gleðileg jól!
«SKAR VIÈSKIPTAMÎNNUM SEM OG LANDSMÎNNUM ÎLLUM
GLEÈILEGRA JËLA OG FARS¾LDAR ¹ NÕJU ¹RI OG ÖAKKAR VIÈSKIPTIN
¹ ¹RINU SEM ER AÈ LÅÈA

«SKAR VIÈSKIPTAVINUM SEM OG
LANDSMÎNNUM ÎLLUM GLEÈILEGRA JËLA OG
FARS¾LS KOMANDI ¹RS ÖÎKKUM VIÈSKIPTIN ¹ ¹RINU
SEM ER AÈ LÅÈA
+LETTH¹LS 
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«SKAR VIÈSKIPTAMÎNNUM SEM OG LANDSMÎNNUM ÎLLUM GLEÈILEGRA JËLA OG
FARS¾LDAR ¹ NÕJU ¹RI ¶ÎKKUM ¹N¾GJULEG VIÈSKIPTI ¹ ¹RINU SEM ER AÈ LÅÈA
Óskar viðskiptavinum sem og landsmönnum
öllum gleðilegra jóla og farsældar á nýju ári,
þökkum viðskiptin á árinu sem er að líða.

Netbílar.is • Hlíðasmára 2 • 201 Kópavogur • S. 588 5300 • www.netbilar.is
Óskar viðskiptavinum sem og landsmönnum
öllum gleðilegra jóla og farsældar á nýju ári,
þökkum viðskiptin á árinu sem er að líða.

Bílahöllin • Bíldshöfða 5 • 112 Rvk • S. 567 4949 • www.bilahollin.is

«SKAR VIÈSKIPTAVINUM SEM OG
LANDSMÎNNUM ÎLLUM
'LEÈILEGRA JËLA OG
FARS¾LDAR ¹ KOMANDI ¹RI
¶ÎKKUM VIÈSKIPTIN ¹ ¹RINU
SEM ER AÈ LÅÈA

«SKAR VIÈSKIPTAMÎNNUM SEM OG LANDSMÎNNUM ÎLLUM
GLEÈILEGRA JËLA OG FARS¾LDAR ¹ NÕJU ¹RI ¶ÎKKUM
¹N¾GJULEG VIÈSKIPTI ¹ ¹RINU SEM ER AÈ LÅÈA

«SKAR VIÈSKIPTAVINUM SEM OG LANDSMÎNNUM
ÎLLUM GLEÈILEGRA JËLA OG FARS¾LDAR ¹ NÕJU ¹RI
ÖÎKKUM VIÈSKIPTIN ¹ ¹RINU SEM ER AÈ LÅÈA

Óskar viðskiptavinum
sem og landsmönnum öllum
gleðilegra jóla og farsældar á komandi ári.
Þökkum viðskiptin á árinu sem er að líða
Kletthálsi 2 - 110 RVK - 587 2000
www.toppbilar.is

«SKAR VIÈSKIPTAVINUM
SEM OG LANDSMÎNNUM ÎLLUM
'LEÈILEGRA JËLA OG FARS¾LDAR ¹ KOMANDI ¹RI
¶ÎKKUM VIÈSKIPTIN ¹ ¹RINU SEM ER AÈ LÅÈA
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GLEÈILEGRA JËLA OG FARS¾LDAR
¹ NÕJU ¹RI ¶ÎKKUM ¹N¾GJULEG
VIÈSKIPTI ¹ ¹RINU SEM ER AÈ LÅÈA

«SKAR VIÈSKIPTAVINUM SEM
OG LANDSMÎNNUM ÎLLUM
GLEÈILEGRA JËLA OG FARS¾LDAR
¹ NÕJU ¹RI ÖÎKKUM VIÈSKIPTIN
¹ ¹RINU SEM ER AÈ LÅÈA

&/33!,%9.)  o  26+ o  
777")&2%)$!6%2+34!%$)

+LETTH¹LSI  o  2VK
3  

Gleðileg jól!

Óskar viðskiptavinum sem og landsmönnum
öllum gleðilegra jóla og farsældar á nýju ári,
þökkum viðskiptin á árinu sem er að líða.

Diesel.is • Kletthálsi 15 • 110 RVK • S. 578 5252 • www.diesel.is

«SKAR VIÈSKIPTAMÎNNUM SEM OG LANDSMÎNNUM ÎLLUM GLEÈILEGRA JËLA OG
FARS¾LDAR ¹ NÕJU ¹RI ¶ÎKKUM ¹N¾GJULEG VIÈSKIPTI ¹ ¹RINU SEM ER AÈ LÅÈA
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«SKAR VIÈSKIPTAVINUM SEM
OG LANDSMÎNNUM ÎLLUM
GLEÈILEGRA JËLA OG
FARS¾LS KOMANDI ¹RS
ÖÎKKUM
Ö
VIÈSKIPTIN ¹ ¹RINU
SEM ER AÈ LÅÈA

Óskar viðskiptavinum sem og landsmönnum
öllum gleðilegra jóla og farsældar á nýju ári,
þökkum viðskiptin á árinu sem er að líða.

Bílakaup • Korputorgi • 112 RVK • S. 577 1111 • www.bilakaup.com

«SKAR VIÈSKIPTAVINUM SEM OG LANDSMÎNNUM ÎLLUM
'LEÈILEGRA JËLA OG FARS¾LDAR ¹ KOMANDI ¹RI
¶ÎKKUM VIÈSKIPTIN ¹ ¹RINU SEM ER AÈ LÅÈA
WWWKROKURNET

3ÅMI  

«SKAR VIÈSKIPTAVINUM
SEM OG LANDSMÎNNUM ÎLLUM
'LEÈILEGRA JËLA OG FARS¾LDAR
¹ KOMANDI ¹RI
¶ÎKKUM VIÈSKIPTIN ¹ ¹RINU
SEM ER AÈ LÅÈA
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Tilkynningar

ATVINNA

TILKYNNINGAR

Atvinna í boði

Auglýsing um
deiliskipulagstillögu

Tilkynningar

Verkstjóri / vélamaður /
starfsfólk

AA fundur Hverfisgötu karla föstudag
kl. 19:30 að Héðinsgata 1-3 Rvk. Minni
á neyðarsíma deildarinnar 848 9931.

Óskum eftir vönum verkstjóra,
vélamanni og einnig vönu
starfsfólki í frystihús á
vestfjörðum. Húsnæði í boði.
Nánari upplýsingar
í s. 852 2272

Einkamál

Deiliskipulag fyrir verslunar-og þjónustusvæði Bláa
Lónsins í Grindavík – Forkynning
Deiliskipulag verslunar-og þjónustusvæðis við Bláa Lónið er nú
til forkynningar í tvær vikur s.k.v. 4. mgr. 40. gr. skipulagslaga nr.
123/2010. Öllum er heimilt að gera athugasemd við tillöguna og
skulu athugasemdir berast skriﬂega á skrifstofu Grindavíkurbæjar,
Víkurbraut 62, merkt „Forkynning, Verslunar-og þjónustusvæði “
fyrir 6. janúar 2012.
Deiliskipulagstillagan er í samræmi við Aðalskipulag Grindavíkur
2010-2030 sem auglýst var skv. 18. gr. Skipulags og byggingarlaga
nr. 73/1997 á tímabilinu frá 9.apríl til 23.maí 2011 og var samþykkt
af bæjarstjórn 26. október 2011
Deiliskipulagssvæðið afmarkast afmarkast til suðurs af almennu
útivistarsvæði, til vesturs og norðurs af þjóðvegi nr. 426, og til
austurs af lóð Lækningalindar Bláa Lónsins og athafnasvæði HS
Orku. Stærð skipulagssvæðisins er 42 ha.
Hægt er að nálgast tillöguna á skrifstofu Grindavíkurbæjar Víkurbraut 62, 240 Grindavík og á heimasíðu bæjarins
www.grindavik.is.
Þeir sem vilja koma á framfæri ábendingum eða athugasemdum
við deiliskipulagið skulu senda þær, eigi síðar en 6.janúar 2012 nk.,
til Tæknideildar Grindavíkurbæjar, Víkurbraut 62, 240 Grindavík
eða með tölvupósti á póstfangið ingvar@grindavik.is.

sögur
uppskriftir

Gifs og flísavinna

Gypsum and tiles work. 50 km frá
Reykjavík. Húsnæði á staðnum. Uppl.
sendist á santon@mi.is

Atvinna óskast

leikir
gjafir

45 ára byggingariðnaðarmaður óskar
eftir framtíðar/tímabundnu starfi
er einnig með vinnuvélaréttindi og
vélavarðarréttindi. Get hafið störf strax.
Uppl. Kristinn 697 8694 eða kiddi66@
gmail.com

o.fl. o.fl.

MyPurpleRabbit.com

Djörf stefnumót, heit samskipti.
Einstaklingar, pör, hjón. Íslenskt viðmót.

Sími 512 5407
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ÖITT FYRIRT¾KI
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gunny@365.is arnarut@365.is sigrunh@365.is
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LÁRÉTT
2. lútur, 6. mannþyrping, 8. aðstoð, 9.
mak, 11. mun, 12. hólf, 14. einkennis,
16. númer, 17. hlaup, 18. púka, 20.
tveir eins, 21. mæla dýpt.
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14

20

Dauði, skattar og jólin koma
BAKÞANKAR

21

J

æja. Þá er runnin upp blessuð Þorláks-

messan. Þau okkar sem þekkja daginn
Sifjar
betur
undir heitinu „ég-veit-að-jólainnkaupSigmarsdóttur

in-eru-formlega-orðin-sein-hjá-mér-svoviltu-ekki-yfir-mér-messa“ vitum hvað
bíður okkar: Leit að bílastæði, tómar hillur,
panikk-kast og loks stöðumælasekt. Þau sem
keyptu jólagjafirnar á sumarútsölunum og
pökkuðu þeim inn undir berum himni í garðinum með vitin full af angan af nýslegnu
grasi og grillpinnum spyrja vafalaust hvers
vegna við huguðum ekki að þessu fyrr.
Það er jú ekkert öruggt í þessu lífi annað
en dauðinn, skattar og að jólin koma. Einhverjir kunna að svara því til að ástæðan
sé skipulagsleysi, skortur á framsýni, jafnvel almenn leti. Ekki ég. Ástæða þess að ég
mun slást um dreggjar jólaverslunarinnar í
dag með olnbogana að vopni er einföld. Ég er
ásótt af anda rusls liðinna jóla.

LÓÐRÉTT
1. knattleiksknött, 3. skammstöfun,
4. eyja, 5. svelg, 7. hugarró, 10.
samhliða, 13. iðn, 15. óhapp, 16. til
sauma, 19. til.
LAUSN

LÁRÉTT: 2. basi, 6. ös, 8. lið, 9. kám,
11. ku, 12. klefi, 14. aðals, 16. nr, 17.
gel, 18. ára, 20. yy, 21. lóða.

18

5

LÓÐRÉTT: 1. pökk, 3. al, 4. sikiley, 5.
iðu, 7. sálarró, 10. með, 13. fag, 15.
slys, 16. nál, 19. að.

2

1

SUMUM kann að þykja þetta aum afsökun.
Eftirfarandi eru dæmi um hvernig jólagjafakaupin geta farið úrskeiðis. Ég skora á þig,
lesandi góður, að fyllast ekki lamandi ótta
við upptalninguna.
■

Sundlaugarbláa fótanuddtækið frá danska
raftækjaframleiðandanum Clairol seldist í
14.000 eintökum fyrir jólin 1982 í Radíóbúðinni sálugu. Á mínu heimili hefur það
æ síðan geymt grifflur og legghlífar sömu
jóla.

■

Síðar sama áratug bar Radíóbúðin ábyrgð
á háværustu jólum sítt að aftan tímabilsins þegar allir drengir fengu Lazer-Tag
byssur í jólagjöf. Skaðræðisvælið er kvað
við í hvert sinn sem skotið var í mark varð
til þess að gefandinn fékk þrálátan hiksta.

■

Óþarft er að fjölyrða um hið mikla fjaðrafok kringum ævisögu Hannesar Hólmsteins Gissurarsonar um Halldór Laxness
frá 2003. Þar sem ég skemmti mér yfir
lesningunni tók háskólaprófið mitt í sagnfræði að visna á köntunum svo bókin var
færð niður í geymslu af öryggisástæðum.

■

Sem kornabarn fékk ég í jólagjöf flúrað
skjal. Um var að ræða hlut í óskabarni
þjóðarinnar, Eimskipafélagi Íslands. Þrjátíu árum síðar var táknrænn pappírssnepillinn meira virði en það sem hann stóð
fyrir.

GEYMSLUR um land allt eru fullar af varningi sem ein jól allir þurftu að eignast. En
litskrúðugur gjafapappírinn utan af herlegheitunum hafði ekki fyrr blandast í ruslafötunni kalkúnahræinu og rauðkálinu
sem enginn vildi en í ljós kom að
notagildið var ekkert. Óttinn við að
íþyngja þannig geymsluplássi fólks
veldur því að ég skelf við tilhugsunina um jólagjafakaup og ýti þeim
á undan mér alveg þar til kæfandi
skötufnykurinn verður til þess að
afneitunin snöggrennur af mér.

■ Pondus

Eftir Frode Øverli

Afþakiþ,
þmá kveþ!

Þeðu
eittþvað
þpennandi?

Gerði börnin frávita af hræðslu
Systkinin KK og Ellen Kristjánsdóttir rifja upp skemmtilegar jólasögur.
Meðal annars efnis:
Jólaleðurblökur og aðrar kynjaverrur
Lóa Hlín Hjálmtýsdóttir
fær innblástur frá börnum
á leikskólanum Ósi.

■ Gelgjan

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Er eitthvað að
trufla þig, Sara?

Ég hef verið að hugsa, við erum
búin að vera lengi saman og
sambandið er orðið svolítið
fyrirsjáanlegt.

■ Handan við hornið

Hvað sem þú
segir, ekki segja
„Ég er ekki
fyrirsjáanlegur“.

Ég er ekki
fyrirsjáanlegur!

Eftir Tony Lopes

Ég sagði þér að
það væri í dag
sem bangsarnir færu í
lautarferð.

■ Barnalán

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Játs!

Ertu enn
hræddur
við klósett
sem
sturta sjálf
niður?

Kannski
pínu.
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fyrirhöfn, gefðu gjafakort Bónus.
Gjafakortið fæst á skrifstofu Bónus,
Skútuvogi
g 13 sími 527 9000

Gjöf sem kemur að góðum
notum fyrir alla.
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TENÓRARNIR ÞRÍR Á INGÓLFSTORGI Tenórarnir þrír ásamt Steinunni Birnu Ragnarsdóttur
píanista halda sína árlegu tónleika á Ingólfstorgi klukkan 21. Tenórarnir munu syngja valdar perlur þekktustu
og frægustu jólalaganna alveg frá háklassískum verkum til frægra popp- eða söngleikjalaga. Tenórarnir þrír eru
að þessu sinni: Jóhann Friðgeir Valdimarsson, Gunnar Guðbjörnsson og Snorri Wium.

menning@frettabladid.is

KAFAÐ Í SÁLARLÍF SKÁLDS

Tónlist ★★★★
Lög fyrir söngrödd og píanó
Sigursveinn D. Kristinsson

Bækur

Smekkleysa

Oftar, takk
Sigursveinn D. Kristinsson (1911-1990) stofnaði tónskólann sem við hann er
kenndur. Hann er ekki eins þekktur sem tónskáld. Sönglög hans heyrast afar
sjaldan á tónleikum íslenskra söngvara. Alltént hef ég ekki orðið var við annað.
Það er skrýtið. Á tvöföldum geisladiski með öllum sönglögum Sigursveins
er að finna margar söngperlur. Þær eiga skilið að heyrast miklu oftar. Lög
við ljóð Ólafs Jóhanns Sigurðssonar eru einstaklega hrífandi, það er unaður
að hlusta á þau. Svipaða sögu er að segja um lög við ljóð eftir önnur skáld,
laglínurnar eru fallegar og innilegar. Og meðleiksparturinn er smekklega skrifaður, eðlilegur og blátt áfram.
Þjóðlagaútsetningarnar eru nokkuð síðri, en þær eru fyrir söngrödd og
klarinettu (Einar Jóhannesson). Rödd klarinettunnar er sjálfstæð og er hugsuð
sem mótvægi við þjóðlagið hverju sinni. Það virkar dálítið truflandi hér. E.t.v.
hefði mátt lækka aðeins í klarinettunni í hljóðvinnslunni.
Söngurinn og píanóleikurinn er hins vegar fínn. Það er eitthvað notalega
elskulegt við það hvernig Sigrún Valgerður Gestsdóttir syngur lögin. Og meðleikur Kristins Arnar Kristinssonar er hlýlegur og músíkalskur.
Þetta er glæsileg útgáfa sem verður vonandi til þess að lög Sigursveins
hljóti þann sess sem þau verðskulda.
Jónas Sen
Niðurstaða: Falleg lög, fallegur söngur og píanóleikur.

Dansk julegudstjeneste
holdes i domkirken lørdag den
24. december kl. 15.00
ved pastor Þórhallur Heimisson.
Danmarks ambassade
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Landnám – Ævisaga Gunnars
Gunnarssonar
Jón Yngvi Jóhannsson
Mál og menning

Rithöfundurinn Gunnar Gunnarsson var stóran hluta ævi sinnar í
sjálfvalinni útlegð frá Íslandi og
flest verka sinna skrifaði hann á
dönsku. Strax á unga aldri gerðist
Gunnar borgaralegur rithöfundur
sem hafnaði hvers konar bóhemastandi og lagði gríðarmikið upp
úr fjárhagslegu öryggi. Eftir miðjan aldur fluttist hann aftur heim
og gerðist í fyrstu bóndi á Skriðuklaustri, en settist síðar að við
Dyngjuveg í Reykjavík. Eins og
til þess að fullkomna flutning sinn
til landsins hófst hann þá handa
við að þýða höfundarverk sitt á
íslensku. Gunnar var vinnusamur reglumaður sem settist aldrei
í helgan stein, heldur starfaði að
list sinni til dauðadags.
Í fyrsta hluta bókarinnar
Landnáms – ævisögu Gunnars
Gunnarssonar, er gerður ítarlegur
samanburður á Ugga Greipssyni
í Fjallkirkjunni og Gunnari sjálfum, enda löngu vitað að söguna
byggði Gunnar að miklu leyti
á eigin ævi. Jón Yngvi greinir
frá ytri áhrifaþáttum sem mótuðu skáldið, alveg frá því í frumbernsku til dauðadags, og hann
les persónueinkenni Gunnars
úr skrifum hans og annarra. Til
þessa nýtir hann sér ógrynni
heimilda; bækur, sendibréf og
önnur óbirt skrif, munnlegar
heimildir og fræðitexta. Gott
sjálfstraust er höfuðkostur þeirra
ævisagnaritara sem skrifa um
látið fólk; að þeir kunni að nýta sér
skrif annarra, en treysti þó eigin
rannsóknum betur. Jón Yngva
skortir ekki sjálfstraust og hann
er ófeiminn við að andmæla þeim
fræðimönnum sem hvað mest hafa
skrifað um Gunnar á íslensku.
Andmælin eru þó alltaf kurteisleg og sett fram af ljúfmennsku.
Greiningin á Gunnari Gunnarssyni er bráðskörp og á köflum er
engu líkara en Jón Yngvi sé að
skrifa um náinn ættingja sinn
eða góðan vin, þar sem hann
tíundar bæði galla Gunnars og

JÓN YNGVI JÓHANNSSON

kosti. Tónninn í þessum skrifum er kumpánlegur og oft launfyndinn, eins og þegar hann segir
að Gunnar hafi verið „þrjóskari en
andskotinn“, en líka verður hann
þyngri og alvarlegri, t.d. í klausu
þar sem lýst er framkomu skáldsins við vinnuhjú sín og soninn sem
hann átti utan hjónabands. Gunnar átti – að sögn höfundar – erfitt
með að setja sig í spor annarra og
það var eitt af þeim einkennum í
fari hans sem olli því að stundum
komst hann upp á kant við fólk að
óþörfu.

Jón Yngvi Jóhannsson hímir
ekki á neinu grunnsævi í þessari
bók, heldur kafar djúpt í sálarlíf
skáldsins. Það sem hann finnur í
þeim köfunarleiðöngrum er ekki
allt til þess að auka hróður manneskjunnar Gunnars Gunnarssonar, heldur stendur höfundur
fyrst og fremst í innilegri sannleiksleit. Hann vill gefa lesendum ófegraða mynd af Gunnari og
sýnir til dæmis fram á mótsagnirnar í persónuleika hans og lífi,
sem birtast m.a. í því að í verkum sínum var Gunnar eindreginn talsmaður náungakærleika,
en studdi þó sjálfur forystumenn
hugmyndafræði sem seint væri
hægt að telja húmaníska. Mótsagnirnar birtast líka í því að enga
manneskju mat Gunnar meira en
Franziscu konu sína, en var henni
engu að síður ótrúr árum saman.
Landnám er einstaklega góð
greining á verkum Gunnars Gunnarssonar, sem og lífsskoðunum
hans og persónuleika. Lesandi
skilur ekki einungis höfundarverk
skáldsins betur eftir að hafa lesið
þessa bók, heldur er hann einnig
nokkurs vísari um mannlegt eðli
– og fyrir það má þakka.
Þórunn Hrefna Sigurjónsdóttir

Niðurstaða: Stórmerkileg ævisaga,
samin af heiðarleika og djúpri sannleiksþrá.

Guðmundur
Freyr hlaut
styrk til náms
TÓNLISTARMAÐURINN,
ATHAFNAMAÐURINN,
ELDHUGINN OG
ÓLÍKINDATÓLIÐ LÍTUR
UM ÖXL.

ZZZIRUODJLGLV±DOY|UXEyNDYHUVOXQiQHWLQX

Guðmundur Freyr Aðalsteinsson, nemandi í vélaverkfræði,
hlaut styrk úr Minningarsjóði
Þorvalds Finnbogasonar, stúdents, í ár. Fór úthlutunin fram
á þriðjudag
í Norræna
húsinu.
Tilgangur
sjóðsins er
að styrkja
stúdenta
til náms
við verkfræðideildir
Háskóla Íslands. Reglur sjóðsins kveða á um að styrkþegi sé
sá nemandi með hæstu meðaleinkunn eftir annað ár í námi
við verkfræðideildir skólans
Sjóðurinn var stofnaður af
foreldrum Þorvalds, Sigríði
Eiríksdóttur og Finnboga Rúti
Þorvaldssyni. Frú Vigdís Finnbogadóttir, systir Þorvalds,
situr í stjórn sjóðsins, ásamt
Kristínu Völu Ragnarsdóttur,
sviðsforseta verkfræði- og
náttúruvísindasviðs og Kristínu Ingólfsdóttur, rektor
Háskóla Íslands.

ANTONÍA HEVESI Fær góða gesti til liðs við sig í hörpu í dag.

Jólaró í Hörpu
Hin hefðbundna „Jólaró“ Íslensku
óperunnar verður haldin í anddyri
Hörpu milli klukkan 17 og 18.30
í dag.
Antonía Hevesi, píanóleikari
Íslensku óperunnar, fær til liðs
við sig góða gesti úr íslenska söngheiminum, þar á meðal söngvara
sem tekið hafa þátt í sýningum
Óperunnar á liðnum misserum. Í
samfelldri dagskrá verða flutt lög
og samsöngvar úr heimi bæði jólatónlistar og óperutónlistar. Gert

er ráð fyrir að gestir geti komið
og farið meðan á söngstundinni
stendur, en hún fer fram í anddyri
Hörpu. Veitingastaðirnir í Hörpu,
verslanirnar 12 Tónar og Epal og
miðasala Hörpu verða enn fremur
opin á sama tíma.
Þorláksmessa var um árabil
haldin hátíðleg í Íslensku óperunni í Gamla bíói en dagskráin
hefur nú verið flutt í ný húsakynni
óperunnar í Hörpu. Aðgangur er
ókeypis.
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25 ÁRA ERU TVÍBURARNIR

Mary Kate og Ashley Olsen, en Forbes tilnefndi þær meðal 30 flottustu stjarnanna undir þrítugu í tískuheiminum.

folk@frettabladid.is

Palli syngur inn jólin
Páll Óskar Hjálmtýsson mætir
með 25 manns með sér í stúdíó
Rásar 2 í dag og heldur Þorláksmessutónleika. Með honum í för
verður einnig Sigga Beinteins og
ætla þau að syngja hin ýmsu jólalög.
Alls verða sex tónleikar á Rás
2 yfir jólin. Þeir fyrstu voru með
Mugison í gærkvöldi en á eftir Páli

Óskari verður útvarpað á jóladag
tónleikum KK og Ellenar annars
vegar og Sigurðar Guðmundssonar
og Memfismafíunnar hins vegar.
Á annan í jólum spilar Stórsveit
Reykjavíkur ásamt Gáttaþef og
Ómari Ragnarssyni og á gamlársdag verður tónleikum Sinéad
O´Connor sem voru haldnir í Fríkirkjunni útvarpað.

Vinsælustu fyrirsætur ársins
Tískutímaritið Vogue útnefndi nýverið tíu vinsælustu fyrirsætur ársins. Athygli vakti að
fyrirsæturnar eru flestar komnar vel á þrítugsaldurinn og ekki á barnsaldri eins og oft
hefur verið. Efsta sætið hreppti fyrirsætan Arizona Muse.

1. ARIZONA MUSE
Fæddist árið 1988
í bænum Tucson í
Arizona-ríki. Hún á
soninn Nikko sem
fæddist árið 2009 og á
í sambandi við dönsku
fyrirsætuna Freju Beha.
Ritstjóri bandaríska
Vogue, Anna Wintour,
er mikill aðdáandi
stúlkunnar.

iPhone 4S og
flottir aukahlutir
Kynntu þér úrvalið í næstu verslun

1GB
gagnamagn
í 12 mán.

iPhone 4S

8.333
kr.
á mánuði í 18 mánuði
eða 149.990 kr. staðgreitt.

Ozaki iSuppli Gramo
Flottur standur fyrir hleðslu
og tónlistarafspilun

7.990 kr.
ON.EARZ
Stílhrein og flott
gæðaheyrnartól

9.990 kr.
Þín ánægja er okkar markmið
vodafone.is

2. RAQUEL
ZIMMERMANN
28 ára gömul og fædd
í Brasilíu. Foreldrar
hennar eru af þýskum
ættum eins og foreldrar fyrirsætunnar
Giselle Bündchen.
Hún hóf störf sem
fyrirsæta aðeins 14
ára gömul.

6. JOAN SMALLS

7. NATASHA POLY

Smalls er 23 ára gömul
og fædd í Púertó Ríkó.
Hún hóf feril sinn hjá
Elite umboðsskrifstofunni árið 2007 og
hefur meðal annars
gengið sýningar fyrir
tískuhús á borð við
Gianfranco Ferre,
Gareth Pugh og Gucci.

Heitir fullu nafni
Natalía Sergejevna
Polevsjikova og fæddist
í Rússlandi árið 1985.
Hóf fyrirsætustörf árið
2000 og hefur meðal
annars prýtt forsíður
V Magazine, I-D og
bandaríska, franska og
rússneska Vogue.

3. KARLIE KLOSS

4. ANJA RUBIK

5. LARA STONE

Kloss er 19 ára gömul
og fædd og uppalin í
Chicago. Hún ætlaði
sér að verða ballettdansari áður en hún
komst á samning hjá
Elle-umboðsskrifstofunni árið 2007.

Fædd árið 1983 í
Póllandi. Hún hefur
setið fyrir á forsíðum
tímarita á borð við
franska, japanska og
þýska Vogue og Elle
og sýnt fyrir Dior,
Givenchy og Chloé.
Rubik er gift Sasha
Knezevic sem einnig
starfar sem fyrirsæta.

28 ára gömul og ættuð
frá Hollandi. Hún hóf
feril sinn aðeins 15
ára og er í dag ein
vinsælasta fyrirsæta
heims. Í fyrra giftist
hún gamanleikaranum
David Walliams sem
þekktastur er fyrir Little
Britain.

8. SASHA
PIVOVAROVA

9. LIU WEN

10. KARMEN PEDARU

Wen er kínversk og
hefur starfað sem
fyrirsæta við góðan
orðstír frá árinu 2005.
Hún er 23 ára gömul
og vann sem leiðsögumaður áður en hún
hóf störf í tískuheiminum. Wen þykir eiga
framtíðina fyrir sér.

Pedaru er fædd og
uppalin í Eistlandi og
er 21 árs gömul. Hún
hefur starfað sem fyrirsæta í sex ár og setið
fyrir á síðum Harper‘s
Bazaar, Elle og V
Magazine.

Pivovarova er 26 ára
gömul og fædd í höfuðborg Rússlands, Mosku.
Hún stundaði sagnfræðinám áður en hún
komst á mála hjá IMG
Models og er í miklu
uppáhaldi hjá ítalska
tískuhúsinu Prada.

FÖSTUDAGUR 23. desember 2011

27

Blæs á samstarf við H&M

Semur um nýja þætti

Fatahönnuðateymið Stefano Gabbana og
Domenico Dolce segist aldrei ætla að fara
í samstarf við verslanakeðjur á borð við
sænska verslanarisann Hennes & Mauritz.
Undanfarin ár hafa hönnuðir verið iðnir
við að búa til fatalínur fyrir breiðan kúnnahóp lágvöruverðsverslana og undirtektirnar oftast verið góðar. Nú síðast var það
samlandi þeirra, Donatella Versace, sem
hannað fatalíni fyrir H&M en Dolce og
Gabbana eru ekki hrifnir. „Fólk heldur
að þetta sé töff en fötin eru í raun mjög
ódýr og líta ekki vel út,“ segir Dolce í viðtali og bætir við að það sé ekki samboðið
merki þeirra að bjóða upp á fatnað úr
lélegum efnum og á ódýru verði. Kjólar
frá Dolce&Gabbana eiga því ekki eftir að
hanga í búðum H&M á næstunni.

Ricky Gervais er sagður ætla að
semja við Channel 4 í Bretlandi um
gerð nýrra gamanþátta.
Hinn fimmtugi grínisti
hefur þegar búið til prufuþátt fyrir sjónvarpsstöðina
og fékk hann mjög góð viðbrögð. Vinnuheiti þáttarins er
Derek og gerist ha nn á
dvalarheimili
fyrir aldraða.
Gervais fer
með aðalhlutverkið sem
gamalmennið Derek Noakes og vinur hans, Karl

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?
Föstudagur 23. desember
➜ Tónleikar
21.00 Tenórarnir 3 halda ásamt Steinunni Birnu Ragnarsdóttur sína árlegu tónleika á Ingólfstorgi í boði Höfuðborgarstofu. Að þessu sinni skipa Tenórana
3 þeir Jóhann Friðgeir Valdimarsson,
Gunnar Guðbjörnsson og Snorri Wium.
21.00 Hljómsveitin Árstíðir og Lay Low
halda hátíðartónleika í Fríkirkjunni í
Reykjavík. Miðaverð er kr. 2.500.
22.00 Hljómsveitirnar Valdimar, Moses
Hightower og Ojba Rasta halda Þorláksmessutónleika á skemmtistaðnum
Nasa. Miðaverð við hurð er kr. 2.000 en
kr. 1.500 í forsölu á midi.is.
22.00 Hinir árlegu Þorláksmessutónleikar Bubba Morthens verða haldnir
í Háskólabíói við Hagatorg. Miðaverð er
kr. 3.900.
➜ Leiklist
12.00 Aðalæfing verður á sýningunni

Heimsljós á stóra sviði Þjóðleikhússins.
Sýningin er sköpuð af Kjartani Ragnarssyni upp úr samnefndri skáldsögu Halldórs Laxness. Miðaverð er kr. 2.000.

➜ Hönnun
16.00 ARTÍMA gallerí listfræðinema við

Háskóla Íslands eru með opin lista- og
hönnunarmarkað til klukkan 19.00.
Markaðurinn verður við Smiðjustíg 10,
101 Reykjavík.

➜ Sýningar
14.00 Hlynur Pálmason opnar sýningu
sína, Hvítblindu, í Skotinu í Ljósmyndasafni Reykajvíkur. Allir eru velkomnir og
aðgangur er ókeypis.
➜ Uppákomur
11.00 Ketkrókur hefur boðað komu

sína í Þjóðminjasafn Íslands. Öllum
er velkomið að koma og heilsa uppá
hann. Aðgangur er ókeypis.
23.30 Kristileg skólasamtök og
Kristilegt stúdentafélag standa fyrir
Þorláksmessustund í sr. Friðriks kapellu
á Hlíðarenda. Allir velkomnir að kíkja
við og njóta stundarinnar, sem er um
hálftíma löng. Góð dagskrá og frábært
andrúmsloft. Aðgangur er ókeypis.

➜ Tónlist
17.00 Jólaró Íslensku óperunnar

verður haldin í andyri Hörpu. Antonía
Hevesi, píanóleikari, fær til liðs við sig
góða gesti úr íslenska söngheiminum.
Aðgangur er ókeypis.
17.00 Toggi,
Ragnheiður
Gröndal, GRM,
Guðmundur
Pétursson og fleiri
tónlistamenn sem
gefa út plötur fyrir
jólin munu gleðja
gesti og gangandi
á Gauki á Stöng.
Jólaöl, piparkökur
og góð skemmtun.
Frítt inn, en börn yngri en 18 ára skulu
vera í fylgd með fullorðnum.
19.00 Hljómsveitin Of Monsters and
Men mun fagna komu jólana með
miðbæjargestum. Sveitin mun rölta
Laugaveginn og taka lög fyrir utan vel
valdar verslanir. Röltið endar á fríum
tónleikum á Faktorý klukkan 23.
21.00 Heimafólkið á Ob-La-Dí Frakkastíg 8 skemmtir sjálfum sér og öðrum
gestum með söng, hljóðfæraslætti og
upplestri. Allir velkomnir og ókeypis
aðgangur.

➜ Markaðir
12.00 JULEBAZAR, Jólabasar Kæmpe

er opinn í Nýlistasafninu. Tækifæri til að
kaupa myndlist beint af listamönnum.
Opið til klukkan 19.00.
Upplýsingar um viðburði sendist á
hvar@frettabladid.is.

VILJA EKKI HANNA ÓDÝRT Stefano Gabbana og Domenico Dolce vilja
ekki búa til ódýrar fatalínur fyrir verslanakeðjur.
NORDIC PHOTOS/GETTY

Pilkington, verður í sínu fyrsta stóra
hlutverki. Fjöldi gestaleikara kemur
við sögu í þáttunum, þar á meðal
Sir Sean Connery. Síðustu grínþættir Gervais, Life´s Too
Short, fengu dræmar viðtökur hjá BBC, sérstaklega miðað
við vinsældir The Office sem
hann sló í gegn með og
þáttanna Extras sem
komu í kjölfarið.
NÝIR ÞÆTTIR Ricky

Gervais er í þann
mund að semja
við Channel 4
um gerð nýrrar
gamanþáttaraðar.
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Ballettdansari með brennandi áhuga á hinu ljóta

FRÁ LEIKSTJÓRA

PRETTY
WOMAN

앲앲앲
“Þrælspennandi og vel gerð.”
- Haukur Viðar Alfreðsson, Fréttablaðið
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Gunnlaugur Egilsson á velgengni að fagna í ballettheiminum en hannar leðurgrímur í frítíma sínum.
Grímurnar, sem margar
hverjar eru óhugnanlegar,
eru til sýnis í Hringu á
Laugavegi til 28. desember.
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TOM CRUISE, SIMON PEGG, PAULA PATTON OG
JEREMY RENNER Í BESTU HASARMYND ÁRSINS!

ÁLFA
ÁL
FABA
FA
BA
B
AKK
AKK
KKA
A
NEW YEAR´S EVE
kl. 3 - 5:30 - 8 - 10:30
MISSION IMPOSSIBLE 4
kl. 5:10 - 8 - 10:50
MISSION IMPOSSIBLE 4 VIP
kl. 5:10 - 8 - 10:50
HAROLD AND KUMAR 3D Með textaa kl. 8(2D) - 10:10(2D)
STÍGVÉLAÐI KÖTTURINN M/ ísl. Tali
kl. 3:40 - 5:50
STÍGVÉLAÐI KÖTTURINN M/ ísl. Tali
kl. 3:40 - 5:50
PUSS IN BOOTS Ótextuð M/ ensku. Tali kl. 10:30
A GOOD OLD FASHIONED ORGY
kl. 10:30
HAPPY FEET 2 M/ ísl. Tali
kl. 3:20 - 5:40
TWILIGHT : BREAKING DAWN :PART 1 kl. 8
TOWER HEIST
kl. 8

2D

L

2D 12
2D VIP
2D 16
3D L
2D L
2D L
2D 16
2D L
2D 12
2D 12

AK
A
KU
UR
RE
EY
YRII

NEW YEAR’S EVE
VERY HAROLD AND KUMAR
MISSION: IMPOSSIBLE 4
HAPPY FEET TWO

kl. 8 - 10:20

2D

L

kl. 5:50
kl. 8 - 10:50

3D
2D

16

kl. 6

2D

L

EG
E
GIL
ILSH
SH
HÖ
ÖL
LL
NEW YEAR´S EVE
kl. 5:30 - 8 - 10:30
GIRL WITH THE DRAGON TATTOO kl. 5 - 8 - 11
MISSION IMPOSSIBLE 4
kl. 5:10 - 8 - 10:45
HAROLD AND KUMAR 3D Ótextuð
kl. 8 - 10:10
STÍGVÉLAÐI KÖTTURINN m/ísl tali kl. 3 - 5:30
STÍGVÉLAÐI
Í É KÖTTURINN m/ísl tali kl. 3:30
HAPPY FEET TWO m/ísl tali
kl. 3
HAPPY FEET TWO m/ísl tali
kl. 3:20

2D

L

2D
2D

12

16

3D
3D
2D

16

3D
2D

L

L
L

L

KRIN
KR
INGL
GL
GLUN
LU
UN
NNII

NEW YEAR´S EVE
kl. 3 - 5:30 - 8 - 10:30 2D
MISSION IMPOSSIBLE 4 kl. 3 - 5:40 - 8:20 - 10:10 2D
HAROLD AND KUMAR 3D Ótextuð kl. 8
3D
STÍGVÉLAÐI KÖTTURINN M/ ísl. Tali kl. 3:40 - 5:50
3D

L
12
16
L

KAUPTU Á NETINU OG FÁÐU SENT Í TÖLVUPÓSTI

12

- Haukur Viðar Alfreðsson,
Fréttablaðið

TOM CRUISE, SIMON PEGG, PAULA PATTON OG
JEREMY RENNER Í BESTU HASARMYND ÁRSINS!
H.V.A., FBL.

„Ég hef ekki enn dansað með
mínar eigin grímur en einhvern
tíma kemur að því,“ segir Gunnlaugur Egilsson, ballettdansari og
danshöfundur. Gunnlaugur, sem er
sonur Egils Ólafssonar söngvara
og Tinnu Gunnlaugsdóttur Þjóðleikhússtjóra, hefur löngum farið
óhefðbundnar leiðir í lífinu og byrjaði að stunda ballett níu ára gamall.
Síðan þá hefur hann komið víða við
í dansheiminum, en honum er fleira
til lista lagt því í jólafríi sínu á
Íslandi mun hann sýna leðurgrímur
sem hann hannar og gerir í versluninni Hringu á Laugaveginum.
Gunnlaugur hefur verið að
hanna grímurnar frá 2008, þegar
hann samdi verk fyrir Íslenska
dansflokkinn og vantaði eina slíka
til að varpa skugga upp á tjald.
„Þetta áttu að vera árar, skuggarnir breyttust í einhvers konar púka
í verkinu. Leðrið varð fyrir valinu
vegna þess að það er hægt að hamast með það í dansinum án þess að
það detti í sundur.“
Grímurnar eru margar hverjar
dökkar og heldur óhugnanlegar og
Gunnlaugur segir íslensku þjóðsögurnar vera hluta af innblæstrinum fyrir útliti þeirra, en dansarinn segist hafa jafn mikinn áhuga á
því ljóta og hinu fagra. Ballettdans
er fyrir mörgum táknmynd hins
fagra og fágaða, og Gunn laugur
segir grímugerðina veita honum
útrás fyrir annars konar listræna
hlið á sjálfum sér. „Ég held það sé
líka mjög kærkomin útrás. Af því
að fókusinn í klassískum ballett er
svo mikið á hið fagra, allt á að vera
svo slétt og fellt og fallegt og ilma

FJÖLHÆFUR Gunnlaugur Egilsson og ein gríma hans í baksýn. Gunnlaugur hefur

mótað grímur fyrir mörg dansverk, og hannaði einnig hundsgrímur fyrir nýlega uppsetningu Þjóðleikhússins á Kardemommubænum.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Mér finnst ljótleikinn
oft segja sögu. Það
er eins og með leðrið, það
er ekki fallegt fyrr en það er
orðið krumpað og gamalt.
Þá fer það að segja einhverja
sögu, annars er það bara
slétt og fellt og segir ekki
neitt.
GUNNLAUGUR EGILSSON
DANSARI

vel. Þá er svo gaman að geta brotist út úr því, í raun og veru er það
kannski ákveðin nauðsyn.“
Gunnlaugur heldur áfram að
telja upp strangar kröfur ballettheimsins, sem meðal annars eru
þær að karlmenn megi ekki vera

órakaðir og alls ekki með skalla,
að vera ungur sé ákveðið skilyrði
og gríðarmikil áhersla sé lögð á allt
útlit. Hann segist líta á þetta allt
saman sem ákveðinn flótta undan
ljótleika tilverunnar, en sjálfur sér
hann fegurðina í því ljóta. „Mér
finnst ljótleikinn oft segja sögu.
Það er eins og með leðrið, það er
ekki fallegt fyrr en það er orðið
krumpað og gamalt. Þá fer það að
segja einhverja sögu, annars er
það bara slétt og fellt og segir ekki
neitt.“
Gunnlaugur er kominn í jólaskap en stoppar stutt á Íslandi áður
en hann heldur aftur til Svíþjóðar,
þar sem hann dansar hjá Konunglegu sænsku óperunni. „Núna ætla
ég bara að njóta þess að vera með
fjölskyldunni heima og sýna þessar
óhuggulegu grímur.“
bergthora@frettabladid.is

LITLU JÓLIN Í LAUGARÁSBÍÓI
í dag, Þorláksmessu

Jólin byrja í Laugarásbíói

H.S.S., MBL.
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600 kr
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GIRL WITH THE DRAGON TA
TATTOO
ALVIN OG ÍKO
ÍK RNAR
ARNI
NR3
NI
ARTÚÚR BJARGAR JÓÓLUNUM 3D
JACCK AND JILL
JA
ÆVINTÝRI TINNA

KL. 6 - 8 - 10
KLL. 6 - 8
KL. 5.50
KL.. 10
KL
10
KL. 5.40 - 8 - 10.20
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á
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NÁNAR Á MIÐI.IS

GIRL WITH THE DRAGON TA
TATTOO KL. 5.10 - 8 - 10.50
ELÍAS
KL. 6
MONEYBALL
KL. 8 - 10.20

16
12
L

600 kr

á allar myndir í dag

Jólasveinninn verður á staðnum og gefur öllum nammipoka frá
Nóa Síríus og svala eða kók frá Vífilfelli á 2, 4 og 6 sýningum.*

Tryggðu þér miða á

eða í miðasölu Laugarásbíós.

*Nammipoki og drykkur fylgir öllum keyptum miðum á meðan húsrúm leyfir.

MEÐ STUÐNINGI REYKJAVÍKURBORGAR OG KVIKMYNDAMIÐSTÖÐVAR ÍSLANDS

CAFÉ/BAR, opið 17-23 / www.bioparadis.is / midi.is

H.S.S. - MBL

LAUGARÁSBÍÓ

Sýningartímar

GIRL WITH THE DRAGON TATTOO

6.45 og 10

MISSION IMPOSSIBLE

7 og 10

ALVIN OG ÍKORNARNIR 3

2, 4 og 6

THE RUM DIARY

8

STÍGVÉLAÐI KÖTTURINN 3D

2 og 4

BLITZ

10.30

ARTÚR BJARGAR JÓLUNUM

2 og 4 - 3D

LOKAÐ Í DAG, SÝNINGAR ANNAN Í JÓLUM: THIS MUST
BE THE PLACE 17:50: 20:00, 22:10  PÍSLARGANGA
JÓHÖNNU AF ÖRK (CARL TH. DREYER) 20:00  WE NEED
TO TALK ABOUT KEVIN 22:00  HJEM TIL JUL 18:00  RARE
EXPORTS 22:20  Á ANNAN VEG 18:00  ELDFJALL 18:00,
20:00  SUPERCLASICO 20:00, 22:00
ÍSL. TEXTI / ENGLISH SUBTITLES.

GLEÐILEG JÓL KÆRU KVIKMYNDAUNNENDUR!

THIS
MUST
BE THE
PLACE
SEAN
PENN

PÍSLARGANGA
JÓHÖNNU AF ÖRK

CARL TH.
DREYER
1927

Kringlunni • Smáralind • Glerártorgi, Akureyri
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ÓLAFUR STEFÁNSSON var ekki í 21 manna æfingahópi Guðmundar Guðmundssonar landsliðs-

sport@frettabladid.is

þjálfara í handbolta fyrir EM í Serbíu sem hefst þann 16. janúar. Ísland verður því án Ólafs á stórmóti í
fyrsta sinn síðan 1993. Leikmannahópinn má sjá í heild sinni á íþróttavef Vísis.

Toppa mögulega á leikunum 2020
Maraþonhlauparinn Kári Steinn Karlsson sér fram á að taka þátt í næstu fernum Ólympíuleikum – ef
viljinn og hungrið í árangur verður enn til staðar. Yfirvöld þurfi að hlúa betur að íslensku íþróttafólki.
HLAUP Einn af þeim íslensku íþróttaSKORAÐI SNEMMA Emmanuel Adebayor

skoraði snemma fyrir Tottenham í gær.
NORDIC PHOTOS/GETTY

Síðasti leikurinn fyrir jól:

Tottenham hélt
þriðja sætinu
FÓTBOLTI Tottenham og Chelsea
skildu í gær jöfn í lokaleik sautjándu umferðar ensku úrvalsdeildarinnar, 1-1. Bæði mörkin
komu í fyrri hálfleik en leikurinn
var þó nokkuð fjörlegur.
Heimamenn í Tottenham byrjuðu af miklum krafti og uppskáru
mark á áttundu mínútu þegar
Adebayor stýrði sendingu Gareth
Bale í netið.
Chelsea náði að jafna með keimlíku marki – Daniel Sturridge
gerði það eftir sendingu Ashley
Cole, sem fékk þó boltann í höndina í aðdraganda marksins.
Bæði lið fengu mörg góð færi
í seinni hálfleik en án þess þó
að skora. Adebayor skoraði að
vísu aftur en markið var dæmt
af vegna rangstöðu – sem var
umdeilanlegt af endursýningum í
sjónvarpi að dæma.
Úrslit leiksins gagnast
Manchester-liðunum tveimur
best, en Tottenham hefði getað
saxað á forystu þeirra í deildinni
með sigri. Liðið hélt þó þriðja
sætinu og tveggja stiga forystu á
Chelsea, sem er í því fjórða. - esá

Blóðtaka fyrir KR-inga:

Guðjón samdi
við Halmstad
FÓTBOLTI Sóknarmaðurinn Guðjón
Baldvinsson skrifaði í gær undir
þriggja ára samning við sænska
B-deildarfélagið Halmstad. Guðjón varð Íslands- og bikarmeistari með KR í ár en hann hefur
einnig spilað með GAIS í Svíþjóð.
Halmstad féll úr sænsku
úrvalsdeildinni í haust, en Jónas
Guðni Sævarsson leikur með liðinu.
- esá

mönnum sem náðu hvað athyglisverðustum árangri á árinu sem
er að líða er langhlauparinn Kári
Steinn Karlsson. Hann bætti 26 ára
gamalt Íslandsmet Sigurðar Péturs
Sigmundssonar í maraþonhlaupi er
hann hljóp Berlínarmaraþonið á
2:17,02 klst og tryggði sér um leið
keppnisrétt á Ólympíuleikunum í
Lundúnum á næsta ári.
Kári Steinn er þrátt fyrir ungan
aldur margreyndur hlaupari en var
þó í sumar að hlaupa heilt maraþon
í fyrsta sinn á ferlinum. Ástæðan
fyrir því var fyrst og fremst sú að
undanfarin ár hefur hann æft og
keppt með háskólaliði í Bandaríkjunum þar sem hann var við nám.
Hann útskrifaðist nú í vor og ákvað
því að skipta úr brautarhlaupum í
götuhlaup.
„Sumarið 2010 tók ég þá ákvörðun að reyna við Ólympíulágmarkið í
maraþoni og ákvað strax að stíla inn
á Berlínarmaraþonið 2011,“ segir
Kári Steinn. „Ég ákvað að vera bara
nokkuð brattur og stíla inn á bæði
Íslandsmet og að ná lágmarkinu í
fyrstu tilraun. Ég vissi að það væri
mikil bjartsýni enda heilmikið mál
að læra inn á svona langa vegalengd
eins og í maraþoni. En það gekk allt
eftir.“

Lán í miklu óláni
Fyrri hluta ársins var hann enn í
námi í Bandaríkjunum og ætlaði
að nota þann tíma til að bæta sig í
fimm og tíu þúsund kílómetra hlaupum, til þess að undirbúa sig fyrir
maraþonið. En hann rann til í hálkunni í Gamlárshlaupi ÍR í fyrra og
meiddist það illa að það varð lítið úr
þeim áætlunum.
„Ég datt illa á mjöðmina þegar
um einn og hálfur kílómetri var
í mark. Ég náði þó að klára en gat
svo varla gengið eftir hlaupið og var
frá næsta mánuðinn. Að því loknu
fékk ég svo vírus og var allt að tvo
mánuði að ná honum almennilega úr
mér. Þegar þetta allt var svo gengið yfir var mér svo mikið í mun að
komast aftur af stað að ég fékk í
hásinina. Þar með var lítið úr þessu
brautartímabili hjá mér,“ segir Kári
Steinn, sem byrjaði að æfa fyrir
maraþonið í lok maímánaðar.
„Það má segja að það hafi verið
hálfgert lán í þessu mikla óláni að ég
var þó ekki útbrunninn þegar kom
loksins að undirbúningnum fyrir
maraþonið. Ég var mjög hungraður
í að bæði æfa og keppa sem skiptir
ávallt miklu máli. Þetta fall reyndist
fararheill inn í nýja árið.“
Með hugann við maraþonið á
námsárunum
Kári Steinn fékk námsstyrk í Bandaríkjunum sem 5 og 10 kílómetra
hlaupari og því hafi hann fyrst og
fremst æft þær greinar síðustu árin.
En hann vissi að í honum blundaði
meiri langhlaupari. „Mig grunaði
alltaf að ég myndi enda í maraþoninu,“ segir hann. „Því lengri sem
vegalengdirnar hafa verið því betri
hef ég verið. Þar fyrir utan hef ég
alltaf haft meira gaman af götuhlaupum en brautarhlaupum þar
sem maður er á sömu brautinni að
hlaupa hring eftir hring. Hugurinn
var því alltaf við maraþonið.“
Maraþonhlauparar eru yfirleitt á
hátindinum í kringum 35 ára aldurinn og því hefur Kári Steinn, sem er
25 ára, ekki verið að flýta sér um of.
Þvert á móti segir hann mikilvægt
að hafa góðan grunn í styttri vegalengdum.
„Ég hafði það að markmiði að
komast út í nám en ég áttaði mig
fljótlega á að ég myndi snúa mér
að götuhlaupunum eftir útskrift
og reyna frekar að komast inn á
Ólympíuleika í þeim.“
Hann segir að hann hafi verið
talsvert frá lágmarkinu í 10 kíló-

SAMA HVERNIG VIÐRAR Kári Steinn Karlsson æfir allan ársins hring við hvaða aðstæður sem er. Hann undirbýr sig nú fyrir

Ólympíuleikana í Lundúnum 2012.
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Slæ sennilega aldrei heimsmetið
Undanfarinn áratug eða svo hafa maraþonhlauparar frá
austurhluta Afríku, sér í lagi Keníu og Eþíópíu, borið höfuð
og herðar yfir aðra í greininni. Í Berlínarmaraþoninu í sumar,
því sama og Kári Steinn bætti Íslandsmetið í, setti Patrick
Makau nýtt heimsmet er hann hljóp á 2:03,38 klst.
Árið 2011 áttu Keníumenn 24 bestu tíma ársins,
slíkir voru yfirburðir þeirra. Kári Steinn telst sannarlega til efnilegustu langhlaupara Evrópu en gerir ekki
ráð fyrir því að ná nokkru sinni að slá þeim bestu í
heiminum við.
„Það er leiðinlegt að segja það en ég mun
sennilega aldrei ná að slá heimsmetið í
maraþonhlaupi,“ segir Kári Steinn, sem segir
þó hægt að ná langt í greininni, sér í lagi á
Ólympíuleikum.
„Ég vil komast sem allra lengst á Evrópumælikvarða
og það er hægt að ná merkilega langt á Ólympíuleikum
líka. Hver þjóð fær bara að senda þrjá keppendur til
leiks og Ítalinn Stefano Baldini sýndi í Aþenu 2004 að
það er hægt að gera ýmislegt,“ bætti hann við en Baldini
vann þá til gullverðlauna í maraþoni. „Hvítir menn hafa
verið að ná merkilega góðum árangri á Ólympíuleikum
PATRICK MAKAU
því þá eru hlaupin yfirleitt ekki jafn hröð og reynir þá frekar
á taktík og kænsku. Hlauparar frá Afríku eru aftur á móti mjög sterkir í
hlaupum þar sem hraðanum er haldið uppi allan tímann.“
Kári Steinn segir þó fleira koma til en bara að vinna til verðlauna. „Ég
vil líka vera góð fyrirmynd hér heima enda hefur verið mikil uppsveifla
í hlaupum á Íslandi og sífellt fleiri að reima á sig skóna til að fara út að
hlaupa. Það er gott að geta sýnt að maður getur náð langt og komist jafnvel
á Ólympíuleika með því að hlaupa í snjónum á Íslandi.“

Kári Steinn með 85. besta tíma Evrópubúa árið 2011
Kári Steinn Karlsson setti Íslandsmet er hann hljóp í Berlínarmaraþoninu á
tveimur klukkustundum, sautján mínútum og tólf sekúndum.
Sá tími er í 1.028. sæti yfir bestu tíma ársins 2011.
84 Evrópubúar náðu betri tíma en Kári Steinn á árinu.
Aðeins tveir Evrópubúar sem eru yngri en Kári Steinn hlupu hraðar.
Hlauparar frá Keníu áttu 24 bestu tíma ársins og 29 af þeim 30 bestu.
382 Keníumenn náðu betri tíma en Kári Steinn á árinu 2011 og 132 frá Eþíópíu.

metra hlaupi. „Ég hefði kannski
getað komist nálægt því hefði ég
náð góðu tímabili síðasta vetur en
ég var samt alltaf með hugann við
maraþonið og jafnvel að æfa ekki
síður fyrir það en styttri hlaupin.“

Keppir kannski á ÓL 2024
Kári Steinn sér því fram á langan
feril í hlaupunum og er ekki bara að

hugsa um Ólympíuleikana í Lundúnum á næsta ári. „Ég verð 30 ára
í Ríó árið 2016 og 34 ára á leikunum
sem fara fram 2020. Ég næ kannski
að toppa á síðari leikunum og jafnvel að taka þátt í einum til viðbótar eftir það – það er að segja ef ég
hef enn vilja og áhuga á að standa í
þessu stappi.“
Þar með berst talið að þeirri

umræðu sem hefur verið um
afreksíþróttafólk á Íslandi og hvort
því hugnast að fórna stórum hluta
ævi sinnar í æfingar og keppni,
án þess þó að vinna sér inn nokkur réttindi – hvort sem það eru
lífeyrisréttindi, fæðingarorlofsgreiðslur eða jafnvel atvinnuleysisbætur. „Það er svo allt annað
mál. Í langhlaupum er gengið að
miklu leyti háð því að mann hungri
í árangur og hafi mikinn vilja til
að bæta sig og ná árangri. Það
er nefnilega alltaf hægt að pína
sig aðeins meira til að ná örlítið
betri tíma. Ef þessi löngun er ekki
til staðar er til lítils að æfa sig,“
segir Kári Steinn. „Ef maður þarf
að standa í einhverju harki í mörg
ár mun það vafalaust hafa áhrif á
þennan mikilvæga þátt. Þá gæti
maður séð hag sínum betur borgið í því að hugsa um að hefja sinn
starfsferil og stofna fjölskyldu.“

Hungrið og viljinn verða að vera til
staðar
Kári Steinn útskrifaðist með
háskólagráðu í rekstrarverkfræði
og gæti hugsað sér að fara í framhaldsnám ytra eftir 1-2 ár. „Ég mun
sjálfsagt velja mér skóla sem hentar vel til þess að æfa mín hlaup.
En eftir það nám veit ég ekki hvað
tekur við – hvort maður nennir að
fórna öllu fyrir hlaupin. Það vantar
meiri hvatningu og betra umhverfi
fyrir afreksíþróttamenn á Íslandi,“
segir hann og bætir við að það þurfi
líka að hlúa að efnilegum íþróttamönnum hér á landi, ekki bara
þeim sem eru í fremstu röð.
„Það er haldið utan um þá sem
eru 15-18 ára gamlir og svo þá
sem eru kannski meðal 50 bestu
í heiminum í sinni íþrótt. Það eru
margir góðir íþróttamenn sem eru
kannski rétt við það að komast inn
á Ólympíuleika sem fá ekki neitt.
Í þeim hópi eru margir sem heltast úr lestinni. Það er ljóst að það
þarf að halda betur um þennan hóp
líka svo við eignumst nú enn fleiri
íþróttamenn sem eru í fremstu
röð.“
eirikur@frettabladid.is
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> Stöð 2 kl. 20.00
The X Factor

Sjónvarps-harakiri og Salander

Það er komið að úrslitastund
í The X-Factor. Þrír söngvarar
berjast um sigurinn og öllu
er til tjaldað. Söngatriðin eru
stórbrotin og öll umgjörð hin
glæsilegasta.

Mestu mistök matarháks eru sennilega að stilla
á sérstaka jólamatreiðsluþætti nokkrum dögum
eða vikum fyrir jól. Að horfa á Jamie Oliver
matreiða kalkún, búa til fyllingu og sósu er
algjört sjónvarps-harakiri fyrir mann sem
er veikur fyrir gómsætum veislumat. Þrátt
fyrir að Oliver sé langt frá því skemmtilegasti
sjónvarpskokkurinn (það skákar engin
Nigellu) þá er jólaþátturinn hans algjör
sælkeraveisla fyrir augun en kvalræði
fyrir maga.
Annað sjónvarps-harakiri var
jólaþáttur söngvasápunnar Glee
sem unglingurinn á heimilinu
neyddi heimilisfólkið til að horfa
á. Þátturinn var væmnari en

lokaatriðið í Jerry Maguire og Titanic samanlagt.
Nema það féllu engin tár hjá húsbóndanum
sem er yfirleitt svo grátgjarn að hann grætur
yfir sjampó-auglýsingum um jólin.
Bjargvætturinn reyndist vera Noomi
Rapace í gervi Lisbeth Salander. Mér
er það til efs að nokkur leikkona geti
komið tölvuhakkaranum betur til skila
en Rapace. Þættirnir eru mun betri
en myndirnar og það er mikið tilhlökkunarefni að eyða næstu fjórum
þriðjudagskvöldum í að fylgjast
með Salander rekja slóð föður síns
með dyggri aðstoð blaðamannsins
Mikaels Blomkvist. Lengi lifi jól með
Stieg Larsson.

STÖÐ 2
11.30 Jóladagatalið - Sáttmálinn (e)
12.00 Enginn má við mörgum (5:7)
(Outnumbered II) (e)

12.30 Galdrakarlinn í Oz (The Wonderful Wizard of Oz – The True Story) (e)
13.30 Kingdom lögmaður (5:6) (Kingdom III) (e)
14.20 Allt upp á einn disk (1:4) (e)
14.50 Allt upp á einn disk (2:4) (e)
15.20 Allt upp á einn disk (3:4) (e)
15.50 Leiðarljós (Guiding Light) (e)
17.20 Táknmálsfréttir
17.30 Otrabörnin (37:41)
18.00 Jóladagatalið - Sáttmálinn
18.25 Hið ljúfa líf (Det söde liv: Jul) (e)
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Kastljós
20.10 Vinir Sveinka (Santa Buddies)
Jólasveinninn og aðstoðarmenn hans reyna
að fá sem flesta til að trúa á anda jólanna en
eins þurfa þeir að reyna að koma í veg fyrir
að töfragrýlukerti bráðni.
21.40 Jólatónleikar DR 2011 (DR store
juleshow 2011) Upptaka frá jólatónleikum
Danska sjónvarpsins.
22.35 Meðan þú svafst (While You Were
Sleeping) Einmana ung kona í Chicago bjargar draumaprinsinum sínum frá ræningjum.
Meðan hann liggur í dái þykist hún vera kærasta hans en gamanið kárnar þegar hún
kynnist fjölskyldu hans.
00.15 Jólatónar (e)
01.00 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

08.00 Pretty Woman
10.00 It‘s Complicated
12.00 Ævintýri Desperaux
14.00 Pretty Woman
16.00 It‘s Complicated
18.00 Ævintýri Desperaux
20.00 The Golden Compass
22.00 Quantum of Solace
00.00 Observe and Report
02.00 Bourne Identity
04.00 Quantum of Solace
06.00 Date Night

FM 92,4/93,5
06.39 Morgunþáttur Rásar 1 06.40 Veðurfregnir
06.50 Bæn 07.00 Fréttir 07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir 08.05 Jólakveðjur 08.30
Fréttayfirlit 09.00 Fréttir 09.03 Jólakveðjur
10.00 Fréttir 10.03 Veðurfregnir 10.15
Jólakveðjur 11.00 Fréttir 11.03 Jólakveðjur
12.00 Fréttir 12.02 Hádegisútvarp 12.20
Hádegisfréttir 12.45 Veðurfregnir 12.50
Dánarfregnir 13.00 Jólakveðjur 14.00
Fréttir 14.03 Jólakveðjur 15.00 Fréttir 15.03
Jólakveðjur 16.00 Síðdegisfréttir 16.05
Jólakveðjur 17.00 Fréttir 17.03 Jólakveðjur
18.00 Kvöldfréttir 18.20 Auglýsingar 18.22
Jólakveðjur 18.50 Veðurfregnir 18.53
Dánarfregnir 19.00 Jólakveðjur 22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir 22.15 Jólakveðjur 00.00
Fréttir 00.05 Jólakveðjur 01.00 Næturútvarp
Rásar 1

SKJÁREINN

07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.10 Oprah
08.55 Í fínu formi
09.10 Bold and the Beautiful
09.30 Doctors (24:175)
10.15 Ramsay‘s Kitchen Nightmares (1:2)
11.05 Fairly Legal (10:10)
11.50 Off the Map (6:13)
12.35 Nágrannar
13.00 The Bill Engvall Show (11:12)
13.25 Liar Liar
14.50 Friends
15.15 Sorry I‘ve Got No Head
15.45 Krakkarnir í næsta húsi
16.05 Mamma Mu
16.15 Elías
16.30 Hello Kitty
16.40 Ævintýri Tinna
17.05 Bold and the Beautiful
17.30 Nágrannar
17.55 The Simpsons (9:22) Hómer,
Marge og Simpson-fjölskyldan öll er í jólastuði. Ýmsar skemmtilegar sögur eru rifjaðar upp í þættinum. Abe afi kemur í heimsókn og segir sögur af sér úr stríðinu þar sem
hann barðist með bróður sínum, Cyrus.
18.23 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir
18.54 Ísland í dag
19.21 Veður
19.30 Jamie‘s Family Christmas
20.00 The X Factor (25:26) Það er komið
að endasprettinum hjá ótrúlega hæfileikaríku fólki í þessum stórkostlega raunveruleikaþætti.
21.10 The X Factor (26:26) Í þessum
lokaþætti kemur í ljós hver stendur uppi sem
sigurvegari.
22.45 National Lampoon‘s Christmas
Vacation Alvöru jólamynd þar sem Chevy
Chase leikur fjölskyldufaðirinn Clark Griswold
en það eina sem hann dýrkar meira en ferðalög með fjölskyldunni er að halda jólin hátíðleg í faðmi hennar. En það getur stundum
verið erfitt þegar foreldrarnir, tengdaforeldrarnir
og hræðilegasti svili í heimi koma í heimsókn.
00.25 Insomnia
02.20 Australia
05.00 Step Brothers

17.20 Evrópudeildarmörkin Öll mörkin
og bestu tilþrifin í síðustu leikjum.
18.10 Spænsku mörkin Sýnt frá öllum
leikjunum, öllum mörkunum og öllum helstu
tilþrifunum úr leikjum helgarinnar.
18.40 Liverpool - West Ham Útsending
frá úrslitaleik ensku bikarkeppninnar
21.00 Dallas - Miami Útsending frá úrslitum NBA.
23.00 Box: Amir Khan - Lamont Peterson Útsending frá hnefaleikabardaga þar
sem Amir Khan mætir Lamont Peterson.

07.00 Tottenham - Chelsea
13.15 Sunnudagsmessan
14.35 Man. City - Stoke
16.25 Newcastle - Swansea
18.10 Fulham - Man. Utd
20.00 Premier League Preview
20.30 Football League Show
21.00 Premier League World
21.30 Premier League Preview
22.00 Wigan - Liverpool
23.50 Aston Villa - Arsenal

19.30 The Doctors (11:175
20.15 The Closer (1:15)
21.00 Fréttir Stöðvar 2
21.25 Ísland í dag
22.00 Human Target (7:13)
22.45 NCIS Los Angeles (1:24) Önnur
þáttaröðin um starfsmenn sérstakrar deildar
innan bandaríska hersins sem hafa það sérsvið að rannsaka glæpi sem tengjast sjóhernum eða strangæslunni á einn eða annan
hátt.
23.35 Breaking Bad (7:13)
00.25 The Closer (1:15) Sjötta serían af
þessum hörkuspennandi þætti. Kyra Sedgwick hefur verið tilnefnd til Golden Globe
verðlauna 6 ár í röð fyrir túlkun sína á yfirlögreglukonunni Brendu Leigh Johnsons sem
stöðugt þarf að glíma við íhaldssemi og ofríki
karlanna í lögreglunni.
01.10 The Doctors (11:175)
01.50 Fréttir Stöðvar 2
02.40 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV

06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Dr. Phil (e)
08.45 Rachael Ray (e)
09.30 Pepsi MAX tónlist
14.05 America‘s Next Top Model (2:13) (e)
14.55 Top Gear Best of (4:4) (e)
15.45 Rachael Ray
16.30 Dr. Phil
17.15 Parenthood (18:22) (e)
18.05 America‘s Funniest Home

06.20 The Weakest Link 07.55 The Graham
Norton Show 09.20 Live at the Apollo 10.05
QI 11.40 Michael McIntyre‘s Comedy Roadshow
12.25 The Graham Norton Show 13.55 Live at
the Apollo 14.40 QI 15.40 Top Gear 17.25 QI
18.25 My Family 19.30 The Graham Norton Show
21.00 Live at the Apollo 21.45 QI 22.45 Michael
McIntyre‘s Comedy Roadshow 23.30 The Graham
Norton Show 01.05 Live at the Apollo 01.50
QI 02.50 Michael McIntyre‘s Comedy Roadshow
03.35 The Graham Norton Show

Videos – OPIÐ (38:50) (e)
18.30 America‘s Funniest Home Videos
18.55 Will & Grace – OPIÐ (21:24) (e)
19.20 Being Erica (6:139)
20.10 Rules of Engagement (12:26)
20.35 Nobel Peace Prize Concert 2011
Upptaka frá stórtónleikum sem haldnir eru í
Osló á ári hverju til heiðurs handhafa friðarverðlauna Nóbels.
21.55 Home for the Holidays Claudia
er einstæð móðir sem nýlega missti vinnuna.
Hún ákveður að fara til fjölskyldu sinnar til
að fagna Þakkargjörðarhátíðinni en þar lendir
hún í óvæntum ævintýrum.
23.40 A Single Man Enskuprófessorinn
George Falconer hefur átt erfitt með að fóta
sig í lífinu eftir að lífsförunautur hans síðastliðin 16 ár, Jim, lést í bílslysi fyrir átta mánuðum. Þar sem hann rembist við að ná tökum
á tilveru sinni verður hann fyrir áhrifum vina
sinna sem hver fyrir sig hefur ólík áhrif á
hann. Bönnuð börnum.
01.20 30 Rock (17:23) (e)
01.45 Whose Line Is It Anyway? (9:20) (e)
02.10 Whose Line Is It Anyway? (10:20) (e)
02.35 Jimmy Kimmel (e)
04.05 Pepsi MAX tónlist

09.25 Aftenshowet 10.00 Det søde liv - jul 10.30
Bonderøven - op mod jul 11.00 DR Update nyheder og vejr 11.10 White Christmas 13.10
Piger på landet 14.00 DR Update - nyheder og vejr
14.10 Miss Marple 15.00 Vinden i piletræerne
15.20 Shanes verden 15.50 Støv på hjernen
17.30 TV Avisen med Sport og Vejret 18.00
Disney Sjov 18.30 Nissebanden i Grønland 19.00
Hit med Sangen - jul 20.00 TV Avisen 20.30
A Knight‘s Tale 22.40 Ingen vej tilbage 00.30
Taggart 02.40 Rockford

06.00 ESPN America 08.00 The World
Cup of Golf (1:4) 12.00 Golfing World
12.50 The World Cup of Golf (2:4) 16.45
Ryder Cup Official Film 2004 18.00 Golfing World 18.50 World Golf Championship 2011 (2:4) 22.00 Golfing World 22.50
THE PLAYERS Official Film 2011 (1:1) 23.40
ESPN America

09.00 En naturlig helaften 10.10 Eventyrlege
Himalaya 11.00 Nyheter 11.15 Overeksponert
12.00 Nyheter 12.05 Polynesias gåte 13.00
Nyheter 13.05 Sportsåret 2011 - én del av livet
14.00 Nyheter 14.10 Desi Nation Furuset 15.00
Nyheter 15.10 Jessica Fletcher 16.00 Nyheter
16.10 Det søte juleliv 16.40 Oddasat - nyheter
på samisk 16.55 Tegnspråknytt 17.00 Jul i Blåfjell
17.25 Førkveld 17.40 Distriktsnyheter 18.00
Dagsrevyen 18.40 Norge rundt 19.15 Kvelden før
kvelden 21.15 Julefolk 22.05 Kveldsnytt

10.30 Debatt 11.15 Kan musik rädda vår familj?
12.00 Mikrofonmannen 12.30 Allt för Sverige
13.30 Downton Abbey 14.20 Lutfisk 14.30 Det
söta livet 15.00 Rapport 15.05 Uppesittarkväll
1965 15.55 En hjärtvärmande historia 16.05
Det goda livet 16.55 Sportnytt 17.00 Rapport
17.10 Regionala nyheter 17.15 Go‘kväll 17.45
Julkalendern. Tjuvarnas jul 18.00 Kulturnyheterna
18.15 Regionala nyheter 18.30 Rapport 19.00 På
spåret 20.00 Downton Abbey 21.10 Boardwalk
Empire 22.00 Scoop 23.35 Rapport

20.00 Hrafnaþing 21.00 Motoring 21.30
Eldað með Holta

OMEGA
18.00 Föstudagsþátturinn

Dagskrá allan sólarhringinn.

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

Sængurverasett
Þegar mjúkt á að vera mjúkt !
15% jólaafsláttur

FM 97,7 X-ið
FM 98,9 Bylgjan

FM 99,4 Útvarp Saga
FM 102,2 Útvarp Latibær

TempraKON
dúnsokkar
Outlast
hitajöfnunarefnið
sér til þess að
þér er hvorki
of heitt né kalt!
Ótrúlega vinsæl
jólagjöf!

Kr. 5.990,-

TempraKON dúnsængur
20% afsláttur

kr. 37.900,De^dga{`hbZhhj[g{`a#&%"''d\V[Vc\VYV\[g{`a#&%"&'Hb^*---),,lll#WZigVWV`#^h

FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun

www.jswatch.com / www.gilbert.is

Úrsmíðameistari okkar missir aldrei einbeitinguna
una
nslu,
Vegna annálaðrar einbeitingar, nákvæmni og 45 ára reynslu,
ófanir
tryggir úrsmíðameistarinn að við tökum vatnsheldniprófanir
okkar alvarlega.
Gilbert Ó. Guðjónsson úrsmíðameistari og alþekktur
fagmaður grandskoðar hvert einstakt úr áður en það
yﬁrgefur verkstæði okkar.

23. desember 2011 FÖSTUDAGUR
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SKATAN
„Í ár verðum
við hjá Eyrúnu
og Neil sem
eru vinafólk
okkar og búa
í Putney. Þau
koma ýmist
hingað til
okkar eða við
förum til þeirra því skötuveislan
er að sjálfsögðu ómissandi í
návígi við Vestfirðinginn Gis
von Ice, manninn minn. Það
verða tólf manns þarna, sumir
gallharðir Vestfirðingar þannig
að vonandi hefur hnoðmörinn
reddast.“
Anna Hildur Hildibrandsdóttir, hjá ÚTÓN,
borðar skötu í London.

Spilar með Hjálmum í Hollandi
Valdimar Guðmundsson, söngvari hljómsveitarinnar Valdimar,
spilar með Hjálmum á bransahátíðinni Eurosonic sem verður
haldin í Hollandi 11. til 13. janúar.
„Ég ætla að spila með þeim á
básúnu og syngja með þeim bakraddir því Sammi [Samúel J.
Samúelsson] kemst ekki í þetta
skipti,“ segir Valdimar.
Þetta verður í fyrsta sinn sem
hann spilar með Hjálmum og
leggst það vel í hann. „Það verður gaman að spila á Eurosonic.
Það hefði verið skemmtilegt að
troða Valdimar þarna inn líka
en kannski á næsta ári. Þá tek ég

kannski diska með og dreifi þeim
út um allt.“
Valdimar ætlar að fara til Hollands á undan Hjálmamönnum
til að hitta gítarleikarann Ásgeir
sem er þar í tónlistarnámi. „Við
munum örugglega semja lög
saman. Þetta byrjaði allt þannig,
ég og hann að semja lög,“ segir
hann og vonast til að hljómsveitin
taki upp nýja plötu í maí á næsta
ári.
Valdimar var nýlega tilnefndur
sem söngvari ársins á Íslensku
tónlistarverðlaununum, auk þess
sem lagið Yfirgefinn fékk tilnefningu, enda var það mjög vin-

sælt á árinu. „Það er gaman að fá
þessar tilnefningar.
Í fyrra fengum við tilnefningu
sem bjartasta vonin og maður
hafði kannski vonast til að fá
fleiri tilnefningar en platan var
ekki búin að vekja athygli þá.
En það er rosa hrós að vera tilnefndur núna og gaman að vera í
frábærum hópi söngvara.“
Hljómsveitin Valdimar spilar
á Þorláksmessutónleikum í kvöld
á Nasa ásamt Moses Hightower
og Ojba Rasta!. Það verður rosalega gaman,“ segir söngvarinn og
lofar skemmtilegum tónleikum.
- fb

SPILAR MEÐ HJÁLMUM Söngvarinn og
básúnuleikarinn Valdimar spilar með
Hjálmum á Eurosonic. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

RAGNAR BRAGASON: ÆTLAR AÐ VERA TRÚR BÓK STEINARS BRAGA
krakkar@frettabladid.is

Afhverju er Jesú með geislabaug
og getur hann ﬂogið?
Séra Guðrún Karlsdóttir svarar
nokkrum spurningum um jólin.

Krakkasíðan er í
helgarblaði Fréttablaðsins
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ZikZak tryggði sér Hálendið
Framleiðslufyrirtækið ZikZak
vann kapphlaupið um kvikmyndaréttinn að bók Steinars Braga,
Hálendið. Eins og Fréttablaðið
greindi frá á dögunum höfðu sjö
aðilar sýnt verkinu áhuga en að
endingu voru það Þórir Snær Sigurjónsson og félagar sem klófestu
gripinn.
Ragnar Bragason, leikstjóri
Vaktar-seríanna og Bjarnfreðarson, hefur verið fenginn til að leikstýra myndinni og skrifa handritið
og fyrstu áætlanir gera ráð fyrir
að tökur hefjist sumarið 2013. „Það
er svona fyrsta eðlilega dagsetningin upp á handritaskrif og fjármögnun,“ segir Ragnar sem kveðst
ætla að vera trúr höfundarverki
Steinars enda segir hann bókina
henta hvíta tjaldinu einstaklega
vel. Þetta er ekki eina bók Steinars
Braga sem ZikZak á kvikmyndaréttinn að, það festi líka kaup á
bókinni Konur.
Hálendið gerist, eins og nafnið
gefur til kynna, uppi á íslenska
hálendinu og segir frá því þegar
tvenn hjón úr höfuðborginni verða
strandaglópar eftir að bíll þeirra
keyrir á hús. Þetta verður önnur
íslenska myndin með frekar stuttu
millibili sem gerist uppi á hálendinu því eins og komið hefur fram
standa nú yfir tökur á vísindaskáldsagnartryllinum Frost
í leikstjórn Reynis Lyngdals. Ragnar kveðst ekki
hafa neina eina skýringu
á því af hverju íslenskir
kvikmyndagerðarmenn
horfi allt í einu til fjalla.
„Ætli menn séu ekki bara
að leita inn á við. Þegar
erlendir kvikmyndagerðarmenn koma hingað þá fara
þeir beint út á land en það
hefur ekki mikið verið um
það í íslenskum kvikmyndum
að undanförnu. Íslenskt
hálendi er náttúrlega
einstaklega myndrænt.“
R ag na r rei k na r
með því að hefja
tökur á næstu
kvikmynd sinni,
M á lmhaus, í
mars á næsta
á r i. Þ orbjörg

KVIKMYNDAR HÁLENDIÐ Ragnar Bragason hefur verið fenginn
til að leikstýra kvikmynd eftir bók Steinars Braga, Hálendið, en
framleiðslufyrirtækið ZikZak vann kapphlaupið um bókina. Fyrstu
áætlanir gera ráð fyrir að tökur hefjist sumarið 2013.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Helga Dýrfjörð leikur þar aðalhlutverkið en meðal annarra leikara má nefna Halldóru Geirharðsdóttur, Ingvar E. Sigurðsson og
Hannes Óla Ágústsson. „Við erum
að klára síðustu fjármögnun og
hún er alltaf upp á von og óvon
enda er umhverfið erlendis erfitt
sökum stöðu krónunnar.“
freyrgigja@frettabladid.is

Keyrir út diskinn í jólaösinni

AUKAEFNI: LÆRIÐ
ÆRIÐÐ H
HELLISBÚAMÁL
ELLISBÚAMÁL
AUÐVELT!
L GAMAN! PIRRAR FULLORÐNA!
ZZZIRUODJLGLV±DOY|UXEyNDYHUVOXQiQHWLQX

Felix Bergsson býður upp á
óvanalega þjónustu við aðdáendur sína, vini og kunningja. Hann
keyrir nefnilega út geisladiskinn
sinn, Þögul nóttin, til þeirra sem
vilja og óska eftir.
Að sögn Felix hefur hann þegar
keyrt út tuttugu til þrjátíu diska,
alla áritaða að sjálfsögðu. „Þetta
er bara búið að ganga mjög vel,“
segir Felix þegar Fréttablaðið
hitti á hann. „Maður er bara tilbúinn þegar kallið kemur, maður
mætir þá bara á svæðið annaðhvort hlaupandi eða bílandi,“
bætir söngvarinn við. Hann er
bara einn á ferð þar sem eiginmaðurinn, Baldur Þórhallsson,
er önnum kafinn við að fara yfir
jólaprófin í Háskóla Íslands.

Á Þögul nóttin eru lög margra
af helstu lagahöfundum landsins við ástarljóð Páls Ólafssonar
og hefur diskurinn fengið prýðilega dóma, meðal annars fjórar stjörnur í Fréttatímanum og
þrjár stjörnur í Fréttablaðinu.
Söngvarinn kveðst nokkuð sáttur með sitt, bindur vonir við að
hún fari yfir þúsund eintök þegar
jólatörninni lýkur. Felix segir
samt plötuna ekki hafa vera hugsaða í jólatónaflóðið beint, hann
ætlar sér stærri hluti með hana
strax eftir áramót. „Núna ætla ég
bara að leyfa fólki að hlusta og
njóta, það fara síðan fleiri lög í
hlustun eftir áramótin og þá ætla
ég að fara í tónleikaferðalag um
landið.“
- fgg

Á FERÐINNI Felix Bergsson býður aðdá-

endum sínum, vinum og kunningjum
að keyra diskinn sinn Þögul nóttin til
þeirra. Þegar hafa um þrjátíu manns nýtt
sér þessa þjónustu söngvarans.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
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Komdu
við

Hver er þinn litur?
Tempur® heilsukoddar

Bella Donna - Aloe Vera lök

15.900

19.900
EXTRA

með 20%
afsl.

Jólatilboð

MJÚKUR

10
litir!

Comfort heilsukoddinn er úr TEMPUR®
ES (Extra Soft) efninu og veitir einstakt
jafnvægi í mýkt og stuðningi.
Þú verður að prófa þennan ! D Ý N U R O G K O D D A R

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.

Sængin sem breytir öllu !

TempraKON

Bella Donna lökin eru dúnmjúk og þykk
bómullarteygjulök sem faðma dýnuna þína.
Bómullin fær dekurmeðferð og er blandaður
með Aloa Vera efni. Endast ár eftir ár!

Heilsuinniskór

dúnsokkar

Fyrir kaldar tær!
Ótrúlega vinsæl
jólagjöf!
Til í hvítu og svörtu

Kr. 5.990,-

140x200
Jólatilboð kr. 37.900,Dúnsæng með byltingakenndu efni
sem heitir Outlast®. Efnið veitir einstaka
hitajöfnun yﬁr nóttina.

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

ig að fætin
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Aðeins
3.900,-

Parið kr. 3.900,2 pör kr. 6.980,3 pör kr. 9.990,-
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FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR SMÁAUGLÝSINGASÍMINN OG SKIPTIBORÐ: 512 5000

VÍSIR

Ritstjórn: 512 5313, Fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is Auglýsingadeild: auglysingar@frettabladid.is PRENTUN: Ísafoldarprentsmiðja

FRÉTTIR AF FÓLKI
Grínað með Charlies
Tilburðir stúlknasveitarinnar The
Charlies í myndbandi sem sýnir
forsíðumyndatöku vikublaðsins
Monitor hafa vakið mikla athygli.
Ímyndin hefur umturnast og
stúlkurnar ögra nú sem aldrei
fyrr. Listamaðurinn Kolbeinn Hugi
Höskuldsson hefur tekið myndbandið og gert skopstælingu að
því, svokallað shred, en í slíkum
myndböndum er ný hljóðrás tekin
upp fyrir myndbandið. Skopstælinguna má finna á Youtube,
en útkoman er ansi hlægileg, þó
að óvíst sé hvað Charlies-stúlkum
finnst um uppátækið.

DEKUR

Dekurdagur er jólagjöf sem allar konur þrá.
Gjafakort á Dekurdag í okkar rómaða Baðhúsi er gjöf sem slær í gegn.
Þú getur valið um tvær leiðir: þú getur komið til okkar og við
útbúum fallegt gjafakort handa henni eða þú getur sparað
þér tíma og fyrirhöfn, keypt gjafakort á heimasíðunni okkar,
www.badhusid.is, og prentað það út.
Við dekrum við konuna sem þér þykir vænt um.
Gefðu henni gjöf sem gefur.
Nánari upplýsingar á www.badhusid.is/gjafakort

Fjölmiðlamaður eignast
annað barn
Ómar R. Valdimarsson, fjölmiðlamaður og fyrrverandi almannatengill, og eiginkona hans, Margrét
Ýr Ingimarsdóttir, eignuðust sitt
annað barn á dögunum. Þau
eignuðust sína aðra dóttur hinn
15. desember, en eldri dóttir þeirra
fæddist á verkalýðsdaginn 1. maí
fyrir þremur árum og var kölluð
Verkalýðsprinsessan af foreldrunum eins og Fréttablaðið greindi
þá frá. Stúlkan sem fæddist nú á
dögunum hefur ekki
nafn en ef marka
má Facebook-síðu
Ómars hefur hún
þó fengið gælunafn
eins og stóra
systir, og er kölluð
jólastjarnan.

w w w. b a d h u s i d . i s
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Sím

Mest lesið
1

Dæmd til þess að greiða átta
milljónir vegna dularfullra...

2

Par ruddist inn í heimahús og
gekk í skrokk á konu-missti...

3

Sögulegur „fyrsti koss”

4

Yngstu voru einungis fjórtán
ára

5

Náttúruundur fylgdu fráfalli
Kim Jong-il

Ljósmyndari: Hari
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DREIFING: dreifing@postdreifing.is
EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060
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LÍFIÐ

Meiri Vísir.

gjöf sem gefur

UMRÆÐAN

