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Björn Thors leikur Macbeth í jólasýningu Þjóðleikhússins
og segist bara hafa leikið illmenni á árinu. Samt leitar
hann alltaf að því góða í persónunni. 32
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Bjarni Bærings Bjarnason, bóndi
á Brúarreykjum, missti starfsleyﬁð á
rekstri kúabús síns vegna slæms aðbúnaðar og yﬁrgengilegs óþrifnaðar
í fjósinu. Hann sagði eftirlitsmenn
hafa hitt illa á sig
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greiðslukortinu hans
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María Birta Bjarnadóttir, verslunareigandi Maníu, varð fyrir miklu
tjóni þegar íbúð fyrir ofan búðina
brann í vikunni. Til að bæta gráu
ofan á svart var Maríu svo úthýst
úr Kringlunni nokkrum dögum síðar þar sem útibú
hennar þar hafði ekki tilskilin leyﬁ.

Lárus
Welding var viðstaddur síðLónsöræfi
asta dag réttarhaldanna í Vafningsmálinu á mánudag. Tveimur dögum
síðar var hann ákærður á nýjan
leik fyrir þátt sinn í Aurum-málinu svokallaða.
Guðrún Sólveig Ríkharðsdóttir Owen á tvö börn.
Drengurinn hennar er
fæddur þann 09.09.09. og
stúlkan þann 12.12.12.
Það þarf ekki stærðfræðisnilling til að sjá að það er afar sérstakt.

➜ Högni Egilsson, söngvariÁlftaversgígar
í Hjaltalín, ræddi opinskátt um andleg veikindi sín í Fréttatím-

anum. Hann greindist með geðhvarfasýki í sumar og segir nýjustu plötu sveitarinnar, Enter 4,
mikilvægan lið í bataferli sínu. Viðtalið við Högna vakti mikla athygli á netinu í gær.
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Byssumaður myrti
á þriðja tug manna
Skotárás á barnaskóla í Connecticut kostaði nærri þrjátíu manns lífið, þar á meðal
um tuttugu börn á leikskólaaldri. Morðinginn var 24 ára og myrti föður sinn á
heimili hans áður en hann hélt í skólann og myrti móður sína og fjölda annarra.
BANDARÍKIN Ryan Lanza, 24 ára

maður frá Newtown í Connecticut,
myrti að minnsta kosti 27 manns,
þar af að minnsta kosti átján börn,
flest á aldrinum 5-10 ára, í Sandy
Hook-barnaskólanum í heimaborg
sinni í gær. Hann lét lífið í árásinni.
Lanza myrti föður sinn á heimili foreldra sinna áður en hann hélt
í skólann um hálftíuleytið í gærmorgun að staðartíma. Hann var
klæddur skotheldu vesti, og vopnaður riffli og þremur öðrum
byssum. Meðal hinna myrtu er
skólastjóri, skólasálfræðingur
og móðir árásarmannsins, en hún
var kennari í skólanum. Morðin
framdi hann flest í skólastofu hennar, frammi á gangi og inni á salerni.
Yngri bróðir hans, sem er tvítugur, var í haldi lögreglu en óljóst var
af fyrstu fréttum hvort hann átti
hlut að máli.
Mikil skelfing greip um sig
meðal barna og
kennara.
„Þetta
er
skelfilegt, sérstaklega hérna
í New tow n í
Connecticut,
RYAN LANZA
sem við héldum
alltaf að væri öruggasti staðurinn í
Bandaríkjunum,“ hafði fréttastofan
AP eftir Stephen Delgiadice, föður
átta ára stúlku í skólanum.
Dóttir hans slapp ómeidd en
sagðist hafa heyrt tvo skothvelli.
Kennari hennar sagði henni þá að
fara út í horn skólastofunnar.
Þetta er ein mannskæðasta
skotárásin sem gerð hefur verið í
Bandaríkjunum. Árið 2007 myrti
nemandi við Virginia Tech-háskólann 32 manns og særði sautján

HARMLEIKUR Í NEWTOWN Eitt barnanna úr skólanum í fangi móður sinnar við
kirkju skammt frá vettvangi morðanna.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

áður en hann svipti sjálfan sig lífi.
Árið 1995 myrtu tveir nemendur
við Columbine-framhaldsskólann
tólf nemendur og einn kennara og
frömdu síðan sjálfsvíg.
Tugir skotárása hafa verið gerðir í Bandaríkjunum síðustu áratugina, og hefur þeim fjölgað ár frá
ári. Þetta er sú fimmta sem framin
hefur verið í Bandaríkjunum það
sem af er þessu ári. Byssumaður
myrti 12 manns í kvikmyndahúsi
í Colorado fyrr á árinu og annar
árásarmaður myrti sex manns í
bænahúsi síka í Wisconsin.
„Við þurfum að grípa til aðgerða
til að koma í veg fyrir að svona
nokkuð gerist oftar, burtséð frá
pólitíkinni,“ sagði Barack Obama
forseti í sjónvarpsávarpi síðdegis.

FJÖLDAMORÐ Í
SANDY HOOKBARNASKÓLANUM
MASSACHUSETTS
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Efni frá lesendum setur svip á útgáfu Fréttablaðsins á aðfangadag í ár:

AÐEINS Í DAG!
20%
20% AFSLÁTTUR AF ÖLLUM
SENNHEISER HEYRNARTÓLUM

Opið í dag, laugardag kl. 11-16.

kíktu inn á www.pfaff.is
Pfaff // Grensásvegi 13 // Sími 414 0400

Yfir 250 jólasögur bárust
MENNING „Þátttakan fór langt fram úr vonum,“ segir

Steinunn Stefánsdóttir, aðstoðarritstjóri Fréttablaðsins og formaður dómnefndar í jólasögusamkeppni
blaðsins. Yfir 250 sögur bárust í keppnina en skilafrestur rann út 5. desember.
Sögurnar voru í kjölfarið sendar nafnlausar áfram
til dómnefndar, sem velur þrjár bestu sögurnar.Sú
sem best þykir birtist í Fréttablaðinu á aðfangadag,
myndskreytt af Halldóri Baldurssyni. Í dómnefnd
sitja auk Steinunnar rithöfundarnir Guðmundur Andri
Thorsson og Arndís Þórarinsdóttir.
Sögurnar í keppninni eru af öllu tagi, að sögn Steinunnar. „Margar sögurnar virðast byggja á raunverulegum atburðum; sumir höfundar rifja upp jólahald
á árum áður, óvenjulegar aðstæður sem komið hafa
upp á jólum eða halda til haga ýmist ljúfum eða sárum
minningum tengt hátíðinni. Aðrir gefa ímyndunaraflinu lausan tauminn.“
Verðlaun verða veitt fyrir þrjár bestu sögurnar.
Fyrstu verðlaun eru Intel Pentium-fartölva frá Toshiba, auk þess sem sagan birtist í blaðinu. Verðlaun
fyrir annað og þriðja sæti eru United-spjaldtölvur.
Sigurlaunin eru frá Tölvulistanum.
Efni frá lesendum setur svip sinn á Fréttablaðið á

JÓLIN Lesendur eru hvattir til að senda inn jólalegar myndir.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

aðfangadag. Jólamyndasamkeppni blaðsins stendur
nú yfir og mun vinningsmyndin prýða forsíðu blaðsins og nokkrar aðrar birtast á jólamyndasíðu. Netfang keppninnar er ljosmyndakeppni@frettabladid.is
og frestur til að skila 19. desember. Auk birtingar er
bluetooth-hátalari frá Sjónvarpsmarkaðnum og leikhúsmiðar í verðlaun í keppninni.
- bs
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Laugardagur Opið 10
10-22
22
14.00 Einar Mikael sýnir magnaðar sjónhverfingar
og sagar konu í sundur !
15.00 Íþróttaálfurinn og Solla stirða sprella með krökkunum
num
16.00 Raggi Bjarna í jólastuði
17.00 Gói, Þröstur Leó og Hinn eini sanni jólaandi

Sunnudagur Opið 13-22
Sun
13.0
13.00
14.00
14.0
15.00
15.0
16.00
16.0
17.00

Gói, Þröstur Leó og Hinn eini sanni jólaandi
Klarinettukór SK
Kringlukvartettinn spilar jóladjass
Helgi Björns syngur vel valin lög
Þórunn Lár. syngur ljúf lög af nýrri plötu sinni
nni

Ilmandi a
aðventukaffi og ljúffengar piparkökur
parkökur
alla helg
helgina í boði Kringlunnar og Kaffitárs
affitárs

JÓLASVEINAR
ASVE
heilsa upp á krakkana og bjóða
upp á myndatöku með sér á milli
klukkan 14 og 16 alla helgina.

GEFÐU EINA
AUKAGJÖF ÞESSI JÓL
Pakkasöfnun Kringlunnar í
samstarfi við Mæðrastyrksnefnd
og Fjölskylduhjálpina

Pósturinn aðstoðar við pakkasöfnun
og kemur jólagjöfum utan höfuðborgarsvæðisins endurgjaldslaust til skila
undir jólatréð
KRINGLAN.IS
FA
FACEBOOK.COM/KRINGLAN.IS
ACEBOOK.COM
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54%

fullorðinna Íslendinga eiga snjallsíma.

5.000 FÉLÖG

hafa enn ekki skilað inn ársreikningi
vegna ársins 2011.

7.500
lítrar
af blóði er það magn
sem Blóðbankinn
fær úr 15.000 blóðgjöfum á hverju ári.

25-30
er sá fjöldi MANDARÍNA sem hver
Íslendingur borðar að meðaltali í
kringum jólin.

10.000 krónur
er hámarksverð gjafa
frá útlöndum sem ekki
þarf að borga toll af. Það
er að segja annarra en
brúðargjafa sem eru
tollfrjálsar svo lengi sem
þær eru „eðlilegar og hæfilegar“.

1.500

MILLJARÐAR
KRÓNA

nýir heimsforeldrar
voru skráðir í símasöfnun UNICEF á
Degi rauða nefsins.

2
3

var verðið
sem bandaríska lyfjafyrirtækið
Amgen greiddi
fyrir Íslenska
erfðagreiningu.

voru úrslitin í leik
toppliðanna í ensku
úrvalsdeildinni,
Manchester United
og Manchester City,
sem mættust á
heimavelli City um
síðustu helgi.

25%

29%

útkalla björgunarsveita landsins
á þessu ári voru
vegna göngufólks.

landsmanna eru án lágmarksskólphreinsunar.

Segir Magnús hafa
gefið ótakmarkað fé
Maðurinn sem ákærður er fyrir að svíkja um 40 milljónir af kreditkorti Magnúsar
Ármann segist hafa samið við hann á barnum á Strawberries um ótakmarkaðan
styrk til handa meðferðarmiðstöð í Taílandi. Magnús kannast ekkert við þetta.
DÓMSMÁL Samningur sem sagð-

UPPREISNARMENN Á VÉLHJÓLI Þrátt fyrir sigurgöngu uppreisnarliðsins býr stjórn

Assads enn yfir öflugum her.

NORDICPHOTOS/AFP

Her Bashars al Assads Sýrlandsforseta í vörn:

Uppreisnarlið herjar á Damaskus
SÝRLAND, AP Þótt uppreisnarmenn í Sýrlandi herji nú á höfuðborgina

Damaskus og hafi náð miklum árangri undanfarið gætu átökin dregist mjög á langinn, því her Bashar al Assads forseta er enn öflugur.
Stjórnarherinn einn hefur auk þess möguleika á flughernaði.
Vestræn ríki og arabalönd sem lýst hafa yfir stuðningi við uppreisnarmenn hafa samt ekki viljað útvega þeim vopn eða hernaðaraðstoð af
ótta við að innan þeirra komist öfl herskárra íslamista til valda.
- gb

Leit ekki haldið áfram:

Allt á uppleið eystra:

Sjómaðurinn
talinn látinn

Norska krónan
hækkar enn

SLYS Sjómaðurinn sem féll fyrir
borð af togaranum Múlabergi út
af Skagafirði er talinn látinn.
Hann hét Gunnar Gunnarsson,
fæddur 1962. Hann bjó á Dalvík
og lætur eftir sig sambýliskonu
og tvær stjúpdætur.
Skipverjar á togaranum Múlabergi tóku eftir því á þriðjudagskvöld að Gunnar væri fallinn
fyrir borð. Varðskipið Þór, björgunarþyrla og nærliggjandi skip
tóku þátt í leit að honum.
Fjölskylda Gunnars vill koma
á framfæri þakklæti til allra sem
tóku þátt í leitinni.
- gb

NOREGUR Norska krónan hefur

styrkst verulega síðustu misseri
með uppgangi í efnahagslífinu
þar í landi.
Ekki sér enn fyrir endann á því,
samkvæmt því sem Bloomberg
hefur eftir Ian Stannard, sérfræðingi hjá Merrill Lynch-bankanum.
Um þessar mundir jafngildir
ein evra um 7,3 norskum krónum, en Stannard segir að á næsta
ári geti hlutfallið farið undir sjö
krónur í fyrsta sinn.
Þessi hækkun mun þó kynda
undir verðbólgu í Noregi og auka
þörfina á stýrivaxtahækkun.
- þj

ÓBYGGÐALEIÐIR

ur er hafa verið teiknaður upp og
undirritaður á barnum á skemmtistaðnum Strawberries vorið 2007
er í brennidepli í máli sextugs
manns sem sætir ákæru fyrir að
hafa svikið tæpar fjörutíu milljónir af kreditkortareikningi fjárfestisins Magnúsar Ármann. Magnús
þvertekur fyrir að hafa nokkurn
tímann gert slíkan samning og
segir hann falsaðan.
Síðari hluti aðalmeðferðar málsins fór fram í gær. Þá kom Magnús
fyrir dóminn sem þolandi brotsins
og bar vitni.
Samkvæmt ákærunni tók maðurinn tæpar fjörutíu milljónir út
af reikningnum í 32 færslum árið
2007. Magnús Ármann tók ekki
eftir neinu fyrr en um haustið og
lét þá bakfæra stóran hluta, þannig að 28 milljónir af tjóninu lentu
á Borgun, sem sá um millifærslurnar, en afgangurinn á honum
sjálfum.
„Ég hafði ekki áhyggjur sem
slíkar af þessu korti,“ sagði Magnús fyrir dómnum í gær, spurður
hvernig stæði á því að hann hefði
ekki tekið eftir því að um fjórar
milljónir hefðu að jafnaði verið
skuldfærðar á hann mánaðarlega.
Það hefðu verið mistök hjá Landsbankanum í Lúxemborg að fylgjast
ekki betur með hans málum.
„Þetta var bara sjokk,“ sagði
hann um það þegar hann uppgötvaði allt saman.
Sakborningurinn hefur gefið
þær skýringar að Magnús hafi,
með áðurnefndum samningi á
Strawberries, veitt honum heimild

MAGNÚS
ÁRMANN

Bar vitni sem
þolandi brots í
gær.

Lögreglustjóri blandast í málið
Inn í málið fléttast Jóhann R. Benediktsson, þáverandi lögreglustjóri á Suðurnesjum. Magnús
kveðst hafa fengið tölvupóst frá ákærða eftir að
málið komst upp, sem innihélt „ævintýralegar yfirlýsingar“–lítt dulbúnar hótanir–um að ef hann drægi
ekki kæru sína til baka yrði hann bendlaður við ýmislegt
vafasamt. Hann sagðist ætla að fá lögreglustjórann
Jóhann með sér til þess verks.
Magnús hafði samband við Jóhann vegna
þessa tölvuskeytis, sem aftur talaði við
sakborninginn og fékk hann til að játa sök í
tölvupósti til Magnúsar. Hann hefur síðan sagt
játninguna marklausa og dregið hana til baka.

til að taka fjórar milljónir á mánuði út af reikningnum, sem styrk
til handa meðferðarmiðstöð sem
ákærði væri að koma upp í Taílandi. Litlum sögum fer hins vegar
af þeirri miðstöð og Magnús segir
þetta alls saman vera lygi.
Sækjandi málsins fór fram á
eins til eins og hálfs árs fangelsi

yfir manninum en verjandi hans,
Sveinn Andri Sveinsson, krafðist
þess að refsingin yrði skilorðsbundin ef til hennar kæmi, meðal
annars vegna þess hversu mjög
málið hefði tafist. Það var kært
í nóvember 2007 og ákæra ekki
gefin út fyrr en tæpum fimm árum
síðar.
stigur@frettabladid.is

Veðurspá

Gildistími korta er um hádegi
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Spennandi og
fáfarnar ferðaleiðir
um hálendi Íslands.
Bók sem allir
fjallamenn verða
að hafa í bílnum.
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Hinn fullkomni
ferðafélagi!

SKRUDDA
www.skrudda.is
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BÚIST VIÐ STORMI SA-til og allra syðst á landinu í dag. Úrkoma A- og S-lands í dag
en þurrt að kalla V-til. Á morgun veður él eða slydda NA-til en bjart V-lands og allra
syðst.
Alicante 19°
Basel
2°
Berlín 4°

Billund
4°
Frankfurt
6°
Friedrichshafen 4°

3°
Gautaborg
Kaupmannahöfn 3°
22°
Las Palmas

London 11°
Mallorca 19°
New York 7°

Orlando 25°
Ósló
1°
París
11°

San Francisco 13°
Stokkhólmur 2°

2°
Mánudagur
8-18 m/s, hægara syðst.
Snjólaug Ólafsdóttir
veðurfréttamaður

AUGLÝSINGADEILDIR FRÉTTABLAÐSINS–AUGLÝSINGASTJÓRI: Jón Laufdal jonl@frettabladid.is ALMENNAR SÍMI 512-5401: Guðmundur Steinsson gudmundurs@365.is, Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is, Hlynur Þór Steingrímsson hlynur@365.is, Laila Awad laila@365.is, Sigríður Dagný Sigurbjörnsdóttir sigridurdagny@365.is,
Örn Geirsson orn.geirsson@365.is FÓLK/LÍFIÐ/SÉRBLÖÐ SÍMI 512-5402: Atli Bergmann atli.bergmann@365.is, Benedikt Freyr Jónsson benediktj@365.is, Elsa Jensdóttir elsaj@365.is, Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is, Sverrir Birgir Sverrisson sverrirbs@365.is FÓLK OG SÉRBLÖÐ EFNI: Elín Albertsdóttir elin@365.is
og Vera Einarsdóttir vera@365.is RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 512-5403: Hrannar Helgason hrannar@365.is, Viðar Ingi Pétursson vip@365.is ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 512-5407: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@365.is, Sigrún Helga Guðmundsdóttir sigrunh@365.is
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Tax free gildir ekki af vörum merktum „Lægsta lága verð Húsasmiðjunnar“ eða tilboðsvörum.
Tax Free tilboð jafngildir 20,32% afslætti af almennum vörum.
Að sjálfsögðu stendur Húsasmiðjan skil á virðisaukaskatti til ríkissjóðs.

ALLT FRÁ GRUNNI AÐ GÓÐU HEIMILI
SÍÐAN 1956

Stökktu til

6

Kanarí

15. desember 2012 LAUGARDAGUR

Gylfi Arnbjörnsson, forseti ASÍ, segir sig úr Samfylkingunni:

Hættir samviskunnar vegna

2. janúar í 13 nætur
Frá kr.

| FRÉTTIR |

79.900

Nú bjóðum við síðustu sætin í sólina á Kanaríeyjum þann 2. janúar
á frábæru tilboði. Þú bókar fllugsæti og fjórum dögum fyrir brottför
færðu að vita hvar þú gistir.

Verð kr. 79.900
Netverð á mann, m.v. 4 í íbúð með 2 svefnherbergjum í 13 nætur.

Verð kr. 99.900
Netverð á mann, m.v. 2 í studio/ íbúð í 13 nætur.

STJÓRNMÁL Gylfi Arnbjörnsson,
forseti ASÍ, sagði sig úr Samfylkingunni í gær. Ber hann því við að
flokksforystan hafi gengið gegn
hagsmunum almenns launafólks.
Í tilkynningu segir Gylfi að síðustu ár hafi flokkurinn „ítrekað“
fjarlægst þau sjónarmið sem hann
telji að hann eigi að byggja á. Nú sé
hins vegar svo komið að hann geti
ekki lengur varið aðild að flokknum.
Nefnir hann meint hik og aðgerðarleysi í atvinnumálum, lífeyrismálum og almannatryggingakerfinu.

„Í öllum þessum málum tel ég að
forysta og þingflokkur Samfylkingarinnar hafi snúið
baki við hagsmunum
launafólks á almennum vinnumarkaði […].“
Því vill hann ekki bera
ábyrgð á sem flokksmaður.
Gylfi og forsvarsmenn
stjórnarflokkanna hafa
deilt hart síðustu daga
eftir að ASÍ birti
GYLFI
á fimmtudag

ARNBJÖRNSSON

blaðaauglýsingu þar sem stjórnin
var sökuð um vanefndir í tengslum
við kjarasamninga.
Jóhanna Sigurðardóttir forsætisráðherra sagði á þingi í
gær að hún skildi ekki hvað
vekti fyrir Gylfa með málflutningi hans. Ef svo illa
færi að sjálfstæðismenn
kæmust aftur til valda myndi
forysta ASÍ vísast þakka
fyrir stjórnartíma
vinstri flokkanna.
- þj

Stafafura gæti komið
í stað normannsþins
Jólaleikur
Bílalindar og Höfðahallarinnar

Komdu við og giskaðu á hvaða bíll er í
jólapakkanum okkar. Drögum út vinningshafa 20. desember

íll er í
b
a
ð
a
v
H
um?
pakkan

Vinningar:
1. Gjafabréf á LA LUNA Pizzeria f. tvo
+ Nóa konfektkassi
2. Gjafabréf á LA LUNA Pizzeria f. tvo
3. Alþrif fyrir bílinn í LÚXUSBÓN
4.-10. Prufutúr á jólabílnum

ÞORLÁKSMESSU

SKATAN
ER KOMIN

OPIÐ Í DAG
Laugardag 10–17
Sunnudag 12–17
HUMAR

Stærð 30-40

Smár Humar.

Tilvalinn í súpuna, salatið, einnig góður til
pönnusteikingar. Lausfrystur 1 kg í poka.

HUMAR

Stærð 7-12

Stór humar.

Sá stærsti, góður í hvað sem er. Grillið,
pönnuna, ofninn. 1. ﬂokks humar.

Skelﬂettur humar
Humar án skeljar.

Fullhreinsaður, lausfrystur og ﬂottur,
tilbúinn í hvað sem er.

HUMAR

Stærð 18-24

Millistærð af humri.

Hentar vel að steikja á pönnu,
setja í ofninn eða á grillið.

Humarsoð
100% soð af
humarskeljum.

Flott uppskrift á boxinu.

Humarklær
Fyrir þá sem vilja gera
humarsúpu frá grunni.

Fiskikóngurinn • Sogavegi 3 • sími 587 7755

Íslensk tré gætu staðið undir spurn eftir jólatrjám. Innflutningur nemur nú 80 prósentum. Vinna nefndar við mat á skaðvöldum sem fylgt geta innfluttum plöntum er
nýhafin. Nefndin var stofnuð til að styðja samningsmarkmið í viðræðum við ESB.
UMHVERFISMÁL Hægt yrði að anna

markaði fyrir jólatré með innlendri framleiðslu. „Það yrði bara
önnur tegund, stafafura að mestu,
í staðinn fyrir normannsþin,“ segir
Brynjólfur Jónsson, skógræktarfræðingur og framkvæmdastjóri
Skógræktarfélags Íslands. „Það er
nóg til af henni.“
Áður óþekktur átusveppur, sem
greinst hefur í Danmörku og Noregi, hefur vakið vangaveltur um
hvort rétt kunni að vera að taka
fyrir innflutning á normannsþin
hingað. Normannsþinur er vinsælasta tré landsmanna með um 80
prósenta hlutdeild á móti fimmtungshlut innlendrar framleiðslu.
Brynjólfur segir allmarga fá
tré frá skógræktarfélögununum í
umboðssölu, flugbjörgunarsveitir
þar á meðal, auk þess sem félögin
selji sjálf tré á einum 22 stöðum
á landinu. Sala erlendra trjáa sé
mest í stærri verslunum, svo sem
Blómavali, Garðheimum, Byko og
nú Bauhaus. „Þar eru einvörðungu
seld innflutt tré þannig að þar er
um einhverja viðbót að ræða í ár,“
segir hann.
Í fyrra voru flutt inn rúm 174
tonn af normannsþin og rúm 185
tonn árið þar áður.
Brynjólfur segir innflutning um
40 þúsund trjáa á ári hafa valdið hér
nokkrum áhyggjum. „Og þótt ýmsir
hafi töluverða hagsmuni af innflutningnum þá gæti í aðra röndina
verið jákvæð þróun að taka fyrir
hann. Þessi innflutti normannsþinur er ekki umhverfisvæn vara.
Þetta er algjör eitursuða, því á þessum jólatrjáaökrum í Danmörku er
svo mikið lagt upp úr eitrun, bæði
fyrir lús, svepp og grasi. Þannig að
þetta er vel marinerað þegar hingað
er komið,“ segir hann, en bendir um
leið á að samt hafi borist með trjánum óværa hingað, svo sem sitkalús.

Í HEIÐMÖRK Sum skógræktarfélög hafa boðið almenningi í skóga sína til að fella

sín eigin tré.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Jólatré eru flutt inn frá Danmörku

2010 185,3
2011 174,1

TONN

40,9

MILLJÓNIR
KRÓNA

TONN

45,9

MILLJÓNIR
KRÓNA

Nefnd um endurskoðun á reglugerð um inn- og útflutning plantna
var stofnuð til þess að styðja við
samningsafstöðu Íslands vegna
aðildarumsóknarinnar að Evrópusambandinu. Sigurgeir Ólafsson,
plöntusjúkdómafræðingur og formaður nefndarinnar, segir að um
leið hafi verið ákveðið að nefndin
endurskoðaði þær reglur sem giltu
um innflutninginn. „Hugmyndin
er að reyna að átta okkur á hvaða
skaðvalda við þurfum að óttast og

hverja við þurfum að setja reglur um,“ segir hann. Nefndin komi
meðal annars til með að fjalla um
átusveppinn sem greinst hefur
ytra. Síðan verði skilað tillögu til
ráðuneytisins sem geri breytingar
á reglugerðinni.
„En þessi vinna er rétt að byrja,“
segir hann. Því verði liðið talsvert
á næsta ár áður en niðurstaða fæst
og ráðleggingum verði skilað til
ráðherra.
olikr@frettabladid.is

Gámaþjónustan gerir leigusamning með fyrirvara um tónleikahald um páska:

Aldrei fór ég suður fær húsaskjól
BYGGÐAMÁL „Þetta kom okkur

mjög skemmtilega á óvart. Við
höfðum ekki hugmynd um þetta,“
segir Jón Þór Þorleifsson, rokkstjóri hátíðarinnar Aldrei fór ég
suður.
Byggðastofnun hefur tryggt
hátíðinni húsaskjól næstu þrjú
árin, ef skipuleggjendur hátíðarinnar kjósa. Þetta gerði stofnunin
að eigin frumkvæði.
Forsaga málsins er sú að í byrjun ársins varð verktakafyrirtækið
KNH gjaldþrota, en húsnæði þess
á Grænagarði á Ísafirði hefur
hýst Aldrei fór ég suður síðustu
ár. Byggðastofnun leysti húsnæðið til sín en skipuleggjendum hátíðarinnar var gert kleift að halda

hátíðina áfram á Grænagarði.
„Þeir hringdu í okkur að fyrra
bragði þá og buðu okkur húsið.“
Nú hefur Byggðastofnun skrifað undir leigusamning við Gámaþjónustu Vestfjarða, sem mun hafa
endurvinnslustarfsemi sína þar.
„Og við fréttum þetta bara að
þeir leigja húsnæðið út næstu árin
á þeim forsendum að við getum
komið þarna inn um páskana.
Byggðastofnun á mikið hrós skilið
fyrir þetta og við erum mjög glöð,“
segir Jón Þór og bendir á að húsnæðismál hafi alltaf verið vandamál fyrir skipuleggjendur hátíðarinnar.
Hjalti Árnason, forstöðumaður
lögfræðisviðs Byggðastofnunar,

FRÁ HÁTÍÐINNI Aldrei fór ég suður

heldur upp á tíu ára afmæli sitt um
næstu páska.
FRÉTTABLAÐIÐ/RÓSA

segir forsvarsmenn Gámaþjónustunnar hafa tekið vel í ákvæðið
í samtali við bb.is en Fréttablaðið
náði ekki tali af honum í gær. - þeb

JÓLASPRENGJA
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AF ÖLLU JÓLASKRAUTI
& JÓLASERÍUM

Gildir aðeins 15. og 16. desember.
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Öllum skipt út hjá Eir:

Þorláksmessuskatan komin í verslanir

Jón Sigurðsson
í formannsstól
STJÓRNSÝSLA Jón Sigurðsson,
fyrrverandi formaður Framsóknarflokksins og seðlabankastjóri,
var kjörinn stjórnarformaður
hjúkrunarheimilisins Eirar á fulltrúaráðsfundi í
gærmorgun.
Bæði fulltrúaráði og
stjórn Eirar var
skipt út í gær.
Aðrir í nýrri
stjórn Eirar
eru Einar
Jón Ólafsson,
JÓN SIGURÐSSON Hrönn Pétursdóttir, Ólafur Haraldsson, Elínbjörg Magnúsdóttir, Sveinn Guðmundsson og Hákon Björnsson.
Þrír fráfarandi stjórnarmenn
hafa haldið því fram að boðun
fundarins hafi verið ólögleg. - þeb

Smíðakennari á bótarétt:

Þoldi ekki vont
loft í skólastofu
DÓMSMÁL Smíðakennari sem

KÆSTAR KRÆSINGAR Kæst skata hefur verið fastur liður í aðdraganda jóla frá því um miðja síðustu öld, að því er Árni Björnsson segir í bók sinni Sögu daganna. Sá siður
að borða skötu á Þorláksmessu á sér enn lengri sögu á Vestfjörðum. Skötutíðin er að bresta á og segir Eiríkur Auðunn Auðunsson, fisksali í Fiskbúðinni á Höfðabakka, að
skatan komi í borðið hjá honum á mánudaginn. Eiríkur og Davíð Örn Steingrímsson voru að búa sig undir annríkið þegar ljósmyndara bar að garði.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

+9Ì7$+Ô6,é6Ì$

þurfti að hætta kennslu langt fyrir
aldur fram vegna vondra aðstæðna
í Laugarnesskóla á rétt á bótum
vegna þess frá Reykjavíkurborg.
Héraðsdómur Reykjavíkur komst
að þeirri niðurstöðu í gær.
Kennarinn er astmasjúklingur og hafði unnið við skólann
síðan 1989. Hann neyddist til að
hætta 2005 vegna þess að lök loftræsting í kennslustofunni gerði
honum ókleift að starfa.
Heilsa hans batnaði eftir að
hann hætti störfum.
- sh
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Opið til

22

Bráðum koma

blessuð jólin
Jólagleðin heldur áfram í Smáralind um helgina.
Fallegar jólavörur í hverri verslun, hátíðlegar
uppákomur á dagskrá og næg bílastæði.
Sjáumst, Smáralind

Jólagleðin heldur áfram í Smáralind um helgina.
Fallegar jólavörur í hverri verslun, hátíðlegar
uppákomur á göngugötunni og næg bílastæði.

Pakkajól Bylgjunnar og Smáralindar
Við óskum öllum gleðilegra jóla

Settu aukagjöf undir jólatréð í Smáralind

Sjáumst, Smáralind

Laugardagur 15. desember

Sunnudagur 16. desember

13.00

Dansatriði frá dansskóla Jóns Péturs og Köru

14.00

Íþróttaálfurinn og Solla stirða skemmta viðstöddum

15.00

Jólasveinar gleðja yngstu gestina

16.00

Jólaglögg í boði Bokku í Blakkáti*

17.00

María Erla Scheving frá söngskóla Maríu Bjarkar
ﬂytur jólalög og jólasveinar kæta ungu kynslóðina

20.00

3 raddir og Beatur syngja hátíðarlög

21.00

Hugljúﬁr harmonikkutónar í ﬂutningi Margrétar Arnardóttur
*Á meðan birgðir endast

Draumagjöfin
Gjafakort Smáralindar

smaralind.is Opið til 22 alla daga til jóla og til 23 á Þorláksmessu

Finndu okkur á Facebook

15.00

María Erla Scheving frá söngskóla Maríu Bjarkar
ﬂytur jólalög og jólasveinar kæta ungu kynslóðina

15.30

Rauðhetta syngur jólalög

16.00

3 raddir og Beatur syngja hátíðarlög

17.00

Samkór Kópavogs ﬂytur jólalög og jólasveinar gleðja yngstu gestina

18.00

Flautuhópur frá Skólahljómsveit Kópavogs spilar hátíðartóna

20.00

Dúettinn Rósa og Daníel syngur jólalög

ENNEMM / SÍA / NM55695

fram að
jólum
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Kosið verður um umdeilda stjórnarskrá í Egyptalandi í dag:

Fiskislóð / Grandi

Átök brutust út milli fylkinga

Til leigu gott 115fm skrifstofu eða lagerhúsnæði
á jarðhæð við Fiskislóð.

Mohammeds Morsi forseta áttu í
átökum í gær við íslamista sem
styðja forsetann, daginn áður en
gengið er til atkvæða um nýja
stjórnarskrá. Sumir íslamistanna
sveifluðu sverðum en andstæðingar forsetans köstuðu grjóti.
Kveikt var í að minnsta kosti
tveimur bifreiðum.
Átökin brutust út að loknum
föstudagsbænum í einni af stærri
moskum Kaíró. Þaðan breiddust
átökin út á breiðgötur í nágrenninu.
Morsi segir stjórnarskrána

Góð bílastæði.
Upplýsingar veitir Sævar, s: 6943899

5}H[UP:xTP
^^^ZTPUVYPZ

EGYPTALAND, AP Andstæðingar

nauðsynlega til að tryggja lýðræði í landinu, en andstæðingar
hans segja ekki hafa verið vandað nóg til verka og ýmis mannréttindi séu ekki nógu vel tryggð
í henni.
Andstæðingar stjórnarskrárinnar hvöttu Morsi til að hætta
við þjóðaratkvæðagreiðsluna, en
hann hefur verið staðráðinn í að
láta reyna á hvort stjórnarskráin
verður ekki samþykkt. Flest
bendir til að meirihluti landsmanna sé fylgjandi nýrri stjórnskipan.
- gb

MÓTMÆLI Í KAÍRÓ Einn mótmælenda
leikur sér að fótbolta.
NORDICPHOTOS/AFP

DĂƌŐĚĄĝƵƌ
ĚƵŐŶĂĝĂƌĨŽƌŬƵƌ͘
,ƌčƌŝƌ͕ŚŶŽĝĂƌ
ŽŐƊĞǇƟƌ͘ϱϬϬt͘
&ũƂŐƵƌŚƌĂĝĂƐƟŐ͘

,ƌčƌŝǀĠů
:ſůĂǀĞƌĝ͗

ϭϵ͘ϵϬϬŬƌ͘ƐƚŐƌ͘
&ƵůůƚǀĞƌĝ͗Ϯϰ͘ϵϬϬŬƌ͘

HORFT ÚT KOLGRAFAFJÖRÐ Talið er að 200 til 300 þúsund tonn af síld séu í firðinum.

MYNDIR/BJARNI SIGURBJÖRNSSON

Fugl og hvalur gæða
sér á síld í firðinum
Skipstjóri hefur sett fram þá kenningu að köldum straumi megi kenna um síldardauðann í Kolgrafafirði. Útilokað þykir að ástæðan sé sýking í síldarstofnum.
NÁTTÚRA Hafrannsóknastofnun

HgjgVÂ]¨ii^?V;Za

LÁTUM

FRIÐARLJÓSIÐ
LÝSA UPP AÐVENTUNA
ÐV
VENTU

útilokaði í gær að ástæður síldardauðans í Kolgrafafirði gætu verið
afleiðing síldarsýkingarinnar sem
herjað hefur á stofninn um nokkurt skeið. Sýkingin er sú sama og
var í stofninum í vetur.
Þorsteinn Sigurðsson, sviðsstjóri nytjastofnasviðs Hafró,
segir að hitastigið hafa verið um
frostmark. Það er hitastig sem
síldin á að þola, að sögn Þorsteins.
Runólfur Guðmundsson, skipstjóri í Grundarfirði, hefur sett
fram þá kenningu að um undirkælingu í firðinum sé að ræða.
Þá kemur kaldur straumur inn í
fjörðinn; það mikil að ískristallar myndast í fiskinum og drepa
hann. Þessa kenningu setti hann
fram í viðtali við RÚV í gær. Hann
telur ólíklegt að síldin hafi drepist
vegna súrefnisskorts og segir að
brúin yfir fjörðinn spili sitt hlutverk; á aðfallinu, eins og á fimmtudag, fari síldin ekki yfir straumbandið undir brúna.
Spurður um kenningu Runólfs

VEISLA Háhyrningar gröðguðu í sig síldina, fyrir ofan sveimaði mávurinn.

segir Þorsteinn að Hafrannsóknastofnun útiloki hana ekki.
Bjarni Sigurbjörnsson, ábúandi
á bænum Eiði við Kolgrafafjörð,
segir að hvalur og fugl kunni að
meta veisluborð náttúrunnar, sem
sést vel á ljósmyndum hans sem
fylgja fréttinni.
- shá

1 km2

Síldin
liggur
þéttast á ferkílómetra svæði.
Nokkur hundruð tonn hafa
drepist, er mat sjónarvotta.

Fyrrverandi lögreglumaður dæmdur fyrir aðild að morðinu á Politkovsköju:

PIPAR\TBWA - 102975

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

Ellefu ár fyrir aðild að morði
RÚSSLAND, AP Fyrrverandi lögreglumaður,
Dmitrí Pavljútsjenkov, hlaut ellefu ára fangelsisdóm fyrir aðild sína að morðinu á blaðakonunni Önnu Politkovsköju.
Sannað þykir að hann hafi útvegað morðingjanum skotvopn ásamt því að hafa tekið
þátt í að fylgjast með ferðum blaðakonunnar.
Politkovskaja var myrt í stigagangi heima
hjá sér 7. október 2006. Hún hafði skrifað
gagnrýnar greinar og bækur um stjórn
Vladimírs Pútíns forseta.
- gb

DMITRÍ
PAVLJÚTSJENKOV

Útvegaði
skotvopnið.
NORDICPHOTOS/AFP

iPhone á lækkuðu verði
með rafbók
og Netinu í símanum
iPhone 4S, 16 GB

iPhone 5, 16 GB

iPhone 4, 8 GB

Gagnlegur fyrir þá sem kjósa að eiga ... iJól.

Tímamót í sögu hörðu jólapakkanna.

Þessi er sannkallaður gleðigjafi – árið um kring.

6.990 kr.

8.990 kr.

5.190 kr.

Staðgreitt: 114.900 kr.

á mánuði í 18 mánuði*
Staðgreitt: 149.900 kr.

x2

16GB

8MP

Innifalið:
Rafbók og
Netið í símanum í
6 mán. – allt að 1 GB.

1GHz

á mánuði í 18 mánuði*

Staðgreitt: 84.900 kr.

x2

3,5”

16GB

8MP

1,2GHz

Innifalið:
Rafbók og
Netið í símanum í
6 mán. – allt að 1 GB.

x2

4”

8GB

5MP

1GHz

3,5”

FRÁBÆRIR KAUPAUKAR FYLGJA:

jol.siminn.is

Rafbókin Reykjavíkurnætur

Netið í símanum

Metsölubókin Reykjavíkurnætur eftir
Arnald Indriðason á rafbók fylgir með.
Bókina er hægt að lesa í Android og
iPhone snjallsímum, spjaldtölvu og tölvu.

Þegar þú kaupir iPhone
færðu Netið í símanum
með, allt að 1 GB notkun
í sex mánuði.

Ragnheiður Gröndal heimsækir verslun okkar í
Kringlunni á morgun kl. 16 og syngur hugljúfa tóna
fyrir gesti. Líttu við og komdu þér í hátíðarskap.
Kakó og smákökur í verslunum Símans
Upplifðu notalega jólastemningu í verslunum
okkar fyrir jólin. Við bjóðum upp á rjúkandi kakó
og smákökur og hjálpum þér að velja tækið og
áskriftarleiðina sem hentar þér.

*Greiðslugjald 340 kr. bætist við mán.gjald.

á mánuði í 18 mánuði*

Innifalið:
Rafbók og
Netið í símanum í
6 mán. – allt að 1 GB.
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Stækkunarglerslampar

Sextán virkjanir í
orkunýtingarflokki
Síðari umræða um rammaáætlun hefur staðið dögum saman á Alþingi. Óvíst er um
þingmeirihluta fyrir tillögunni og margir stjórnarliðar hafa gert fyrirvara við hana.
Af 68 virkjanakostum fara aðeins 16 í orkunýtingarflokk en 20 í verndarflokk.
ALÞINGI Þingsályktun um ramma-
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Fagmennska eða pólitík?
Líkt og kannski var við að búast
hefur ekki reynst auðvelt verk að
ná sátt um þaðSurtsey
hvaða svæði verði
nýtt til virkjunar, hvaða svæði
verði vernduð og hvaða svæði verði
sett til hliðar í biðflokk. Það hefur
sýnt sig á Alþingi, þar sem margir
stjórnarliðar hafa gagnrýnt ferlið.
Þrír af sex þingmönnum sem
skrifuðu undir meirihlutaálit
umhverfis- og samgöngunefndar
settu fyrirvara, meðal annars formaður nefndarinnar, Guðfríður
Lilja Grétarsdóttir. Kristján L.
Möller, formaður atvinnuveganefndar, setti einnig fyrirvara við
meirihlutaálit þeirrar nefndar.
Aðalgagnrýnin á fyrirliggjandi
tillögu er sú að hún er ekki samhljóða flokkun verkefnisstjórnarinnar, kostir hafi verið færðir úr
nýtingu í biðflokk. Gagnrýnendur
segja það hafa verið gert á pólitískum en ekki faglegum forsendum. Kristján kom inn á þetta í
umræðum í vikunni.
„Ég óttast það, virðulegi forseti,
að væntanlegar ríkisstjórnir muni
vitna í þetta inngrip þegar þær fara
að breyta rammaáætlun og að hin
faglegu sjónarmið verði ekki lengur
látin ráða. Þar með hefjast aftur
miklar deilur um vernd og nýtingu
orkusvæða, hvað skal vernda, hvað
á að nýta með því að vernda það og
hvað við ætlum að nýta til að búa til
nauðsynlega orku.“
kolbeinn@frettabladid.is

SKÝRINGAR
Vernduð svæði
00 Vatnsaflskostir
00 Jarðhitakostir

Vatnajökulsþjóðgarður
( Jökulsárgljúfur)
101
102
103
99
97 98

Úr skýrslu verkefnastjórnar um rammaáætlun
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Virkjað eða verndað?

ngi

ð
o
b
l
i
óJ lat

Ósætti um sátt
Með rammaáætlun átti að reyna að
ná sátt í virkjanamálum. Í stað þess
að tekist yrði á um hvern og einn
virkjanakost átti að leggja
línurnar
Miklavatn
inn í framtíðina.
„Eitt af stóru verkefnunum í
orkumálum Íslands er að ná sátt
og samstöðu meðal þjóðarinnar
um hvar skuli virkja og hvar skuli
vernda,“ sagði Katrín Júlíusdóttir,
þá iðnaðarráðherra, í grein í Fréttablaðinu í júlí 2011.
Töluverð sátt ríkti um þessa hugmyndafræði framan af, en þegar
kom að því að ákveða hvort virkja
eða vernda ætti ákveðin svæði
kvarnaðist úrGeitland
þeirri sátt.
„Ég hef velt upp þeirri spurningu
Andakíll
í hvaða stöðu núlifandi kynslóð er
að setja sig gagnvart framtíðinni
með því að taka þessar ákvarðanir
í eitt Þingvellir
skipti fyrir öll,“ sagði Svandís
Svavarsdóttir umhverfisráðherra í
samtali við Fréttablaðið
í febrúar
Pollengi og Tunguey
2012.
Það var því ljóst, áður en þingsályktunartillagan kom fram að
Herdísarvík
meira að segja ráðherrar voru
farnir að draga hugmyndafræði
rammaáætlunarinnar í efa.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
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kostir sem
verkefnisstjórn setti
í nýtingarflokk voru
færðir í biðflokk. Þar
á meðal er
Urriðafossvirkjun.
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Vandaðir stækkunarglerslampar í föndur
og fína vinnu.
Góð birta.

áætlun um vernd og nýtingu náttúrusvæða hefur verið til meðferðar
á Alþingi síðan í september. Umræðan var enn í gangi þegar Fréttablaðið fór í prentun í gær.
Málið á sér langa forsögu og er
hægt að rekja allt aftur til 1993
þegar ríkisstjórn Davíðs Oddssonar samþykkti stefnumörkun um
sjálfbæra þróun. Fyrsta verkefnisstjórnin var skipuð árið 1999. Þriðja
verkefnisstjórnin skilaði síðan af
sér tillögum um skiptingu virkjanakosta í nýtingar-, verndar- og
biðflokka í júlí 2011.
Iðnaðarráðherra og umhverfisráðherra unnu síðan saman að
málinu og mælti iðnaðarráðherra
fyrir þingsályktunartillögu í mars
í fyrra. Málið komst þó ekki á dagskrá þess þings en var tekið aftur
upp á yfirstandandi þingi. Þá var
það komið á forræði umhverfis- og
auðlindaráðherra, í takt við breytingar á stjórnarráði.
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Vatnajökulsþjóðgarður

5

Breiðafjörður

Þjóðgarðurinn
Snæfellsjökull
Búðahraun
Geitland
Álftaversgígar

Andakíll

Þingvellir
Pollengi og Tunguey

62 63
61

Herdísarvík
64
66

➜ Úr nýtingu í bið

69
70
71

Sex virkjanakostir sem verkefnisstjórnin
lagði til að færu í nýtingarflokk eru settir
í biðflokk, samkvæmt þingsályktunartillögunni sem nú er til umræðu.
Urriðafossvirkjun
Skrokkölduvirkjun
Holtavirkjun
Hágönguvirkjun 1
Hvammsvirkjun
Hágönguvirkjun 2

Álftave

Surtsey

Gagnrýni vegna Reykjaness
Mikil gagnrýni hefur komið fram vegna fyrirhugaðra virkjanakosta á
Reykjanesi sem settir eru í nýtingarflokk. Að Hengilssvæðinu slepptu eru
eftirfarandi kostir í nýtingarflokki á Reykjanesi: Reykjanes (61), StóraSandvík (62), Eldvörp (63), Sandfell (64) og Sveifluháls (66) með skilyrðum.
Meirihluti umhverfis- og samgöngunefndar segir í áliti sínu að á
svæðinu sé stórkostlegt landslag og mikil náttúruverðmæti. „Þrátt fyrir
þetta gerir meiri hlutinn ekki tillögur um að breyta flokkun kostanna á
Reykjanesskaga, þar sem ekki séu til þess rök samkvæmt aðferðafræði
rammaáætlunar, nema þá vegna „almannahagsmuna“ eins og iðnaðarnefnd tiltók í áðurnefndu áliti frá 29. mars 2011. Meirihlutinn bendir á að
möguleg hagnýting náttúruverðmæta og auðlinda Reykjanesskaga hefur
ekki verið könnuð til hlítar.“
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BORÐSTOFUVEISLA
NÝ
SENDING
AF BORÐSTOFU
HÚSGÖGNUM
HÚSGÖG
ÚSGÖGNUM

39.990
FULLT VERÐ: 49.990

ASPE
PEN borðstofustóll, krómlappir. Svart
vart leður.
leð

LOUI
UISE borðstofustóll
hvítt olíuborin eeik og svört
leðursessa.
ð rsessa

IBIZA borðstofuskáp
kápur

IBIZA borðstofuskápur
kápur hvít
olíuborin eik B: 110
11 D: 40 H: 195

183.990

IBIZA borðstofuborð
bo

31.990 135.990
FULLT VERÐ 39.990

FULLT VERÐ 169.990

IBIZA borðstofuborð
bo
hvít
olíuborin
rin eik 100x200 cm H:76 cm.
Einnig fáanleg
fá
grá olíuborin eik.

FULLT VERÐ 229.990

Svart leður, krómlappir

19.990

ANNA BELLA
borðstofustóll

FULLT VERÐ 23.990

IBIZA sófaborð
ð

95.990
FULLT VERÐ 119.990

OPNUNARTÍMI:

IBIZA sófaborð
ófaborð hvít olíuborin
ol
eik
einnig til grá olíuborin eik
Stærð:
ð: 140 x 80 cm H: 52 cm

Hvítlakkaður viður
Hvítlakka

15.990
FULLT VERÐ 19.990

ǀȜȠǀ ǀȜțǂȜȣǦ ǀȜȡ ǀǀȜȞǂȜȣǦ¡ǀȜȢǀ ȝ ȞǀǀȜțǂȝȝǀĄȜțǂȜȞ SÍMI:

558 1100

NÚ ER KÁTT

Í HÖLLINNI
OPIÐ ALLA
DAGA TIL
JÓLA

Fyrir lifandi heim
mili

349.990
FULLT VERÐ 399.990

MORRISON
SON
N borðstofubo
borðsto borð.
B:100 L:200
00 H:73
H:73 cm
cm.
Stækkanlegt
gt í 358 cm með
þremur stækkunum
kku
unum sem fylgja.
fylgja
Gegnheil sápuborin
ubo
orin eik.
e
Gæðavara!
G
æ
æðavara!

CARVING borðstofuskenkur
hvít olíuborin eða sápuborin eik.
B 190 D:49 H:80 cm

249.990
FULLT VERÐ 299.990

CARVING borðstofuborð sápuborin
borin eik.
190x109 cm H: 74 cm
Tvær stækkanir 240 og 290
90 cm fylgja

239.990
FULLT VERÐ 289.990

159.990
FULLT VERÐ: 199.990

NÝTT

TAN
NA
Hægindastóll.
Litur:
ur: Svartur,
hvítur
tur og rauður
ra

VEGGKLUKKA
Þvermál 100 cm Verð KR. 14.990

0% VEXTIR

- Húsgagnahöllin býður upp á vaxtalaus lán til allt að 12 mánaða
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Kaupverð samkvæmt fyrirliggjandi drögum er 950 milljónir króna:

OR samþykkir sölu á Perlunni
Bókmenntaverðlaun
Tómasar Guðmundssonar 2013
Reykjavíkurborg auglýsir hér með eftir óprentuðu handriti að ljóðabók, frumsömdu á íslensku, til að keppa um Bókmenntaverðlaun Tómasar Guðmundssonar sem verða til úthlutunar á síðari hluta árs 2013.
Verðlaun að upphæð 600 þúsund krónur verða veitt fyrir eitt handrit.

Stjórn Orkuveitu
Reykjavíkur samþykkti í gær að
veita forstjóra fyrirtækisins heimild til að undirrita kaupsamning
vegna Perlunnar. Allir tankarnir
í Öskjuhlíð, sem eru hluti hitaveitunnar í borginni, verða áfram í
eigu Orkuveitunnar eftir sem áður.
Borgarráð samþykkti á fimmtudag að vísa tillögu um kaup
Reykjavíkurborgar á Perlunni af
Orkuveitu Reykjavíkur (OR) til
afgreiðslu borgarstjórnar á þriðjudag. Kaupverð samkvæmt fyrirSAFNAMÁL

liggjandi samningsdrögum er 950
milljónir króna.
Kaup Reykjavíkurborgar eru
háð því að samningar takist við
yfirvöld menningarmála um að
þau leigi húsið undir náttúruminjasafn, en viðræður um leigu á húsnæðinu fyrir sýningu eru yfirstandandi.
Auk Perlunnar mun náttúruminjasafni standa til boða að leigja
þann tankanna á Öskjuhlíðinni
sem verið hefur safn síðasta áratuginn.
- shá

PERLAN Spennandi kostur til sýningar-

halds fyrir náttúrugripi. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Þriggja manna dómnefnd metur verkin; Davíð Stefánsson formaður og
Ragnhildur Pála Ófeigsdóttir tilnefnd af menningar- og ferðamálaráði
Reykjavíkurborgar og Sigurbjörg Þrastardóttir tilnefnd af Rithöfundasambandi
Íslands.

MÓTMÆLI Hjúkrunarfræðingar eru víðar
ósáttir en á Íslandi.
Í síðasta mánuði
mótmælti heilbrigðisstarfsfólk í Ungverjalandi harðlega
aðgerðum þarlendra
stjórnvalda í heilbrigðismálum.

Útgáfuréttur verðlaunahandrits er í höndum höfundar eða þess forlags sem
hann ákveður. Sé dómnefnd á einu máli um að ekkert þeirra verka sem borist
hafa fullnægi þeim kröfum sem hún telur að gera verði til verðlaunaverka, má
fella verðlaunaafhendingu niður það ár. Handritum sem keppa til verðlaunanna
þarf að skila merktum dulnefni, en nafn og heimilisfang fylgi með í lokuðu
umslagi.

NORDICPHOTOS/AFP

Handrit berist í síðasta lagi 1. júní 2013
Utanáskrift:
Bókmenntaverðlaun Tómasar Guðmundssonar b.t. Signýjar Pálsdóttur, skrifstofustjóra menningarmála, Menningar- og ferðamálasviði Reykjavíkurborgar,
Vesturgötu 1, 2. hæð, 101 Reykjavík.
Dagur Hjartarson hlaut bókmenntaverðlaun Tómasar Guðmundssonar 2012.
Aðrir sem áttu handrit í keppninni eru beðnir að vitja þeirra á skrifstofu
Menningar- og ferðamálasviðs Reykjavíkurborgar sem fyrst eða fyrir 1. febrúar
2013. Einnig er unnt að fá handrit send í póstkröfu. Gefa þarf upp dulnefni.
Aðeins var opnað umslag með nafni vinningshafa.

Langur aðdragandi
gerir deilu erfiðari
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Vonast er til að kjaradeila hjúkrunarfræðinga við Landspítalann leysist fyrir jól.
Lausn mun þó ekki vera í sjónmáli. Fundir og einhvers konar viðræður eiga sér
stað alla daga. Ljósmæður lýsa stuðningi við baráttu kvennastétta hjá ríkinu.
VINNUMARKAÐUR Vonir standa til

þess að lausn finnist í deilu hjúkrunarfræðinga og Landspítalans
fyrir jól. Fundir og samtöl deilandi
aðila eiga sér stað daglega á Landspítalanum.
„Menn eru bara að vinna og ræða
saman og reyna að finna einhverja
ásættanlega niðurstöðu,“ segir Elsa
Björk Friðfinnsdóttir, formaður
Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga.
„Ég held að allir sjái hversu alvarleg staðan er og að lausn verður að
nást í málið.“
Elsa segir að því stefnt að klára
viðræður sem allra fyrst og helst
fyrir jól. „En hvort það tekst er svo
allt annað mál.“ Langur aðdragandi
með uppsafnaðri ólgu og óánægju
geri deiluna erfiðari að eiga við,
segir Elsa. Þá samsvari sig deilunni fleiri stéttir, svo sem þroskaþjálfar, sjúkraþjálfarar, læknar,
ljósmæður og nemafélög, sjúkraliðar og fleiri, sem einnig hafa mátt
vera undir sama álagi á spítalan-

Ég held að allir sjái hversu
alvarleg staðan er og að lausn verður
að nást í málið.
Elsa B. Friðfinnsdóttir formaður
Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga.

um. „En þetta sprakk náttúrlega í
byrjun september þegar ráðherra
boðaði launahækkun forstjóra. Það
er ofboðslega erfitt að eiga við mál
þegar svona mikil óánægja með
langan aðdraganda springur fram.“
Erna Einarsdóttir, framkvæmdastjóri mannauðssviðs Landspítalans
og formaður kjara- og launanefndar
spítalans, segir viðræður í fullum
gangi. „Við höfum svo sem verið að
funda allt þetta ár og ræða málin,“
segir hún en kveður launakröfu
hjúkrunarfræðinga enn standa út
af. „Hjúkrunardeildarstjóri er að
tala við sitt fólk sem sagði upp og
samstarfsnefndin hefur hist.“

Ekki rætt um uppsagnir á Akureyri
%OºEHU

NU
9HUÉºÉXUNU
J

Opið
p frá 11 - 20 alla daga
g
Engihjalla og Granda

Fjöldauppsagnir hafa ekki komið til tals hjá hjúkrunarfræðingum
við Fjórðungssjúkrahúsið á Akureyri (FSA). Heiða Hringsdóttir,
stjórnarformaður hjúkrunarráðs FSA, segir að ástandið meðal
hjúkrunarfræðinga á Akureyri sé það sama og á Landspítala hvað
niðurskurð varðar.
„Okkar félagsmenn hafi ekki til neins að hverfa ef þeir segja upp.
Við erum samt í sömu slæmu stöðunni hvað varðar manneklu og
lág laun,“ segir hún. „Ég skil áhyggjur hjúkrunarfræðinga á LSH.“
Hildigunnur Svavarsdóttir, framkvæmdastjóri hjúkrunar á FSA,
tekur undir með Heiðu og kveður hjúkrunarfræðinga spítalans vera
í eins konar biðstöðu á meðan málin þróist fyrir sunnan. „Auðvitað
upplifum við álag af sömu ástæðum, færri stöðugildum og aukinni
starfsemi,“ segir hún. „Við erum eins og smækkuð mynd af LSH.
En hér er setið í öllum störfum sem í boði eru og það fá ekki allir
vinnu sem vilja. Það eru færri tækifæri hér en fyrir sunnan.“
Stjórn hjúkrunarráðs og stjórn læknaráðs FSA sendi frá sér
ályktun fyrir helgi þar sem lýst er yfir áhyggjum vegna yfirvofandi
uppsagna og er því beint til stjórnvalda, stjórnenda og hjúkrunarfræðinga að leita allra leiða til að leysa vandann.
- sv

Erna segir uppsagnir hjúkrunarfræðinga hins vegar teknar mjög
alvarlega og leitað sé leiða til að
þær verði ekki að veruleika. Hún
kveðst líka vona að úr rætist fyrir
jól. „En ég er ekki búin að sjá lausnina.“
Í vikunni sendi Ljósmæðrafélag
Íslands frá sér tilkynningu þar sem
lýst var yfir stuðningi við kjarabaráttu kvennastétta hjá ríkinu.
„Ýmsar ríkisstofnanir hafa fengið svigrúm til launabreytinga frá
árinu 2008 en hefur spítalinn fengið það óþvegið og setið eftir,“ segir
þar.
olikr@frettabladid.is

Versicherungskammer Bayern á yfir 200 ára
sögu aftur til ársins 1811.

Rétt eins og í for tíðinni munum við gæta hagsmuna
þinna í framtíðinni – eins og þeir væru okk ar eigin

Hvað er mikilvægt fyrir þín starfslok – við höfum réttu lausnina fyrir þig.
t7J§CØUBSMÓGFZSJUJMWJMPLB
t5SZHH§BMÈHNBSLTÈWÚYUVOÓFWSVN
7FSTJDIFSVOHTLBNNFS#BZFSOIFGVSUSZHHUIBHTNVOJWJ§TLJQUBWJOB
TJOOBLZOTMØ§GSBNBGLZOTMØ§
7J§IWFUKVNMBOETNFOOUJM¢FTTB§MÈUBHPUUBGTÏSMFJ§BGZSJSIÈUÓ§JSOBS
7FSTJDIFSVOHTLBNNFS#BZFSOÓTBNTUBSýWJ§4QBSOB§FSTUPMUVS
TUZSLUBSB§JMJ'KÚMTLZMEVIKÈMQBS¶TMBOET
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SPOTTIÐ

Ísland er aftarlega á merinni í skólphreinsun:

Mengaða matarframleiðslulandið

Í

sland stendur hinum norrænu ríkjunum langt að baki
í hreinsun skólps frá íbúðabyggð í þéttbýli og atvinnurekstri. Í úttekt Björns Gíslasonar, meistaranema í blaðaog fréttamennsku, sem birtist í Fréttablaðinu í vikunni,
kemur fram að fjórðungur Íslendinga býr ekki við neina
skólphreinsun. Sú tala gæti reyndar verið vanmetin, því að
í tölum Umhverfisstofnunar er gengið út frá því að öll hús í
dreifbýli séu með rotþró en vitað er að það á ekki alltaf við.
Staðan er svona þrátt fyrir að frestur sveitarfélaga til að
koma frárennslismálum sínum í lag hafi runnið út fyrir sjö
árum. Heilmikill árangur náðist þó á síðasta áratug og munar
þar mest um að sveitarfélögin
á höfuðborgarsvæðinu, þar
sem mest af skólpinu fellur til,
gerðu átak í hreinsun skólps.
Sama á við um einstök sveitarÓlafur Þ.
félög úti um land, til dæmis
Stephensen
Hveragerði, Egilsstaði, Flúðir,
Borg í Grímsnesi og þorp og
olafur@frettabladid.is
byggðakjarna í Borgarfirði.
Reglurnar um skólphreinsun eru samevrópskar. Meginmarkmið þeirra er að vernda yfirborðsvatn fyrir skólpmengun. „Það
þarf að standa vörð um mikilvægustu auðlindir Íslendinga, sem
eru hafið og ferskvatnið, og tryggja heilnæmt umhverfi fyrir
framleiðslu matvæla,“ sagði Tryggvi Þórðarson, sérfræðingur
hjá Umhverfisstofnun, hér í blaðinu.
Þarna stendur hnífurinn í kúnni. Reglurnar eru ekki bara
eitthvert tuð frá Brussel, sem bezt er að humma fram af sér,
heldur miða þær að því að tryggja sjálfa lífsafkomu þjóðarinnar, sem byggist að stórum hluta á framleiðslu matvæla.
Þess vegna vekur líka athygli að í hópi sveitarfélaga sem enn
hafa gert lítið í að koma skólpmálunum í lag skuli vera staðir
sem lifa að miklu leyti á framleiðslu sjávar- eða landbúnaðarafurða, eins og Akureyri, Árborg, Vestmannaeyjar og Grindavík.
Sveitarstjórnarmenn bera við miklum kostnaði við hreinsimannvirkin og það eru auðvitað rök sem mark er takandi á.
Þó er í úttekt Björns bent á að kostnaðurinn hefur ekki verið
hindrun víða í nágrannalöndunum og ekki heldur í tiltölulega
litlum sveitarfélögum á borð við Hveragerði, þar sem rekin er
skólphreinsun sem stendur flestum öðrum í landinu framar.
Að einhverju leyti er þetta spurning um viðhorf; sams konar
tvískinnung og kom fram í sorpbrennslumálunum sem hafa
verið í brennidepli undanfarin tvö ár. Öllum þótti á sínum tíma
sjálfsagt að berjast fyrir alþjóðlegum reglum gegn mengun
sem bitnar ekki sízt á hagsmunum Íslands sem fiskveiðiríkis.
Um leið þótti mörgum jafnsjálfsagt að íslenzk sveitarfélög,
sem mörg hver lifa á fiskveiðum, færu fram á undanþágur frá
reglunum af því að það væri svo dýrt að framfylgja þeim. Enn
harma íslenzkir sveitarstjórnarmenn, sumir tárvotir, að mega
ekki dæla díoxíni frá sorpbrennslum út í umhverfið.
Land sem ætlar að halda áfram að byggja á matvælaframleiðslu, og reyndar ekki síður ferðaþjónustu, getur ekki verið
þekkt fyrir neitt annað en að hafa skólp- og frárennslismál í
lagi. Málið er í raun ekki flóknara en það.

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
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Eru friðarverðlaunin verðskulduð?

F

riðarverðlaun Nobels hafa
oft orðið kveikja að deilum. Ekki þurfti að koma
á óvart að svo yrði einnig
þegar tilkynnt var að Evrópusambandið hefði hlotið þau í ár. Hér
heima hefur þessi ákvörðun gefið
andstæðingum hugsanlegrar Evrópusambandsaðildar efni í örlítið
hnútukast.
Þetta vekur tvær spurningar.
Sú fyrri er: Verðskuldar Evrópusambandið þessa sæmd? Sú síðari er: Hefur Ísland hag af því að
taka þátt í alþjóðasamstarfi sem
stuðlar að friði?
Óumdeilt er að friðarhugsjónin er rótin að stofnun Evrópusambandsins. Það voru hugsjónamenn
sem trúðu því að frjáls viðskipti

og jöfn samkeppnisstaða
ríkja væri ein
af forsendum
sátta og samlyndis. Þ etta
var hins vegar
ekki unnt að
sanna fyrir
fram
með
útreikningum. Eftir á sýnir
reynslan lengsta friðartíma í
Evrópu.
Þá segja gagnrýnendurnir að
friðurinn sé Atlantshafsbandalaginu að þakka. Sannarlega má
ekki vanmeta mikilvægt hlutverk þess. Og viðurkenna verður að herstyrkur Bandaríkjanna
hefur ráðið meir um árangur

bandalagsins en varnarviðbúnaður Evrópuríkjanna sjálfra. En
það breytir ekki hinu að sameiginlegar leikreglur um sameiginlega viðskiptahagsmuni hafa átt
sinn ríka þátt í að varðveita friðinn; og þær vega þyngra nú en í
byrjun.
Stundum er því haldið fram að
friðarhugsjón Evrópusamvinnunnar skipti ekki máli lengur
með því að sú tíð sé liðin að menn
hafi áhyggjur af stríði. Víst er að
sá ótti ristir ekki jafn djúpt og
fyrrum. En eftir sem áður þarf
að beita þeim ráðum sem menn
kunna best til þess að sá ótti
haldi áfram að fjarlægjast. Góð
reynsla af meðulunum gerir þau
einfaldlega ekki óþörf.

Íslenskir hagsmunir

Þ

að er kunn þverstæða að
Ísland naut efnahagslegs
ávinnings af síðari heimsstyrjöldinni meðan aðrar þjóðir
sátu eftir í sárum. Það hafði þó
engin áhrif á afstöðu flokkanna
þriggja sem sameiginlega mótuðu
utanríkisstefnu landsins í kjölfar
ófriðarins.
Þrátt fyrir hagnað af síðustu
styrjöld hefur ríkt góð eining
um að friður í Evrópu sé íslenskt
hagsmunamál. Þeir hagsmunir eru
annars vegar fólgnir í varnar- og
öryggisráðstöfunum og hins vegar
hlutdeild í ávöxtum frjálsra viðskipta.

Mikill meirihluti þjóðarinnar
hefur í áratugi viðurkennt að hún
getur ekki vænst þess að búa við
öryggi með bakhjarli í hervaldi
nema með virkri þátttöku í Atlantshafsbandalaginu. Í þeirri gagnrýni
á friðarverðlaunin sem helgast af
andstöðu við aðild að Evrópusambandinu endurspeglast hins vegar
sú hugsun að Ísland eigi að njóta
alls ávinnings af viðskiptafrelsi og
sameiginlegum leikreglum á því
sviði án fullrar aðildar.
Þegar til þess er horft að sameiginlegar leikreglur um viðskiptafrelsi eru jafn mikilvægar
fyrir frið og öryggi eins og sam-

eiginlegar hervarnir virkar þessi
tvískipta afstaða eins og tvískinnungur í hugsun.
Auðvitað geta mikilvægir hagsmunir eins og krafan um full ráð
yfir fiskimiðunum verið hindrun á
leið að markmiðinu um fulla aðild.
Þá er að beygja sig fyrir því. En
verði unnt að ryðja þeirri hindrun úr vegi ættu fordómar ekki að
útiloka samkvæmni í hugsun um
slík grundvallaratriði utanríkisstefnunnar. Svar sumra við því er
að segjast vilja efla samstarf við
allar aðrar þjóðir en þær sem við
eigum mest samskipti við. Það er
ekki sannfærandi málflutningur.

Ástæðulaus ólund

Ý

msir hafa gagnrýnt friðarverðlaunin í ljósi þeirra
miklu erfiðleika sem nú
steðja að á fjármálamörkuðum í
Evrópu. Á það er bent að fjöldamótmæli eru nú daglegur viðburður í þeim ríkjum álfunnar
sem lengst hafa þurft að ganga í
aðhaldsaðgerðum vegna gálausrar efnahagsstjórnunar á liðnum
árum.
Þetta eru sjónarmið sem vel má
skoða. Spyrja má hvort ekki hefði
verið rétt að bíða með verðlaun-

in þar til Evrópusambandið hefði
sýnt fram á að það næði tökum
á þeim vanda sem glímt er við.
En slíkt álitamál breytir þó ekki
þeirri sögulegu staðreynd að Evrópuhugsjónin hefur í reynd átt
snaran þátt í lengsta friðartímabili í álfunni.
Verðlaunin eru viðurkenning
fyrir liðna tíð en á þau má einnig líta sem hvatningu til forystumanna Evrópuþjóðanna til að
bregðast ekki hugsjóninni þegar á
reynir. Það er á sama veg í þágu

friðar og hagsældar og lýtur að
framtíðarhagsmunum Íslands eins
og annarra Evrópuþjóða. Þegar
öllu er á botninn hvolft er skírskotunin til fjármálakreppunnar
ekki þung röksemd gegn þessari
ákvörðun þó að hún sé skiljanleg.
Ísland hefur notið ávaxta af
samstarfi Evrópuþjóðanna bæði
á sviði öryggis- og efnahagsmála.
Því er ástæðulaust að sýna ólund
eða súrt skap vegna þessara verðlauna; jafnvel ástæða til að samgleðjast.
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Áhrif loftslagsbreytinga á umhverﬁ
og samfélag manna
LOFTSLAG

Þórarinn
Guðjónsson

Guðrún
Pétursdóttir

forseti Vísindafélags
Íslendinga

forstöðumaður
stofnunar
Sæmundar Fróða

Loftslagsbreytingar eru flókin
fyrirbæri og ekki auðvelt fyrir
almenning að átta sig á hvernig
beri að túlka niðurstöður vísindaog fræðimanna. Það er því brýnt
að sérfræðingar sem hafa látið sig
þessi mál varða fjalli um staðreyndir og fræðikenningar á ábyrgan hátt
og þannig að almenningur skilji
þær. Vísindafélag Íslendinga hélt
fyrir stuttu málþing þar sem nokkrir af okkar færustu sérfræðingum
á sviði loftslags- og vistkerfisfræða
fræddu almenning um stöðu mála
og áhrif loftslagsbreytinga á samfélag manna.
Loftslagsbreytingar
Stöðugt berast tíðindi af öfgum í
veðri, fellibyljum, kuldaköstum
eða hitabylgjum og þurrkum með
tilheyrandi afleiðingum víðs vegar
um heiminn. Á málþinginu fjallaði
Jón Egill Kristjánsson, veðurfræðingur og prófessor við Óslóarháskóla, um loftslagsbreytingar og
orsakir þeirra. Margir þættir hafa

áhrif á loftslagið, svo sem aska eða
ryk vegna eldgosa eða af mannavöldum, braut jarðar um sólu, og
ýmsar innri sveiflur, en ekki er vafi
á að losun koldíoxíðs af mannavöldum hefur sívaxandi áhrif. Öfgar í
veðri hafa alltaf verið til staðar á
jörðinni en nú eru sumar tegundir
veðuröfga orðnar æ algengari, til
dæmis hafa orðið gífurlegar hitabylgjur í Rússlandi, Mið-Evrópu og
Bandaríkjunum á síðustu árum. Svo
langvinnar og víðfeðmar hitabylgjur hafa til þessa verið afar fátíðar
en nú hefur þeim fjölgað mjög með
hrikalegum afleiðingum. Vandinn
nær langt út yfir svæðin þar sem
hitabylgjurnar verða, því loft- og
sjávarhiti fara ört hækkandi á
hnettinum öllum. Þessa sér þegar
stað í bráðnun jökla og breyttum
vistkerfum. Jón Egill segir nánast
ógerlegt að útskýra hnattræna hlýnun án tillits til losunar gróðurhúsalofttegunda af mannavöldum. Ef
komast á hjá þeim alvarlegu breytingum sem vofa yfir vistkerfum
heimsins verður að draga verulega
úr losun koldíoxíðs án tafar.
Áhrif á jökla og sjávarborð
Bráðnun jökla er einhver áþreifanlegasta birtingarmynd hlýnunar. Á málþinginu ræddi Helgi
Björnsson, jöklafræðingur og vísindamaður við Háskóla Íslands,
um bráðnun jökla sem reynist nú
mun hraðari en gert var ráð fyrir
í skýrslu Sameinuðu þjóðanna frá
árinu 2007 um hnattrænar loftslagsbreytingar og áhrif þeirra.
Jöklar hopa um allan heim, meðal

annars hér á landi, hafís er óðum
af hverfa á norðurslóðum og jöklar
utan heimskautavæða rýrna hratt.
Hert hefur á bráðnun Grænlandsjökuls og vesturhluta Suðurskautslandsins. Allt leiðir þetta til þess að
sjávarborð hækkar, jökulár vaxa og
jökulhlaupum fjölgar. Nú er talið
að við næstu aldamót verði sjávarborð einum metra hærra en nú er.
Við það eykst sjávarrof, sjávarflóð
magnast, grunnvatn mengast, og
láglendi fer á kaf víða um heim, á
mörgum þéttbýlustu svæðum jarðar í Asíu en einnig í Norður-Evrópu
og Ameríku, á strandsvæðum þar
sem hundruð milljóna manna búa.
Einnig nýta hundruð milljóna
manna leysingarvatn frá jöklum
til drykkjar og við áveitur og þegar
jöklar hverfa verður gríðarlegur
vatnsskortur allt frá fjallahéruðum
til sjávar, ekki síst á mjög fjölmennum svæðum í Indlandi og Kína.
Vistkerfið
Loftslagsbreytingar hafa bein áhrif
á vistkerfi, gróður og dýralíf, eins
og Bjarni Diðrik Sigurðsson, skógvistfræðingur og prófessor við
Landbúnaðarháskóla Íslands, ræddi
á málþinginu. Ísland er kjörið landsvæði fyrir rannsóknir á þessu
sviði þar sem landið er á mörkum
tveggja gróðurbelta, hins kaldtempraða og heimskautabeltisins.
Bjarni sýndi hvernig Ísland hefur
gróðurfarslega færst suður á bóginn vegna hlýnunar síðan um 1990,
sem hefur t.d. haft mikil áhrif á
landbúnað. Þetta sést enn fremur á
því að suðrænni plöntur og dýr hafa

tekið sér bólfestu á Íslandi á undanförnum árum og einnig eru byrjuð að koma fram neikvæð áhrif á
einstaka heimskautalífverur og
vistkerfi. Mestar breytingar hafa
enn sem komið er orðið í vistkerfi
hafsins. Nýir suðlægari fiskistofnar, eins og makríll, veiðast nú hér
við land, og veiði annarra sem áður
voru hér á norðurmörkum sínum,
eins og skötusels, hefur aukist til
muna.
Þótt skammtímaáhrif loftslagsbreytinga á náttúrufar á Íslandi séu
að ýmsu leyti jákvæð geta þau orðið
afdrifarík fyrir íslenskt samfélag
til lengri tíma. Talið er að neikvæð
áhrif loftslagsbreytinga muni bitna
verst á almenningi í þróunarlöndum og auka fólksflótta frá þurrari
svæðum. Það mun ógna pólitískum
og efnahagslegum stöðugleika í veröldinni, og hin iðnvæddu ríki munu
því ekki geta vikist undan þátttöku
í lausn þess vanda.
Samfélag manna
Fá viðfangsefni vísinda og fræða
eru eins samofin pólitísku valdatafli og orsakir loftslagsbreytinga.
Guðni Elísson, prófessor í bókmenntafræði við Háskóla Íslands,
hefur kynnt sér samfélagsleg áhrif
loftslagshlýnunar og sérstaklega
hvernig umræðu um þau er háttað. Þótt mikið hafi verið fjallað um
loftslagsmál og þá vá sem vofir yfir
virðist boðskapurinn ekki ná í gegn
til almennings. Hvarvetna virðist
vera of langt á milli orða og gerða.
Ef til vill er það að hluta vegna þess
að hættan virðist vera of fjarlæg til

➜ En ekki má gleyma því að
gífurlegir fjárhagslegir hagsmunir eru tengdir orsakavöldum loftslagshlýnunar …

að hægt sé að vekja almenning til
vitundar um hana. Svo fjarlæg að
einfalt er að leiða umræðuna hjá
sér. En ekki má gleyma því að gífurlegir fjárhagslegir hagsmunir
eru tengdir orsakavöldum loftslagshlýnunar og aðgerðir til að stemma
stigu við þeim munu snerta efnahag og hagsmuni mjög valdamikilla aðila í viðskipta- og fjármálaheiminum, og hafa áhrif á hagkerfi
á heimsvísu. Því er ljóst að ákvarðanir um aðgerðir í þessum efnum
verða ekki teknar átakalaust.
Lokaorð
Það er engum vafa undirorpið að
loftslag er að breytast með tilheyrandi áhrifum á vistkerfi jarðar og
samfélög manna. Brýnt er gera
upplýsingar og umræður um loftslagsbreytingar og hlýnun jarðar
aðgengilegar almenningi með öfgalausum hætti og á vísindalegum
grunni. Málþing um áhrif loftslagsbreytinga á umhverfi og samfélag
manna var framlag Vísindafélags
Íslendinga til þeirrar umræðu, en
ræða þarf frekar fjölmargar hliðar þessa mikilvæga máls, ekki síst
hvernig snúa má af þeirri óheillabraut sem leiðir af síaukinni mengun andrúmslofts.

ORÐ VIKUNNAR
8.12.2012 ➜ 14.12.2012

Kynning á lokaverkefnum
nemenda við tölvunarfræðideild
Háskólans í Reykjavík
Mánudagur 17. desember

Stofa

09:45 Mótakerfi Frjálsíþróttasambands Íslands, í samstarfi við FRÍ

M104

10:30 eLeikir - verslun fyrir tölvuleiki, í samstarfi við D3 Miðla ehf.

M105

Guðni Þór Guðnason, Magnús Ágúst Skúlason

Malte Bjarki Mohrmann, Snorri Örn Daníelsson, Tryggvi Geir Magnússon

11:15 Mínar síður N1-kortsins, í samstarfi við N1 hf.

M104

Guðjón Jónsson, Lóa Jóhannsdóttir, Viktor Blöndal Pálsson

13:00 McSnack and the Manic Munchkins

M105

Bæring Gunnar Steinþórsson, Hjálmar Leó Einarsson, Pétur Haukur Jóhannesson, Viktor Þorgeirsson

13:45 Energy Efficiency Radiator, í samstarfi við Marorku hf.

M104

Arnþór Ágústsson, Sigrún Inga Kristinsdóttir, Una Kristín Benediktsdóttir, Þór Örn Atlason

15:15 Generating Drama and Conflict in Games, í samstarfi við Gervigreindarsetur HR (CADIA)

M105

Elín Carstensdóttir

Þriðjudagur 18. desember
09:45 eMagazine - tímarit í stafrænu formi, í samstarfi við D3 Miðla ehf.
10:30 Musteri hjartans, í samstarfi við Samstarfshóp áhugamanna um sjálfshjálp og mannrækt

M105

Hrafnkell Brimar Hallmundsson, Matthías Leó Gíslason

M104

Hlynur Örn Haraldsson, Kristjana Þorradóttir, Sigurður Eyjólfsson, Sonja Petra Stefánsdóttir

13:00 minRx - A minimal implementation of Reactive Extentions in C#

M105

Steinar Gíslason

13:45 The relationship between input mechanics, flow
and auxiliary movements during video game-play, rannsóknarverkefni

M104

Arelíus Sveinn Arelíusarson, Daníel Sigurðsson, Reynir Örn Björnsson

14:30 Aaru´s Awakening - tölvuleikur, í samstarfi við Lumenox ehf.

„Svo gjörið svo vel, ég heiti
Högni Egilsson og ég er með
geðhvarfasýki.“
Tónlistarmaðurinn Högni Egilsson vakti
mikla athygli þegar hann greindi opinskátt
frá veikindum sínum í viðtali við Fréttatímann.

M104

Davíð Einarsson, Guðmundur Siemsen Sigurðarson, Ívar Örn Halldórsson

11:15 Notendaprófanir - forrit sem einfaldar framkvæmd notendaprófana,
rannsóknarverkefni í samstarfi við rannsóknasetrið ICE-ROSE við HR

UMMÆLI VIKUNNAR

„Hann svaraði því til að
honum hefði liðið hræðilega, honum hefði fundist
eins og sér hefði verið
nauðgað.“
Viðbrögð Einars „Boom“ Marteinssonar,
fyrrverandi leiðtoga Vítisengla, við því að
lögreglan hleraði símann hans.

M105

Jón Gnarr var spurður um ﬂokkinn sem
hann ætlar að bjóða sig fram fyrir í þingkosningum. Besti vinur hans, Óttarr Proppé,
hafði þá þegar tilkynnt framboð.

„Vildir þú kannski frekar
heyja þína stéttabaráttu –
eða öllu heldur reka þinn
ASÍ-kontór – í Bretlandi?“

„Þetta fólk gefur skýrslu
oftar og í mun meiri smáatriðum en þeir létu sig
dreyma um hjá Stasi. Og fær
ekki einu sinni borgað fyrir!“

Steingrímur J. Sigfússon atvinnuvegaráðherra í huggulegu spjalli við Gylfa Arnbjörnsson forseta ASÍ í Kastljósi.

Wikileaks-maðurinn Julian Assange er
steinhissa á því hvernig Íslendingar nota
Facebook.

Burkni J. Óskarsson, Ingþór Hjálmar Hjálmarsson, Tyrfingur Sigurðsson

www.hr.is

„Yrði það þá ekki Björt
framtíð? Ég býst við því. Er
það ekki þar sem Óttarr er?“

JÓLAGJAFIRNAR
fást hjá okkur!

DÝNUR OG KODDAR

Tempur
heilsudýnur,stillanlegur botn og lappir

22.635

*

Hjónagjöﬁn ykkar!

2x90x200

mánaðargr. m.v.
36. mán raðgr.

Frábært verð:
2x90x200 C&J stillanleg rúm
með Tempur® heilsudýnum.

Aðeins kr. 649.000,* meðalgreiðsla á mánuði

Upplifðu þægindi,
upplifðu stuðning, upplifðu TEMPUR®
Þegur þú sefur á TEMPUR heilsudýnu, hvílast hryggur og liðir í
sinni náttúrulegu stöðu. Með því einu að snerta takka getur þú
stillt rúmið í hvaða stöðu sem er og með öðrum færðu nudd.
Vaknaðu upp endurnærð(ur) og tilbúin(n) í átök dagsins.
Þráðlaus
fjarstýring
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GLEÐILEG JÓL
DÝNUR OG KODDAR

Tempur
heilsukoddar
Verð frá kr. 15.120

Alvöru
dúnsængur
Verð frá
kr. 37.900
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HEILSUINNISKÓR
Parið kr. 3.900,2 pör kr. 6.980,3 pör kr. 9.990,-

Úrval af baðsloppum
– allar stærðir –
fyrir dömur og herra

TempraKON
dúnsokkar
Verð frá kr. 5.990

Faxafeni 5, Reykjavik og Skeiði 1, Ísafirði
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FIMMTUDAGUR 13. DESEMBER

MIÐVIKUDAGUR 12. DESEMBER

Burt með Jesús og jólasveina

Hvers vegna er maður að þessu?

Friðrika Benónýsdóttir pistlahöfundur

Birgir Örn Guðjónsson, formaður Samstöðu

1.654

461

ÞRIÐJUDAGUR 11. DESEMBER

MIÐVIKUDAGUR 12. DESEMBER

Verður heilbrigðisstarfsfólk
klónað?

Íslensk menning á aðventu
Helga Rut Guðmundsdóttir lektor

Auður Finnbogadóttir mamma

973

428
MÁNUDAGUR 10. DESEMBER

LAUGARDAGUR 8. DESEMBER

Hver vill verða öryrki?

Látið börnin koma til mín

Grétar P. Geirsson í kjarahópi ÖBÍ

Brynhildur Björnsdóttir pistlahöfundur

Metár í ferðaþjónustu
FERÐAÞJÓNUSTA Nú liggur fyrir

að árið 2012
verður algert
metár í íslenskri
ferðaþjónustu.
F le st b e nd i r
ti l að fjöld i
erlendra ferðam a n n a ver ði
nálægt 670 þúsSteingrímur J.
und á yfirstandSigfússon
andi ári. Það er
atvinnuvega- og
nýsköpunarráðherra heildarfjöldi til
flugvalla og með
farþegum frá Norrænu til Seyðisfjarðar. Þetta jafngildir 18,5% aukningu frá fyrra metárinu 2011 en þá
nam fjöldinn 565 þúsund. Skýringar á þessari jákvæðu þróun eru fjölmargar en markaðsstarfið vegur
þó þyngst. Kynning á Íslandi sem
ferðamannalandi á erlendum mörkuðum hefur gengið vel. Þar hefur
farið saman gott samstarf fyrirtækja í greininni og stjórnvalda,
sem tók flugið með markaðsátakinu „Inspired by Iceland“. Flestir eru einnig sammála um mikinn árangur af sameiginlegu átaki
stjórnvalda og greinarinnar í vetrarferðamennskuátakinu „Ísland allt
árið“ sem stendur yfir um þessar
mundir. Þetta staðfesta nýjar tölur
frá nóvember sem sýna ótrúlega
aukningu, eða 61% frá fyrra ári. Á
árinu 2012 hefur ferðamönnum frá
Bretlandi, Bandaríkjunum og Asíu
fjölgað mest en minnst er aukningin frá Norðurlöndunum. Þetta er
ánægjuleg þróun, hröð framvinda
og breiðari grunnur er lagður með
vaxandi fjölda ferðamanna hvaðanæva að.
Skemmtiferðaskipin viðbót
Til viðbótar hinni miklu fjölgun
erlendra ferðamanna í gegnum
flugvelli og með Norrænu kom
metfjöldi erlendra skemmtiferðaskipa til landsins í ár. Um 100 þúsund erlendir gestir komu t.a.m. til
Faxaflóahafna í sumar samanborið
við 63 þúsund í fyrra. Það er 59%
aukning! Helsta skýring er aukning
í komu stærri skemmtiferðaskipa.
Þessi aukning mælist ekki í opinberum tölum um fjölda erlendra
ferðamanna, þar sem farþegarnir
gista um borð í skipunum en ekki á
hótelum og gistiheimilum. Jákvætt
er einnig að skipin stoppa nú mörg
lengur en áður, sum í 1-2 sólarhringa. Bókanir skemmtiferða-

➜ Fjöldi erlendra ferðamanna til Íslands
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skipa til Íslands fyrir árið 2013 eru
nú þegar miklar og enn eitt metið
gæti verið í vændum þar.
Innviðafjárfesting á teikniborðinu
Að framansögðu er því ljóst að
heildarferðamannafjöldi til landsins nálgast óðfluga 1 milljón talsins. Í fjárlagafrumvarpi fyrir árið
2013, eins og það stendur nú eftir
2. umræðu, er að finna margvíslegar aðgerðir til að styrkja innviði ferðaþjónustunnar svo hún
geti staðið undir vaxandi umsvifum. Þar ber hæst 500 m.kr. framlag í framkvæmdasjóð ferðamála
og 250 m.kr. framlag í þjóðgarða
og friðlýst svæði. Með þessu verður kleift að gera stórátak til úrbóta
á vinsælum stöðum þar sem álagið er gríðarlegt á háannatímanum
auk þess að þróa nýja áfangastaði
og dreifa þannig álaginu. Tilkoma
Hörpunnar og væntanlegs hótels
við hlið hennar mun skapa ný tækifæri innan greinarinnar, sérstaklega til að halda stórar ráðstefnur.
Margvísleg verkefni í sóknaráætlunum ríkisstjórnarinnar fyrir einstaka landshluta styðja í reynd við
og falla vel að áframhaldandi sókn
í ferðamálum um allt land. Fjárfestingar í innviðum svo sem samgöngum á landsbyggðinni, stuðningur við
skapandi greinar, aukin kynning og
efling markaðsstarfs á sviði menningar, lista, handverks og hönnunar,
allt styður það við þessa þróun. Frá
fyrirtækjum í greininni berast nú
einnig jákvæðar fréttir. Ákvörðun
Icelandair um endurnýjun á flugflota sínum sýnir þetta svart á hvítu
og hefur sú efling leiðarkerfisins
sem félagið hefur þegar ráðist í skipt

➜ Á heildina litið er útlitið

bjart fyrir ferðaþjónustuna
og ástæða til að gleðjast yﬁr
því hversu vel gengur.

sköpum fyrir sókn íslenskrar ferðaþjónustu. Nýleg ákvörðun félagsins
um myndarlegan sjóð til stuðnings
nýjum ferðamannastöðum á Íslandi
mun einnig styrkja innviði ferðaþjónustunnar til muna.
Áframhaldandi vöxtur
Flest bendir til áframhaldandi
vaxtar á árinu 2013 þrátt fyrir að
aðstæður á erlendum mörkuðum
séu víða erfiðar. Framboð íslensku
flugfélaganna á áfangastaði erlendis
mun aukast og erlend flugfélög sem
flogið hafa til Íslands ætla, það best
er vitað, flest að halda áfram. Ísland
er enn einna efst á listum margra
helstu ferðamálatímarita. Ísland
hefur aldrei í sögu sinni notið sambærilegarar athygli erlendis og nú.
Margt og misgott kemur til. Hrunið 2008, náttúruhamfarir, erlendar
stórmyndir teknar á Íslandi og nú í
vaxandi mæli jákvæð umfjöllun um
hvernig Ísland er að vinna sig út úr
hruninu. Við höfum fengið gríðarlega kynningu og ókeypis auglýsingu út á allt þetta og fleira til og
fylgjum því vel eftir sjálf með framsækinni kynningarstarfsemi.
Á heildina litið er útlitið bjart
fyrir ferðaþjónustuna og ástæða til
að gleðjast yfir því hversu vel gengur. Vaxandi umsvif skapa auknar
gjaldeyristekjur og bæta lífskjör
í landinu. Ferðaþjónustan er orðin
fullorðin og þarf að átta sig á því
sjálf rétt eins og við hin.
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Í frétt á RÚV þann 8. KJARAMÁL
skipulag stofnana. Það
desember komu fram
hefur markvisst verið
athyglisverðar tölur sem
unnið að því að færa iðjusýndu að iðjuþjálfar hafa
þjálfa, sem og stéttir eins
hækkað minnst í launog sjúkraþjálfara, sálum af stéttum opinberra
fræðinga og fleiri, niður
starfsmanna eða aðeins
í skipuriti og skerða laun
þeirra í leiðinni. Það er
um 4,4% frá október 2008.
þyngra en tárum taki að
Það sem er sérstaklega
tækifæri þessara fagsláandi við þessar tölur er
að þessar hækkanir eru Júlíana
stétta til að vinna sig upp í
Hansdóttir
lægri en kjarasamningar Aspelund
starfi og hafa með virkum
kveða á um. Þær stéttir
hætti áhrif á stefnumótun
formaður
sem hafa komið verst út Iðjuþjálfafélags
og stjórnun stofnana hafi
eru sjúkraþjálfarar sem Íslands
verið skert.
hafa hækkað um 7,7% og
Skortur á iðjuþjálfum
hjúkrunarfræðingar sem
hafa hækkað um 9,7%. Til
Byrjunarlaun iðjuþjálfa á
samanburðar má nefna að
Landspítala eru nú 266.413
BHM-félagar sem flest
kr. á mánuði. Það er uppþessara félaga tilheyra
skeran eftir fjögurra ára
hafa hækkað um 15%.
strembið háskólanám.
Laun á almennum markÞað er mikill skortur á
aði hafa hækkað langt
iðjuþjálfum í flestum
umfram laun opinberra
landshlutum hér á landi.
Guðjón
starfsmanna. Það sem er Benediktsson
Stofnanir staðsettar á höfsameiginlegt með þessum
uðborgarsvæðinu hafa
formaður
ítrekað auglýst eftir iðjustéttum er að þetta eru kjaranefndar
svokallaðar „kvennastétt- Iðjuþjálfafélags
þjálfum en engin umsókn
ir“ sem starfa á heilbrigð- Íslands
hefur borist. Er hugsanlegt
issviði. Er þetta það samað iðjuþjálfar séu farnir að
félag sem við viljum byggja upp?
sækja á önnur mið? Getur verið að
Er þetta það samfélag sem ríkisþeir sjái ekki fram á að geta framstjórnin sem kennir sig við velferð
fleytt fjölskyldum sínum á þeim
boðaði?
launum sem boðið er upp á?
Hvernig má það vera að launaIðjuþjálfun er afar fjölbreytt fag
hækkanir iðjuþjálfa eru lægri en
og er vaxandi stétt um allan heim.
kjarasamningar kveða á um? StórFlestir iðjuþjálfar hafa starfað inni
ar opinberar heilbrigðisstofnanir
á sjúkrahúsum og endurhæfingarum land allt hafa brugðið á það
stofnunum en með fleiri starfráð í niðurskurðinum að fletja út
andi iðjuþjálfum hér á landi hefur

➜Hvernig má það vera að

launahækkanir iðjuþjálfa
eru lægri en kjarasamningar
kveða á um?

starfsvettvangur þeirra breyst og
breikkað í samræmi við þá fjölgun sem verður. Iðjuþjálfar láta til
sín taka á ýmsum sviðum og hafa
með hugviti sínu og hugmyndaauðgi sett á laggirnar úrræði eins
og Ljósið – miðstöð fyrir krabbameinsgreinda, Hugarafl og Hlutverkasetur. Þessi úrræði hafa
sannað sig og eru nú þegar mikilvæg fyrir samfélagið.
Með sérþekkingu sinni setja
iðjuþjálfar fram góðar og ódýrar
lausnir sem geta skipt sköpum við
að auka sjálfsbjargargetu fólks.
Til að auka virkni, færni og sjálfsbjargargetu einstaklinga sem eiga
við andleg, félagsleg eða líkamleg
vandamál að etja skiptir ráðgjöf,
stuðningur og þjálfun iðjuþjálfa
miklu. Tenging við úrræði í samfélaginu er einnig mikilvægur hluti
af starfi iðjuþjálfa. Markmiðið er
að einstaklingar geti betur tekist á
við daglegt líf sem er þeim og samfélaginu mikilvægt.
Nú hafa um 20% hjúkrunarfræðinga á Landspítalanum sagt
upp störfum, þeir hafa fengið nóg.
Búast má við að fleiri stéttir fari
að grípa til þessara örþrifaráða.
Tökum höndum saman um að halda
í gott starfsfólk innan spítalanna,
við viljum ekki byggja upp láglaunasjúkrahús.

FORD EXPLORER Limited AWD frá 9.580.000 kr.
Komdu og skoðaðu nýjasta 7 manna AWD Ford Explorer jeppann hjá Brimborg.
Prófaðu ríkulega útbúinn Ford Explorer sem sameinar þægindi fólksbíls og jeppa
fjölskyldunnar. Háþróuð driftækni og fjöðrunarbúnaður. Berðu saman verð og gæði
við samkeppnina. Samvirkni ólíkra eiginleika lætur drauma þína rætast. Skoðaðu
glæsileg hönnun. Framúrskarandi aksturseiginleikar. Spyrðu um 5 ára verksmiðjuábyrgð.
Vertu í hópi þeirra bestu. Veldu Ford, nýtt tákn um gæði.
ford.is
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FORD EXPLORER Limited AWD
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9.580.000 kr.

*

* Ford Explorer Limited 7 manna AWD 3,5 TiVCT V6 bensín, 290 hö, sjálfskiptur. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 12,4 l/100 km. Tökum allar tegundir
bíla uppí nýja. Brimborg og Ford áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður og gerð getur verið frábrugðin mynd í auglýsingu.
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ÚRVALIÐ
OPIÐ TIL KL 20
NÝ SENDING AF VÉLUM KOMIN!
Allir sem kaupa DeLonghi DolceGusto vél
um helgina fá 2kg dós af QualityStreet
að verðmæti 3.900 krónur með.

YFIR 25 GERÐIR AF KAFFI
Grand Intenso - Aroma - Chococcino - Latte Macchiato - Cappuccino - Mollbergs - Espresso Intenso - Esspresso Zoega - Mokka - Nesquick - Lemon Íste - Espresso Barista - Americano - ChaiTea - Carmel Latte Macchiato Cappuccino Ice - Vanilla Latte Macciato - Cortado Espresso - Nestea Peach - Lungo - Cafe au Lait - Latte Macciato Light - Latte Macchiato Unsweet - Zoega Intenso - Dark Temptation - Cortado espresso macchiato - Grande Mild

Princess 282700
Yonanas Ísgerðarvél sem notar
allar gerðir af frosnum ávöxtum.
Auðvelt að hreinsa.

KYNNINGAR

VERÐ 9.995

VERÐ
Severin RG2683
1100w Raclette grill með non-stick
coated grill pan (Matur festist ekki).
Hitastillir. 8 Mini pönnur.

7.995
FRÁBÆRT VERÐ

Ariete DC1911
1000w HEILSUGRILL með
hitastilli og hitaljósi. Efri hluti
færist eftir þykkt matar. NonStick - Auðvelt að þrífa.

VERÐ

9.995
FRÁBÆRT VERÐ

Philips HR1387
Viva Collection
SalatMaker með 200 W
mótor. 5 stálhnífar. XL
stór matari.
*MWWPIV4IVJIGXIZIV]XMQI

VERÐ

13.995
FRÁBÆRT VERÐ

Kenwood HB751
700w kMix Töfrasproti. 700w töfrasproti.
5 hraðar. Hágæða metal hýsing.

VERÐ

Fissler 212403000
3stk Paris pottasett með þéttu
glerloki. Hágæða gljáandi
ryðfrítt stál. Má nota í ofna
og á öll helluborð. Má setja í
uppþvottavél. Handföng sem
haldast svöl.

*MWWPIV4IVJIGXIZIV]XMQI

VERÐ

22.995
FRÁBÆRT VERÐ

Kenwood KM282
900w Prospero hrærivél með
4,3 l skál úr ryðfríu stáli.
Sítruspressa, matvinnsluvél og
glerblandari fylgja ofl.

14.995

VERÐ

FRÁBÆRT VERÐ

39.995
FRÁBÆRT VERÐ

Fissler 211405000
5stk Paris pottasett með þéttu
glerloki. Hágæða gljáandi
ryðfrítt stál. Má nota í ofna
og á öll helluborð. Má setja í
uppþvottavél. Handföng sem
haldast svöl.

Elna ELNA220EX
Saumavél með 15
sporgerðir. Sporatafla að
framan. Stilliskífa fyrir spor.
Nál stillanleg frá miðju.
Spóluvinda og tvinnahnífur.
4 gerðir saumfóta.
Overlock. Ábreiða og
íslenskur leiðarvísir fylgir.

VERÐ

39.995
FRÁBÆRT VERÐ

VERÐ

36.995
FRÁBÆRT VERÐ
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ER HJÁ OKKUR
UM HELGINA
HEIMABÍÓ
SOUNDBAR

42”
LCD

Philips 42PFL3007T
42” LCD sjónvarp. Full HD 1920x1080p upplausn.
100 Hz Perfect Motion Rate. Digital Crystal Clear.
Ljósnemi fyrir birtu í rýminu. Stafrænn DVB-C,
DVB-T, DVB-T2 móttakari. 20 W RMS Ambi-wOOx
hljóðkerfi. EasyLink. 3x HDMI og USB tengi.

VERÐ

Philips HTL2100
Heimabíókerfi með 40w RMS Soundbar
hátalara. Dolby Digital. MP3 Link, AUX in,
coaxial/optical in. Virtual Surround Sound.
Hægt að festa á vegg.

DIGITAL CRYSTAL CLEAR

34.995
FRÁBÆRT VERÐ

VERÐ

129.995
FRÁBÆRT VERÐ

4GB

minniskort
fylgir!

iCES

VERÐ

iCES IMPR111
Einfalt eldhúsútvarp með
FM og langbylgju.

3.995
FRÁBÆRT VERÐ

Nikon ACTION7x35
Sjónauki með 7x stækkun og
35mm glerjum. Höggþolinn.
715g. Taska fylgir.

VERÐ

12.995
FRÁBÆRT VERÐ

Panasonic DMCFS28
Með 14,1MP upplausn, Venus
Engine IV, IA, AF Tracking,
MEGA O.I.S hristivörn í LEICA
DC 28mm linsu, 4x Optical og
8x Digital Zoom I.R, 2.7" LCD
skjá, HD hreyfimyndatöku, 70MB
minni, SD/SDHC kortarauf ofl.

VERÐ

19.995
FRÁBÆRT VERÐ

Taska, minniskort
og auka rafhlaða
fylgir að
verðmæti
kr. 20.000

Philips MC147
Hljómgóð MÍKRÓSAMSTÆÐA með
geislaspilara og FM útvarpi með
stöðvaminnum, Dynamic Bass
Boost, heyrnartólstengi ofl.

VERÐ

19.995
FRÁBÆRT VERÐ

VERÐ
Lenco L3867
PLÖTUSPILARI með innb.
formagnara og USB tengi.
33/45 snúninga.

22.995
FRÁBÆRT VERÐ

MEÐ ÁSLÁTTARNÆMNI
Casio SA47
Hljómborð með 3 áttundir.
100 hljóð. 8 nótna polyfónía. 50 lög til að spila
með. 10 tónverk til að æfa
eftir. Píanó, pípuorgel og
orgel. 5 trommutakkar .

VERÐ

9.995
FRÁBÆRT VERÐ

Casio CTK3200
5 áttunda hljómborð með LCD skjá, 61
nótu, ásláttarnæmni, 400 hljóðum, 150
ryþmum, 48 nótna pólifóníu, 110 lögum,
3ja skrefa kennslu, LCD skjá og Pitch bend
hjóli. Tengi: USB, MIDI, heyrnatól, MP3 og
fótstig. Spennubreytir fylgir.

VERÐ

34.995
FRÁBÆRT VERÐ

Panasonic HCV100
Full HD Digital tökuvél sem
tekur upp á SD/SDHC/SDXC kort.
Tekur í MPEG4-AVC/H.264. MOS
1/5.8" upptökuflaga. Power O.I.S
titringsdeyfir. F1,8/4,0 linsa. 34x
Optical og 42x Intelligent Zoom. 2.7"
LCD skjár. iA Intelligent Auto. Auto
Focus Tracking. Face Detection. 2.0
Dolby Digital hljóð. USB 2.0.

VERÐ

59.995
FRÁBÆRT VERÐ

RAFMAGNSPÍANÓ
Casio CDP120
88 nótna rafmagnspíanó með 48
nótna pólifóníu, 8 hljóðum, AHL
hljómur, tengi fyrir heyrnartól og
pedala. Spennubreytir og pedali
fylgja.

VERÐ

89.995
FRÁBÆRT VERÐ
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Orkuauðlindir og atvinna
Ísland er einstaklega vel ORKUMÁL
hagkvæmnisathuganir
búið að náttúruauðlindhafi verið birtar. Eigum
um sem hægt er að nýta
við að horfa fram hjá
á mengunarlausan hátt,
því að slík nýting skilar
engri atvinnu né virðismeð endurnýjanlegri orku
til almennings og fyrirauka hér á landi ef virkja
á í þessum tilgangi? Þetta
tækja í fyrirséðri framtíð.
Af nýtanlegri orku höfum
er sama hugsunin og ríkti
við beislað um þriðjung og
fyrir áratugum í sjávarútí fyrirliggjandi Ramma- Sigurbjörn
vegi, að selja óunninn fisk
áætlun um orkunýtingu er Svavarsson
úr landi einungis vegna
gert ráð fyrir að hægt sé annar
hærra hráefnisverðs.
að nýta annan þriðjung án varaformanna
Lítill hagur af stóriðju
þess að valda óafturkræf- Samstöðu
um breytingum á náttúru
Ef við höfum lært eitthvað
landsins, þar af er hægt að virkja
af hruninu og atvinnusögu okkar
um helming á næstu 3-5 árum.
þá ættum við að vera gætin og
íhuga vel hvað skilar landinu best
Hvað á að gera við þessa orku?
í atvinnuuppbyggingu. Sérstaklega þarf að vera á verði þegar
Þeir sem vilja ganga lengst í að
öflugir aðilar hvetja til orkuvirkja og sem fyrst sjá helst að
selja hana til orkufrekrar stórfrekra stórframkvæmda í miklum
iðju á lágu verði. Slík hugsun
flýti í einstakar mjög fjárfrekar
er af sama meiði og sú stóriðjufjárfestingar. Slíkar ákvarðanir
eru gjarnan réttlættar með lofstefna sem ríkt hefur allt of lengi,
orðum um aukinn hagvöxt, sem
að framleiða mikið fyrir lítið. Nú
þó þegar nánar er skoðað skilar
hefur Landsvirkjun hafið áróður
erlendum fjárfestum miklu en
fyrir því að selja raforku gegnum sæstreng til Evrópu, ýmist
landinu litlu.
er nefnd sala á nokkur hundruð
Stóriðja hefur skilað íslensku
samfélagi litlum skatttekjum
megavöttum eða sala á árstíðagegnum árin og arðsemi orkubundinni umframorku í kerfinu.
sölu til hennar hefur verið svo
Nú síðast nefndi Landsvirkjun að
léleg að tala má um niðurgreitt
sala gegnum sæstreng gæti skilrafmagnsverð, sé tekið tillit til
að ofsagróða í líkingu við olíugróða Norðmanna, þó að engar
ríkisábyrgðar á lánum til Lands-

virkjunar. Hagur þjóðarinnar af
stóriðju er ekki mikill miðað við
umfang hennar, skattar hafa verið
litlir, arður af fjárfestingu í stóriðju fer úr landi, efnahagsáhrif
lítil í samanburði við aðrar innlendar atvinnugreinar og hagur
af henni í raun mjög lítill ef náttúru-, umhverfis- og mengunarkvótakostnaður er tekinn með í
reikninginn. 1)
Þó að stóriðjan sé að ná útflutningsverðmæti sjávarútvegsins er
hún ekki nema hálfdrættingur
á við sjávarútveginn í hreinum
þjóðartekjum.
Umfangi núverandi stóriðju
verður ekki breytt né lélegum
samningum nema á lengri tíma
en það er mikilvægt að meiri
orka verði ekki nýtt til stóriðju
eða flutt út um sæstreng heldur
til arðsamari nota fyrir þjóðina.
Sköpum atvinnutækifæri
Íslendingar hafa sterka stöðu í
orkumálum og eiga ekki að bíða
eftir lausnum í atvinnumálum
sínum utan frá í formi erlendra
fjárfestinga eða erlendra ráðgjafa. Aukna orkuframleiðslu á að
nýta til uppbyggingar til atvinnugreina á mörgum sviðum og
skapa þeim samkeppnisforskot til
útflutnings og innflutnings. Orkukreppa er skollin á og mun endur-

speglast í síhækkandi orkuverði,
sem leiðir til hærra vöruverðs
á framleiðsluvörum viðskiptalanda okkar. Þar mun rísa hæst
eldsneytiskostnaður á innfluttu
eldsneyti. Hagkvæm og arðsöm
orkuframleiðsla getur skapað
nýjar starfsgreinar og eflt aðrar
sem fyrir eru í stað þess að selja
orkuna úr landi eða til stóriðju.
Vistvæn atvinnustefna
Allar aðstæður eru fyrir hendi
til að nýta orkuna á vistvænni og
arðsamari hátt, m.a. fyrir heilnæma matvælaframleiðslu með
hreinni orku í hreinu umhverfi.
Þar má m.a. nefna:
● Eflingu jarðar-, garð- og ylræktar til útflutnings.
● Fóðurframleiðslu fyrir landbúnað og fiskeldi.
● Áburðarframleiðslu.
● Fiskeldi á landi.
● Mengunarlausan efna- og lífefnaiðnað.
Önnur svið eru m.a. framleiðsla
á innlendum eldsneytisgjöfum í
stað innfluttra.
Allt eru þetta raunhæf markmið. Með markvissri atvinnuuppbyggingu til stuðnings þessum
greinum skapast fljótt fjölbreytt
atvinna fyrir þúsundir manna
víða um land sem mun hafa mikil
margfeldisáhrif í samfélaginu

➜ Stóriðja hefur skilað

íslensku samfélagi litlum
skatttekjum gegnum árin
og arðsemi orkusölu til
hennar hefur verið svo léleg
að tala má um niðurgreitt
rafmagnsverð, sé tekið tillit
til ríkisábyrgðar á lánum til
Landsvirkjunar.

og verða mun arðbærari og vistvænni en stóriðjuverkefni. Stuðningur við uppbyggingu þarf að
vera öflugur í upphafi, t.d. með
ívilnandi skattlagningu og hagstæðum lánum í stað stóriðjunnar og kröfunnar um erlenda fjárfestingu.
Mikilvægt er að atvinnutækifærin verði til utan höfuðborgarsvæðisins og stjórnvöld hafi öfluga atvinnustefnu til að styrkja
landsbyggðina. Tækifæri til að
nýta landfræðilega staðhætti
fara forgörðum vegna minni
áhuga fjármagnsins á minni fjárfestingum á landsbyggðinni og
stjórnvöld verða að jafna slíkan
aðstöðumun.
1) Skýrslan „Mat á arðsemi
orkusölu til stóriðju“. Sjónarrönd
nóv. 2011.

Þríhliða þras eða þjóðarsátt?
KJARAMÁL

Almar Guðmundsson

Margrét Guðmundsdóttir

framkvæmdastjóri
Félags atvinnurekenda

formaður Félags
atvinnurekenda

Gagnkvæm virðing var ekki það
fyrsta sem kom í hugann þegar
Steingrímur J. Sigfússon og Gylfi
Arnbjörnsson mættu í Kastljós sl.

fimmtudag. Þrátt fyrir öll stóru
orðin sem flugu á báðar hendur
í þættinum eru skilaboðin í raun
mun innihaldsríkari: Það leikur
mikill vafi á því að lykilstofnanir
í samfélaginu og stjórnmálamenn
ráði við það verkefni að tryggja
efnahagslega framtíð þjóðarinnar.
„Svik“ og önnur sambærileg hugtök eru ekki hluti af þeirri vegferð.
Hefðbundnar kjaradeilur eiga að
heyra fortíðinni til. Það er hvorki
launþegum né atvinnurekendum
í hag að fara inn í nýtt tímabil
verðbólgu með tilheyrandi kaupmáttarrýrnun. Við getum hins
vegar ekki horft fram hjá því að
kaupmáttur almennings minnkaði verulega eftir hrun, þó svo að

hann hafi tekið við sér aftur eftir
síðustu kjarasamninga. Fyrirtækin standa almennt fremur höllum
fæti og hafa því ekki mikið rými
fyrir frekari launahækkanir.
Staða hins opinbera er vel þekkt
– þar er ekki heldur rými fyrir
hækkanir.
Engin töfralausn til
Það er engin töfralausn til og það
er ekki ábyrgt að skapa falskar
væntingar. Vöxtur í verðmætasköpun, framleiðniaukning og
stöðugt efnahagsumhverfi eru
forsendur fyrir bættum kjörum almennings, fyrirtækja og
hins opinbera. Launahækkanir og úrlausnir annarra mikil-

vægra verkefna við að bæta stöðu
almennings og fyrirtækja verða
að byggja á þessu forsendum.
Stóra verkefnið er að taka höndum
saman við að skapa slíkt umhverfi.
Framhaldið veltur að miklu
leyti á því að okkur takist að leysa
ýmis ágreiningsmál með gagnkvæmri virðingu, að við hindrum
að atvinnulífið lamist vegna verkfalla og að jafnt stjórnvöld sem
launþegar og atvinnurekendur axli
sína ábyrgð og deili kjörum með
öðrum. Það felur í sér að fyrirtæki
og hið opinbera sýni ábyrgð þannig að launþegar geti treyst því að
batnandi afkoma skili sér einnig
til þeirra.
Við vísum til þjóðarsáttarinn-

FJÁRMÁLASTJÓRI ÓSKAST
FYRIR EITT AF UNDRUM VERALDAR
Hefur þú áhuga, metnað og reynslu til að starfa
hjá einu framsæknasta fyrirtæki landsins sem
undirbýr nú sitt næsta vaxtarskeið? Við leitum að
reynslumiklum og jákvæðum einstaklingi til að
sinna starfi fjármálastjóra Bláa Lónsins hf.
Helsta verkefni fjármálastjóra er almenn fjármálastýring, s.s. umsjón með uppgjörsmálum,
lausafjár- og áhættustýring. Að auki mun
fjármálastjóri taka virkan þátt í mótun
framtíðarstefnu Bláa Lónsins hf.
Hjá félaginu starfa um 250 starfsmenn.

HÆFNISKRÖFUR OG MENNTUN
t -ÚHHJMUVSFOEVSTLP§BOEJ
t 7Ó§ULSFZOTMBBGGKÈSNÈMBTUKØSOÓSFLTUSBSVNIWFSå
t 3FZOTMBBGTUBSåÓBM¢KØ§MFHVVNIWFSå
t (Ø§VSTUKØSOBOEJNF§TLâSBGSBNUÓ§BSTâO
t %SJGLSBGUVS NFUOB§VSPHTLJQVMBHTIåMFJLBS
t 'SVNLW§JPHHFUBUJMB§TUBSGBTKÈMGTUUU
Nánari upplýsingar veitir Dagný H. Pétursdóttir,
framkvæmdastjóri, dagny@bluelagoon.is.
Umsóknarfrestur er til 28. desember og eru umsækjendur beðnir
um að senda umsókn í gegnum heimasíðu Bláa Lónsins:
www.bluelagoon.is/Um-fyrirtaekid/Atvinna/

➜ Hefðbundnar kjaradeilur
eiga að heyra fortíðinni til.
Það er hvorki launþegum
né atvinnurekendum í hag
að fara inn í nýtt tímabil
verðbólgu með tilheyrandi
kaupmáttarrýrnun.

ar 1990 og þeirra jákvæðu áhrifa
sem hún hafði á vinnumarkaðinn
og efnahagslífið um langt árabil.
Þar togaði gagnkvæm virðing og
ábyrg hegðun þjóðina upp úr djúpum hjólförum staðlaðrar og staðnaðrar samningagerðar. Nú, 22
árum síðar, þurfum við að komast
upp úr sömu hjólförum.
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Fyrir hverja er Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins?
Eftirfarandi dæmisaga HEILBRIGÐISog ekki væri bókað lengra
úr raunveruleika Heilsu- MÁL
fram í tímann. Hann yrði
gæslu höfuðborgarsvæðþví að hringja aftur á
fimmtudeginum til að fá
isins staðfestir mikilvægi
þess að endurskoða ferla
tíma á föstudeginum.
og vinnubrögð í heilbrigðBeðinn að hringja aftur
iskerfinu á Íslandi. Til að
hámarka nýtingu þekkÞetta gerði maðurinn en
ingar og annarra auðviti menn, þegar ritarinn
linda er ekki nóg að búa
svaraði var allt uppbókað
yfir þeim, heldur verður Helga
hjá viðkomandi heimilisumhverfið og kerfið allt Bragadóttir
lækni á föstudeginum og
að styðja besta verklag. hjúkrunarfræðingur ekki teknar niður bókanir
Fréttir síðustu daga hafa
lengra fram í tímann. Maðbent á atvik í heilbrigðisurinn var því beðinn um að
þjónustunni sem krefjast
hringja aftur á mánudeginum til að panta tíma á þriðjuþess að við rýnum í alla þætti heilbrigðiskerfisins, hvort heldur er
deginum. Þegar hann svo hringdi
þekkingu og færni starfsmanna,
á mánudeginum, s.s. viku eftir
fyrstu tilraun til að fá tíma, var
umhverfið, samskiptin, ferlana eða
enginn bókanlegur tími laus hjá
lög og reglugerðir.
heimilislækninum. Þá var langÉg þekki karlmann á miðjum
aldri, sem hefur alltaf verið heilsulundargeð mannsins á þrotum og
hraustur og því lítið þurft að nota
tjáði hann ritaranum að nú væri
nóg komið, hann væri búinn að
heilbrigðiskerfið, en um daginn
reyna á aðra viku að fá tíma hjá
taldi hann kominn tíma á að hann
færi í almenna læknisskoðun.
heimilislækninum. Ritarinn sagði
Hann ákvað því að panta tíma hjá
þá að afar erfitt væri að fá tíma
sínum heimilislækni. Á mánudegi
hjá þessum heimilislækni þar sem
hringdi hann því á sína heilsuhann væri ekki í fullu starfi og
gæslustöð í þeim tilgangi. Þegar
væri auk þess umsetinn af sjúkhann bar upp erindið við ritarlingum með langvinna sjúkdóma.
ann sem svaraði sagði hún að því
Í ofanálag væri heimilislæknirmiður væru allir tímar bókaðir hjá
inn ekkert við þessa viku þar sem
hann væri á námskeiði.
heimilislækni hans næstu tvo daga

Maðurinn svaraði á móti að það
hefði verið virkilega gott ef honum
hefði verið bent á þetta strax viku
fyrr. Það hvarflaði nú að honum
að e.t.v. væri hreinlega betra og
einfaldara að fara til sérfræðilæknis, kannski væri það skilvirkara. En sérfræðings í hvaða
grein þá? Kannski væri ráðlegt
að tala við heimilislækni símleiðis til að fá ráð um það hvert hann
ætti að snúa sér. Hann spurði því
ritarann hvort einhverjir læknar
væru með símatíma þann daginn. Jú, þrír læknar voru einmitt
með símatíma síðar þennan sama
dag og einn þeirra, læknir A, væri
ekki svo ásetinn. Á slaginu þegar
símatími A hófst hringdi maðurinn
inn. Eftir nokkra stund svaraði ritari stöðvarinnar, ekki læknirinn,
en maðurinn sagðist hafa verið
að reyna að ná í lækni A í símatíma. Ritarinn baðst þá afsökunar,
læknir A væri ekki við í dag, en
hún hefði ekki áttað sig á því þegar
hún benti manninum á að hringja í
lækninn í símatíma hans.
Farsakenndur blær
Þessi leiðangur um heilsugæslukerfið var sannarlega farinn að
taka á sig farsakenndan blæ.
Maðurinn kvaddi því ritarann
og skömmu síðar hringdi hann í

lækni B í símatíma hans. Í þetta
sinn var hann heppinn, eftir u.þ.b.
15 mínútna bið svaraði læknir B
og bar maðurinn upp erindið. Og
viti menn, eftir stutt samtal ráðlagði læknirinn honum að panta
sér tíma hjá heimilislækni. Enn
einu sinni hringdi maðurinn á
heilsugæslustöðina til að fá hinn
eftirsótta tíma hjá heimilislækni.
Hvílík sóun! Er þetta kerfið sem
höfuðborgarbúar þurfa að búa við?
Ég vil taka fram að maðurinn
sagði mér að framkoma starfsfólks heilsugæslunnar hefði verið
með ágætum í öllum þessum símtölum, það hefði verið alúðlegt og
kurteist. Það er bara ekki nóg að
vera með vel meinandi og menntað starfsfólk en götótt kerfi. Það
er ekki góð þjónusta. Þegar upp er
staðið hefði sparast tími og fjármunir fyrir sjúklinginn og heilsugæsluna ef kerfið væri skilvirkara. Ef maðurinn sem um ræðir
hefði strax getað talað við heilbrigðisstarfsmann sem hefði getað
leiðbeint honum, t.d. hjúkrunarfræðing, hefði mátt þjónusta viðkomandi á skilvirkari hátt, beina
honum á réttan stað og jafnvel
bóka strax tíma á heilsugæslunni.
Enn betra væri ef við höfuðborgarbúar og landsmenn allir byggjum við kerfi eins og t.d. þeir gera á

➜ Það er bara ekki nóg

að vera með vel meinandi
og menntað starfsfólk en
götótt kerﬁ. Það er ekki
góð þjónusta. Þegar upp er
staðið hefði sparast tími og
fjármunir fyrir sjúklinginn
og heilsugæsluna ef kerﬁð
væri skilvirkara.

þjónustusvæði Heilbrigðisstofnunarinnar á Blönduósi, þar sem sjúklingar bóka sjálfir sína tíma hjá
heilsugæslunni á veraldarvefnum.
E ft i r þess a fa rs a ken ndu
reynslusögu er mér spurn, fyrir
hverja er heilsugæslan? Hvernig
getur kerfið stutt við þjónustuna
þannig að þekking og tími starfsmanna nýtist sem best fyrir sjúklinga? Þeirri spurningu verður að
svara. Tökum höndum saman, heilbrigðisstarfsmenn, stjórnendur og
stjórnvöld og ráðumst að rót vandans, greinum í hverju hann raunverulega felst, tökum málefnalega
á honum og horfumst í augu við
bestu lausnir. Gerum heilbrigðiskerfið skilvirkara með betri nýtingu mannafla, tækni og tækja. Í
því felst raunveruleg hagræðing
og bætt þjónusta.

159.849.078
Aukakrónur
endurgreiddar
það sem af er ári
A-korthafar hafa fengið endurgreiddar nærri 160 milljónir Aukakróna
það sem af er ári. Aukakrónurnar safnast sjálfkrafa og má nýta í allt
milli himins og jarðar hjá um 300 samstarfsaðilum. Ert þú með A-kort?
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Af hverju skólar, þá sérstaklega framhaldsskólar?
Í seinni tíð hefur það orðið MENNTAMÁL
um langan lærdómsferil
venja að líta á alla starfsem einkennir raungreinsemi hins opinbera sem
ar og stærðfræði.
rekstur sem snýst um hagÞað viðhorf að engin
þekking sé varanleg á í
kvæmni og hagræðingu
það minnsta ekki við um
en ekki yfirlýstan tilgang
raungreinar og stærðstarfseminnar. Þetta hefur
fræði. Þar eru fjölmörg
ekki síst átt við um heilatriði sem ekki munu
brigðiskerfið og skólana.
breytast og eru nauðsynÞessi sýn verður til þess Brynjólfur
leg vegna undirbúnings
að ákafinn í að ná fram Eyjólfsson
hagkvæmni víkur til hlið- eðlisfræðingur og
fyrir háskólanám. Grunnar raunverulegum tilgangi framhaldsskólaskólinn er ekki nægjanlega vel mannaður til að
starfseminnar. Í skólum kennari
hefur þetta orðið til þess
takast á við undirbúningað það er nemendafjöldinn sem
inn og svo virðist sem hugmyndir
lýkur prófum sem telur en innium þarfir og getu nemenda endurspegli þessa staðreynd. Það er
hald námsins er nánast aukaatriði.
alvarlegt að Alþingi skuli hafa
Skólar voru á sínum tíma stofnaðir til að færa þekkinguna frá
sleppt því að taka pólitíska ábyrgð
einni kynslóð til annarrar. Hlutá því hvað það er sem nemandi á
verk skólanna var að varðveita og
hafa farið í gegnum af stærðfræði
auka við þekkingu og dýpka þann
og raungreinum þegar hann lýkur
skilning sem fæst með henni. Og
stúdentsprófi af raungreinabrauthér er komið að spurningunni um
um. Án þessa er það nánast gefið,
framhaldsskólana, sem eru það
sakir þess hve erfitt það hefur
stig í skólakerfinu þar sem búa
reynst að manna raungreinaá nemendur undir starf í hinu
kennslu, að það nám sem nemendalmenna atvinnulífi og háskólaum er ætlað að ljúka í raungreinnám. Hér verður ekki fjallað
um og stærðfræði verður sífellt
um þann vanda sem orðinn er í
minna. Þetta þýðir að þessir nemháskólanámi heldur sérstaklega
endur eru illa undirbúnir fyrir
hugað að þeim vanda sem er uppi
nám í nánast öllum akademískum
vegna viðhorfa um þekkingu og
greinum á sviði náttúruvísinda.

Einnig er hætt við að sífellt færri
nemendur hafi þann undirbúning
sem nauðsynlegur er til að stunda
læknanám.
Ekki djúp þekking
Kennarar í framhaldsskólum
þurfa að ljúka réttindanámi og
það hefur nýlega verið lengt um
eitt ár. Ekki virðist hafa verið gert
ráð fyrir að viðbótarárið sé notað
til að auka við þekkingu verðandi
kennara í þeim fögum sem þeir
eru að fara að kenna í framhaldsskóla. Þetta er vont sakir þess að
sífellt færri ljúka framhaldsnámi í
sinni grein og fara síðan í kennslu.
Þetta veldur því að ekki er djúp
þekking hjá mörgum kennurum
í framhaldsskólum á hvað það er
sem fram undan er hjá tilvonandi
háskólanemum.
Það er orðinn drjúgur hluti
kennara í stærðfræði í framhaldsskólum sem hefur ekkert formlegt
háskólanám í stærðfræði að baki.
Það þætti sennilega ekki viðunandi ef stór hluti íslenskukennara hefði enga háskólamenntun í
íslensku. Í eðlisfræði eru margir
kennarar sem ekki eru eðlisfræðimenntaðir og þeim mun væntanlega fjölga nema menn felli bara
niður kennslu í eðlisfræði í fram-

haldsskólum eins og stefnir í.
Hvert leiðir þetta og hvers vegna
koma enn upp hugmyndir um að
auka menntunarstig þjóðarinnar
með því að stytta og skerða framhaldsskólann? Það skyldi þó ekki
vera vegna hugmynda um að það
sé nóg að veita fólki gráðu án þess
að hugað sé að innihaldinu. Menntunarstig þjóðarinnar batnar ekki
með þessu.
Raunveruleg vandamál
Oft er talað um skapandi greinar og þá virðist ávallt útilokað að
raunvísindi og tækni séu skapandi. Það er ljóst að með formfestu hinnar vísindalegu aðferðar hefur þekking og skilningur
manna á raunheiminum á síðustu
400 árum skapað umhverfi sem
hefur fleytt okkur í vísinda- og
tæknisamfélag nútímans. Samfélagsmiðlarnir eru afurð þessa
en ekki einhvers annars. Þetta
ættu menn að hafa í huga og snúa
sér að því að leysa hin raunverulegu vandamál skólasamfélagsins, sem eru í grundvallaratriðum
tengd slagorðanotkun og skorti á
raunverulegri ögun fyrir nemendur svo þeir átti sig á því hvar geta
og áhugi þeirra er. Framhaldsskóli
fyrir alla þýðir ekki að hvaða nem-

Þriðjudagur » Hjólasprettur

Miðvikudagur » GS skór

Fimmtudagur » 66°Norður

Föstudagur » Eva

Laugardagur » Kaﬃtár

Sunnudagur » ÓB

Mánudagur » BabySam

Þriðjudagur » A4

hluti kennara í stærðfræði í
framhaldsskólum sem hefur
ekkert formlegt háskólanám
í stærðfræði að baki.

andi sem er geti farið í hvaða nám
sem er með árangri. Þetta er nauðsynlegt að hafa í huga, það er ekki
nóg að hafa áhuga á að verða læknir eða verkfræðingur ef maður
hefur ekki hæfileika eða hugarfar
sem þarf til að stunda námið. Þá er
betra að finna sér stall sem hæfir.
Síðan í byrjun aldarinnar hefur
verulegur niðurskurður orðið hjá
framhaldsskólunum og ekki verður séð að vilji sé til að búa þeim
fjárhag sem dugir til að út úr
þeim streymi vel undirbúið fólk
til háskólanna. Það væri því vænlegra að stjórnmálamenn gæfu
það til kynna hvað það er sem
þeir telja viðunandi að nemendur
kunni og geti við lok framhaldsskóla. Núverandi lög, sem hafa
verið að þvælast fyrir frá árinu
2008, hafa einfaldlega ekki í sér
svar við þessu. Það er eitt að ætla
að láta alla ljúka framhaldsskóla
og annað að tryggja framtíð vísinda- og tæknisamfélagsins.

JÓNSSON & LE’MACKS

•

jl.is

•

SÍA

Mánudagur » Krónan

➜ Það er orðinn drjúgur

Miðvikudagur » Olís

Fimmtudagur » Caruso

Það er auðvelt að safna.
Þú færð Aukakrónur fyrir:
 alla innlenda veltu af kreditkorti
 viðskipti við samstarfsaðila
 þjónustuþætti hjá Landsbankanum
Nánar á aukakronur.is

Landsbankinn

landsbankinn.is

410 4000
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Baldur Ragnarsson tónlistarmaður

Kristín Jónsdóttir
Parísardama

Ólafur Páll Gunnarsson
útvarpsmaður

Jólagleði og Hobbiti

Jólaglögg og jólalykt

Jólagestir og
skólafélagar

„Ég verð að árita plötu Skálmaldar í Kringlunni í
dag og svo höldum við sambýlismennirnir mikla
jólagleði heima hjá okkur í kvöld. Á morgun ætla
ég svo að kíkja á Hobbitann í bíó.“

„Eftir skutl með krakkana
mæti ég kát í jólaglögg hjá
íslenskri vinkonu. Piparkökubakstur á morgun, það vantar
alveg íslensku lyktina hér.“

„Í dag ætla ég á Jólagesti
Björgvins. Svo hitti ég gamla
skólafélaga frá Akranesi á
bar í Reykjavík í kvöld.“

Sandra Hrafnhildur
Harðardóttir, stofnandi
Vonarnistis

Piparkökur og vínyll
„Ég ætla að baka piparkökur
og skreyta þær líka. Rölta svo
í bæinn til að finna einhverjar góðar jólaplötur á vínyl.“

FER Í ÚTSVARIÐ
Í JANÚAR MEÐ
SIMMA
Þóra Arnórsdóttir varð ekki forseti Íslands en hún stjórnar
stóru heimili og vinnur að verðugum verkefnum bæði
innan þess og utan, meðal annars heimildarmynd.
Gunnþóra
Gunnarsdóttir
gun@frettabladid.is

H

in sjö mánaða Ásdís Hulda,
sem Þóra eignaðist í vor í
miðri kosningabaráttu,
sefur úti í vagni en „stóra
Ásdís“ frænka hennar
hlustar eftir henni meðan
viðtalið fer fram. „Litla Ásdís heitir eftir þeirri stóru. Það er mjög gott.
Þannig erum við búin að tryggja okkur
barnapössun!“ segir Þóra hlæjandi.
Eiginmaður hennar, Svavar Halldórsson, fréttamaður RÚV, er í vinnunni og
hin börnin fimm í skóla og leikskóla.
Hvernig skyldi svo Þóru hafa liðið
frá því forsetaframboðinu lauk? „Alveg
prýðilega,“ svarar hún að bragði. „Allt
hefur gengið ákaflega vel. Auðvitað
er brjálað að gera. Bara það að kaupa
þetta hús á árinu sér okkur fyrir eilífðarverkefnum. Svavar er orðinn mjög
góður í að smíða veggi, stiga og fleira.“
Um tveggja hæða raðhús í Hafnarfirði
er að ræða og í kjallaranum hafa þau
hjón útbúið tvær leiguíbúðir. Þóra segir
átta manna fjölskylduna vel komast
fyrir á þeim 158 fermetrum sem eftir
eru. „Þetta er spurning um skipulag,
vilja og hjartarúm,“ segir hún brosandi.
Venjulegur dagur á þessu stóra heimili hefst fyrir klukkan sjö. „Þá eru allir
reknir á fætur,“ eins og húsfreyjan
orðar það. „Svavar er oftast á vöktum
frá 8 til 20 og tekur strætó um 7.30 en
ég keyri stelpurnar upp í Salaskóla í
Kópavogi, þar sem þær eru í áttunda,
níunda og tíunda bekk. Svo fer ég með
sjö ára soninn í skólann hér í hverfinu
og fjögurra ára dótturina í leikskólann.
Þetta er svona 50-60 mínútna rúntur,
sú litla er auðvitað með mér og oftast
er hún sofnuð þegar við komum heim.“
Þóra er í fæðingarorlofi að hluta
til. Mörg verk falla til á stóru heimili, þvottur af átta manns er til dæmis

mikill að vöxtum. Síðdegis tekur við
aðstoð með heimanám og skutl í fimleika og flaututíma. Af og til heldur
hún fyrirlestra fyrir hópa útlendinga,
undir yfirskriftinni Ísland og Íslendingar fyrir og eftir hrun, auk þess að
stýra ráðstefnum og fundum. Aðalverkefnið utan heimilisstarfa er þó
gerð heimildarmyndar um bændur í
Ísafjarðardjúpi, fyrir RÚV, með „stóru
Ásdísi“ Ólafsdóttur. „Það er hluti af
púsluspilinu,“ segir hún glaðlega. „Við
hófum tökur í fyrrahaust á mynd um
bændur í Inndjúpinu, frá Skötufirði og
inn úr. Jóhannes Jónsson, tökumaður á
Ísafirði, er að vinna þetta með okkur.
Við tókum viðtöl við alla sem eru eftir
með einhvern búrekstur, því þeim fer
mjög fækkandi og ljóst að hefðbundinn búskapur, eins og hann hefur verið
frá landnámi, er þarna að hverfa.“
Þóra segir þær Ásdísi Ólafs búnar
að eiga dásamlegar stundir í Djúpinu
því viðmælendurnir séu fjölbreytt og
skemmtileg flóra. „Þetta verður frábær
mynd þegar hún verður tilbúin. Ég get
alveg lofað því,“ segir hún.
Þóra upplýsir líka að við fáum brátt
að sjá hana á skjánum. „Ég fer í Útsvarið í janúar með Simma, svo mikið veit
ég,“ segir hún. „Ég er búin að vinna hjá
RÚV síðan 1998, með smá hléum. Það
er frábær vinnustaður og ég á þar góða
félaga á öllum hæðum. En við Svavar
fáum nýjar hugmyndir á hverjum degi.
Við gætum hugsað okkur að fara til
Afríku, reka gistiheimili úti í sveit – en
líka halda áfram við það sem við höfum
verið að gera.“ Langar hana kannski að
búa inni í Djúpi? „Hluta úr árinu, já. En
ég gæti ekki hugsað mér að vera þar
að vetrinum og þurfa að senda börnin í
skólann alla leið til Hólmavíkur.“
Jólaundirbúningurinn er byrjaður hjá Þóru og hún kveðst njóta hans
í botn. „Ég býst ekki við að fá marga
svona desembermánuði heima við og
nú ætla ég að gera allt sem á að gera á
aðventu, án þess að vera í stressi.“

GYRTU SKÁLMARNAR, DRENGUR!
Undanfarið hefur ein tískubóla verið
allsráðandi meðal ungra herramanna
hér á landi sem og í nágrannalöndum
okkar. Það er að draga sokkana upp
og gyrða buxnaskálmarnar ofan í.
Þessi tíska á við um ullarsokka og
gönguskó jafnt sem íþróttaskó og
venjulega sokka, sem þýðir að hún er
ekki bundin við neina sérstaka árstíð.
Heildarútlitið fær skemmtilegan
blæ, sérstaklega þegar sokkarnir
eru skrautlegir. Afleiðing þessarar
tískubólu er að herramenn eru farnir
að vanda valið á sokkum og hvítir
íþróttasokkar eru á undanhaldi, við
fögnuð tískuspekinga.

➜ „Litla Ásdís heitir eftir þeirri stóru. Það er mjög gott.
Þannig erum við búin að tryggja okkur barnapössun!“

Eigum til afgreiðslu fyrir áramót og
tollabreytingu nýja bíla á frábærum verðum

Nýr Jeep Grand Cherokee Dísel, Bensín eða Bensín/Metan 4x4

Nýr Dodge Durango Crew og Citadale V6 og V8
Bensín eða Bensín/Metan 4x4

Laredo X útfærslan

Dodge Durango Crew V6

Nýr sparneytinn og aflmikil V6, 290 hö mótor með eyðslu í
langkeyrslu aðeins 10,2 L/100km
Fjarstart, lyklalaust aðgengi og ræsing.
Premium leðuráklæði. Panorama glerþak með lúgu.
Digital miðstöð með loftkælingu.
Alpine hljómkerfi, 506w, 9 hátalarar + bassabox. Útvarp með DVD,
CD og hörðum diski til að vista tónlistina á beint af CD disk eða USB
minnislykli, bluetooth fyrir símann en einnig hægt að spila tónlist
þráðlaust beint úr símanum, einnig er leðurklætt aðgerðastýri,
Bakkmyndavél og fjarlægðaskynjarar að aftan.
Quadra Trac II, mjög fullkomið fjórhjóladrif með lágt drif.
Hleðslujafnari., Dráttarbeisli

Nýr sparneytinn og aflmikil V6, 290 hö mótor með eyðslu í
langkeyrslu aðeins 10,2 L/100km og
Fjarstart, lyklalaust aðgengi og ræsing.
Fjórhjóladrif með millikassa.
Glersóllúga, Rafdrifinn afturhleri.
Digital miðstöð með loftkælingu og auka miðstöð afturí.
Alpine hljómkerfi, 506w, 9 hátalarar. Útvarp með DVD, CD og
hörðum diski til að vista tónlistina á beint af CD disk eða USB minnislykli,
bluetooth fyrir símann en einnig hægt að spila tónlist þráðlaust
beint úr símanum, einnig er leðurklætt aðgerðastýri
Bakkmyndavél og fjarlægðaskynjarar að aftan.

Verð aðeins 7.900 þús.kr

Verð aðeins 9.990 þús.kr
Dodge Durango Citadel V6 og V8. Búnaður umfram Crew:
Limited Dísel 241hö útfærslan. Búnaður umfram Laredo X:
Xenon framljós, 20“ álfelgur
Fjarlægðaskynjarar að framan
Rafmagns afturhleri Ofl.

Verð aðeins 11.390 þús.kr

Leðursæti með hita og kælingu
DVD skjár fyrir aftursæti, Xenon ljós
Hraðastillir sem skynjar og fylgir bílnum fyrir framan
Árekstrarvari sem skynjar bíl í blinda punktinum
20“ krómfelgur Ofl.
Citadale er til með 3,6 V6, 290 hö mótor og 5,7 V8 Hemi, 360hö

Verð frá aðeins 8.990 þús.kr

Nýr Ford F350 King Ranch

Nýr GMC Sierra Denali 3500HD

Það þarf ekki að fara mörgum orðum um afl eða styrk F350 bílsins

Denali er flottasta útfærslan sem GMC framleiðir og hlaðinn lúxubúnaði, hituð og
kæld leður framsæti með rafmagns stillingum á 12 vegu, bakkmyndavél,upphitað
viðarklætt aðgerðarstýri, fjarstart, topplúgu omfl.

- 100% rafmagnsdriflæsingu í afturdrif og margar aðrar nýungar bæði í útliti
og tækni.
- Vélin er sú hljóðlátasta á HD markaðnum 6,7 lítra Power Stroke V8 Turbo
disel vél, 400 hestöfl.
- Torqshift 6 gíra sjálfskipting með overdrive.
- Advance Track/RSC fullkomið stöðuleikakerfi og Automatic towing stability
and control skynjareinnig aftanívagninn og stillir sig sjálfkrafa inná hann.
- Það slær enginn við King Ranch leðrinu, einnig er allur lúxus til staðar, hituð
og kæld rafmagnsæti með minni og 10 stillingum, bakkmyndavél, frábært
hljóðkerfi, tveggja svæða sjálvirk miðstöð omfl.
- Króm pakki sem inniheldur 20” krómfelgur, króm spegla, 6” breiðum króm
gangbretti ofl.
- Einnig er klæðningu í pallinum, King Ranch gólfmottur og ef menn vilja
vönduðustugerð af pallhúsi þar sem læsingin er tengd við fjarstýrðu
samlæsingu bílsins.
Viðmiðun tegund / Stærðir
Dodge Durango
Jeep Grand Cherokee
Toyota Landcruiser 150
Toyota Landcruiser 200

Lengd
5.075
4.820
4.760
4.950

Breidd
1.925
1.943
1.885
1.970

Hæð
1.801
1.730
1.845
1.865

Hjólhaf
3.043
2.916
2.790
2.850

Útbúnaður og gerð bílanna getur verið frábrugðinn myndum í auglýsingu

Hæð frá jörðu
2.057
2.184
2.050
2.260

- Sjálfstæð fjöðrun að framan sem gerir hann bæði liprari og mýkri en
samkeppnis aðilana, einnig er 100% rafmagnsdriflæsing að aftan.
- Vélin er hljóðlát Duramax Disel 6.6 lítra V8 Turbo, 397 hestafla.
- Sjálfskiptingin er Allison 1000 series 6 gíra með overdrive.
- Stapiltrack fullkomið stöðuleikakerfi, kerfið skynjar einnig aftanívagninn og
stillir sig sjálfkrafa inná hann.
- 6” breiðum krómuðum gangbrettum, klæðningu í pallinn, vetramottur og ef
menn vilja vönduðustu gerð af pallhúsi þar sem læsingin er tengd við
fjarstýrðu samlæsingu bílsins.
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Þetta
stingandi
augnaráð
Björn Thors er maður ekki einhamur. Hann er
þjóðinni í fersku minni sem Viktor í Pressu 3 og
æfir nú stíft eitt stærsta hlutverk leiklistarsögunnar, sjálfan Macbeth. Illmennin virðast vera
að verða hans sérsvið, en hann hefur einnig
leikið elskhuga á borð við Þormóð Kolbrúnarskáld í Gerplu. Hann segir lykilatriði að finna hið
góða í persónunum sem hann leikur.
Friðrika
Benónýsdóttir
friðrikab@frettabladid.is

B

yrjum á hefðbundinni
íslenskri ættfræðispurningu. Hvaða
leggur Thorsættarinnar
stendur að þér? „Pabbi
minn heitir Björn Thors,
tæknimaður á Morgunblaðinu,
mamma heitir Bryndís Lúðvíksdóttir og vinnur núna hjá Unicef.
Afi og nafni minn, Björn Thors,
var blaðamaður á Morgunblaðinu
og amma var Helga Valtýsdóttir
leikkona. Björn eldri var sonur
Kjartans Thors sem var sonur
Thors Jensen. Er þetta nóg ættfærsla?“
Já, takk. Aðeins meira ættartengt samt. Var það amma þín
Helga sem olli því að þú fórst út
í leiklistina? „Ég kynntist ömmu
aldrei, hún var dáin þegar ég
fæddist. Hún var bara ung kona
þegar hún féll úr krabbameini. En
það er nú samt engu að síður sennilega hennar vegna sem ég er í leikhúsinu. Kannski ekki síst vegna
einhvers helgiljóma sem fellur á
mann frá börnum hennar. Það lék
um leikhúsið einhver rómantík og
söknuður í huga fjölskyldunnar.“
Hvenær byrjaðirðu svo að leika?
„Ég hef eiginlega alltaf leikið. Var
leikandi sem barn heima í stigaganginum í Breiðholtinu fyrir
stóru systur mína og vini hennar.
Notaði hvert tækifæri. Fjórtán,
fimmtán ára byrjaði ég síðan hjá
henni Maríu Reyndal í félagsmiðstöðinni í Tónabæ. Þar settum við
upp sýningar sem voru mjög metnaðarfullar, til dæmis Slúðrið eftir
Flosa Ólafsson, Lísu í Undralandi
og fleiri. Þetta var frábær hópur,
mikil og dramatísk dýnamík og
allir tilbúnir til að leggja allt undir
til að sýningin yrði sem best. Það
var ekki síst það sem heillaði mig
við leikhúsið og heillar mig enn
í dag. Þessi leitun að fullkomnun
og viljinn til að breyta einhverju.
Stundum tekst það, það verða til
töfrar og að upplifa þá er eitthvað
sem enginn gleymir.“
Pólitískara en predikun
Trúirðu enn að leikhúsið geti
breytt heiminum? „Ég held að ef
þú vilt þá geti allt breytt heiminum. Þetta samtal okkar hér getur
breytt heiminum. Manneskjan
getur breytt heiminum. Leikhúsið er engin valdastofnun. Það
er ekki vettvangur til að breyta
samfélaginu að öðru leyti en því
að öll samskipti eru til þess fallin
að dreifa hugmyndum. Samtalið í
sjálfu sér er svo mikilvægt til að
koma hugmyndum á framfæri, tjá
tilfinningar og tjá skoðanir fólks,
praktisera málfrelsi og stinga á
kýlum samfélagsins, tala um það

sem er fallegt og tala um það sem
er ljótt. Þannig að, já, leikhúsið
getur breytt samfélaginu og heiminum, en það geta líka lítið bréf
eða kallinn á kassanum gert. Leikhúsið er bara miðill þar sem 500
manns hittast eina kvöldstund og
tala saman og þegar vel tekst til
er enginn ósnortinn í húsinu. Það
er náttúrulega það sem er merkilegast við leikhúsið. Ef þú nærð að
snerta við manneskju þá gleymir
hún því aldrei.“
Finnst þér að leikhúsið eigi að
vera pólitískt? „Mér fannst það
sem ungum manni. Við vorum
öll skólasystkinin í leiklistarskólanum á þeim tíma undir sterkum
áhrifum frá þýska leikhúsinu sem
er mjög kalt og pólitískt og enn
undir sterkum áhrifum frá Brecht,
sem beinlínis notaði leikhúsið til að
koma pólitískum boðskap til skila.
Við trúðum því að þessi kuldi og
framandgerving gæfi okkur sterkari rödd, það er farið beint á punktinn sem á að predika og hamrað
á honum, það er bara ein rétt
skoðun. Ég er ekki mjög hrifinn af
þessari aðferð í dag því í grunninn
finnst mér hún lítilsvirðandi við
áhorfendur. Að segja þverskurði
þjóðfélagsins hvað honum eigi að
finnast finnst mér ekki ganga upp.
Vel skrifað drama er í eðli sínu
hugvíkkandi og á að geta gefið þér
sjónarhorn á stöðu fólks hvort sem
er í öðrum heimum eða í íbúðinni
við hliðina á þér. Ég er á því að ef
þú nærð að hreyfa við manneskju
þá sé það miklu pólitískara en einhver predikun. Hið stóra verkefni leikhússins, og raunar allra
lista, er að vinna með mennskuna.
Ef listin nær að kjarna manneskjunnar og að byggja á sönnum tilfinningum þá virkar hún og hefur
áhrif.“
Kostir og gallar
Nú erum við komin aðeins inn
á hliðargötu. Hvað tók við eftir
Tónabæ? „Þá fór ég í Menntaskólann við Hamrahlíð. Þar var ég í
leikfélaginu öll árin og kynntist
konunni minni, Unni Ösp Stefánsdóttur. Eftir það stofnuðum við
leikfélag sem hét Leikskólinn og
síðan lá leiðin í leiklistarskólann.
Þannig að þetta er nokkuð samfelld brú frá unglingsárunum til
dagsins í dag.“
Unnur Ösp er dóttir Stefáns
Baldurssonar leikstjóra og Þórunnar Sigurðardóttur, leikskálds og
Listahátíðarforkólfs. Er einhvern
tíma talað um eitthvað annað en
leiklist í þessari fjölskyldu? „Það
er mjög mikið talað um leikhús
og menningu, já. Það fylgja því
auðvitað bæði kostir og gallar að
vera á sama starfsvettvangi en að
geta rætt starf sitt og áhugamál af
ástríðu og innlifun við fjölskyldu
sína, bæði eiginkonu og stórfjölskyldu, og fá þar algjöran skilning
er ómetanlegt.“

KÓNGURINN Macbeth

er færður til nútímans
í þessari uppfærslu.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
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ÍSLENSKIR MACBETHAR Í ÓLÍKUM UPPFÆRSLUM

1977

1989

1994

2003

2008

PÉTUR
EINARSSON
Leikfélag Reykjavíkur

ERLINGUR
GÍSLASON
Alþýðuleikhúsið

ÞÓR
TULINIUS
Frú Emilía

ÓLAFUR KJARTAN
SIGURÐARSON
Íslenska óperan

STEFÁN HALLUR
STEFÁNSSON
Þjóðleikhúsið

Þið eigið tvö börn, eiga þau
einhvern séns á því að verða annað
en leikarar? „Það vona ég. Ég hef
oft heyrt leikara segja að þeir
ætli sko ekki að halda leikhúsinu
að börnunum sínum. Ég skil það
vel að þetta er ekki fag sem þú
vilt þröngva fólki inn í, frekar en
önnur fög. Til þess að ná árangri í
þessu starfi þarftu að vera drifinn
áfram af ástríðu fyrir faginu og
miðlinum. Ég vona bara að börnin
mín velji sér fag út frá eigin brjósti
og sínu áhugasviði og vilja.“
Þau eru ekki komin á svið enn
þá? „Fimm ára og sjö mánaða?
Nei. Og ég mun ekki halda því að
þeim. Þau verða að velja það sjálf
ef þau vilja.“

skref áfram og svo annað aftur
á bak. Eins og Macbeth. Hann er
sannfærður um það hvert hann vill
fara, en hann er ekki alveg viss um
aðferðirnar. Að taka að sér svona
hlutverk nánast bugar mann af
efa. Ég verð að vera alveg hundrað
prósenta viss um að það sé rétt
fyrir mig áður en ég tek hlutverk.
En þessu hlutverki fylgdu enn
fleiri efasemdir en vanalega. Á ég
að gera þetta svona eða hinsegin?
Er ég of ungur til að leika þetta? Á
ég að … og svo framvegis. Efinn er
hins vegar jákvætt afl. Það verða
allir að takast á við hann til að geta
stigið næsta skref. Þegar Macbeth
blindast endanlega og hættir að
efast er hann alveg glataður.“
Hann er hressilega hvattur
áfram af konu sinni, eigið þið það
líka sameiginlegt? „Konan mín
er mjög hvetjandi og styður mig
í öllu, en hún er ekki nein framadrottning, alls ekki. Við bara
styðjum hvort annað hundrað prósent. Framinn skiptir líka sífellt
minna máli eftir því sem maður
verður eldri. Þá fer maður meira
að sinna því sem skiptir raunverulegu máli.“ Sem er? „Bara lífið og
tilveran og börnin og fjölskyldan.
Við verðum fyrst og fremst að
vera manneskjur og biluð metnaðargirnd setur þig á sama stað og
Macbeth, sem missir sjónar á því
sem kannski skiptir mestu máli.“

Ekki nógu mikill „lover“
Skiptum aftur um gír. Þú ert svolítið að festast í hlutverki vonda
kallsins. Kanntu skýringu á því?
„Það er nú það. Ég held meira að
segja að ég sé að skjóta enn fastari rótum í því. Öll hlutverk sem
ég hef fengið á þessu ári eru á
því registeri. Ég er að leika Macbeth núna, var að leika einhvern
fjöldamorðingja í sjónvarpsseríu í
Frakklandi í sumar og þar á undan
var það dópistinn í Pressu. Ég veit
ekki hvað veldur þessu. Ætli það
sé ekki þetta stingandi augnaráð
eins og skrifað var í einhverjum
leikdómi. Útlit og innræti kannski?
Nei nei, ég vona nú ekki.“
Hefurðu aldrei fengið að leika
elskhugann? „Jú, jú. Ég lék Þormóð Kolbrúnarskáld í Gerplu til
dæmis, hann er nú aldeilis elskhugi. Ég fékk reyndar gagnrýni
fyrir það að vera ekki nógu mikill
„lover“ á sviðinu. Það virðist vera
eitthvað í fasi mínu og leikstíl sem
fólki finnst ekki samræmast þeim
hugmyndum sem það gerir sér um
elskhugann. Ég teikna persónurnar
dálítið skýrum dráttum og kannski
þess vegna sem hlutverk illmennanna verða frekar á vegi manns.“
En Macbeth er nú ekki beint illmenni, er það? „Nei. Það er reyndar lykilatriði í nálgun við allar
rullur að sjá það góða í einstaklingnum. Allt drama fjallar um
fólk og fólk er í eðli sínu gott, þótt
nýjustu rannsóknir bendi kannski
til annars. Ef farið er vel með
okkur frá barnæsku þá verðum
við góðar manneskjur. Það sem
við burðumst með alla ævi, hvort
sem það eru uppákomur eða uppeldi eða aðrar ytri aðstæður, mótar
okkur hins vegar og gerir okkur
að þeim sem við erum. Macbeth
er ekki illur í grunninn, hann er
metnaðarfullur og kannski gráðugur, en hann er væntanlega líka
mótaður af ytri aðstæðum. Lestirnir sem við berum með okkur
mótast af umhverfi okkar og í
hans tilfelli er kannski stærri
synd að flaska á lífinu en að drepa
einhvern á leiðinni. Hann vill ná
sínum markmiðum, það er það
sem drífur hann áfram. Þau hjónin
eru bæði mjög metnaðargjörn og
sýkjast smátt og smátt af þessari
grimmd sem á endanum gengur
frá þeim.“
Efinn lykilatriði
Hann er samt alltaf fullur af efasemdum. „Það er lykilatriðið við
þennan karakter, að efast. Efann
eigum við sameiginlegan, ég og
hann. Það fylgir reyndar mínu
starfi, held ég. Þetta er algjörlega
tvípóla starf: þú efast og svo ertu
alveg viss í þinni sök. Ferð eitt

Sun-blaðamennska
Það komst í fréttir að þið leikstjórinn, Benedict Andrews, hefðuð lent
í rifrildi. Viltu eitthvað tjá þig um
það? „Fréttablaðið skrifaði um það
stóra grein, já. Það kom mér mikið
á óvart. Ég minnist þess ekki að
hafa séð svona grein í íslensku
blaði. Eitthvert innanhúsrifrildi
úr leikhúsinu komið á hálfsíðu í
blöðunum. Mér finnst þetta alveg
galið. Hvenær hækkaði síðast einhver róminn á ritstjórninni hjá
ykkur? Hvenær hvessti ritstjórinn
sig síðast við blaðamennina sína?
Gerist svona ekki á öllum vinnustöðum? Af hverju er þetta frétt?
Ég hugsaði bara: „Jæja, svo Sunblaðamennskan er mætt hingað.
Hvenær ætli ljósmyndararnir
fari að hanga fyrir utan húsið hjá
manni og taka myndir af börnunum manns?“ Þetta er alveg galið.
Kannski tengist þessi umfjöllun
því að það er verið að setja upp
Macbeth ég veit það ekki.“
Vel á minnst, þú hefur ekkert
orðið var við bölvunina sem hvílir
á leikritinu? „Það eru allir mjög
meðvitaðir um hana. Meira í gríni
kannski, en þó ekki alfarið. En auðvitað hefur þessi svokallaða bölvun
áhrif á okkur öll. Það er allt sem
kemur upp á tengt henni. Ég var
um daginn að ganga niður tröppur
Þjóðleikhússins með dóttur mína,
sem er sjö mánaða, flaug á rassinn
og pompaði niður allar tröppurnar með ungbarnið í fanginu. Sem
hefði auðvitað bara verið venjulegt
hálkuslys ef ég hefði verið að leika
eitthvað annað en var umsvifalaust
tengt bölvuninni.“
Frumsýning á annan í jólum.
Hvað tekur við hjá þér eftir að sýningum lýkur? „Ég er að vinna að
bíómynd með Berki Sigþórssyni,
vini mínum, og er svo að fara að
leika í annarri bíómynd sem Hafsteinn Gunnar Sigurðsson leikstýrir og Huldar Breiðfjörð skrifar
með honum. Förum örugglega í
tökur á henni næsta vor, vestur á
fjörðum.“

SKOSKA LEIKRITIÐ

„Auðvitað hefur þessi
svokallaða bölvun
áhrif á okkur öll.”

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

➜ Dæmi um bölvunina
Mikil bölvun er sögð fylgja Macbeth og virðist þá einu gilda hvort um er að ræða kvikmyndun sögunnar, uppsetningu í leikhúsi eða óperuflutning á verkinu. Þykir það eitt að nefna leikritið á nafn vera varhugavert.
Sir Laurence Olivier mátti þakka sínum sæla fyrir að verða ekki undir þungum leiktjöldum sem hrundu niður úr
loftinu þegar verkið var fært upp í Old Vic-leikhúsinu árið 1937, en leikstjóri þeirrar sýningar veiktist á meðan á
æfingum stóð og lést stuttu síðar úr hjartaáfalli. Þegar John Gielgud lék Macbeth 1942 dóu tvær nornanna í verkinu á sviðinu. Á Bermúdaeyjum kviknaði í leikmyndinni árið 1950 og margir leikaranna brenndust illa. Á sjöunda
áratugnum var ferðaleikhópur að afhlaða flutningabíl í Höfðaborg þegar ókunnugur maður kom og spurði hvaða
verk ætti að sýna. „Macbeth“ var svarið og í sömu mund féll spíra af bílnum og stakkst í gegnum spyrjandann. Þá
munaði minnstu að leikarinn Peter O‘Toole félli fram af björgum þegar sagan var kvikmynduð 1980 og mótleikkona
hans slasaðist í umferðarslysi á sama tíma.
Úr Morgunblaðinu 02.02.1988



Hjá okkur ﬁnnast gjaﬁrnar

Vélin fæst
í mörgum litum.
Verð frá kr. 82.990

JÓLAT
JÓLATILBOÐ
TILBOÐ



4.990

Fjöldi aukahluta á Kitchenaid hrærivélina fáanlegur, sleikiarmur, grænmetiskvörn, hakkavél, berjapressa, sítruspressa, pastagerðavél og fleira.

*MWWPIV4IVJIGXIZIV]XMQI

Severin ES3560
600w safapressa með 1740 ml safaíláti.
Öryggisloki Stálsía og stálhnífur. Stál.

VERÐ 12.990
12 990

Severin PC3751
Poppkornsvél sem býr til poppkorn með
heitu lofti á 2,5 mínútum.

VERÐ 4.990
4 990

Fissler 15730228100
Vönduð 28cm panna með sterkri viðloðunarfrírri
húð. Virkar á allar gerðir af eldavélum.

VERÐ 9.990
9 990

Aviken 904
Hágæða 1000w vöfflujárn
með hitastilli sem gerir 4 hjartlaga vöfflur. Lætur
vita með ljósi þegar vaffla er tilbúin. Jöfn og hröð
hitun, vöfflujárn fyrir kröfuharða.

VERÐ 14.990
14 990
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VERÐ 24.990
24 990

VERÐ 24.990
24 990
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Saeco Xsmall

SeverinKa5987

Sjálfvirk 1500w kaffivél. 1,5 lítrar.
15 bör. Hitaplata. Flóunarstútur.

VERÐ 22.990
22 990

• Sjálfvirk kaffivél
• Ketill úr ryðfríu stáli
• Kvörn úr keramík
• Panarello flóunarstútur
• Baunahólf: 170 gr

Saeco Intelia
• Vatnstankur: 1 líter
• Korgskúffa: 8 bollar
• Þrýstingur: 15 bör
• Til heimilisnotkunar
• 1400 wött

VERÐ 69.990
69 990

WilliamBounds salt- og piparkvarnir í úrvali

• Sjálfvirk kaffivél
• Ketill úr ryðfríu stáli
• Kvörn úr keramík
• Panarello flóunarstútur
• Baunahólf: 300g
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VERÐ 9.990
9 990

CE

VERÐ 16.990
16 990

Severin AS3950
Áleggshnífur. 130w rafmagnshnífur.
Stálhnífur sem sker frá 0-20mm þykkt.
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Fissler 60030004000
Vitaquick 4,5 lítra hraðsuðupottur. Hraðari eldun
og varðveitir vítamín í mat betur en við venjulega
suðu. Má einnig nota sem venjulegan pott.

E

Severin KA5700
1450w Café Caprice KAFFIKANNA sem sýður
vatnið. Dropastoppari. Tekur 8-12 bolla.

Fissler
8006608001
Signum hnífasett með
7 hnífum. 7,5sm Afhýðingarhnífur, 9sm
Grænmetishnífur, 11,5sm Tómathnífur, 15sm
Úrbeiningarhnífur, 20sm Kjöthnífur, 20sm
Alhliðahnífur og 21sm Brauðhnífur.
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Saeco Syntia
• Vatnstankur: 1,5 lítrar
• Korgskúffa: 10 bollar
• Þrýstingur: 15 bör
• Til heimilisnotkunar
• 1400 wött

VERÐ 79.990
79 990

• Sjálfvirk stafræn kaffivél
• 2 katlar úr ryðfríu stáli
• Kvörn úr keramík
• Sjálfvirk flóunarkanna
• Baunahólf: 250g

• Vatnstankur: 1,2 lítrar
• Korgskúffa: 8 bollar
• Þrýstingur: 15 bör
• Til heimilisnotkunar
• 1400 wött

VERÐ 129.990
129 990
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FÓLK ÓTTAÐIST LENGI ANNAÐ TYRKJARÁN

HELLUR FALLNAR Í BYRGI

Inni í stórum
helli í Eldvarpahrauni
gæti fjöldi
manns falið
sig, en hlaðinn
kantur gerir að
ekki er hægt
að sjá inn
fyrir nema fara
ofan í hellinn.
Mögulega
hefur hellirinn
verið útbúinn
sem felustaður
af ótta fólks
við endurtekin
Tyrkjarán.

VIÐ REFAGILDRU

Ómar Smári
bendir á
hvernig hellur
hafa fallið
ofan í byrgi
sem fáir vita
af í Eldborgarhrauni.
Einu sporin í
mosanum við
byrgið eru eftir
Ómar Smára
sjálfan.

Hér sýnir
Ómar Smári
hvernig hraunhella fellur
fyrir op á
fornri hlaðinni
refagildru
í Eldvarpahrauni.

Gengu fram á óþekktar minjar
Ómar Smári Ármannsson, aðstoðaryfirlögregluþjónn, fornleifafræðingur og áhugamaður um náttúru og menjar á Reykjanesi, telur að mannvistarleyfar í Eldvarpahrauni við Grindavík kunni að vera enn eldri en talið er. Í félagi við annan gekk
hann fyrir nokkrum árum fram á byrgi sem enginn hefur komið nálægt í hundruð ára. Hann leiddi blaðamann og Gunnar
V. Andrésson ljósmyndara um svæðið og fræddi um kenningar sínar. Minjarnar séu „Tortóla“ verkafólks við útgerð.
Óli Kristján
Ármannsson
olikr@frettabladid.is

F

ornminjar í Eldvarpahrauni þarf
að rannsaka mun betur áður en
tekin er ákvörðun um aðrar framkvæmdir á svæðinu, sem er í nýtingarflokki í drögum að rammaáætlun. Eldvörp eru norðvestur af
Grindavík, ekki ýkja langt frá Bláa lóninu.
Þar er að finna lítt rannsakaðar mannvistarleifar.
„Og aldrei að vita hvað annað kæmi í ljós
ef fram færi gagnger rannsókn á svæðinu,“
segir Ómar Smári Ármannsson, aðstoðaryfirlögregluþjónn á höfuðborgarsvæðinu og
fornleifafræðingur, sem safnað hefur margvíslegum fróðleik um náttúrufar og minjar
á Reykjanesi. Hann telur að minjar sem er
að finna í Eldvörpum séu jafnvel enn eldri
en leitt hefur verið líkum að áður, því þær
kunni að tengjast útgerð í Grindavík, en
heimildir eru um verstöð þar frá miðöldum,
allt frá tólftu og fram á fimmtándu öld.
„Menn hafa velt upp alls konar hugmyndum um þessi hlöðnu byrgi, þar á meðal
hvort þarna kunni að hafa verið felustaðir
sem fólk hafi komið sér upp eftir Tyrkjarán
af ótta við fleiri árásir,“ segir hann, en telur
sjálfur útilokað að þarna sé um einhverja
mannabústaði að ræða, einkum smæðar
þeirra vegna.
„Mér finnst líklegra að þarna hafi verið
fiskigeymslur. Nokkurs konar „Tortóla“
þess tíma þar sem verkafólk gat skotið
fiski undan og sótt í þegar vistir þraut um
veturinn. Sækja mátti þarna fisk og fara
með hvort heldur sem er í Básenda eða til
Grindavíkur.“ Básendar voru fyrrum kaupstaður og útræði á vestanverðum Reykjanesskaga.
„Fólk þurfti ekkert að hlaða sér felustaði
þarna í hrauninu þar sem nóg er um rúmgóða hella þar sem fjöldi fólks hefur getað
látið fyrirberast.“
Fundu áður óþekkt byrgi
Um leið áréttar Ómar Smári að kenningar
þessar kalli allar á mun meiri rannsóknir til
þess að nálgast megi lausnina á þeirri ráðgátu sem þessar mannvistarleifar í Eldvörpum eru. Standist kenningin um undanskotið gæti þarna hins vegar verið um að ræða
mannvistarleyfar frá því ekki löngu eftir að
gaus síðast í eldvörpum 1228.
Þá segir Ómar Smári annað benda til þess
að hlöðnu byrgin hafi verið notuð undir eitthvað matarkyns. Á svæðinu eru nefnilega
um sjötíu hlaðnar refagildrur sem enn sjást.
„Og þá hafa menn viljað koma í veg fyrir að
refurinn kæmist í eitthvað.“ Að auki voru
refaskinn allmikil verðmæti hér áður fyrr
og því eftir nokkru að slægjast með því að
veiða refinn.
Eins bendir staðsetning byrgjanna til
þess að um felustaði af einhverju tagi hafi
verið að ræða. „Það fer enginn hingað lengst
inn í torfarið hraun án einhvers sérstaks
erindis,“ segir Ómar Smári. Enda er það svo
að jafnvel nú, með vegi í grennd og göngufólk ágætlega búið, að handleggur er að
komast að byrgjunum.
Nokkur hlaðin byrgi eru þekkt í Eldvarpahrauni og greinilegt að þangað hefur
göngufólk komið til að skoða þau. Það svæði

ELDVÖRP Nærri Grindavík er einstæð röð gíga sem nefnast Eldvörp. Þar gaus síðast árið 1226.

hefur verið þekkt frá því það fannst aftur,
að sögn Ómars Smára, árið 1872. Seinna
fjallaði Ómar Ragnarsson svo um það í
einum af Stiklu-þáttum sínum í Sjónvarpinu. Alls er þar að finna um tólf hleðslur, að
sögn Ómars Smára, byrgi og refagildrur.
Ómar Smári og félagi hans Óskar Sævarsson römbuðu svo fram á tvö til viðbótar
nokkru fjær árið 2006 í einni af gönguferðum þeirra. „Það var eiginlega Óskar sem
rak augun í þetta þar sem við stóðum þarna
á gjábarminum. Eru þetta ekki hús, sagði
hann og benti? Jú, sagði ég. Tvö!“ Einu sporin í mosanum við þessi byrgi eru eftir Ómar
sjálfan. „Þarna væri kjörið að taka jarðvegssýni í öðru hvoru byrginu til aldursgreiningar,“ segir hann.
Verðgildi svæðisins gæti aukist
Byrgin eru hlaðin úr hraunhellum. „Síðan
hefur verið hlaðið rekaviði ofan á og fergt
með hraunhellum. Við þetta myndast
kjöraðstæður til að geyma þurrkaðan fisk,
annað hvort í stæðum eða hengja hann í
rjáfur,“ segir Ómar Smári, en hraunið er
náttúrulega þannig að ofan í það hverfur
raki og svo blæs í gegn um hellurnar sem
hjálpar til við að halda fiskinum þurrum.
„Ofan í þessum byrgjum má núna sjá hellurnar sem hafa hrunið ofan í þau þegar

rekaviðurinn hefur fúnað undan þeim í aldanna rás.“
Byrgin eru svo ekki einu leifarnar um
mannvistir í hrauninu. Ekki langt frá borholu HS Orku í Eldvörpum er að finna stóran helli þar sem fjöldi fólks gæti látið fyrir
berast. „Og inni í hellinum er hlaðinn garður þannig að ekki sést hvað er fyrir innan,“
segir Ómar Smári. Alveg ofan í borholunni
er svo svokallaður Brauðhellir, en hann
opnaðist þegar jarðýta braut ofan af honum
við framkvæmdir á svæðinu. „En hitaveitan
má eiga það að þeir gengu vel frá í kring um
hann og pössuðu upp á hann eftir að hann
kom í ljós.“ Áður var bara á hellinum lítið op
og mikil gufa í honum og hiti sem væntanlega hefur verið nýttur til að seyða brauð og
nafnið af því dregið, en í hellinum má líka
sjá fornar hleðslur.
„Allt þetta svæði þarf að kanna í leit að
fornminjum,“ segir Ómar Smári og telur að
varlega þurfi að fara í frekari orkuvinnslu í
Eldvörpum. Í drögum að rammaáætlun eru
Eldvörp í nýtingarflokki og áform uppi um
að reisa þar allt að fimmtíu megavatta jarðhitavirkjun. „Ef þetta fær að vera óraskað
í eitt til tvö hundruð ár þá margfaldast
verðgildið í náttúruperlum eins og þessum.
Nálægðin við þéttbýli gefur svæðinu líka
aukið gildi.“

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

➜ Ekki lengur hægt að slá
hann út af borðinu sem
amatör
Ómar Smári Ármannsson er aðstoðaryfirlögregluþjónn í
lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu og
fornleifafræðingur.
Hann er sérstakur
áhugamaður um
gönguleiðir, náttúru og
sögu Reykjanesskagans
og heldur úti ferðavefnum Ferlir.is, þar
sem boðið er upp á margvíslegan fróðleik
um svæðið, auk skipulegra gönguferða
fyrir smærri og stærri hópa. Fram kemur á
vefnum að upphaflega hafi FERLIR staðið
fyrir „FErðahóp Rannsóknardeildar Lögreglunnar Í Reykjavík“ sem hóf starfsemi
árið 1999. Verkefnið vatt svo upp á sig.
„Og ég fór í fornleifafræði, svona til þess
að fræðimennirnir gætu ekki slegið mig
af borðinu sem áhugamann,“ segir Ómar
Smári kankvís.

Útkallsbækur Óttars Sveinssonar eru eitt vinsælasta lesefni Íslendinga
Snjóﬂóðin í Neskaupstað 1974 eru einn sögulegasti
sögulega atburður síðustu aldar. Í nýju Útkallsbókinni segja íbúarnir
frá því hvað raunverulega gerðist í magnþrunginni atburðarás um jólaleytið. Piltur lokast inni í þröngu svartholi
í 20 klukkustundir og veit ekki hvar hann er. Hann er talinn af. Vörubílstjóri berst langt út í sjó með ﬂóðinu og fær
hjartaáfall á hafsbotni. Maður sem missir eiginkonu og tvö börn lýsir ástandinu og hjúkrunarkona greinir frá
ótrúlegum atburðum á sjúkrahúsinu. Starfsmaður Frystishússins, sem var nær dauða en líﬁ, segir frá komu
sinni til himnaríkis.
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Mér finnst stór
jafnaðarmannaflokkur
eiga að reyna vinstra
samstarf sem fyrsta kost.
Árni Páll Árnason
formannsframbjóðandi

VILL BREYTINGAR Árni Páll Árnason segist sækjast eftir umboði til að breyta. Hann vill ekki leiða flokkinn sem meðreiðarflokk úreltra stjórnmála.

➜ Vinstri eða hægri?
Árni Páll er gjarnan flokkaður til
hægri í Samfylkingunni. Hann
segist aldrei hafa séð menn geta
bent á ummæli eða skoðanir
hans sem styðji þá flokkun. Hann
eigi til að mynda marga vini
í forystu norrænna jafnaðarmannaflokka og geti fullvissað
hverja sem er um að þeir séu
ekki vinstra megin við hann.
Slíkir merkimiðar leiði hins vegar
hugann að því að hugmyndin á
bak við Samfylkinguna sem flokk
sé ekki sjálfgefin.
„Hugmyndin að baki Samfylkingunni var sú að við myndum
hætta svona uppnefnum. Þetta
eru uppnefnin sem leiddu til
áhrifaleysis vinstri flokka um
áratugi, vegna þess að allir voru
alltaf að flokka hverjir aðra eftir
einhverjum tilbúnum merkimiðum. Þetta endaði í þeim
ógöngum sem mín fjölskylda
upplifði–og áreiðanlega margar
aðrar–að kjósa í eitt skiptið fjóra
ólíka flokka en vera sammála um
allt sem máli skiptir.
Uppnefni og dilkadráttur af
þessum toga er tilræði við tilvist
Samfylkingarinnar. Samfylkingin
á að rúma fjölbreytt viðhorf–
annars er hún ekki Samfylking.
Þess vegna fórum við af stað í
hana. Fyrirheitið um Samfylkinguna er fordómalaust samtal
um alla hluti og niðurstaða á forsendum almannahagsmuna, sem
við erum tilbúin að berjast fyrir.“

FRÉTTABLAÐIÐ/VILLI

Kyrrstaða er ekki valkostur
Árni Páll Árnason sækist eftir formennsku í Samfylkingunni. Hann segir vinstri stjórn alltaf eiga að vera fyrsta valkost og
vill umboð til breytinga. Jafnaðarmenn verði að hafa þrek til erfiðra ákvarðana.

Kolbeinn Óttarsson Proppé
kolbeinn@frettabladid.is

S

amfylkingin kýs sér formann í
janúar og Árni Páll Árnason, fyrrum félagsmálaráðherra og efnahags- og viðskiptaráðherra, hefur
gefið kost á sér, ásamt Guðbjarti
Hannessyni. Árni Páll fór út úr
ríkisstjórn um áramótin, en hafði í haust
sigur í prófkjöri í Suðvesturkjördæmi gegn
Katrínu Júlíus dóttur fjármálaráðherra.
Hvað kemur til að hann sækist eftir forystu í flokknum?
„Ég vil gefa kost á mér og mínum kröftum til að leiða Samfylkinguna á þessum
umbrotatímum. Ég held að flokkurinn og
þjóðin þurfi á því að halda að hafa öflugt
stjórnmálaafl sem vinnur með fordómalausum hætti á forsendum klassískrar jafnaðarstefnu og berst fyrir raunhæfum lausnum
á þeim flóknu viðfangsefnum sem við er að
etja.
Þjóðin á mikið undir því að það takist
vel til. Við lifum óvissutíma. Fólk upplifir
eðlilega vaxandi vonleysi þegar áhrifin af
hruninu eru orðin að fullu ljós, laun hafa
lækkað og eru ekki að fara að hækka. Lánin
hafa hækkað og standa þar föst og skattbyrðin hefur þyngst.
Efnahagslegt sjálfstæði okkar var í stórhættu fyrir nokkrum árum og getur enn
brugðið til beggja vona með það. Ríkið er
mikið skuldsett og við erum læst í höftum,
án fullnægjandi tengsla við hið alþjóðlega
umhverfi. Efnahagsmál, atvinnumál og
tengsl okkar við aðrar þjóðir verða helstu
verkefni næstu ára og ekkert verður leyst
ef heildarsýn vantar. Að þessu vil ég vinna.
Við þurfum raunhæfar lausnir en ekki
loforðakapphlaup. Við þurfum vöxt í efnahagslífið á sjálfbærum forsendum og góð
starfsskilyrði helstu vaxtargreina. Við
þurfum að mæta þörf okkar fyrir góða
opinbera þjónustu, án tillits til efnahags,
og mæta með sanngjörnum hætti kröfum
þeirra fjölmennu kvennastétta, sem veita
þjónustuna, um bættan starfsaðbúnað og
betri kjör. En samt getum við ekki aukið
ríkisútgjöld á næstu árum. Við verðum að
greiða niður skuldir og búa í haginn fyrir
framtíðina.“
Fáfengileg stjórnmál
Árni Páll segir að gríðarlega miklu máli
skipti hverjir takist á við þessi flóknu verk-

efni. Samfylkingin verði að leiða þá vinnu á
forsendum hefðbundinnar jafnaðarmennsku.
En hefur hann leitt að því hugann lengi að
sækjast eftir formennsku í flokknum?
„Nei. Og ákvörðunin réðst af ástæðum sem
ég hefði aldrei getað ímyndað mér þegar ég
settist á þing 2007. Reynslan af stjórnmálastarfi í hruninu breytti mér. Fáfengileiki
stjórnmálanna sem hefðbundins samkvæmisleiks hefur orðið mér ljósari allt þetta kjörtímabil. Hugmyndin um vegtyllur vegtyllanna vegna hefur orðið mér fjarlægari.
Að sama skapi hefur aukist óþol mitt fyrir
meðvirkni og fyrir því að vera með bara til
að vera með. Mér finnst þjóð sem hefur gengið í gegnum svona miklar umbreytingar eiga
það skilið að fá raunveruleg svör og raunverulegt efnisríkt samtal en ekki loforðaglamur
og karp. Alls staðar þar sem ég kem þráir
fólk þetta; hreinskilið, innihaldsríkt og opið
samtal.
Þess vegna er ég alveg einlægur þegar ég
segi: ég vil umboð til að breyta. Ég vil ekki
leiða flokkinn sem meðreiðarflokk úreltra og
ónýtra stjórnmála.“
Ertu að segja að hann sé það í dag?
„Hann er auðvitað hluti af stjórnmálakerfinu, en það er í okkar valdi að breyta því
miklu meira en við höfum gert. Samfylkingin
var stofnuð til höfuðs úreltri stjórnmálamenningu og á að vera í fararbroddi opinna
og valddreifðra vinnubragða. Við erum stór
og fjölbreyttur flokkur og eigum ekki að vera
feimin við það heldur nýta kosti fjölbreytninnar.
Valdataumarnir eru þarna og við verðum
að þora að taka í þá. Ef við tökum ekki í þá
heldur samfélagið bara áfram að þróast án

okkar áhrifa. Jafnaðarmenn verða að þora
að hafa áhrif á samfélagsþróunina, taka til
sín völdin og breyta samfélaginu sjálfir með
almannahagsmuni að leiðarljósi.
Verstu dæmin um afturför í velferðarþjónustu í nágrannalöndum okkar hafa orðið
þegar jafnaðarmenn hafa ekki treyst sér til
að leiða umbótaferlið sjálfir og leyft hagsmunaaðilum, óheftum markaðsöflum og
fulltrúum sérhagsmuna að ráða ferðinni.
Veröldin stendur ekki kyrr þó jafnaðarmenn
treysti sér ekki til að móta samfélagið. Þá
heldur samfélagið bara áfram að þroskast, á
öðrum forsendum.
Spurningin er bara þessi: þorum við sem
jafnaðarmenn að hasla okkur völlinn, eða
ætlum við að halda áfram að halda fallegar
ræður og leyfa markaðsöflunum og hagsmunaaðilunum að fara sínu fram.
Jafnaðarmenn um alla Evrópu standa nú
eftir fjármálakreppuna frammi fyrir algerlega nýjum veruleika, rétt eins og við. Samfélagið sem við byggðum um alla Evrópu í
kjölfar kreppunnar miklu er í upplausn. Það
er þýðingarlaust að láta eins og gærdagurinn
geti haldið áfram endalaust. Við verðum að
svara kröfum nýrra tíma, rétt eins og Héðinn, Vilmundur landlæknir og Haraldur Guðmundsson gerðu svo vel á sinni tíð.“
Vinstri stjórn
Samfylkingin hefur verið í stjórn með
Vinstri grænum á þessu kjörtímabili. Hvaða
óskir hefur Árni Páll varðandi samstarfsaðila?
„Mér finnst stór jafnaðarmannaflokkur
eiga að reyna vinstra samstarf sem fyrsta
kost. Staða Samfylkingarinnar í skoðana-

Verðum að þora
Árni Páll segist ófeiminn við að nota hugtök sem mörgum finnst gamaldags og klisjukennd.
Hann líti til að mynda á baráttuna fyrir aðild að Evrópusambandinu sem áframhald af
aldalangri stéttabaráttu og kröfu íslensks verkalýðs um að losna undan oki vistarbands og
síðar launa sem greidd voru í inneignarnótum hjá kaupmanninum. Enn fái Íslendingar borgað
í inneignarnótum, sem heiti nú íslenska krónan, en skuldi í alvörupeningum sem tengdir eru
raunverulegum verðmætum.
Hann segir Samfylkinguna hafa litast af því að hafa lent í erfiðum verkefnum á ótrúlegum
tímum.
„Manni leið alla daga eins og maður væri að drukkna, með kökkinn í hálsinum og fannst
maður aldrei vera nógu lengi í vinnunni. Þetta var þannig tilfinning. Svo biðu manns jafn erfið
verkefni daginn eftir. Á nokkrum dögum þurfti að taka ákvarðanir sem venjulega hefðu verið
teknar að undangengnum tveggja mánaða undirbúningi, hver um sig. Og maður var kannski að
taka margar slíkar á viku. Það gleðilega var að finna samt svigrúm til þess að taka á alvarlegum
velferðarvanda, eins og atvinnuleysi ungs fólks og koma af stað byggingu hjúkrunarheimila um
allt land, sem ekki var hægt að byggja meðan smjör draup af hverju strái.
Auðvitað litaði þetta ástand okkur öll og þetta hefur litað flokkinn, en það er mikilvægt að
við festumst ekki í því verklagi sem leiddi af þessu neyðarástandi. Við vorum stofnuð til að
vera öðruvísi flokkur.“

könnunum í dag vekur hins vegar upp
verulegar efasemdir um það að hún verði í
aðstöðu til þess að leiða ríkisstjórn. Flokkur
með 20 prósent mun tæplega leiða nokkra
ríkisstjórn, hans bíður bara hækjuhlutverk.
Það er því verk að vinna fram að næstu kosningum.
Treystum við okkur til þess að tala við
þann mikla fjölda fólks sem bíður eftir
stjórnmálaafli með ný vinnubrögð og sterka
sýn um hvert skuli halda og er tilbúið til að
leggja traust á trúverðugt stjórnmálaafl og
nýta afl alls þessa fólks til að mynda breiðfylkingu sem getur skilað árangri fyrir þjóðina í heild? Eða leikum við biðleiki og kjósum frekar ímyndað öryggi fortíðarinnar og
kyrrstöðuna, en sættum okkur þá líka við
að missa af því sögulega tækifæri að leiða
þjóðina áfram á óvissutímum.“
Fordómalaust samtal
Hvernig sér Árni Páll Samfylkinguna þróast,
verði hann formaður?
„Ég held að það sé mjög mikilvægt að hún
hafi þrek til þess að nýta þessa miklu styrkleika, að vera þessi fjölbreytta hreyfing og
ekki hræðast það eða fela, heldur njóta þess.
Samfylkingin á einfaldlega að geta verið
sterkari en aðrir flokkar vegna þess að hún
býr að mjög fjölbreyttum rótum. Hjá okkur
eiga allir að eiga rödd. En til að þetta gerist
verður að virða öll sjónarmið og ræða hluti
með opnum hætti áður en komist er að niðurstöðu.
Samtal er ekki afsökun fyrir athafnaleysi,
heldur nauðsynleg forsenda skynsamlegrar
niðurstöðu. Að samtalinu loknu þarf að komast að niðurstöðu, taka ákvarðanir og ég
treysti mér til þess. Og ég treysti mér líka
til að vinna niðurstöðu Samfylkingarinnar
brautargengi í samvinnu við aðra flokka.“
Árni Páll segir að lykilatriði Samfylkingarinnar eigi að vera loforð um fordómalaust
samtal. Allt það fjölbreytta fólk sem skipar
flokkinn eigi að finna sér þar stað og vera
stolt af flokknum.
„Við þurfum ekki forystumann sem snýr
baki við þjóðinni, horfir á þingflokkinn og
lítur á sig sem sáttasemjara ólíkra hópa í
dægurþrasi. Við þurfum forystumann sem
treystir sér til að snúa sér að þjóðinni, tala
hana á sitt band og fylkja öllum flokknum að
baki sér um framtíðarsýn jafnaðarmanna og
raunveruleg verkefni á hennar grunni. Af
verkunum verðum við dæmd, en ekki orðunum.
Kyrrstaða er ekki valkostur fyrir jafnaðarflokk eins og Samfylkinguna. Okkur er eiginlegt að sækja fram fyrir betra samfélagi, en
ekki að verja óbreytt ástand.“

Íslensku Húðdroparnir
um allan heim
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ÞEKKTIR LISTAMENN FRÁ KATALÓNÍU
Anton Gaudí

Joan Miró

Salvador Dalí

Pablo Picasso

Antoni Tàpies

(1852-1926)

(1893-1983)

(1904-1989)

(1881– 1973)

(1923-2012)

Gaudí er meðal
þekktustu
arkitekta
heims, enda
hafði hann svo
einstakt stílbragð
að fæstir gleyma verkum hans
sem hafa þau augum litið. Gaudí
setti mark sitt á Barcelona,
þar sem einstakur stíll hans
einkennir margar byggingar í
borginni. Frægust þeirra er La
Sagrada Família.

Listmálarinn,
myndhöggvarinn og leirlistamaðurinn
Joan Miró
fæddist í Barcelona. Hann taldist til súrrealískra
listamanna en í verkum hans
endurspeglaðist líka katalónskt
þjóðarstolt. Safn honum til
heiðurs starfrækt í Barcelona,
Fundació Joan Miró.

Annar þekktur
súrrealisti,
hinn sérstæði
Salvador Dalí,
var Katalóníumaður, en hann
fæddist í borginni Figueres
norður af Barcelona. Hann var
þekktastur fyrir málverk sín, en
fékkst líka við höggmyndagerð,
kvikmyndagerð og ljósmyndun.

Pablo Picasso,
listmálari
og myndhöggvari, flutti
til Barcelona
fjögurra ára.
Áhugi á myndlist frá Afríku varð
til þess að myndlist Picassos
þróaðist út í það sem síðar var
kallað kúbismi. 1907 sýndi hann
verkið Les Demoiselles d‘Avignon
sem markar upphaf þeirrar
listastefnu, þótt hún næði ekki
hátindi sínum fyrr en tveimur
árum síðar.

Myndlistamaðurinn
Antoni Tàpies
var Katalóníumaður. Tàpies
var undir sterkum
áhrifum frá súrrealískum málurum í upphafi ferils síns, en
síðar meir þróaði hann eigið
myndmál. Flest verka hans eru úr
hversdagslegum hlutum, fundnu
efni, mold, sandi, jarðvegi,
þurrkuðu blóði og steinryki.

KATALÓNÍA ER EKKI SPÁNN Þessa yfirlýsingu
hafði einhver málað stórum stöfum á gangstíg
í hinum fræga Gaudí-garði í Barcelona.

ALGENG SJÓN La Estelada, merki um sjálfstæðisþrána, hangir fyrir utan glugga

fjölmargra Katalóníubúa.

BLESS, SPÁNN Ein og hálf milljón manns marseraði um götur Barcelona þann 11. september síðastliðinn og krafðist sjálfstæðis
frá Spáni. Þetta voru fjölmennustu mótmæli í sögu borgarinnar.
MYNDIR/HÓLMFRÍÐUR HELGA SIGURÐARDÓTTIR

VELKOMIN Þ
TIL SPÁNAR
„Láttu þetta ekki út úr þér við hvern sem er,“
sagði konan ávítandi við Íslending sem lýsti
því yfir að hann væri himinlifandi yfir að
vera fluttur til Spánar. „Þú ert í Katalóníu,
vinkona. Ekki á Spáni.“

að dvelur enginn lengi
í Katalóníu án þess
að verða þess var hve
mikill sjálfstæðishugur
ríkir í þessu mikilvæga sjálfsstjórnarhéraði á norðausturhluta Spánar um
þessar mundir. Stutt gönguferð um
götur höfuðborgarinnar Barcelona nægir til að skynja stemninguna. Þú horfir upp fyrir þig og
getur verið nokkuð viss um að reka
augun í sjálfstæðisfánann, „Estelada“, sem fjöldi íbúa hefur strengt
utan á híbýli sín og gefur til kynna
að viðkomandi er sjálfstæðissinni.
Veggspjöld og mismetnaðarfull
graff-verk víða um borg hvetja fólk
til samstöðu og aðgerða. Dveljir
þú í borginni í nokkrar vikur er
líklegt að tækifæri gefist til að
upplifa mótmæli þar sem þúsundir
manna marsera um göturnar til að
mótmæla niðurskurði ríkisstjórnar
Spánar og efnahagsástandinu
almennt. Þar er fáninn líka með
í för, enda virðast mótmæli gegn
miðstjórninni í Madríd og sjálfstæðisbaráttan að mörgu leyti vera

tvær hliðar á sama peningi í Katalóníu.

Frakkland

Minnir á Ísland eftir hrun
Umræðan og stemningin hér
KATALÓNÍA
í Katalóníu kallar að sumu
leyti á hugrenningatengsl við
Spánn
Ísland eftir hrun. Hér ríkir
óvissa og vonleysi, margir
Portúgal
hafa misst vinnuna og þeir
sem eru svo heppnir að hafa
vinnu halda fast í hana og
sætta sig við aukið vinnuálag
og lægri laun. Fréttatímar
sjónvarps og greinar dagblaða
Helmingur ungs fólks án vinnu
fjalla vart um annað en niðurskurð
Þótt margt sé svipað í umræðog aðra fylgifiska kreppu og með
unni er ástandið hér að flestu leyti
slæðast persónulegar harmasögur,
alvarlegra en það nokkurn tímtil dæmis af fólki sem tekið hefur
ann varð á Íslandi. Atvinnuleysi
eigið líf eftir að hafa lent í óyfirer um 22,5 prósent, mest meðal
stíganlegum fjárhagsvandræðum.
ungs fólks undir 25 ára aldri, en
Tímarit birta greinar á borð við:
um helmingur þess er atvinnu„Börn og kreppa – hvernig á að
laus. Talað er um „ni-ni“-kynslóðtala um fátækt við börn“ og „Tíu
ina, sem stendur fyrir „ni estudia,
leiðir til að tolla í tískunni án þess
ni trabaja“, og lýsir tilveru þeirra
að eyða krónu í ný föt“. Greinar
sem stunda ekki nám eða hafa
sem gætu auðveldlega hafa verið
lokið námi en fá ekki vinnu.
þýddar upp úr íslenskum tímaSkuldir Katalóníu eru gríðarritum árið 2009.
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KATALÓNSKI KÚKARINN
Þegar jólin nálgast verður
lítill kúkandi karl áberandi
í gjafavöruverslunum í
Barcelona. Þetta er Kúkarinn, El caganer, og honum
þykir mörgum Katalóníumönnum
ómissandi að stilla upp á meðal
annarra skrautmuna um jól.
Kúkarinn er vinsæll safngripur
og fæst í mörgum útgáfum.
Til er kúkandi Elvis, kúkandi
Obama og kúkandi Angela
Merkel, svo einhver dæmi
séu nefnd. Nýjasti Kúkarinn í
hópnum er að sjálfsögðu sjálfstæðissinni í takt við tíðarandann
og styður sig við sjálfstæðisfána
þar sem hann léttir á sér.

FINNA SAMHLJÓM MEÐ ÍSLENDINGUM
Eftirfarandi samræður áttu sér stað á stigagangi nýja heimilis
okkar brottfluttu Íslendinganna skömmu eftir flutningana til
Barcelona: „Já, svo þið eruð Íslendingarnir – ykkur tókst það!“
Við horfðum spurnaraugum á þennan hressa nýja nágranna
okkar, enda alls kostar ómeðvituð um að hafa tekist nokkur
skapaður hlutur sem þessum mann gæti verið kunnugt um.
„Þið sögðuð bless við Dani. Við ætlum líka að segja bless,“
sagði hann þá, bauð okkur velkomin í húsið og stökk upp á
næstu hæð í nokkrum laufléttum skrefum.
Margir sjálfstæðissinnar hér í Katalóníu þekkja sögu Íslands,
smáþjóðarinnar sem sleit sig úr sambandi við Dani. Ef Íslendingum tókst það þá hljótum við að geta það líka, segja þeir.
Íslendingar eru líka þekktir fyrir að hafa hafnað Icesave-samningunum, sem þótti bera vott um að þeir létu ekki auðkýfinga
kúga sig. Þá eru furðumargir meðvitaðir um að á Íslandi hafi
stjórnmálamenn og auðkýfingar verið lögsóttir eftir hrun og að
ný stjórnarskrá sé í smíðum.

VISCA ISLANDIA Lifi Ísland stendur á þessum fána sem hangir utan á yfirgefnu húsi
sem stjórnleysingjar hafa eignað sér í Gracia-hverfi í Barcelona.

MYND/HÓLMFRÍÐUR HELGA SIGURÐARDÓTTIR

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

MYND/HÓLMFRÍÐUR HELGA SIGURÐARDÓTTIR

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

ALLTUMLYKJANDI SJÁLFSTÆÐISBYLGJA Hér sjást fylgismenn Arturs Mas, forseta heimastjórnarinnar og formanns hægriflokksins CiU, bera risastóran sjálfstæðisfána yfir höfði sér, á kosningafundi skömmu fyrir

kosningar sem fram fóru í Katalóníu í lok nóvember. Það er ómögulegt að ganga lengra en fáeina metra í Barcelona um þessar mundir án þess að reka augun í sjálfstæðisfánann.

legar, nema 40 milljörðum evra
eða um 6.600 milljörðum íslenskra
króna, og í sumarlok neyddist héraðið til að sækja um aðstoð í neyðarsjóð sem stjórnvöld í Madríd
settu á laggirnar til að aðstoða
sjálfsstjórnarhéruðin á Spáni.
Það er þessi vonlausa staða og
vonbrigði með viðbrögð stjórnvalda í Madríd við vandræðum
Katalóníu sem hefur glætt sjálfstæðisbaráttu héraðsins nýju
lífi, en hún hefur sótt í sig veðrið
undanfarin þrjú ár og náði nýjum
hæðum 11. september síðastliðinn,
á þjóðhátíðardegi Katalóníu, þegar
allt að 1,5 milljón manns safnaðist
saman í miðborg Barcelona og
krafðist sjálfstæðis.
Æ fleiri hafa sannfærst um að
Katalóníu væri betur borgið sjálfstæðri heldur en sem hluta Spánar,
enda er hún ríkasti hluti landsins
og flytur út gríðarlega mikið af
vörum og þjónustu. Fólki svíður
það hversu miklir skattar renna til
Madríd og finnst of lítið koma til
baka. En þeir eru samt margir sem
efast um að rétt sé að slíta sambandinu á svo viðkvæmum tíma í

efnahagslífinu. Enn aðrir vilja alls
ekki að leiðir skilji og telja Katalóníu þarfnast Spánar jafn mikið
og Spánn þarfnast hennar.
Katalónía – best í heimi!
Hvorum megin borðsins sem íbúar
Katalóníu sitja virðast þeir upp
til hópa stoltir af sinni menningu
og vilja hlúa að henni. Katalónska
er tungumálið sem hér er talað og
hljómar eins og einhvers konar
blanda af ítölsku og spænsku. Þeim
fer fjölgandi sem kæra sig ekki um
að nota spænsku, eða réttara sagt
kastilísku, í daglegum samskiptum
og á mörgum veitingastöðum eru
matseðlar eingöngu á katalónsku.
Þjóðarstoltið lýsir sér líka í því
að vörur úr héraðinu eru kyrfilega merktar. Það er engu líkara
en að ekkert jafnist á við landbúnaðarframleiðslu Katalóníumanna,
hún sé hollari, betri og ferskari
en annar matur. Annað dæmi sem
kallar á samanburð við Ísland.
Í kosningum í lok nóvember síðastliðnum gerðu frambjóðendur
margir hverjir út á þjóðarstoltið.
Sá sem gekk lengst þar var án vafa

Artur Mas, forseti heimastjórnarinnar og formaður hægriflokksins
CiU, sem að lokinni kröfugöngunni
11. september setti skyndilega
þjóðaratkvæðagreiðslu um framtíðarsamband Katalóníu við Spán
á oddinn. Á auglýsingaspjöldum á
götum úti og framan á bæklingum
sem bornir voru í hvert hús birtist
hann með hendur útbreiddar eins
og frelsarinn sjálfur og horfði
ákveðinn fram á við. Að baki
honum blöktu sjálfstæðisfánar.
Myndmálið var ekki flókið: Fylgið
mér og ég mun gjöra yður frjáls.
Óvissa um þjóðaratkvæðagreiðslu
Að formaðurinn skyldi stilla sér
upp á þennan máta þurfti ekki
að koma á óvart, enda hafði hann
rofið þing og boðað til kosninganna
til að freista þess að ná hreinum
meirihluta á þingi. Þannig hefði
hann fengið umboð kjósenda til að
krefjast þjóðaratkvæðagreiðslu
um sjálfstæði Katalóníu og hefði
óhræddur getað haldið áfram að
skera niður í velferðarkerfinu.
Þó að flokkur hans héldi naumlega völdum var ósigur fólginn í

sigrinum. Svo fór að CiU tapaði 12
þingmönnum á ævintýrinu, úr 62
í 50. Artur Mas ofmat augljóslega
stöðu sína, en hins vegar bættu
sjálfstæðissinnar á þinginu stöðu
sína í heildina. Nú stendur Mas
frammi fyrir því að þurfa helst
að mynda meirihluta með vinstriflokknum ERC, sem berst vissulega fyrir sjálfstæði, en hefur andstyggð á niðurskurðaráætlunum
CiU og hafa látið ganga mjög á
eftir sér um að setjast í stjórn með
flokknum. Nýjustu tíðindi benda
þó til þess að samkomulag muni
nást á milli flokkanna.
Eitt er þó víst, að litríku fánarnir munu enn um sinn blakta
yfir veðursælum torgum Barcelona, hvort sem hún verður
nokkurn tíma höfuðborg sjálfstæðs ríkis eður ei. Sjálfstæðissinnar geta þó huggað sig við að
í fótboltanum getur enginn sagst
vera þeim æðri. Barcelona trónir
þar efst, í spænsku deildinni.
Hólmfríður Helga
Sigurðardóttir
skrifar frá Katalóníu

➜ Atvinnuleysi er um
22,5 prósent, mest meðal
ungs fólks undir 25 ára aldri,
en um helmingur þess er
atvinnulaus. Talað er um
„ni-ni“-kynslóðina, sem
stendur fyrir „ni estudia,
ni trabaja“, og lýsir tilveru
þeirra sem stunda ekki nám
eða hafa lokið námi en
fá ekki vinnu.
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Fáðu ráðleggingar hjá
sérfræðingi okkar varðandi
jólasteikina og hangikjötið
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Kantarellerr 184 g
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Tilboðin g
gilda 15. - 16. des
Tilboðin gilda meðan birgðir endast. | Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl | Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.
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SLAUFA

BINDI
Bindi og slaufa hafa
löngum leikið lykilhlutverk í spariklæðnaði
herramanna. Fréttablaðið fékk til liðs við
sig tvo menn en annar
er harður stuðningsmaður slaufunnar og
hinn bindisins, en yfirleitt skiptast karlmenn í
tvær stríðandi fylkingar
hvað hálstau varðar. Örn
Úlfar líkir slaufumanninum við Indiana Jones
en Jakob segir bindismanninn töffara inn að
beini.

Örn Úlfar Sævarsson textasmiður hjá Fíton

Jakob Hrafnsson markþjálfi

Bindið lafir, slaufan lifir

Bindi vekur yndi

G

B

allinn við venjuleg hálsbindi er hversu venjuleg þau eru; fastur hluti af alls konar einkennisbúningum; sérhönnuð til að fela bumbu. Slaufuberinn er hnarreistur gleðimaður með þaninn
brjóstkassa sem lætur hálstauið ramma inn fallegt andlitið. Þess vegna er Securitas-gaurinn með
bindi en James Bond með slaufu. Slaufumaðurinn veit allt en er samt ávallt klár í nýtt ævintýri.
Þess vegna er leigubílstjórinn með bindi en Indiana Jones með slaufu.
Til að fullkomna góða gjöf er bundin slaufa á
pakkann. Þess vegna skaltu fagna sérhverjum
slaufumanni sem þú hittir um hátíðarnar
eins og góðri jólagjöf.
Þetta er sáraeinfalt: Bindið er púpan
en slaufan er fiðrildið. Bindið hangir en
slaufan ber höfuðið hátt. Bindið lafir.
Slaufan lifir!
Hvað áttu margar slaufur? Ekki
nógu margar.
Hvenær byrjaðirðu að nota
slaufur? Þegar ég fermdist.
Uppáhaldsslaufan? Hvíta kjólfataslaufan hans afa.

indi eru tímalaus, glæsileg og viðeigandi við öll möguleg tækifæri, sama hvort um vinnu eða
skemmtun er að ræða. Bindi og slaufur eru hálsskraut karlmanna en þar sem ég er frekar
hávaxinn hef ég alltaf kunnað betur við bindi, þar sem það nær frá hálsi niður að belti.
Bindi geta líka verið svo fjölbreytt. Breið og mjó í alls konar litum með mismunandi munstrum
og svo eru auðvitað heilmikil fræði á bak við hina ýmsu hnúta.
Annar kostur við bindi umfram slaufu er sá að þú getur bæði verið mjög virðulegur og fínn en
líka töff á meðan slaufan er yfirleitt mjög virðuleg. Sjáum myndina Reservoir Dogs eftir Tarantino
þar sem leikararnir voru allir í svörtum jakkafötum og hvítri skyrtu og með svart bindi. Þeir hefðu
ekki verið jafn flottir með slaufu.
Hvað áttu mörg bindi? Ég á 43 bindi, flest nota ég en þó eru nokkur þarna ekkert sérstaklega
glæsileg en reglan er einföld, það má aldrei henda bindi.
Hvenær byrjaðirðu að nota bindi? Fyrsta bindið mitt fékk ég að mig minnir fyrir ferminguna mína, en það hefur verið árið 1991. Þetta bindi þótti mjög flott á þessum tíma og ég
var mjög stoltur af því en það hefur ekki elst vel. Ég er nokkuð viss um að ég myndi ekki nota
það í dag en það er enn þá í safninu.
Uppáhaldsbindið? Ég á nokkur bindi sem eru í uppáhaldi og tengist það yfirleitt tilefninu
en ef ég ætti að velja eitt úr þá er það fallegt silkibindi sem Sigga konan mín gaf mér fyrir
nokkrum árum í brúðkaupsafmælisgjöf. Þetta er svart bindi með fallegu munstri og er mikið
notað.

Slaufu- og bindismenn
BLÚSBRÆÐUR Einkennisklæðnaður
þeirra Dans Aykroyd og Johns
Belushi í myndinni The Blues
Brothers var svört jakkaföt, hvít
skyrta og auðvitað mjó lakkrísbindi
við.

ÆVINTÝRAMAÐURINN

Indiana Jones lét sig ekki
muna um það að hnýta á
sig bindið áður en hann hélt
fjársjóðsleit sinni áfram, en
hann er leikinn af Harrison
Ford.

BINDISBOND Daniel Craig
SLAUFUBOND Pierce Brosnan notaðist

við slaufu er hann fór með hlutverk
njósnarans fræga en í myndunum
klæðist Bond gjarnan smóking þar sem
slaufa gegnir lykilhlutverki.

breytti út af vananum
þegar hann skartaði
bindi í hlutverki njósnara
hennar hátignar í myndinni
Casino Royale árið 2006.
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Mosó
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Höfða
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Granda
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Kró
Akranesi

Krónan
Breiðholti
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Krónan
Vestmannaeyjum

Krónan
Reyðarfirði

Krónan
Hvaleyrarbraut

Krónan
Reykjavíkurvegi

Krónan
Selfossi
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Vinnuferlið hefur
verið langt og
strangt en áhuginn
hefur ekkert minnkað og að lokinni
æfingu eru málin
rædd í þaula.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Kemst aldrei undan fortíðinni
Steinunn Ketilsdóttir vinnur hörðum höndum þessa dagana að uppsetningu dansverks síns Já elskan. Viðfangsefnið er
ekki smátt í sniðum; fjölskyldan, hlutverk hennar og samskipti fjölskyldumeðlima. Steinunn býr ein en kemur úr risastórri
fjölskyldu og þekkir vel þær margbreytilegu tilfinningar sem samskiptin við fjölskyldumeðlimi valda.
Friðrika
Benónýsdóttir
friðrikab@frettabladid.is

Þ

etta er hópverk fyrir sjö dansara
og leikara og ber titilinn Já elskan.
Þar erum við að fást við hugmyndir um fjölskylduna og hin ýmsu
fjölskyldumynstur. Fókusinn er á
alls kyns aðstæður og atburði sem
koma upp innan fjölskyldunnar, hvernig fólk
bregst við þeim og hvaða áhrif það hefur á
okkur. Samskipti og samskiptaleysi.“
Geturðu nefnt dæmi um aðstæður sem þið
takið fyrir? „Við erum búin að fara um víðan
völl. Byrjuðum aðeins að hittast síðasta
vor og vorum þá aðallega að viðra skoðanir
okkar um það hvað fjölskylda væri. Bæði
í gegnum söguna og hvernig fjölskyldumynstrin hafa breyst, stórfjölskyldurnar eru
til dæmis ekki jafn stórar núna og þær voru
þannig að nú eru færri um hlutverkin innan
fjölskyldunnar en áður var. Spurningin sem
við stóðum frammi fyrir var: Hvað er venjuleg fjölskylda? Er hún til? Út frá því fórum
að skoða það sem á ensku kallast „dysfunctional“ fjölskyldur. Við höfum ekki fundið
neitt gott íslenskt orð yfir það hugtak, en við
höfum valið að kalla það brotnar fjölskyldur.
Þegar maður fer að skoða birtingarmyndir
þess þá er það óskaplega margt sem fellur
undir þá skilgreiningu. Allt frá andlegu, líkamlegu eða kynferðislegu ofbeldi til þöggunar á einhverju litlu leyndarmáli. Þöggun
á fíkn eða á því að einhver í fjölskyldunni er
veikur á líkama, sál eða geði. Það fer alveg
allan skalann frá miklum öfgum og niður í
einhverja smámuni. Ég held að í öllum fjölskyldum séu einhver leyndarmál sem eru
grafin og ekki má tala um. Kannski er það
bara mannlegt. En niðurstaðan varð sú að
það sé ekkert til sem heitir týpísk kjarnafjölskylda, þessi ímynd sem markaðsheimurinn
er alltaf að reyna að selja okkur.“
Kveikjan er eigin reynsla
Ert þú fjölskyldumanneskja sjálf? Áttu
mann og börn? „Nei. Ég á hvorki mann né
börn, en ég kem úr mjög stórri fjölskyldu.
Og mamma og pabbi koma bæði úr stórum

fjölskyldum þannig að það er mjög mikið af
fólki í kringum mig. Það er svo merkilegt
hvað líf manns er tengt fjölskyldunni. Bæði
vandamálin og sorgin en líka gleðistundirnar, stuðningurinn og ástin.“
Byggirðu verkið á eigin reynslu?
„Kveikjan var svolítið þar. Ég er þrjátíu
og fimm ára og fór svona að skoða hvar
mamma og pabbi voru stödd á þeim aldri.
Þau voru komin með börn og bú og fjölskyldu en ég er ein og það er bara allt öðruvísi líf. Ég fór líka að skoða þetta net sem
fjölskyldan er, sérstaklega ef þú kemur
úr stórri fjölskyldu eins og ég. Ég kem úr
stórum systkinahópi og á fullt af frændfólki
og það fólk er mér svo mikill stuðningur, að
mörgu leyti eins og öryggisnet. En á sama
tíma er þetta auðvitað fólkið sem maður
lendir í miklum árekstrum við. Svo eru auðvitað alls konar mynstur til. Sumir eiga
enga foreldra, sumir vilja ekki tala við foreldra sína eða systkini, það eru svo margar
hliðar á þessu. Samt sem áður eru þessi
tengsl rosalega sterk, þessi blóðtengsl. Í
rannsóknunum fyrir sýninguna las ég fullt
af sögum af fólki sem er endalaust að leita
uppruna síns en aðrir vilja helst klippa á öll
tengsl. Þetta eru svo miklar öfgar. Niðurstaðan er sú að alveg saman hversu langt þú
reynir að flýja þá kemstu ekki undan fortíðinni og fjölskyldunni. Þetta eru ræturnar
okkar og það er ekkert hægt að klippa á
þær. Við erum öll með þessar rætur hvort
sem okkur líkar betur eða verr. Þær eru
hluti af því hver við erum. En ég gerði þetta
alls ekki ein. Allur hópurinn lagði til sögur
sem við unnum úr. Ég hefði aldrei getað
gert þetta ef ég hefði ekki allt þetta frábæra fólk með mér.“
Hafið þið fundið einhverjar formúlur
fyrir því hvernig fjölskyldur virka? „Nei,
einmitt ekki. Það er mjög persónubundið
en skýringin virðist oft liggja í okkar
eigin fortíð og hvernig við fórum í gegnum
okkar æsku og uppvaxtarár. Sumir virðast
reyna að aðlagast einhverju mynstri sem
þeir halda að sé rétt á meðan aðrir reyna
að synda á móti straumnum til þess að
lenda ekki í sama farinu og foreldrarnir
til dæmis. Oft setjum við okkur í aðstæður
sem eru kannski ekkert endilega réttar
fyrir okkur bara vegna þess að umhverfið

og fjölskyldan hefur mótað okkur í þá átt.
Margir reyna bara að falla inn í eitthvert
fyrirframgefið mót án þess að velta því sérstaklega fyrir sér hvað henti þeim sjálfum
best.“
Gæti verið að vinna í banka
Þú reyndir það, ekki satt? „Jú jú, ég fór í
viðskiptafræði og útskrifaðist úr henni. Ef
ég hefði ekki rankað við mér gæti ég allt
eins verið að vinna í banka núna. það var
samt ekki fyrir neina pressu frá fjölskyldunni að ég fór í það nám. Ég var bara eitthvað voða týnd í lífinu og vissi ekkert hvað
ég vildi gera. Það voru allir að fara í viðskiptafræði í nýja háskólanum HR á þessum tíma og ég fylgdi bara straumnum. Svo
var það bara ekki alveg málið fyrir mig.“
Ertu búin að dansa alveg síðan þú varst
krakki? „Að vissu leyti má segja það. Ég
var lengi í fimleikum og alltaf aðeins
í dansi svona með, aðeins í djassballett, aðeins í ballett og svo framvegis. Svo
endaði það með því að ég hætti í fimleikunum og langaði langmest til að fara í einhvern nútímadans en það var bara ekki
mikið í boði á þeim tíma, þú fórst annað
hvort í Listdansskólann eða djassballett.
Ég endaði í Kramhúsinu hjá henni Hafdísi,
þeirri miklu forystukonu sem var löngu á
undan öllum öðrum með allt svona hér á
Íslandi. Ég byrjaði þar þegar ég var sextán
ára, minnir mig, og var á alls konar námskeiðum í nútímadansi en endaði svo í
afródansi og var í honum í átta ár áður en
ég fór út til New York í dansnám 25 ára.“
Var það ekki stórt stökk að yfirgefa stórfjölskylduna og vera alein í New York?
„Eiginlega ekki. Ég fór út á sama tíma og
vinkona mín og við bjuggum saman með
fleiri íslenskum krökkum. Við vorum alltaf
frá þrjú til sex sem bjuggum saman í pínulitlum íbúðum þannig að ég var ekkert ein
fyrr en síðasta árið. Mér finnst ekki gott
að vera ein, kannski af því ég er úr svona
stórri fjölskyldu, mér finnst gott að hafa
fólk í kringum mig. Kannski væri það öðruvísi ef ég hefði alist upp sem einkabarn.“
Þér gekk vel í New York og ert búin að
vera að ferðast út um allt með eigin sýningar. „Já, ég starfa með Brian Gerke dansara
og danshöfundi og við erum búin að vera

Það er svo merkilegt hvað
líf manns er tengt fjölskyldunni.
Bæði vandamálin og sorgin en
líka gleðistundirnar, stuðningurinn og ástin.“
dálítið mikið á flakki með sýningar dúósins Steinunn and Brian. En ég bý alveg hér
á Íslandi, starfa sjálfstætt sem dansari og
danshöfundur og er að kenna í Listaháskólanum sem stundakennari í dansdeildinni.“
Þú kallar Já elskan dansverk, ekki danssýningu. Hvað inniber það? „Ég segi að
þetta sé dansverk, já, og þá vaknar auðvitað
spurningin hvað er dans? Ég er menntaður
danshöfundur og vinn þetta út frá mínum
aðferðum og mínum hugmyndum um dans.
Það eru samt leikrænir kaflar í verkinu
sem við í hópnum höfum öll lagt til upp úr
pælingum okkar. Mér finnst erfitt að setja
þetta í einhvern kassa. Við erum að skoða
karaktera og vinna mikið með manneskjuna; tilfinningar, sálarflækjur og bara
mannlegt eðli, en við vinnum það út frá líkamanum. Þú gætir alveg sett allar þessar
pælingar í málverk eða bók en við setjum
þær á svið, setjum í þær hreyfingu og köllum það dansverk. Svo er það eiginlega bara
áhorfandans að gera það upp við sjálfan
sig hvaða skilning hann leggur í hugtakið
dans. Er það bara það sem þú sérð í Dans
dans dans eða So You Think You Can Dance
í sjónvarpinu eða getur dans verið eitthvað
annað og meira? Fólk verður bara að koma
á sýninguna og dæma fyrir sig sjálft.“
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Toffí, tvíreykt
og tannlausir
afar
Tímarnir breytast og molarnir með, en ást
Íslendinga á „Mackintosh“-konfektinu deyr
aldrei. Hvort sem þú spyrð sóknarprest eða
femínista, alþingismann eða íþróttakennara, þá á hann sinn uppáhaldsmola.

BESTIR

1

FINGURINN
Toffee Finger

Sigurvegarinn vann naumlega á
stigum, en hann birtist á listum
langflestra. Hann virðist höfða til
allra aldurshópa, enda mýkri en hinir
toffímolarnir og einkar skemmtilegur í laginu, Lengd hans gerir það
að verkum að hann stendur oftar en
ekki teinréttur upp úr nammiskálinni,
áberandi og auðveldur að grípa í.
„Hann er guðdómlegur og hefur allt það
besta til að bera: Seigt karamellutoffí
undir tönn og súkkulaði sem bráðnar
í munninum á meðan maður nístir
karamelluna. Mmmmm… “
„Fljótur að hverfa úr dollunni og það
eru ekki bara börnin sem hamstra hann,
maður sér virðulegar frænkur laumast
í hann og tannlausa afa skella honum í
vestisvasa.“

Haukur Viðar
Alfreðsson
haukur@frettabladid.is

Q

uality Street sælgætið, sem Íslendingar kalla gjarnan Mackintosh, er ómissandi hluti af jólahaldi
margra. Hér á landi seljast vel yfir hundrað tonn
af þessum litskrúðugu molum fyrir hver einustu
jól, en þeir bárust fyrst hingað til lands með sjómönnum um miðbik 4. áratugarins. Upphaflega var
það enska konfektgerðin Mackintosh‘s sem framleiddi sælgætið, en árið 1988 keypti svissneski sælgætisrisinn
Nestlé fyrirtækið.
Í gegnum tíðina hefur óvinsælli molum verið skipt út en þeir
vinsælustu hafa haldið sessi sínum í áldósinni fagurskreyttu
áratugum saman. Allir eiga sinn uppáhaldsmola og kjaftasögur
ganga um skiptimolamarkaði í vel földum skemmum víðs vegar
um bæinn. En hvaða moli er raunverulega sá besti? Til þess
að skera úr um það setti Fréttablaðið saman fjölmennt rannsóknarteymi, skipað sjálfskipuðum Mackintosh-spekingum um
land allt, og niðurstöðurnar eru skýrar.

➜ Álitsgjafar Fréttablaðsins
Baldur Ragnarsson tónlistarmaður ● Baldvin Esra Einarsson
útgefandi ● Birna Geirfinnsdóttir bókahönnuður ● Björn Kristjánsson
tónlistarmaður ● Erla María Davíðsdóttir fjölmiðlafræðingur ●
Guðmundur Steingrímsson alþingismaður ● Guðný Lára Thorarensen
tónleikahaldari ● Guðrún Dís Emilsdóttir útvarpsmaður ● Gunnar
Lárus Hjálmarsson tónlistarmaður ● Haukur Dór Bragason goði ●
Haukur S. Magnússon ritstjóri ● Helga Ragnarsdóttir listakona ● Helga
Þórey Jónsdóttir femínisti ● Jens Guðmundsson skrautskriftarkennari
● Lóa Hjálmtýsdóttir tónlistarmaður ● Ólafur Torfi Ásgeirsson
netsérfræðingur ● Ólína Þorvarðardóttir alþingismaður ● Óttar M.
Norðfjörð rithöfundur ● Stefán Magnússon íþróttakennari ● Svavar
Alfreð Jónsson sóknarprestur ● Yngvi Eysteinsson útvarpsmaður

VERSTIR

„Langbesti molinn, og klárast alltaf
fyrst. Alls staðar. Ég hef sótt jólaboð á
Selfossi og á Sauðárkróki. Alltaf byrja
ég á því að hreinsa upp nokkra mola
sem ég nota síðar sem gjaldmiðil. Allir
elska fingurinn og hann getur því skilað
manni síðasta laufabrauðinu eða jafnvel
bita af tvíreyktu.“

1

JARÐARBERJAÓGNIN
Strawberry Delight

Nánast allir voru sammála um
þann versta, en þessi mjúki
maukmoli þykir allt of sætur og
framkallaði harðari viðbrögð en
eðlilegt er að konfekt geti gert.
Hann er Svarthöfði og Jar Jar Binks
í einum og sama molanum.
„Smeðjulegasta nammi sem til
er – eins og þetta væri fyllt með
barnatannkremi með tyggjóbragði.“
„Allt of væmið. Verstur.“

2

SÁ FJÓLUBLÁI
The Purple One

„Þarna ertu með allt sem til þarf.
Súkkulaði, karamella og svo hneta svo
að hann sé hollur.“

„Það hljóta allir að vera sammála
um þetta skrímsli. Í mínum huga er
Strawberry Delight gróft mannréttindabrot.“
„Ef allt nammi væri eins og þessi
moli myndi ég aldrei borða nammi.“

„Fimmtán svona handtíndir, glas af
ískaldri mjólk og einhver öskrar: „Hver
kláraði alla bestu molana!?““
„Elegant moli. Einstaklega gott hlutfall
milli súkkulaðis og karamellu og svo
kemur hnetan einhvern veginn alltaf á
réttu augnabliki.“

2

„HINN“ GUMSMOLINN
Orange Creme

„Þessi er eins og frændi sinn, jarðarberjadraslið. Alltaf á botninum þegar
hinu hefur verið góflað upp.“
„Af öllu því sem sælgætisgerðarfólki
hefur dottið í hug þá er appelsínusúkkulaði versta hugmyndin. Að
auki er þetta draslútgáfa af þessu
vítiskombói.“

UMDEILDUR

3

SÁ BLEIKI
Vanilla Fudge

„Stórslys, bragðlaukarnir vita ekkert
hvernig þeir eiga að snúa sér, passar
illa í góm og eftirbragðið fylgir
manni inn í eilífðina.“

„Huggulegur undir tönn og er einn
fárra mola sem ég get hakkað í mig.“
„Hann nær að dansa á línunni. Rosalega sætur án þess að vera væminn.“

TÚKALLINN
Toffee Penny
Skiptar skoðanir voru á þessum, en túkallinn er elsti molinn
í bauknum og hefur haldist nær óbreyttur frá upphafi.
„Heil karamella í gegn klikkar aldrei. Langbesti molinn í
tunnunni. Aðrir molar eru í raun uppfylling.
„Einn mest óþolandi konfektmoli sögunnar. Helmingurinn fer ofan í
maga, hinn helmingurinn festist í tönnunum á þér.“
„Fullnæging í nammiformi.“
„Ég óttast að þessi moli geti raunverulega rifið
fyllingar úr tönnunum á fólki.“
„Skítakaramella sem gerir ekkert fyrir mig. Alveg steindautt nammi.“

„Þessi hefur verið í uppáhaldi hjá
mér síðan ég var krakki. Dísætur með
einhverju óræðu en ótrúlega góðu
bragði.“

3

KÓKOSKLÚÐRIÐ
Coconut Eclair

„Kókos á ekki heima í sælgæti.
Kókos hefur eyðilagt ótal sælgætisog konfektmola um víða veröld.
Aumingja súkkulaðið sem hlýtur þau
grimmu örlög að umvefja kókos.“
„Tuggin flasa í súkkulaðihjúp.“

r

s

1
8
1
3
2
$
-®/

$
1
,
*
/
(
80+

q$1'52,'
63-$/'7±/985


8QLWHG7$%

9HJQDPLNLOODYLQVÁOGDHUXP
YLËDËI¼DXNDVHQGLQJXDIEÁËL
6KDUSHU,PDJHRJ8QLWHG/HQGDÈ
E\UMXQYLNXQQDU+ÁJWDËWU\JJMD
VÄUHLQWDNÕUVHQGLQJXQQLÈ
YHUVOXQXPRNNDUHËD¼WOLV


6KDUSHU,PDJH
0$
&RUWH[$ÑUJMÑUYLSXQNWDVQHUWLVNM¼URJ
VWHUNE\JJËXPJMÑUË7DVNDPHËVWDQGLI\OJLUDXN
*%PLFUR6'NRUWLRJKH\UQDUWÎOXP$QGURLG

&RUWH[$ÑUJMÑUYL1HWWRJ
OÄWWPHËSXQNWDVQHUWLVNM¼

5$8«,17(/
3(17,80

+/-®«/7+(,0,/,67±/9$
&0+6,/(1&,2

±ƯXJKHLPLOLVWÑOYDÈKOMÎËHLQDQJUXËXP
NDVVDPHËÑƯXJXPYLIWXP*+],QWHO
LÑUJMÑUYL*%&RUVDLUYLQQVOXPLQQLRJ
VWÎU7%KDUËXUGLVNXU.HPXUPHËQØMD
:LQGRZVVWØULNHUƭQX

7266$7&8

q,QWHO3HQWLXP
IDUWÑOYDPHË*%
YLQQVOXPLQQLRJ*%GLVNL
7ÈIDOWKUDËDULJDJQDƯXWQLQJXUÈJHJQXP
86%RJKÁJWDËWHQJMDÈVMÎQYDUSRJ
KOMÎPWÁNLPHË+'0,ÈEHVWXJÁËXP


¹5«/$86
0(«
L35,17

q

86%9$6$)/$..$5,



2)85+7$/$5$5

*

%
6HDJDWH([SDQVLRQ

(SVRQ;3

)XOONRPLQQSUHQWDULI\ULUKHLPLOLËVHPSUHQWDU
ÙU¼ËODXVWVNDQQDURJOMÎVULWDU+ÁJWDËSUHQWD
EHLQWÕWÕUVQMDOOVÈPXPRJ
VSMDOGWÑOYXPPHËL3ULQW



1HWWXUƯDNNDULWLOÙHVVDËWDND
PHËVÄURJÙDUIHNNLVWUDXPEUH\WL
KHOGXUWHNXUVWUDXPHLQXQJLVÈ
JHJQXP
86%



/RJLWHFK=

®WUÕOHJXUNUDIWXUVHPI\OOLUKHUEHUJLË
DIƯRWWXPKOMÎP:506ZÑWW
RJGMÕSXUEDVVL

WWÙÕHIWLUDËNRPDPHËÙLQQVSMDOGWÑOYXPLËD"
.RPGXXPKHOJLQD¼
6XËXUODQGVEUDXWRJDWKXJDËX
KYRUWÙÕ¼WWVSMDOGWÑOYXKM¼RNNXU

9(56/$1,5
80$//7/$1'



7
8
$
5
%
6
'
1
$
/
5
8
23,«68«
8118'$*
6







*
$
'
5
$
*
8
/$

23181$57¨0,

$.85(<5,

/$8681

q

$//$5*(5«,5$)L3$'
$
//$5*
*(5«,5$
$)L3
3$'
7RVKLED6$7/.

1¸-$67,,17(/L
±5*-±59,11
L3$':,),*%
(LJXPƯHVWDUJHUËLUL3DG¼ODJHUÈVYÑUWX
RJKYÈWXPHËRJ¼Q*
È*%*%RJ
*%



(LQVÕÑƯXJDVWDÈ
OÈQXQQLIU¼7RVKLED
1ØMDVWDRJÑƯXJDVWD,Y\
%ULGJHÕWJ¼IDQDI,QWHOLPHË
YÑQGXËX$0'5DGHRQ+'0VNM¼NRUWL
*%YLQQVOXPLQQLRJ*%KDUËXUGLVNXU
0DUJIDOGXUƯXWQLQJVKUDËLÈJHJQXP86%RJ+'0,
WHQ
QJLQJI\ULUVMMÎQYD
YDUS
U .
.HPXUPH
WHQJLQJI\ULUVMÎQYDUS.HPXUPHË:LQGRZV



0.96-®19$536)/$..$5,

:DFRP%DPERR3HQ$

81,7('

)U¼EÁUWYHUËI\ULU)8//+'
VMÎQYDUSVƯDNNDUDVHPVSLODUHLQQLJ0.9
VNU¼U+'0,WHQJLI\ULUEHVWXJÁËL
RJIXOONRPLQ
IMDUVWØULQJ



1ØMDVWDJHUËLQDI%DPERR3HQ
WHLNQLERUËXQXPIU¼:DFRP
ÙUØVWLSXQNWDVQHUWLƯÑWXUIMÎULUVWLOODQOHJLU
ƯØWLKQDSSDURJ
$UW5DJHI\OJLU
PHË



%$./¸67
%$./¸675$=(5
6775$==(5
/<./$%2
25«
/<./$%25«

q:/('6.-5
5D]HU/<&26$

3LOLSV(/68{{{

*ÕP
*ÕPPÈKÕËXQ¼WÑNNXPWU\JJLU
ÕPPÈKÕÕËXQ ¼ WÑNNXP WU
WU\JJJLU
VNMÎWDUDYLËEUDJËIRUULWDQOHJLU
WDNNDURJ
DËHLQVPV
VYDUWÈPL



5(<.-$9¨.

68«85/$1'6%5$87
6ÈPL

$.85(<5,
*/(55*±78
6ÈPL

6WÎUÙXQQXURJRUNXQØWLQQVNM¼UPHËS
K¼VNHUSXXSSODXVQ
VNHUSPLNLOOLWDGØSWRJ
P\QGJÁËL



(*,/667$«,5
.$839$1*,
6ÈPL

.()/$9¨.
+$)1$5*±78
6ÈPL

6(/)266

$867859(*,
6ÈPL

+$)1$5)-±5«85
5(<.-$9¨.859(*,
6ÈPL

/
$
9
5
µ
$
5
0(,

,
«
5
(
9

$
5
/¡*
q*22*/(1(;8663-$/'7±/9$
1H[XVKHIXUVOHJLËÈJHJQKM¼RNNXU+ÕQHUQHWWRJPMÑJ
PHËIÁULOHJHQPMÑJIXOONRPLQ)MÑJXUUDNMDUQD7HJUD
*%YLQQVOXPLQQLRJ*%ƯDVKPLQQL(LQVWDNOHJD
JÎËXU)XOO+',36VNM¼URJÑƯXJW1YLGLD*H)RUFH7HJUD
VNM¼NRUW$OOWDËWÈPDUDIKOÑËXHQGLQJÈ+'DIVSLOXQ

*%


q3+,/,36
/(,.-$6.-5
5

q0(«61(57,6.-

q

3%$,23$5,6
3%$

)U¼
)U¼EÁUOHJDKÑQQXËERUËWÑOYD
PH
PHËVQHUWLVNM¼RJIHUOÈWLË
I\U
\U
I\ULU¼ERUËL6QHUWLVNM¼UVHP
EØ
EØË
EØËXUXSS¼ÎWDOVNHPPWLOHJD
PÑ
PÑJXOHLND,QWHOLÑUJMÑUYL

SVNM¼U*%YLQQVOXPLQQL
RJ
RJ7%KÑUËXPGLVNL


6.(53$
3KLOLSV(/6%

(LQVWÑNVNHUSDRJOLWDGØSWPHË
DGØSWP
ØSWPHË
ØSWP
J 6PDUW,PDJH
K¼VNHUSXXSSODXVQRJ6PDUW,PDJH
/LWHELUWXVWLOOL$ËHLQVPVVYDUWÈPL




6-®19$536)/$..$5,
3OD\RQ+'

7%)/$..$5,

/-®60<1'$35(17$5,
0<1'$35(17$5,
$5,

+LWDFKL7RXUR'HVN
(SVRQ;3

7UDXVWXUƯDNNDULPHË
86%VHPPDUJIDOGDU
ƯXWQLQJVKUDËD
7LOYDOLQQWLOÙHVVDË
JH\PDÑUXJJWDIULWDI
IMÑOVN\OGXOMÎVP\QGXP
RJJÑJQXP

$&5\DQ3OD\RQ+'



*HWXUVSLODËP\QGHIQLXSSÈS+ÁJW
DËNDXSDÙU¼ËODXVDQ86%NXEERJWHQJMD
KDQQÙU¼ËODXVXQHWL6SLODUHLQQLJ
EHLQWDI86%
PLQQLVO\NOXP



3UHQWDËXOMÎVP\QGLUQDUKHLPDÙHJDUÙÄU
OMÎVP\QGLUQDUKHLPDÙHJDUÙÄU
MÎVP\QGLUQD
KHQWDUÈIXOONRPQXPOMÎVP\QGDJÁËXP
PHËOÁJULNRVWQDËL/&'VNM¼UÙU¼ËODXVÈ
JHJQXP:L)LPHËL3ULQW
+ÁJWDËSUHQWD
EHLQW¼&''9'



$«(,16%527$)
9(56/$1,5
80$//7/$1'

-®/$7,/%2«8180


8
«
$
«
2
.
6
*
.20'82

$
1
,
*
/
(
+
0
8
1
,
«
2
%
/
,
7
$
-®/
®75µ/(*79(5«9(*1$
0$*1.$83$)<5,5-®/,1

7RVKLED&'

pIDUWÑOYDVHPKHQWDUÈDOODKHIËEXQGQDWÑOYXYLQQVOX
,QWHO'XDO&RUHÑUJMÑUYL*%YLQQVOXPLQQL*%KDUËXU
GLVNXU$OOWDËNOXNNXWÈPDUDIKOÑËXHQGLQJ.HPXUPHËQØMD
:LQGRZVVWØULNHUƭQXRJQ¼PVNHLËLKM¼3URPHQQWÈNDXSEÁWL

:,1'2:6106.(,«)</*,5±//807±/980
$OOLU VHP YHOMD WÑOYX KM¼ RNNXU PHË :LQGRZV  I¼ ¼YÈVXQ ¼ VNHPPWLOHJW RJ
IUÁËDQGL Q¼PVNHLË VHP KDOGLË HU È VDPVWDUƭ YLË 3URPHQQW VHP VÄUKÁID VLJ
È IMÑOEUH\WWX WÑOYXQ¼PL  0LFURVRIW VÄUIUÁËLQJDU 3URPHQQW IDUD \ƭU KHOVWX
QØMXQJDUQDURJKHOVWXJUXQGYDOODUDWULËLÈQRWNXQ:LQGRZV



±5¹8112*/¤77

79,;0$5*0,«/81$563,/$5,
$6868;$5+

*OÁVLOHJDKÑQ
*OÁVLOHJDKÑQQXË$VXV=HQERRNPHËDOOW
ÑQQX
DËWÈPDUD
UDIKOÑË
DËWÈPDUDIKOÑËXQHQGLQJXqVNM¼URJ
,QWHOLÑ
ÑUJMÑUYL
,QWHOLÑUJMÑUYL9HJXUDËHLQVNJRJ
HUÑUÙX
ÙXQQVHPJH
HUÑUÙXQQVHPJHULUKDQDPMÑJÙÁJLOHJD
WLODË
ËQRWD¼IHUË
WLODËQRWD¼IHUËLQQLHËDÈVNÎOD



+'+7979,;6
1HWWXUSK¼VNHUSXVSLODULIU¼'YLFRVHPVSLODU
Q¼QDVWDOOW®WDOWHQJLPÑJXOHLNDURJKOMÎËO¼W
YLIWD*HWXUVSLODËÕUÑËUXP86%
ƯÑNNXUXPHËDWÑOYXP\ƭU/$1



//(,.-$7851,11)<5,5-®/,1

381.7$1.9¡01,

&0-2/$7851

*7;
29(5&/2&.

+DJNYÁPOHLNMDYÄOÈQHWWXP&RROHUPDVWHU5&WXUQL
PHËZDƯJMDID86%RJKOMÎËWHQJLDËIUDPDQ,QWHO
'XDO&RUHÑUJMÑULSDUDËXUYLË*%0K]&RUVDLUPLQQL
RJ1YLGLD*7;2YHUFORFNNRUWI\ULUNUÑIXKÑUËXVWX
OHLNLQD7UDXVWXU7%:HVWHUQ'LJLWDOVQÕQLQJD
GLVNXU¼VDPW[6DPVXQJ'9'VNULIDUD7YÁUOMÎVDYLIWXU
WLODËWU\JJMDJRWWORIWƯÁËLRJÑUXJJDYLQQVOX
YDOXPEO¼DUHËDUDXËDU

5D]HU'HDWK$GGHU

+ÑQQXËI\ULUOHLNMDVSLOXQRJHLQVÕ
YLQVÁODVWDIU¼5D]HU*LQQUDXËXU
QHPLRJƭPPIRUULWDQOHJLUWDNNDU



5(<.-$9¨.

68«85/$1'6%5$87
6ÈPL

$.85(<5,
*/(55*±78
6ÈPL

(*,/667$«,5
.$839$1*,
6ÈPL

.()/$9¨.
+$)1$5*±78
6ÈPL


6(/)266

$867859(*,
6ÈPL

+$)1$5)-±5«85
5(<.-$9¨.859(*,
6ÈPL

58 | HELGIN |

15. desember 2012 LAUGARDAGUR

Framherjar Íslands skora og skora
Lars Lagerbäck, landsliðsþjálfari Íslands, glímir þessa dagana við lúxusvandamál. Framherjar landsliðsins eru sjóðheitir víðs vegar
um Evrópu. Kolbeinn Sigþórsson er enn frá keppni vegna meiðsla en sem betur fer kunna fleiri íslenskir framherjar að skora.
ARON
JÓHANNSSON

GUNNAR HEIÐAR
ÞORVALDSSON

ALFREÐ
FINNBOGASON

EIÐUR SMÁRI
GUÐJOHNSEN

AGF Århus

IFK Norrköping

Heerenveen

Cercle Brugge

Fimmtán vikur eru síðan landsliðsþjálfarinn Lars Lagerbäck gaf í skyn að
Aron væri ekki klár fyrir íslenska landsliðið.
Áframhaldandi markaskorun Arons með
AGF í Árósum varð til þess að hann var valinn í næsta landsliðshóp en meiðsli urðu til
þess að hann dró sig úr hópnum.
Þrjú mörk Arons á innan við fjórum
mínútum í leik með AGF í dönsku úrvalsdeildinni í haust skutu framherjanum upp
á stjörnuhimininn. Aron, sem er uppalinn
í Grafarvoginum hjá Fjölni, hefur raðað
inn mörkunum hjá AGF og er markahæsti
leikmaður dönsku úrvalsdeildarinnar þegar
vetrarhlé er farið í hönd. Aron hefur skorað
14 mörk eins og framherji FC Kaupmannahafnar, Andreas Cornelius, en Aron hefur
leikið mun færri mínútur en kollegi sinn.
Sú leiða staða er komin upp fyrir Íslendinga að Aron veltir fyrir sér hvort hag
hans sé betur borgið kjósi hann að spila
fyrir bandaríska landsliðið í knattspyrnu.
Foreldrar Arons voru námsmenn í Bandaríkjunum þegar hann fæddist en fyrir vikið
hefur hann tvöfalt ríkisfang. Landsliðsþjálfari Bandaríkjanna, Jürgen Klinsmann,
hefur verið í sambandi við Aron og líklegt
er að Aron æfi með liðinu í janúar. Aron
sagði í viðtali við Fréttablaðið í október að
hans draumur væri að spila fyrir íslenska
landsliðið. Það er vonandi að sá draumur
lifi enn góðu lífi í kollinum á framherjanum sjóðheita.

Gunnari Heiðari Þorvaldssyni frá Vestmannaeyjum virðist hvergi líða betur
en í Svíþjóð. Gunnar Heiðar, sem leikið
hefur með IFK Norrköping, var næstmarkahæsti leikmaðurinn á nýafstöðnu
tímabili í sænsku úrvalsdeildinni með 17
mörk í 29 leikjum. Sjö ár eru liðin síðan
Gunnar Heiðar sló í gegn í Svíþjóð en
árin á milli hafa verið nokkuð mögur í
samanburði við markaskorun Eyjapeyjans
í Svíþjóð.
Gunnar Heiðar var markakóngur
sænsku úrvalsdeildarinnar með Halmstad árið 2005. Frammistaða hans vakti
athygli liða í Evrópu og fór svo að hann
var seldur til Hannover 96 í efstu deild
í Þýskalandi. Lítið gekk hjá þýska liðinu
og hefur Gunnar Heiðar verið á flakki í
Noregi, Danmörku og Englandi síðan, auk
þess sem flest benti til þess að framherjinn myndi snúa heim til Íslands og
spila með ÍBV sumarið 2011. Svo fór ekki,
sem betur fer fyrir stuðningsmenn IFK
Norrköping.
Gunnar Heiðar, sem er þrítugur, hefur
skorað 5 mörk í 23 landsleikjum og verið
inni í myndinni hjá landsliðsþjálfaranum á árinu. Silfurskórinn í Svíþjóð
hefur staðfest að Gunnar Heiðar á nóg
inni sem atvinnumaður í knattspyrnu
erlendis.

Um áramótin getur Alfreð Finnbogason minnst ársins 2012 brosandi út
að eyrum. Fyrir ári var hann leikmaður Lokeren í efstu deild belgísku
knattspyrnunnar og allt gekk á
afturfótunum. Þjálfari liðsins hafði
litla trú á Alfreð, sem var lánaður til
sænska úrvalsdeildarliðsins Helsingborg í mars. Óhætt er að segja að um
heillaspor hafi verið að ræða fyrir
framherjann 23 ára.
Mörkin virtust koma á færibandi
hjá sænska liðinu og þegar lánssamningur Alfreðs við félagið rann
út voru þau orðin tólf. Alfreð var
seldur til Heerenveen í efstu deild
Hollands, þar sem ballið hélt áfram.
Rúmum þremur mánuðum síðar er
Alfreð næstmarkahæsti leikmaður
deildarinnar með tólf mörk þrátt
fyrir að tímabilið í Hollandi hafi
verið hafið þegar hann söðlaði um.
Alfreð skoraði seinna mark Íslands
í fræknum sigri á Norðmönnum í
undankeppni heimsmeistaramótsins
á Laugardalsvelli í september og er
líklega heitasti framherji Íslands um
þessar mundir.

Eftir vonbrigðadvöl hjá AEK í Grikklandi þar sem Eiður fótbrotnaði illa og
félagið fór á hausinn tók Eiður Smári
þá ákvörðun að ganga til liðs við botnlið belgísku knattspyrnunnar, Cercle
Brugge. Frá því Eiður Smári yfirgaf
Barcelona sumarið 2009 og gekk til
liðs við franska félagið Monaco hafði
lítið gengið hjá markahæsta landsliðsmanni Íslands frá upphafi. Eiður reyndi
fyrir sér hjá Tottenham, Stoke og
Fulham í ensku úrvalsdeildinni áður en
ferillinn náði nýjum lægðum í Grikklandi og margir reiknuðu með því að
búið væri að fjara undan kappanum.
Belgíudvölin virðist hafa gert Eiði
gott. Hann hefur skorað sex mörk
í tíu leikjum með Cercle og fengið
mikið hrós fyrir frammistöðu sína
með liðinu. Um leið hefur hann náð
því magnaða afreki að skora í sex
deildarkeppnum Evrópu. Eftir að hann
skoraði sex mörk með Valsmönnum
á sextánda aldursári sumarið 1994
hafa netmöskvar Hollands, Englands,
Spánar, Grikklands og nú Belgíu
fengið að finna fyrir bylmingsskotum
kappans.
Það verður erfitt fyrir landsliðsþjálfarann Lars Lagerbäck að líta
framhjá Eiði Smára við næsta landsliðsval.

14 leikir / 12 mörk

29 leikir / 17 mörk

10 leikir / 6 mörk

18 leikir / 14 mörk

Gaui og Matti minna á sig

Björn Bergmann og Heiðar

Guðjón Baldvinsson og Matthías Vilhjálmsson voru iðnir við
kolann við markaskorun með liðum sínum í næstefstu deildum
Svíþjóðar og Noregs á liðnu tímabili. Halmstad, lið Guðjóns,
og Start, lið Matthíasar, unnu deildina og spila því með liðum
sínum í úrvalsdeildunum á næsta ári. Matthías skoraði 19 mörk
í 33 leikjum með Start, en hann hefur spilað framar á vellinum
með norska liðinu en hann gerði hjá FH. Guðjón skoraði 16
mörk í 30 leikjum með Halmstad og var á meðal markahæstu
manna í deildinni. Ljóst er að Guðjón og Matthías eru klárir í
slaginn, en samkeppnin um framherjastöðu í íslenska landsliðinu hefur sjaldan verið jafnmikil.

Björn Bergmann Sigurðarson er farinn að spila reglulega
með Wolves í b-deild ensku knattspyrnunnar. Skagamaðurinn 21 árs hefur skorað þrjú mörk fyrir Úlfana og er að
finna sig betur eftir brösuga byrjun þar sem hann glímdi
við meiðsli. Heiðar Helguson hefur verið í aðalhlutverki
með toppliði Cardiff í sömu deild. Heiðar, sem er 35 ára
og er hættur að gefa kost á sér í íslenska landsliðið, hefur
skorað sjö mörk á tímabilinu en einnig verið duglegur að
leggja upp mörk fyrir samherja sína. Því til stuðnings lagði
Dalvíkingurinn upp þrjú mörk í frábærum útisigri Cardiff á
Blackburn um síðustu helgi.
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Gemsinn geymir gullin þín
Manstu þegar þú gast ekki farið út úr húsi án úrsins, veskisins og tölvunnar? Og þegar ferðalögin voru aðeins tímabær
þegar myndavélin, landakortið og flugmiðinn voru komin í töskuna? Sá tími er liðinn hjá meira en helmingi Íslendinga.

Sunna
Valgerðardóttir
sunna@frettabladid.is

S

amkvæmt nýjustu könnunum á meira
en helmingur Íslendinga snjallsíma í
dag. Eins misjafnir og þeir eru margir
eiga símarnir þó allir eitt sameiginlegt; þeir leysa fjölmarga, áður ómissandi, hluti af hólmi.
Orðið „app“ er hverjum manni orðið tamt í
dag. Hægt er að ná sér í app fyrir nánast hvað

FRÉTTABLAÐIÐ/SUNNA OG JÓNAS

sem er; allt frá snarkandi arineldi til alls konar
hljóða úr óæðri endanum. Svo er það auðvitað
Facebook, Angry Birds og Google Maps, sem
þarf ekki að kynna.
Sé litið yfir mannhaf á tónleikum sjást margar hendur á lofti sem fanga upplifanir snjallsímaeigenda á netið og með sama tæki má svo
halda eigin tónleika þegar heim er komið.

Vissulega er enn til fjöldi Íslendinga
sem telur snjallsímann skínandi dæmi um
óþarfann sem einkennir okkar neysluvædda
nútímasamfélag: „Ég get talað í símann minn
og sent SMS. Það er bara feikinóg.“ Kosturinn
við að eiga ástvin með slíkt viðhorf er sá að
jólagjafakaupin ættu ekki að vera vandamál.
Það er svo margt sem hann þarf að eiga.

UMBÚÐIR

Kynningarblað
Pappírsumbúðir
Plastumbúðir
Sérmerktar umbúðir
Hönnun og ráðgjöf
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Allar umbúðir á einum stað
Oddi er stærsti umbúðaframleiðandi á Íslandi en fyrirtækið sameinaðist Kassagerðinni árið 2008. Nú stendur Oddi enn á
tímamótum en fram undan er frekari sameining á markaði umbúðaframleiðenda þegar Oddi og Plastprent sameinast.
Sérhönnun umbúða

O

ddi og Plastprent munu
sameinast undir merki
Odda um áramótin. Þar
með verður til öflugt íslenskt fyrirtæki á umbúðamarkaði sem býður
mjög breiða vörulínu,“ segir Jón
Ómar Erlingsson, framkvæmdastjóri Odda.
Með sameiningunni verður
Oddi yfir 300 manna vinnustaður.
Jón segir Plastprent öflugt fyrirtæki með langa sögu að baki og
miklir möguleikar fylgi sameiningu þessara tveggja fyrir tækja.
„Plast- og pappaum búðir eru
gjarnan notaðar saman og viðskiptavinir fyrirtækjanna hafa
svipaðar þarfir. Það er ekki nóg
að umbúðirnar sem slíkar séu í
lagi heldur þarf að afhenda þær
á réttum stað og á réttum tíma.
Það verður einnig að vera hægt
að bregðast hratt við ef óvænt
eftirspurn skýtur upp kollinum.
Við teljum okkur geta betur uppfyllt þessar þarfir í sameinuðu
fyrirtæki þar sem í boði eru allar
plastumbúðir og pappaumbúðir á
einum stað.“

Verkefni af öllum stærðum og
gerðum
Oddi þjónustar viðskiptavini
með allar tegundir umbúða, allt
frá einstaklingum með nokkur

Jón Ómar Erlingsson, framkvæmdastjóri Odda, segir dæmi um að sala vöru hafi margfaldast við það að skipta um umbúðir.

stykki til stórra útflutningsfyrirtækja sem kaupa hundrað þúsund stykki í einu. Jón kallar það
„íslenska módelið“.
„Við erum íslenska útgáfan af
fyrirtæki sem þarf að geta gert

allt fyrir alla og afgreitt pantanir af öllum stærðum og gerðum.
Fyrir tækið hefur byggst upp á
þessum íslenska markaði og allt
okkar starf gengur út á að uppfylla
ólíkar þarfir. Þetta hefur gert það

MYND/PJETUR

að verkum að það er eftirsóknarvert fyrir erlend fyrirtæki að skipta
við okkur en við flytjum töluvert af
umbúðum út. Það eru ekki mörg
fyrirtæki sem gera allt á einum
stað.“

Oddi kemur að sérhönnun umbúða af öllu tagi. Jón segir betra
að fyrirtækið komi fyrr en seinna
að hönnunarferlinu og aðstoði
fólk við að finna hagkvæmustu
lausnina.
„Hingað kemur fólk með alls
konar hugmyndir um umbúðir,
jafnvel fyrir vöru sem ekki er enn
orðin til. Baráttan um hilluplássið
í verslunum er hörð og fyrirtæki
eru að átta sig á því hvað umbúðir
skipta miklu máli í sölu vörunnar.
Við höfum dæmi um það að sölutölur hafi allt að því tífaldast á
vöru við það eitt að skipta um
umbúðir. Við aðstoðum alla við
útfærslu umbúðanna svo að þær
þjóni þörfum viðskiptavinarins
sem best en séu jafnframt hagkvæmar í framleiðslu. Hjá okkur
starfa reyndir umbúða hönnuðir
en við erum einnig í góðu samstarfi við fjölda annarra hönnuða.
Við höfum til dæmis staðið fyrir
árlegri umbúðahönnunarsamkeppni þar sem margar skemmtilegar hugmyndir hafa komið
fram“.
Eitt þeirra verkefna sem vann til
verðlauna í ár er nú hluti af framleiðslu Odda. „Myndabækur sem
við prentum mikið af fyrir jólin
eru afhentar í þeim umbúðum.“

HÖNNUNARSAMKEPPNI
Árlega stendur Oddi fyrir
umbúðahönnunarsamkeppni.
Eitt þeirra verkefna sem vann
til verðlauna í ár er nú hluti af
framleiðslu Odda. Myndabækur
sem Oddi prentar mikið af
fyrir jólin eru afhentar í þeim
umbúðum.

ODDI SAMEINAST PLASTPRENTI
Oddi og Plastprent munu sameinast undir merki
Odda um áramótin. Þar með verður til öflugt íslenskt
fyrirtæki á umbúðamarkaði sem býður mjög breiða
vörulínu. Í sameinuðu fyrirtæki verða allar plastumbúðir og pappaumbúðir í boði á einum stað.

Oddi fyrir þig,
þegar hentar,

UMHVERFISVOTTUÐ
PRENTSMIÐJA

eins og þér
hentar.

Erlendur Arnaldsson
Framleiðslustjóri

100.000 pakkningar
sem auka verðmæti
sjávarafurða.

Jónína Hrólfsdóttir
Framleiðslustjóri

Sigurður Kristjánsson
Verksmiðjustjóri

40.000 öskjur utan um
vermætar afurðir fyrir
markaði erlendis.

19.725 pakkar fyrir
bragðgóða upplyftingu.

Oddi – umhverﬁsvottuð prentsmiðja. Höfðabakka 7, 110 Reykjavík, sími 515 5000, www.oddi.is
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Sigurplast framleiðir plastumbúðir fyrir flest helstu matvælafyrirtæki landsins eins og SS, Vogabæ, Gunnars og Kjarnavörur.

MYND/VALLI

Heildarlausnir í umbúðamálum,
hönnun og dreifingu í hálfa öld
Nýir eigendur hafa komið að fyrirtækinu Sigurplasti. Félagið hefur í hálfa öld þjónustað íslensk fyrirtæki með fjölbreyttar
heildarlausnir í umbúðamálum, hönnun og dreifingu. Starfsfólk fyrirtækisins hefur sumt starfað þar í áratugi.

S

igurplast er gamalgróið og
leiðandi umbúðafyrirtæki
sem hefur starfað hérlendis
í rúmlega hálfa öld. Fyrir tækið
hefur alla tíð boðið viðskiptavinum
sínum upp á fjölbreyttar heildarlausnir í umbúðamálum, hönnun
og dreifingu. Fyrir nokkrum árum
skipti fyrirtækið um eigendur og
í dag er framkvæmdastjóri þess
Ragnar I. Pétursson. Hann segir
rekstur félagsins hafa alla tíð gengið vel þótt smá hiksti hafi komið
á reksturinn kringum hrunið.
„Meginstarfsemi Sigurplasts hefur
alla tíð verið í framleiðslu og innflutningi á plastumbúða lausnum,
þá helst fyrir matvælaframleiðendur hérlendis en einnig fjölda
smærri aðila. Við höfum meðal
annars framleitt plastumbúðir
fyrir flest helstu matvælafyrirtæki
landsins eins og Vogabæ, Gunnars
og Kjarnavörur. Sigurplast hefur
einnig framleitt og merkt umbúðir
utan um hið fræga SS pylsu sinnep
sem allir Íslendingar þekkja auðvitað og nánast allar grillsósur sem
landinn kaupir yfir sumarið.“
Fy rir utan mat vælageirann
framleiðir Sigurplast einnig umbúðir fyrir lyfjaiðnaðinn hérlendis og má þar meðal annars nefna
fyrir tæki eins og Lýsi og Actavis.
„Svo má ekki gleyma einum af elstu
viðskiptavinum Sigurplasts, sem er
Mjöll Frigg, en við höfum séð um
umbúðaframleiðslu fyrir hreinlætis vörur þess í marga áratugi.“

Innflutningur eykst
Ein af þeim vörum sem Sigurplast
framleiðir er pokar úr sellófani sem
notaðir eru sem gjafaumbúðir. Þar
má meðal annars nefna umbúðir
utan um íslensku páskaeggin frá

„Fyrir utan eigin framleiðslu er innflutningur fyrirtækisins mikill og er stöðugt að aukast,“ segir Ragnar I. Pétursson, framkvæmdastjóri Sigurplasts.

Nóa Síríus auk gjafaumbúða utan
um sælgætispoka, gjafir og ýmislegt fleira.
Framleiðsla fyrirtækisins fer
fram í Mosfellsbæ, en þangað flutti
fyrirtækið starfsemi sína árið 1990.
Ragnar segir framleiðslu fyrirtækisins spanna stórt svið en hjá
því eru meðal annars fram leiddir
brúsar frá 20 lítrum niður í 100
millilítra. „Fyrir utan eigin fram-

Útgefandi: 365 miðlar ehf., Skaftahlíð 24, s. 512 5000
Umsjónarmenn auglýsinga: Sverrir Birgir Sverrisson, sverrirbs@365.is, s. 512-5432
Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal.

leiðslu er innflutningur fyrirtækisins mikill og er stöðugt að aukast.
Hann nálgast nú um þriðjung veltu
fyrir tækisins. Sigurplast verslar við
marga helstu plastframleiðendur í
Evrópu bæði í umbúðum og töppum. Einnig má nefna að við flytjum inn mikið magn tappa sem notaðir eru á ýmsar gerðir af flöskum,
auk þess að flytja inn allt frá 30 lítra
fötum niður í 150 millilítra fötur,
en salan á þeim eykst stöðugt. Við
hófum auk þess nýlega innflutning
á léttum vörubrettum úr plasti sem
henta vel fyrir útflutning á vörum

eins og fiski sem fluttur er með flugi
til Evrópu.“

Reynslumiklir starfsmenn
Starfsfólk Sigurplast hefur flest
unnið hjá félaginu í mörg ár og
jafnvel áratugi í sumum tilvika.
Sú mikla reynsla skilar sér að sögn
Ragnars í mikilli þekkingu á plastumbúðum bæði fyrir matvöru- og
efnafyrirtæki. Á næsta ári hyggst
Sigurplast einnig bjóða upp á nýjar
lausnir fyrir þá sem dreifa og selja
mjólkurvörur. Hingað til hefur
vörumerkið Tetra Pak einokað
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markaðinn að mestu leyti en Sigurplast mun bjóða upp á mun ódýrari og hentugar lausnir fyrir þá sem
ekki vilja fjárfesta í mjög dýrum
pökkunarvélum. „Svo má geta þess
að Sigurplast endurnýtir allt hráefni sem fellur til við framleiðsluna
og við hendum engum úrgangi. Úr
þessu hráefni hafa til dæmis verið
framleiddar kúlur sem notaðar eru
í gólfplötur í stórum byggingum
eins og tónlistar- og ráðstefnuhúsinu Hörpu.“ Nánari upplýsingar um
vörur Sigurplasts má finna á www.
sigurplast.is.

GÖNGUSKÓR
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Kynningarblað Gæðamerki, gönguleiðir og góð ráð.
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Vandaðir Meindl-gönguskór
í jólapakkann
Útilíf selur heimsþekkt gæðamerki í gönguskóm fyrir allar gerðir göngu- og fjallaferða. Sérhæft og þjálfað starfsfólk aðstoðar fólk í
verslunum Útilífs við kaup á réttu skónum en mikilvægt er að velja þá með tilliti til notkunar, í göngur eða fjallaferðir.

M

eindl er vandað, þýskt vörumerki í
gönguskóm sem er þekkt fyrir mikil
gæði og góða hönnun. Aðalverksmiðjan stendur við rætur Alpanna og hefur
sérhæft sig í framleiðslu á mjög vönduðum
og þægilegum gönguskóm. Yfir milljón pör
eru framleidd á hverju ári, jafnt fyrir konur og
karla. Upphafið var þegar þýskur skósmiður
af Meindl-ættinni hóf að búa til skó árið 1683.
Meindl-skórnir eiga því langa og farsæla sögu.
Útilíf hefur selt Meindl-gönguskó í áratugi
og útivistarfólk þekkir þá af góðu einu,“ segir
Helgi Ben, vörustjóri hjá Útilífi í Glæsibæ, í
samtali við blaðið.
„Við erum afar stolt af því að selja Meindlgönguskó. Við erum með nokkrar tegundir
sem henta ólíkum göngum, hvort sem er
innanbæjar eða fjallgöngur á hæstu tinda.
Það er mismunandi hvaða tegundir og fótlag
hentar hverjum og einum, því bjóðum við líka
upp á mikið úrval af ýmsum öðrum merkjum
í gönguskóm og má þar nefna Scarpa, The
North Face og Lowa.
Aðallega erum við með fjórar tegundir af
Meindl-gönguskóm. Fyrst er að nefna afar
mjúka og leðurklædda gönguskó, Ohio, sem
henta til nota á göngustígum hér á landi eða erlendis. Sú tegund sem hentar flestum er Kansas
með Gore–Tex vatnsvörn á 42.990 krónur. Mest
seldu skórnir nefnast Meindl Island og kosta
venjulega 52.990 krónur en eru núna á 20% afslætti hjá okkur ásamt öðrum Meindl-skóm.
Þeir eru hálfstífir og henta vel í lengri og meira

Meindl-gönguskór eru þekktir fyrir gæði.

Helgi Ben hjá Útilífi segir að góðir gönguskór séu besta jólagjöfin, enda hefur orðið lífsstílsbreyting hjá
Íslendingum þegar kemur að fjalla- og gönguferðum.

krefjandi göngur og fjalla ferðir, til dæmis á
Hvannadalshnúk. Einnig erum við með stífa
sérhæfða skó í þessu merki fyrir ísklifur og
bratta fjallamennsku en þeir kosta í kringum
70 þúsund krónur,“ segir Helgi.

MYND/VALLI

Mikil aukning hefur orðið á síðustu árum
í fjallagöngum. Alls kyns ferðahópar ganga
saman á fjöll, með ferðafélögum eða á eigin
vegum. „Eitt það mikilvægast af öllu fyrir
fjallagarpa og göngufólk er að vera vel búinn

til fótanna. Hér í Útilífi í Glæsibæ erum við
með sérdeild í útivistarbúnaði og sérþjálfað
og vant starfsfólk sem er tilbúið að aðstoða og
þjónusta viðskiptavini. Áríðandi er að velja
rétta skó miðað við notkun og fótastærð.
Ákveðin atriði þarf að hafa í huga og við leiðbeinum fólki með þau, til dæmis þykkt á
sokkum í skóna. Best er að sokkarnir séu úr
góðri ullarblöndu sem dregur raka frá fætinum, en það minnkar áhættu á særindum.
Einnig er mikilvægt að hugsa vel um skóna,
bera á þá rétt efni til vatnsvarnar til að þeir
endist betur. Hægt er að nota þessa skó allt
árið um kring og varla hægt að hugsa sér betri
jólagjöf fyrir göngufólk.“
Hægt er að sjá Meindl-skó í aðalútivistardeildinni í Útilífi í Glæsibæ en skórnir fást
einnig í Kringlunni, Smáralind og Holtagörðum. Vöruúrvalið er mikið í Útilífi og
hægt að skoða það á www.utilif.is.

VANDAÐIR
GÖNGUSKÓR
Grisport gönguskórnir eru vandaðir ítalskir leðurskór. Þeir eru gerðir
fyrir þá sem vilja aðeins mýkri skó sem veita samt góðan stuðning við
ökkla þegar gengið er yﬁr hóla og hæðir. Gritex® ﬁlman gerir skóna
vatnshelda og ver gegn kulda. Rubbermac® sólinn fjaðrar vel við hvert
skref og gefur góða endingu.
Miklu skiptir að velja rétta gönguskó sem henta útivist og aðstæðum hvers og eins.

Rétt val á gönguskóm

Ekta leður

TILBOÐ

13.999
16.999

Gildir út sunnudag 16. desember.

Ertu að spá í gönguskó? Hafðu þá í huga hvar, hvenær og hvernig þú
ætlar þér að nota þá.
● Léttir skór eru þægilegri á göngu og reiknað hefur verið út að hvert
aukapund á fæti sexfaldi álag á bak.
● Ákveddu hvort þörf sé á vatnsþolnum gönguskóm. Léttir gönguskór
þorna frekar fljótt en leðurskóm þarf að fylgja Gore Tex-vatnsvörn. Í
snjó er ávallt þörf á vatnsvörn.
● Gúmmírönd ofan við sóla, sem teygir sig upp á leðrið, fylgir aukin
vatnsvörn og vörn fyrir skóna.
● Því fleiri saumar sem eru á skóm, því meiri hætta er á rifum og leka.
Heilir leðurskór eru endingarbetri og vatnsþolnari.
● Gættu þess að hafa pláss fyrir tærnar og geta hreyft þær í skónum.
● Prófaðu að ganga í skónum með bakpoka sem er álíka þungur og þú
berð vanalega í gönguferðum.
● Kauptu stærri frekar en minni skó ef ætlunin er að fara í lengri
göngur. Fætur eiga til að þrútna á göngu og stækka um heilt númer.
● Vertu í göngusokkum þegar skór eru valdir eða kauptu sokka samhliða skóm til að finna út bestu samsetninguna.
● Líttu á munstur sóla, grófleika og dýpt skoranna. Því grófari og
dýpra skorinn, því lengur endist sólinn.
● Stuðningur við ökkla er mikilvægur. Veldu skó með góðum stuðningi ef ætlunin er að fara í lengri göngur og yfir óblítt landslag.
Útgefandi: 365 miðlar ehf., Skaftahlíð 24, s. 512 5000
Umsjónarmenn auglýsinga: Benedikt Freyr Jónsson, benediktj@365.is, s. 512-5411
Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal.
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Kynningarblað Hamborgarhryggur, kalkúnn, villibráð og meðlæti
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Jólaboð fyrir 5.000
Jólahátíð frelsarans togar vel í pyngjuna enda margir dagar veislumatar og yfirlætis.
Íris Saara Karlsdóttir myndlistarnemi bauð þó til ódýrrar jólaveislu fyrir fjóra.

M

Íris Saara er vön að borða kalkún á aðfangadagskvöld og hamborgarhrygg um áramótin.
Hún segir hamborgarhrygg í rauðvíni og ananassafa einstaklega ljúfan og bragðgóðan.

ér fannst ég fá frekar
mikið fyrir peninginn en
þurfti auðvitað að horfa í
hverja krónu og vandaði mig mikið
við að spara,“ segir Íris Saara, sem
sló upp jólaveislu með aðeins
5.000 krónur í buddunni.
„Ég keypti dýrindis hamborgarhrygg, allt hráefni í kartöflusalat, maísbaunir, rauðkál
og dósir af malti og appelsíni en
einnig hálfa flösku af rauðvíni til
að sjóða hrygginn upp úr og eiga
í rauðvínssósu,“ útskýrir Íris, sem
studdist við uppskrift frá fjölskyldu unnusta síns þegar hún
eldaði hamborgarhrygginn upp
úr ananassafa og rauðvíni.
„Kærastinn sagði kjötið verða
að sælgæti með þessari eldunaraðferð og ég treysti honum algjörlega enda var útkoman lostæti og rauðvínssósan einkar vel
passandi við.“
Íris valdi ódýrari kostinn í innkaupunum svo peningurinn
dygði. „Maísbaunir frá Ora voru
of dýrar svo ég valdi þær frekar
frá Euroshopper. Þegar upp var
staðið fannst mér ótrúlegt að geta
teflt fram fullkominni jólamáltíð
fyrir 5.000 krónur. Ég bauð fjórum

Jólamatur a la Íris Saara
Kartöflusalat:
5 kartöflur
2 til 3 epli
1 laukur
1 dós sýrður rjómi
Súrar gúrkur

Rauðvínssósa:
Soð af hamborgarhryggnum
Rjómi
Smá mjólk
Rifsberjasulta að
smekk
Rauðvín að smekk

Hamborgarhryggur:
2 dl rauðvín
2 dl ananassafi
Vökvanum hellt yfir kjötið sem er vafið inn í álpappír.
Eldað í ofni (200 °C) í lokuðum álpappír í einn og hálfan
tíma. Þegar korter er eftir af eldunartímanum er sætt
sinnep og sykur brætt á pönnu og penslað yfir hrygginn.

Ég bauð fjórum
en maturinn
hefði vel dugað fyrir sex.
til veislunnar en maturinn hefði
vel dugað fyrir sex og enginn fór
svangur frá borði. Allir borðuðu
eins og þá lysti og daginn eftir var
nægur afgangur.“
Íris er dugleg að bjóða gestum

Útgefandi: 365 miðlar ehf., Skaftahlíð 24, s. 512 5000 Umsjónarmenn auglýsinga: Elsa Jensdóttir, elsaj@365.is, s. 512-5427 Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal.

í mat og hefur ánægju af bakstri
og eldamennsku. „Í matarboðum
býð ég alltaf upp á eftirrétt en
í þessu þurfti ég að sleppa því.
Valið stóð á milli malts og appelsíns eða íss og ég velti fyrir mér
að kaupa ís og nýta ananas í gamaldags, ljúffengan jólaábæti; ís og
niðursoðna ávexti. Hann svíkur
engan og er sannarlega valkostur fyrir þá sem eru hagsýnir í
matar innkaupum jólanna.“
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argir halda að erfitt sé að elda kalkún en svo er alls ekki. Hins
vegar þarf að passa vel eldunartíma og hitastig. Þess vegna er
nauðsynlegt að eiga kjöthitamæli. Afganga af kalkúnakjöti er
hægt að nota á margvíslegan hátt, í samlokur, pasta eða ýmsa austurlenska rétti. Hér bjóðum við uppskrift að kalkúna sem er fylltur með
ávöxtum og með frísklegri appelsínusósu. Matur sem engan ætti að
svíkja yfir hátíðarnar.
Best er að þíða kalkúninn í kæliskáp, sem getur tekið þrjá daga.
Þegar fuglinn er þiðinn er poki með innyflunum tekinn úr honum en
hann er venjulega inni í honum. Innyflin eru steikt og soðin og soðið
síðan notað í sósuna. Þótt sumir mikli það fyrir sér að elda kalkún
vegna þess hversu langan tíma það tekur þá er þessi eldun í raun auðveld. Þegar kalkúnninn er kominn í ofninn þarf ekki mikið að hugsa
um hann og tími gefst til að fara í annan undirbúning.

Uppskriftin miðast við 8-10
manns.

kryddi. Gott er að setja smávegis smjör
undir bringuskinnið.

1 kalkúnn, um það bil 5 kg
Brætt smjör til penslunar
1 tsk. salt
1 tsk. pipar
3 dl vatn
Kalkúnakrydd

Fyllið kalkúninn með apríkósum, appelsínum, eplum og fersku estragoni. Leggið
hann síðan á rist ofan á ofnskúffu með
3 dl af vatni. Soðið sem kemur af kalkúnanum er notað í sósuna. Steikið fuglinn
við 180°C í hálftíma á hvert kíló. Ef fuglinn er 5 kíló þarf hann að vera í ofninum
í 2½ tíma og síðan að hvíla á borði í 20
mínútur. Kjöthitamælirinn á að sýna 7577°C.

Fylling
15 grófhakkaðar apríkósur
2 appelsínur í bitum
2 epli í bátum
4 stilkar ferskt estragon

Sósan

Appelsínusósa
Um það bil 5 dl sigtað kalkúnasoð
3 skalottlaukar
1 tsk. fínt hakkaður rauður eldpipar
2 msk. smjör
Safi úr 3 appelsínum
1 dós sýrður rjómi, 35%
2 tsk. rifinn appelsínubörkur
½ tsk. salt
¼ tsk. pipar

Skreyting

Heill kalkúnn er afar ljúffengur og góður matur sem fer vel í maga. Hann er
upplagður hátíðarmatur hvort sem er um jól eða áramót.

Kaka á hvern og
rúmlega það
Laufabrauðsbakstur er nú í fullum gangi hjá Ömmubakstri. Ömmubakstur
framleiðir hátt í fjögur hundruð þúsund laufabrauð fyrir hver jól.
„Íslendingar eru um 320 þúsund
manns og þetta er rúm kaka á
mann,“ segir Ingólfur Garðarsson
framleiðslustjóri um fjölda laufabrauða Ömmubaksturs fyrir jólin
en nú stendur laufabrauðsbaksturinn sem hæst.
„Við framleiðum bæði steikt
og ósteikt brauð. Það ósteikta eru
tuttugu óskornar kökur í pakka
sem fara beint í frost. Við byrjum
á því í október og tökum svo til við
steikta brauðið en það eru fimmtán kökur í dós. Framleiðslan á
steikta brauðinu hefur heldur
verið að aukast, unga fólkið vill fá
þetta tilbúið og vill síður steikja
heima,“ segir Ingólfur.
Laufabrauð hefur verið hluti
af jólahaldi á Íslandi gegnum
aldir og var hátíðabrauð fátækra.
Ömmubakstur hóf að búa til laufabrauð fyrir almenning árið 1977
og þá einungis óskorið laufabrauð. Nokkrum árum síðar eða
árið 1983 var farið að framleiða
tilbúið steikt brauð. Ingólfur segir
uppskriftina lítið hafa breyst.

Bindið kalkúninn upp með því að leggja
vængina bak við hrygginn á móts við
hálsinn. Bindið einnig lærin saman.
Penslið fuglinn vel með bræddu smjöri
og kryddið með salti, pipar og kalkúna-

Berið kalkúninn fram með sykurbrúnuðum kartöflum, waldorf-salati, rauðkáli, ávöxtum og hnetum. Einnig er gott
að sjóða sætar kartöflur og útbúa kartöflumús úr þeim með blöndu af smá
smjöri og rjóma.

Soð úr innyflum
Steikið innyflin í smjöri á pönnu ásamt
lauk, gulrótum, selleríi og blaðlauk.
Hellið vatni yfir og látið suðuna koma
upp. Setjið allt í pott, bætið meira vatni
við og látið sjóða í 2 klukkustundir. Þá er
soðið sigtað og notað í sósuna.

ÍSLENSKA SIA.IS SFG 42040 04.2008

Kalkúnn með apríkósufyllingu og appelsínusósu

5 ferskar fíkjur, skornar til helminga
1 granatepli, fræin tekin úr
100 g grófhakkaðar pistasíur
50 g grófhakkaðar valhnetur
Fersk salvía eða estragon
10 apríkósur

Sigtið soð úr ofnskúffu og frá innyflum.
Fínhakkið lauk og eldpipar og steikið
í smjöri í smástund. Bætið þá soðinu
saman við ásamt appelsínusafa og
látið sjóða niður um helming. Bætið
þá sýrðum rjóma við og látið malla
þar til sósa þykknar. Smakkið sósuna til
með rifnum appelsínuberki, salti og nýmöluðum pipar.

Ingólfur Garðarsson, framleiðslustjóri hjá Ömmubakstri. Nú stendur laufabrauðsframMYND/PJETUR
leiðslan sem hæst.

„Hún hefur allavega ekki breyst
síðan ég byrjaði árið 2000. Sjálfur
er ég alinn upp við laufabrauð á
jólum en foreldrar mínir eru báðir
að norðan. Uppskriftin sem við á
Ömmubakstri notum er reyndar
mjög lík uppskriftinni hennar
mömmu.“
Sjá, www.ommubakstur.is

Við framleiðum
bæði steikt og
ósteikt brauð. Það
ósteikta eru 20 óskornar
kökur í pakka sem fara
beint í frost.

RÆDDU UM ÞÁ
ÁHÆTTU SEM FYLGIR
ÞVÍ AÐ HITTA NETVIN
www.saft.is
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Ekta danskt rauðkál
Rauðkál með steikinni er langbest
sé það heimalagað. Hér er uppskrift
að ekta dönsku rauðkáli sem margar
eldri húsmæður kannast við.

Það sem þarf:
1 rauðkálshaus
2 msk. sykur
4 dl rifsberjasaft
1 tsk. salt
40 g smjör
Vatn

OSTUR Á PIPARKÖKURNAR
Piparkökur eru yfirleitt til í
skápunum á aðventunni og gott
að grípa til þeirra þegar gestir
líta við. Til að breyta aðeins út frá
glassúrskreyttum kökunum er
tilvalið að bjóða piparkökur með
osti. Mygluostar og piparkökur
gætu einhverjum þótt undarleg
samsetning en hún bragðast
merkilega vel. Þá er einnig
mjög gott að bæta hnetum og
hunangi við samsetninguna.
Prófið eftirfarandi næst þegar
gestir koma í kaffi:

Rauðkálið er skorið niður en stilkurinn er
ekki notaður. Bræðið smjör á stórri pönnu
og setjið kálið út á. Sykri er stráð yfir og allt
látið malla við vægan hita í 10 mínútur.
Hrærið í annað slagið. Þá er rifsberjasaft
bætt út í og vatn þannig að kálið sé þakið.
Allt látið malla í um það bil eina klukkustund. Ef allur vökvi gufar upp er meiri saft
sett út í og smávegis vatn. Þegar kálið er
orðið mjúkt er salti stráð yfir.

Íslenskur kalkúnn

Piparkökur
Gráðostur eða brie ostur
Valhnetur
Hunang
Skerið ostinn niður í hæfilega
stórar sneiðar og leggið ofan
á piparkökuna. Þar ofan á fer
hálf valhneta og að lokum er
hunanginu hellt yfir.
Sjá www.eldhussogur.com.

HEIMAGERÐ KARTÖFLU
MÚS MEÐ HANGIKJÖTINU

Ð:3,5:2-9(43,0ð:3(

MangóMangóó- ogg apríkósufylling
appriikósuffylling
(;( 9 5 (

Þótt kartöflur með uppstúf
séu algengasta meðlæti Íslendinga með jólahangikjötinu
er kunn hefð hjá mörgum
fjölskyldum að tefla einnig
fram heimagerðri kartöflumús.
Slíkt hnossgæti á ekkert skylt
við pakkamús og er veglegur
valkostur fyrir þá jólagesti sem
ekki líkar við uppstúfinn.
Heimagerð kartöflumús er
sannkallað lostæti með bragðmiklu hangikjötslæri, rauðkáli,
baunasalati og laufabrauði eða
heimabökuðu hveitibrauði að
sveitasið. Aðferðin er einföld:
Sjóðið fallegar, stórar kartöflur
í vel söltu vatni. Skrælið soðnar
kartöflurnar og stappið eða
pressið með kartöflupressu ofan
í hreinan pott. Setjið væna klípu
af smjöri í pottinn og skvettum
af mjólk eða jafnvel rjómablöndu út á stappaðar kartöflurnar. Hrærið rólega saman þar
til stappan er mjúk og girnileg.
Kryddið með salti, svörtum eða
hvítum pipar, smávegis af sykri
og ögn af múskati og njótið til
fulls á jólum.

• 4 dl soðið kúskús
• 1 mangó, skrælt og skorið í teninga
• 15 þurrkaðar apríkósur,
aprikósur, skornar í bita
• 4 cm engiferrót, smátt söxuð
• 3 msk pistasíuhnetur
• 5 brauðsneiðar, skorpulausar
og skornar
la
lau
ar í bita
• 50 g bráðið smjör
• 2 egg
• 2 msk mangóchutney
• Salt og pipar

kalkunn.is

Blandið öllu hráefni vel saman og fyllið kalkúninn.
Kryddið og setjið smjörklípur á fuglinn.
Setjið kalkúninn inn í 190 °C heitan ofn í 15 mín.
mín
eða þangað til fuglinn verður fallega brúnn.
Breiðið álpappír vel yfir fuglinn. Lækkið hitann í
150°C og steikið fuglinn áfram í 45 mín/kg eða
þangað til kjarnhiti nær 71°C.

Verði ykkur að góðu
Reykjabúinu, Mosfellsbæ.

Hreint kjöt án allra aukaefna – beint frá bónda
Þú veist hvaðan það kemur!
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Unnur Guðrún Pálsdóttir, betur þekkt sem Lukka, er framkvæmdastjóri Happs sem opnar nýjan stað í Austurstræti í dag.

Hollt á hátíðardiskinn

Þeir sem borða ekki kjöt og fisk geta auðveldlega snarað fram gómsætum hátíðarmat
matreiðslubækur innihalda gómsætar uppskriftir að grænmetisréttum og hráfæðisré

V

eitingastaðurinn Happ gaf
út stórglæsilega matreiðslubók fyrir síðustu jól sem inniheldur meðal annars margar góða
upp skriftir af grænmetisréttum.
Unnur Guðrún Pálsdóttir, sem eru
betur þekkt undir nafninu Lukka,
er framkvæmdastjóri Happs. Hún
segir bókina hafa selst vel enda séu
landsmenn sífellt að verða meðvitaðri um hollt matarræði. Happ rekur
í dag veitingastað við Höfðatorg í
Reykjavík og mun í dag, laugardag,
opna nýjan stað í Austurstræti þar
sem annar veitingastaður Happs var
áður til húsa. Nýi staðurinn mun
vera safa-, samloku- og kaffistaður
þar sem áhersla verður lögð á holla
rétti og hraða afgreiðslu. Sjálf er
Lukka ekki grænmetisæta þótt hún
segist vissulega borða mikið grænmeti. Á aðfangadag eldar fjölskyldan
oft villibráð en hlutfall ljúffengra
grænmetisrétta er alltaf mun meira
á borðum fjöl skyldunnar. Lukka
deilir hér með lesendum Fréttablaðsins uppskriftum að hollum hátíðarmat.

2. Látið síðan næstu þrjú saman við og
hrærið.
3. Blandið síðast möndlusmjörinu eða
hnetusmjörinu saman við. Magn fer eftir
smekk.

Forréttur: Happsalat í hrísgrjónablöðum er tilvalið til að skera niður
í litla bita og bjóða sem forrétt eða
sem munnbita í hanastéli.

Kasjúhnetukurl

Happsalat

1. Setjið öll hráefnin í blandara og saxið
nokkuð gróft eða saxið með hníf og blandið
síðan salti og sesamolíu saman við.

4 handfyllir ferskt salat að eigin vali
1 handfylli ferskt kóríander, saxað
½ handfylli fersk mynta, söxuð
1 handfylli fersk basilíka, söxuð
1 mangó, skorið í strimla
1 rauð, gul eða appelsínugul paprika,
skorin í strimla
1 agúrka eða 1 kúrbítur, skorinn í
strimla
4 gulrætur, skornar í strimla

Happsósa
1 þumlungur ferskt engifer, saxað
1-2 rauð chili, skorin í bita
1¼ dl sítrónusafi
2/3 dl hlynsíróp
2 msk. tamari-sósa
2½ dl (eða minna) möndlusmjör eða
hnetusmjör (magn fer eftir því hversu
þykk sósan á að vera)
1. Setjið fyrstu tvö hráefnin saman í matvinnsluvél og maukið.

1 dl kasjúhnetur
1 msk. sesamolía
½ tsk. sjávarsalt

Samsetning
1. Dýfið einu hrísgrjónablaði í einu í volgt
vatn. Leggið á hreint borð.
2. Raðið spínati fyrst ofan á rétt neðan við
miðju. Setjið hluta af grænmetinu þar ofan
á, þá sósu, hnetukurl og loks afganginn af
grænmetinu.
3. Rúllið blaðinu varlega upp en með festu.
Skerið rúlluna í munnbita og raðið á bakka.
Hægt er að skreyta með sesamfræjum og
söxuðu káli.

Aðalréttur: Hátíðarhnetusteik
2½ dl niðursoðnar svartbaunir
1½ dl grófir hafrar
1 dl fínt saxaður laukur
1 dl saxaðar heslihnetur
1 dl saxaðar brasilíuhnetur
2 dl saxaðar möndlur

2 dl tómatmauk
1-2 tsk. broddkúmen
2 msk. fersk, fínsöxuð steinselja
2 msk. ferskt, fínsaxað kóríander
1. Stillið ofninn á 180°C.
2. Steikið laukinn og sætu kartöfluna á
pönnu í góðri olíu þar til bæði eru orðin
mjúk.

3. Hellið vökvanum af baununum og setjið
skál með kartöflunum og lauknum. Maukið
með gaffli.
4. Setjið afganginn af hráefnunum saman
við. Hrærið vel saman.
5. Setjið deigið í brauðform og bakið við
180°C í u.þ.b. 45 mínútur.

Berið fram með heitri sveppasósu, fersku sa
ati og bökuðum kartöflubátum krydduðum
með sjávarsalti og fersku rósmaríni.

Eftirréttur: Ljúffengar og lekkerar
möndlukökur með tvenns konar
fyllingu.
1 kaka eða 10 litlar

Möndluterta

5 dl möndlumjöl eða sama magn af
möndlum, sett í matvinnsluvél og gert
að dufti
1½ dl agave- eða hlynsíróp
Örlítið sjávarsalt

1. Hrærið öllum hráefnunum saman. Bætið
við sírópi ef deigið er of þurrt.

JÓL HJÁ SINFÓ
Jólatónleikar Sinfóníuhljómsveitar Íslands verða í Hörpu á
laugardag og sunnudag en þeir eiga sér marga aðdáendur. Tónleikarnir eru fyrir fólk á öllum aldri, ekki síst börnin. Trúðurinn
Barbara kynnir tónleikana en stjórnandi er Bernharður Wilkinson. Áhugi á þessum tónleikum hefur aukist ár frá ári.

LAGERSALA
Lagersala Ármúla 22 2. Hæð

Fullt af frábærum
jólagjöfum á frábæru verði
Fullt af nýjum vörum

Opið alla daga frá 10-17 nema miðvikudaga 10-19
Opið laugardag frá 11-18
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2 hylki af PRÓGASTRÓ fyrir stóra
máltíð getur létt á meltingunni.

óĿ
 óö
£ ŀ
¤
န

PRÓGASTRÓ inniheldur hinn öfluga
asídófílus DDS1 sem bæði gall- og
sýruþolin.

SÖNGSKÓLI MARÍU BJARKAR KYNNIR Fjölbreytt námskeið eru í boði fyrir
alla aldurshópa hjá söngskólanum. Mikil fjölgun er í yngsta aldurshópnum.
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PRENTUN.IS

Þessi vara
er laus við:
Mjólk
Glúten
Sykur
Soja
Rotvarnarefni

www.gengurvel.is
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Gjafabréf
fyrir líkama og sál
Kínversk heilsumeðferð,
heilsurækt og dekur

veittu vellíðan
gefðu

gjafabréf

Skeifan 3j | Sími 553 8282 | www.heilsudrekinn.is

S

öngskóli Maríu Bjarkar hefur í
tvo áratugi kennt landsmönnum
söng. Skólinn var fyrsti sinnar
tegundar hérlendis en skólann stofnaði María Björk Sverrisdóttir eftir dvöl
í Bandaríkjunum þar sem hún stundaði söngnám. „Mér fannst vanta svona
skóla sem bauð upp á söngnámskeið
fyrir börn og unglinga og reyndar bara
fyrir fólk á öllum aldri. Skólinn hefur
alla tíð notið mikilla vinsælda, þá sérstaklega hjá yngstu aldurshópunum.“
Söngskólinn býður upp á fjölbreytt
söngnámskeið fyrir fólk á öllum aldri.
Yngstu hópurinn inniheldur 3-5 ára
börn en þar er mikið hreyft sig með
tónlistinni. „Leikskólahópurinn okkar
hefur alltaf verið mjög vinsæll og það
varð algjör sprengja þar í fyrra. Þetta
námskeið er svolítið í anda Söngvaborgar þar sem krakkarnir hreyfa sig
mikið með tónlistinni.“ Næsti hópur
inniheldur krakka á aldrinum 5-12 ára
en þeim hópi er þó alltaf skipt eftir
árgöngum þannig að hver aldurshópur
er saman í hópi. Á þessu stigi eru
börnin einnig farin að syngja ein í stað
þess að syngja í hópum. „Í þessum
hópi og næsta aldurshópi sem er 1315 ára erum við líka farin að vinna

mikið með sjálfstraust þeirra. Það er
eitthvað sem lítil áhersla hefur verið
lögð á hérlendis. Þar skiptir miklu máli
að krakkarnir þori að gera það sem
þau eru ekki endilega best í en finnst
gaman að gera. Því náum við svo vel
í gegnum sönginn. Í lok námskeiðsins
halda þau svo tónleika fyrir framan
fjölskylduna og vini sína. Það er ótrúlegt að sjá breytingarnar á þeim frá
fyrsta tíma.“
Auk þess býður skólinn líka upp á
Complete Vocal Technique-námskeið
en þau eru ætluð vönum söngvurum.
Fjöldi frábærra kennara starfar við
skólann en þeir eru allir starfandi
söngvarar. „Okkur finnst það skipta
miklu máli. Ég hugsa að það þekkist
hvergi annars staðar í heiminum að
kennarar söngskóla séu þekktir poppsöngvarar eins og hér.“
Þessa dagana er María Björk að
undirbúa sig fyrir undankeppni Eurovision-söngvakeppninnar. „Ég á þar lag
og texta sem ég samdi sjálf. Hins vegar
mun önnur ung og frábær söngkona
syngja lagið. Hver það er mun koma
í ljós innan skamms.“ Nánari upplýsingar um Söngskóla Maríu Bjarkar má
finna á songskolimariu.is.
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VINSÆLL
„Skólinn hefur alla tíð
notið mikilla vinsælda,
þá sérstaklega hjá
yngstu aldurshópunum,“
segir María Björk
Sverrisdóttir.
MYND/VILHELM

FÓLK| HELGIN
FÓLK ER KYNNINGARBLAÐ
sem býður auglýsendum að kynna
vörur og þjónustu í formi viðtala og
umfjallana ásamt hefðbundnum auglýsingum. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega.
Útgefandi: 365 miðlar
Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal
Hönnun: Silja Ástþórsdóttir
Sölumenn:
Jónína María Hafsteinsdóttir
jmh@365.is s 512 5473
Sverrir Birgir Sverrisson
sverrirbs@365.is, s 512 5432
Elsa Jensdóttir
elsaj@365.is s. 512-5427

DÚETT MEÐ KÆRUSTUNNI
JÓLATÓNLEIKAR Andri Björn Róbertsson tekur þátt í Jólasöngvum Kórs Langholtskirkju um helgina.

A

ndri Björn Róbertsson bassabarítón tók fyrst þátt í Jólasöngvum Kórs Langholtskirkju
þegar hann var tíu ára gamall. Hann
hefur alla tíð síðan komið fram á þeim.
„Á fyrstu tónleikunum var ég í barnakórnum, svo tók kirkjukórinn við og nú
syng ég einsöng. Tónleikarnir eru orðnir
fastur liður í jólaundirbúningnum hjá
mér enda fjórtánda árið í röð sem ég
syng á þeim,“ segir Andri Björn.
Þetta verða þrítugustu og fimmtu
jólasöngvarnir við kertaljós og að
vanda verður boðið upp á rjúkandi
jólasúkkulaði og piparkökur í hléi.
„Tónleikarnir eru orðnir fastur punktur
fyrir marga gesti og einhverjir geta
ekki hugsað sér jólin án jólasöngvanna.
Jón Stefánsson organisti hefur alltaf
stjórnað tónleikunum og reynir að
breyta lagavalinu í hvert sinn þótt mjög
sterkar skoðanir séu meðal kórfélaga
um dagskrána. Ég hef sjálfur yfirleitt
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sungið sömu lögin. Nú syng ég meðal
annars Jólin alls staðar og Hljóða nótt
og svo syngjum við kærastan mín, Ruth
Jenkins, dúett saman.“
Andri Björn og Ruth kynntust í Konunglega tónlistarskólanum í London,
þar sem þau stunduðu bæði nám. „Hún
útskrifaðist í vor en ég á eitt og hálft ár
eftir. Námið er frekar krefjandi, þar sem
ég mæti yfirleitt klukkan níu á morgnana og fer ekki heim fyrr en um fimm
eða sex. Það er mikið um tónleikahald í
tengslum við skólann en það var alltaf
stefnan hjá mér að verða söngvari.
Ég hef sungið síðan ég var fimm ára
og á kennara mínum, Ólöfu Kolbrúnu
Harðardóttur, að mestu leyti það að
þakka sem ég kann í söng.“
Hann á sér þó fleiri hauka í horni en
Ólöfu Kolbrúnu því hin heimsþekkta
Kiri Te Kanawa hefur tekið hann að einhverju leyti undir sinn verndarvæng.
„Hún kom hingað til lands árið 2008 og

hélt námskeið í Söngskólanum í Reykjavík, þar sem ég var við nám. Í framhaldi
af því bauð hún mér að koma á námskeið til sín á Ítalíu sumarið eftir. Það er
gott að geta leitað til hennar þegar ég
þarf á einhverri hjálp að halda varðandi
sönginn. Hún var mér líka innan handar
við að komast inn í skólann í London.“
■ lilja.bjork@365.is

ANNASÖM HELGI
Helgin fer að mestu
leyti í jólatónleikahald
og undirbúning þess
hjá Andra Birni bassabarítón, en hann syngur
á Jólasöngvum Kórs
Langholtskirkju í kvöld
og tvö næstu kvöld.
MYND/STEFÁN

UR
DÖM A
R
I
R
FY
ERR
OG H 4.000.2
:
ð
Ver

NÝ SENDING!

AF VINSÆLU KULDASKÓNUM
MEÐ MANNBRODDUNUM

Skipholti 29b • S. 551 0770

Fallega
jólaskeiðin
frá Ernu
Jólaskeiðin 2012
er hönnuð af
Sóleyju Þórisdóttur.
Skeiðin er smíðuð á
Íslandi úr ósviknu silfri.

NUDDAÐ TIL
GÓÐS Í DAG
Prjónakjólarnir komnir
Stærð 10 – 16
Litir: svart/grátt
Verð aðeins

9.990 kr.

Verð: 18.500.- stgr.

ILLFURSMIÐJ
ERNA GULL- OG SILFURSMIÐJA
Skipholti 3 - Sími: 552 0775 - www.erna.is
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Verð

a

kr. 9 ðeins
9.00
0.-

Flottu peysurnar
surnar
tur
komnar aftur
Litir: Svart með gráu,
grátt með dökkgráu,
off white með beige.
Verð aðeins

6.990 kr.

Nuddarar bjóða upp á
herðanudd í Smáralind.
Boðið verður upp á herðanudd
í Smáralind á morgun frá 13 til
22 og mun allur ágóði renna
óskiptur til Umhyggju, félags
til stuðnings langveikum
börnum.
Nuddið kostar 1.500 krónur
en fólki er þó heimilt að hafa
framlögin hærri. „Við nuddum í
gegnum fötin svo fólk þarf ekki
að óttast að þurfa að bera sig á
almannafæri,“ segir nuddarinn
Tinna Pétursdóttir, sem efndi
fyrst til sams konar viðburðar
árið 2010.
„Þá heyrði ég af tónlistarfólki sem var að gefa vinnu
sína til styrktar góðu málefni
og fór að hugsa hvort fleiri
starfsstéttir gætu ekki gert
það sama. Það eiga ekki allir
peninga afgangs en margir
geta hugsað sér að gefa vinnuframlag. Þetta ár gáfu yfir 20
nuddarar vinnu sína og náðu
að safna 130.000 krónum fyrir
Umhyggju. Þessi peningur kom
sér vel enda höfðu margir foreldrar langveikra barna leitað
eftir fjárhagsstuðningi hjá
félaginu til að geta haldið jól. Í
fyrra var ég í prófum og gat því
ekki skipulagt viðburðinn eins
og áður. Þá hafði ég samband
við Félag íslenskra heilsunuddara og tók nuddarinn Harpa
Stefánsdóttir verkefnið að sér.
Þá söfnuðust aftur yfir hundrað þúsund krónur. Í ár vonast
ég til að við getum tvöfaldað
þá upphæð.“
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XS- L
Verð 19.900.-

XS- L
Verð 24.900.Hægt að taka loð af

XS- L
Verð 13.990.-

XS- L
Verð 15.990.-

XS- L
Verð 24.900.XS- L
Verð 16.990.Hægt að taka loð af kraga

XS- L
Verð 24.900.-

Verð 5.990.-

Erum á Facebook Oasis Ísland

XS- L
Verð 28.900.Verð 11.990.-

Kringlan
Smáralind

553-5111
554-7980

smáauglýsingar

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími
er opinn alla virka daga frá 8-17

Allar smáauglýsingar
vikunnar á visir.is

smaar@frettabladid.is / visir.is

Legacy Outback ‚96 ógangfær , skipti
koma til greina á kerru. uppl í síma:
5532375

BÍLAR &
FARARTÆKI

0-250 þús.
Nissan Patrol GR árg. 2006 Ekinn
aðeins 107.000km einn eigandi
Glæsilegt eintak tilboðsverð
3.490.000kr Uppl. Óskar 8244043.

JÓLALEIKUR BÍLALINDAR
OG HÖFÐAHALLARINNAR
ÓTRÚLEGT JÓLAVERÐ
SSANGYONG Family. Fjaskafagur,
DÍSEL JEPPI, 5 gírar. Verðtilboð
150þús. Rnr.105614.

7 MANNA !
Nissan Qashqai + 2 árg. 07/2012 ek.
12 þ.km 18” felgur, glerþak, 7 manna
ofl Glæsilegur jepplingur. Frábært
verð 5190 (skipti möguleg) eftir lokun
864-8989.

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.
Sími: 567 2000
www.bilfang.is

Komdu og taktu þátt í jólaleik
Bílalindar og Höfðahallarinnar 2012.
Vinningar: 1. Gjafabréf á LA LUNA
Pizzeria f. tvo + Nóa konfektkassi
2. Gjafabréf á LA LUNA Pizzeria f.
tvo 3. Alþrif fyrir jólin í LÚXUSBÓN
4.-10. Prufutúr á jólabílnum Allir
vinningshafar geta fengið bílinn
keyptan á sértilboði eftir jólin!

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

TOYOTA AVENSIS WAGON SOL dísel.
Árg 8/2005, ek 160 Þ.KM, dísel, 5 gírar,
Flottur bíll, Ásett verð 1.990.000.
Rnr.122517. Er á staðnum,

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

EKINN AÐEINS 128ÞÚS ÓDÝR!
Jaguar X-t. VDP awd. Árg. ‚05, e. 72þ.
v.2,95m, ásett 3,4 millj. áhvíl. 1.950þ.
Ath. skipti S. 893 1850.

Hyundai Accent árg ‚00, ek. aðeins
128þús, bs, sko, nýleg vetrardekk,
5d, sér aðeins á útliti, annars í lagi,
ásett verð 380þús, Tilboðsverð aðeins
220þús stgr, möguleiki á 100% visa/
euro láni, uppl í s:659-9696

Bílar til sölu

37/12,5R17 LT
DEKK til sölu Goodyear. Verð 160þús.
Rnr.104864.

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

Save the Children á Íslandi

til sölu

bilauppbod.is

TILBOÐSVERÐ 250ÞÚS
STGR!!
Renault megane classic árg ‚00 ekinn
aðeins 162þús, ný skoðaður, nýleg
heilsársdekk, smurbók frá upphafi,
eyðslugrannur bíll í góðu ástandi sem
hefur fengið gott viðhald, Tilboðsverð
aðeins 250þús, uppl í s:659-9696

ÞARFTU AÐ KAUPA
EÐA SELJA BÍL?
Bilauppbod.is er uppboðsvefur þar
sem þú getur keypt eða selt bíl á
einfaldan og hagkvæman hátt. Kynntu
þér málið. www.bilauppbod.is Sími
522-4610.

TIl sölu MB Sprinter 516 CDI 20 sæta
árg. 2010. Ek. 126þ á vél. Einnig til
sölu MB Sprinter 519 CDI, 20 sæta,
árg 2011. Ek. 160þ. Uppl. Í síma 660
1303.

Hyundai Accent árg. ‚98, ek. 150 þús.
Verðtilboð 130 þús. Uppl. í s. 774
0742.

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

Bjóddu í bíl

250-499 þús.

TOYOTA COROLA
SJÁLFSKIPTUR

Uppboð á ökutækjum og öðrum munum fyrir
tryggingarfélög, fjármögnunarfélög og aðra aðila fara
fram alla virka daga. Uppboði á þessum bifreiðum lýkur
að kvöldi 19. 12. 2012. Sjá nánar á uppboðsvef.

Toyota corola xli 1996 árg. ekinn
179,000 bíll í góðu standi er á
vetrardekkjum verð 250 þ. uppl. í síma
8938754 eða 8686262.

Toyota LC 120 GX 35” árg. 2007
Ek. 106 þús. km. Diesel,sjálfskiptur.
Fjarstart, dvd, bakkmyndav. ofl.
aukahlutir. Tilboð 5490þ. Ahv. 2500þ.
S: 824-3924.

MUSSO ‚98, EK 200 Þ, 2,3 ssk, mjög
heill. v. 350 þús. Uppl. í s. 693-9137.

LANCER ‚99, ek. 99 þ. ssk, vetrard,
góður bíll, v. 350 þús. Uppl. í s 8220860.

FORD F350 - CREW 4X4
dísel sjálfskiptur
ekinn 90.949 mílur

FORD F150 - CAB 4x4
bensín sjálfskiptur
ekinn 41.738 mílur

JÓLALEIKUR
HÖFÐAHALLARINNAR
OG BÍLALINDAR
Komdu og taktu þátt í jólaleik
Höfðahallarinnar og Bílalindar 2012.
Vinningar: 1. Gjafabréf á LA LUNA
Pizzeria f. tvo + Nóa konfektkassi
2. Gjafabréf á LA LUNA Pizzeria f.
tvo 3. Alþrif fyrir jólin í LÚXUSBÓN
4.-10. Prufutúr á jólabílnum Allir
vinningshafar geta fengið bílinn
keyptan á sértilboði eftir jólin!

Höfðahöllin
Funahöfða 1, 110 Rvk.
Sími: 567 4840
www.hofdahollin.is

EXPLORER CFMOTO
CF500A
4x4 bensín 3.768 km

CHEVROLET AVEO
bensín sjálfskiptur
ekinn 63.349 km

Til sölu. VW Caddy 2005. VSK bíll. Ek.
144þ. Álfelgur. Gott eintak. Tilbúin í
veturinn. Verð 790þ. S. 896-3044

Bjóðum hátækni búnað frá Bigas
International srl, einum þekktasta
framleiðanda á gas búnaði fyrir
bifreiðar í Evrópu. Leitið tilboða í
búnað og ísetningu - sparið með
MetanLán til allt að 48 mánaða.
velras.is

VERÐ 290.000 !
Skoda Octavia 1,6 árg.‘01. ek. 190 þús.
Sko. ‚13. beinsk., Aðeins bein sala s.
615 4349.

Toyotu Hiace. Árg. 2005, ekinn 101
þ.km, bensín.(Einn eigandi, krókur,
álfelgur, tímakeðja, ný frammdekk.((
Verð 1.350.000.- Uppl. s. 691-6208.

til sölu

5-6LTR/100 KM

Mazda 6 árg. ‚06, ek. 126 þús , ásett
verð 1780þús. tilboð um helgina
1350þús. Nýtt í bremsum, ný
nagladekk, aukadekk á felgum fylgja.
S. 894 2926

SKODA OCTAVIA
bensín sjálfskiptur
ekinn 86.418 km

HYUNDAI ACCENT 2001 ek. aðeins
110 þús., sko ‚13, heilsársdekk, 3d, bs,
eyðir mjög litlu 5-6 ltr/100 km. lýtur
mjög vel út og ekkert ryð! verð 320
þús! visa/euro s.841 8955.

JEEP GRAND CHEROKEE
LAREDO 4X4
bensín sjálfskiptur
ekinn 104.656 km

Hægt er að skoða uppboðsmuni alla virka daga frá 8.30-17.00
í húsnæði Króks að Suðurhrauni 3, Garðabæ.

Jeep Grand Cherokke 4.0 1999 ek 140
þús mílur í góðu standi svartur góð
dekk skoðaður leður lúga flottur bíll
í alla staði hægt að vera bara í 2wd
og setja í 4x4 verð aðeins 590 þús !!!!!
möguleiki á visa/euro í 36 mánuði
sími 6914441

!!! DÍSEL TILBOÐ 399Þ
Nissan Double Cab 4x4 10/99” bsk
dísel turbo intercooler ek 240þ 33”
breyttur á nýjum negldum dekkjum
sumar dekk á felgum, sko 13”. Þarf að
bletta. Verð 590þ TILBOÐ 399þ stgr
S. 777-3077

atvinna

Sölufulltrúar

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

Allar
atvinnuauglýsingar
vikunnar á visir.is

Að VIRK – Starfsendurhæfingarsjóði standa öll helstu samtök launamanna og atvinnurekenda
á vinnumarkaði. Hlutverk sjóðsins er m.a. að draga markvisst úr líkum á því að launafólk hverfi
af vinnumarkaði vegna varanlegrar örorku með aukinni virkni, eflingu starfsendurhæfingar
og öðrum úrræðum. Nánari upplýsingar um VIRK – Starfsendurhæfingarsjóð er að finna á
heimasíðu sjóðsins, www.virk.is.

Öflugur sérfræðingur á sviði upplýsingatækni og úrvinnslu gagna
VIRK – Starfsendurhæfingarsjóður leitar að öflugum og metnaðarfullum sérfræðingi til að hafa
umsjón með þróun og uppbyggingu á upplýsingatækni og upplýsingakerfum innan VIRK, sjá um
tölfræðilega úrvinnslu gagna og taka þátt í þróun á mismunandi árangursmælikvörðum. Um er að
ræða fullt starf.

Verkefni eru meðal annars:

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Þjónusta við starfsmenn og ráðgjafa VIRK vegna notkunar
á upplýsingakerfum, þar á meðal notendaþjónusta og
aðgangsstýringar
• Umsjón með frekari þróun og breytingum á sviði
upplýsingatækni hjá VIRK
• Tölfræðileg úrvinnsla gagna
• Umsjón með skýrslugerð og upplýsingagjöf til
starfsmanna og stjórnenda
• Þróun og framsetning á árangursmælikvörðum

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Þekking og reynsla af upplýsingatækni og tölfræðilegri
úrvinnslu gagna
• Fagmennska, frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Mjög góð skipulags- og samskiptahæfni
• Sveigjanleiki, jákvætt viðmót, færni og vilji til að tileinka
sér nýja þekkingu og vinnubrögð
• Gott vald á íslensku, ensku og einu Norðurlandamáli

Upplýsingar veita:
Elísabet Sverrisdóttir
elisabet@hagvangur.is
Vaka Ágústsdóttir
vaka@hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til og
með 31. desember nk.
Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is.

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

www.hagvangur.is

LISTAHÁSKÓLI ÍSLANDS AUGLÝSIR
L
EFTIR UMSÓKNUM UM STARF

REKTORS
Listaháskóli Íslands er miðstöð æðri listmenntunar
á Íslandi og hefur viðurkenningu stjórnvalda á fræðasviði lista. Einkunnarorð skólans og leiðarljós eru:
forvitni - skilningur - áræði.
Rektor allra listgreina

Eldmóður og skýr framtíðarsýn fyrir listir og hönnun þarf að
einkenna rektor Listaháskóla Íslands. Mikilvægt er að rektor hafi
listræna yfirsýn, þekkingu og innsæi. Rektor þarf að vera áræðinn
og frjór og njóta virðingar og trausts innan hins akademíska samfélags og meðal listamanna. Sem opinber málsvari og talsmaður
skólans þarf hann að vera ritfær og geta komið vel fyrir sig orði
á opinberum vettvangi.
Rektor er æðsti stjórnandi Listaháskólans og annast rekstur
og stjórnun í umboði stjórnar og ber ábyrgð gagnvart henni.

Listaháskóli Íslands er sjálfseignarstofnun með viðurkenningu
á fræðasviðinu listir og starfar samkvæmt lögum um háskóla
63/2006. Skólinn starfar í fimm deildum: myndlistardeild,
hönnunar-og arkitektúrdeild, tónlistardeild, leiklistar- og dansdeild, og listkennsludeild. Nemendur eru um 480, þar af einn
fimmti á meistarastigi. Skólinn starfar á þremur stöðum
í Reykjavík: Þverholti, Sölvhólsgötu, og Laugarnesvegi.

Menntun og hæfniskröfur:
– Meistara- eða doktorspróf í listum og/eða listtengdum greinum
– Yﬁrgripsmikil reynsla af listsköpun og/eða akademísku starﬁ
getur verið metin jafngild ofangreindum menntunarkröfum
– Umtalsverð reynsla af starﬁ í listsköpun og/eða af akademísku
starﬁ ásamt stjórnunarreynslu
– Leiðtogahæfni, innsæi og lipurð í samskiptum
Hæﬁsnefnd verður skipuð af stjórn þegar umsóknir liggja fyrir.

Nefndin hefur það hlutverk að meta menntun, reynslu og hæfi
umsækjenda. Farið er með nöfn umsækjenda sem trúnaðarmál.
Umsækjendur þurfa þó að vera reiðubúnir að standa frammi fyrir
lokuðum hópi stjórnenda innan skólans og gera grein fyrir sinni
framtíðarsýn fyrir Listaháskóla Íslands. Stjórn tekur endanlega
ákvörðun um ráðningu og er rektor ráðinn til fimm ára í senn frá
og með 1. ágúst 2013.
Umsóknum skal skila á aðalskrifstofu skólans að Þverholti 11,
Reykjavík, eigi síðar en fimmtudaginn 3. janúar næstkomandi.
Skólinn áskilur sér rétt til að hafna öllum umsóknum.
Upplýsingar um starﬁð veita:

Gunnhildur Arnardóttir gunnhildurarnar@ceohuxun.is
og Trausti Harðarson traustihardar@ceohuxun.is

www.lhi.is

Stjórnendastöður á Vísinda- og þróunarsviði
Landspítali auglýsir lausar til umsóknar fjórar stjórnendastöður á nýju Vísinda- og þróunarsviði spítalans. Um er að ræða stöður yfirlækna eða deildarstjóra á fjórum deildum
sem tilheyra hinu nýja sviði sem verður undir sameiginlegri stjórn framkvæmdastjóra hjúkrunar og lækninga. Deildirnar fjórar eru Flæðisdeild, Gæða- og sýkingavarnardeild,
Vísindadeild og Menntadeild. Starfshlutfall er 100% og veitast störfin frá 1. febrúar 2013, til 5 ára. Gert er ráð fyrir að stjórnendurnir fjórir myndi öfluga liðsheild.

Flæðisdeild

Gæða- og sýkingavarnardeild

Helstu verkefni og ábyrgð stjórnanda Flæðisdeildar:
» Forysta, samhæfing, stuðningur, ráðgjöf og eftirlit í samvinnu við önnur svið
spítalans varðandi eftirfarandi verkefni og málefni tengd þeim:
» Flæði sjúklinga
» Virka þátttöku sjúklinga í meðferð
» Sjúklingafræðslu
» Samskipti við samstarfsstofnanir
» Eflingu öryggismenningar
» Ber ábyrgð á rekstri, framþróun, mannafla og áætlanagerð deildarinnar
» Stuðlar að þróun þekkingar með því að hvetja til rannsókna og nýta
rannsóknarniðurstöður til stöðugra umbóta í starfseminni
» Tryggir árangursríkt samstarf við aðrar deildir spítalans og samstarfsstofnanir,
með öryggi sjúklinga að leiðarljósi
» Þróun og nýting árangursvísa
Hæfnikröfur:
» Menntun í heilbrigðisvísindum
» Reynsla af stjórnun
» Framhaldsmenntun
» Framúrskarandi samskiptahæfni
» Framsækinn og dugmikill leiðtogi

Helstu verkefni og ábyrgð stjórnanda Gæða- og sýkingavarnardeildar:
» Forysta, samhæfing, stuðningur, ráðgjöf og eftirlit í samvinnu við önnur svið
spítalans varðandi eftirfarandi verkefni og málefni tengd þeim:
» Gæði klínískrar þjónustu
» Atvikaskráningu, úrvinnslu atvika og stöðugar umbætur
» Kvartanir og kærur
» Sýkingavarnir
» Þróun sjúkraskrár
» Eflingu öryggismenningar
» Ber ábyrgð á rekstri, framþróun, mannafla og áætlanagerð deildarinnar
» Stuðlar að þróun þekkingar með því að hvetja til rannsókna og nýta
rannsóknarniðurstöður til stöðugra umbóta í starfseminni
» Tryggir árangursríkt samstarf við aðrar deildir spítalans og samstarfsstofnanir,
með öryggi sjúklinga að leiðarljósi
» Þróun og nýting árangursvísa
Hæfnikröfur:
» Menntun í heilbrigðisvísindum
» Reynsla af gæðastjórnun eða umbótaverkefnum
» Framhaldsmenntun
» Framúrskarandi samskiptahæfni
» Framsækinn og dugmikill leiðtogi

Vísindadeild

Menntadeild

Helstu verkefni og ábyrgð stjórnanda Vísindadeildar:
» Forysta, samhæfing, stuðningur, ráðgjöf og eftirlit í samvinnu við önnur svið
spítalans varðandi eftirfarandi verkefni og málefni tengd þeim:
» Vísindastarf
» Stuðning við vísindamenn
» Hagnýtingu þekkingar í þágu sjúklinga
» Klínískt rannsóknarsetur og nýsköpun
» Eflingu öryggismenningar
» Starf siðanefndar og vísindaráðs
» Ber ábyrgð á rekstri, framþróun, mannafla og áætlanagerð deildarinnar
» Stuðlar að þróun þekkingar með því að hvetja til rannsókna og nýta
rannsóknarniðurstöður til stöðugra umbóta í starfseminni
» Tryggir árangursríkt samstarf við aðrar deildir spítalans og samstarfsstofnanir,
með öryggi sjúklinga að leiðarljósi
» Stuðlar að árangursríku samstarfi við Háskóla Íslands og aðra innlenda og
erlenda háskóla, rannsóknarstofnanir og fyrirtæki
» Þróun og nýting árangursvísa
Hæfnikröfur:
» Menntun og framhaldsnám í heilbrigðisvísindum
» Reynsla af stjórnun og vísindastarfi
» Akademískt hæfi
» Framúrskarandi samskiptahæfni
» Framsækinn og dugmikill leiðtogi

Helstu verkefni og ábyrgð stjórnanda Menntadeildar:
» Forysta, samhæfing, stuðningur, ráðgjöf og eftirlit í samvinnu við önnur svið
spítalans varðandi eftirfarandi verkefni og málefni tengd þeim:
» Grunnmenntun heilbrigðisstétta á spítalanum
» Skipulag framhaldsmenntunar og framhaldsmenntunarráð
» Fagleg starfsþróun heilbrigðisstétta
» Eflingu öryggismenningar
» Ber ábyrgð á rekstri, framþróun, mannafla og áætlanagerð deildarinnar
» Stuðlar að þróun þekkingar með því að hvetja til rannsókna og nýta
rannsóknarniðurstöður til stöðugra umbóta í starfseminni
» Tryggir árangursríkt samstarf við aðrar deildir spítalans og samstarfsstofnanir,
með öryggi sjúklinga að leiðarljósi
» Stuðlar að árangursríku samstarfi við Háskóla Íslands og aðra innlenda og
erlenda háskóla og rannsóknarstofnanir
» Þróun og nýting árangursvísa
Hæfnikröfur:
» Menntun og framhaldsnám í heilbrigðisvísindum
» Reynsla af stjórnun og vísindastarfi
» Akademískt hæfi
» Framúrskarandi samskiptahæfni
» Framsækinn og dugmikill leiðtogi

Nánari upplýsingar
» Umsóknarfrestur er til og með 14. janúar 2013.
» Upplýsingar veita Sigríður Gunnarsdóttir (sigridgu@landspitali.is, sími 543 1103)
og Ólafur Baldursson (olafbald@landspitali.is, sími 543 1103), framkvæmdastjórar hjúkrunar og lækninga.
» Umsókn fylgi vottfestar upplýsingar um nám, fyrri störf, kennslu og vísindavinnu.
» Ákvörðun um ráðningu í starfið byggist á innsendum gögnum og viðtölum.
» Gögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu berast skrifstofu framkvæmdastjóra hjúkrunar og lækninga, Landspítala, Eiríksgötu 5, 101 Reykjavík.
Laun samkvæmt samningi viðkomandi stéttarfélags og fjármálaráðherra. Sótt er um starfið rafrænt á; www.landspitali.is, undir „laus störf“. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.
Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum. Nánari upplýsingar um forsendur ráðningar er að finna á heimasíðu Landspítala.
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Skipaumsjónarmanneskja
á ferðaskrifstofu
Vesturferða óskast
Ferðaskrifstofan Vesturferðir á Ísaﬁrði sér m.a. um að taka á
móti skemmtiferðaskipum
sem koma til Ísafjarðar á sumri hverju. Við leitum því að mjög
duglegri, sveigjanlegri og samvinnufúsri manneskju með
framúrskarandi skipulagshæfni í starf umsjónarmanneskju
skemmtiferðaskipa.

Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar

Verkefnið fellst í skipulagningu og umsjón afþreyingar til
skemmtiferðaskipa.

Staða íþróttakennara er laus til umsóknar

Ef þú ert tilbúin/n í krefjandi starf í skemmtilegu vinnuumhverﬁ,
sendu okkur umsóknina þína.
Ráðningartími er frá 15. mars til lok september 2013
en framtíðarmöguleikar eru hugsanlegir.
Umsóknarfrestur: 6. janúar
Starf: skipaumsjónarmanneskja
Netfang: nancy@vesturferdir.is

Setbergsskóli

Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun,
starfsferil og umsagnaraðila óskast sendar á
netfang skólastjóra.

Við óskum eftir í fullt starf:
Faglærðum bifvélavirkja / vélvirkja eða ófaglærðum manni
vönum viðgerðum vörubíla og vinnuvéla. Einungis maður með
víðtæka reynslu kemur til greina. Viðkomandi þarf að hafa
rafsuðukunnáttu og geta unnið sjálfstætt, vera reglusamur og
eiga gott með mannleg samskipt.
Frekari upplýsingar veitir Guðmundur í síma 899-6810.
Umsóknir skulu sendar á veffangið mummi(hjá)vvehf.is.

Upplýsingar gefur Hrönn Bergþórsdóttir í síma
565 1011/664 5881 hronnb@setbergsskoli.is
Umsóknarfrestur er til og með 22. desember
2012.
Fræðslustjórinn í Hafnarﬁrði

Vesturferðir, Aðalstræti 7, 400 Ísafirði

Skjalastjóri Mosfellsbæjar
Laust er til umsóknar starf skjalastjóra á bæjarskrifstofu
Mosfellsbæjar
Skjalastjóri gegnir lykilhlutverki í stefnumótun og eftirfylgni með
skjalastjórnun Mosfellsbæjar og ber ábyrgð á því að farið sé að
gildandi lögum og reglum um skjalavistun opinberra aðila og
sveitarfélaga.

Víﬁlfell er framsækið markaðs- og þjónustufyrirtæki sem starfar fyrst og fremst á sviði
drykkjarvöru. Vörumerkjaﬂóra Víﬁlfells samanstendur af mörgum af þekktustu vörumerkjum
veraldar og eru vörumerki frá The Coca-Cola Company þar fremst í ﬂokki.

Umsóknarfrestur er til og með 16. desember 2012.
Sjá nánar auglýsingu á vef Mosfellsbæjar:
http://mos.is/Lesafrett/skjalastjorimosfellsbaejar.

Við bjóðum upp á krefjandi starfsumhverﬁ þar sem hugvit, þekking og kunnátta starfsmanna
gegnir lykilhlutverki. Við leggjum áherslu á markvisst fræðslustarf, gott upplýsingaﬂæði og
tækifæri til starfsþróunar.

Sérfræðingur í vörustjórnun
Sérfræðingur í vörustjórnun annast gerð framleiðsluáætlana, pantanir á aðföngum og
samskipti við innlenda og erlenda birgja. Viðkomandi greinir ferla og lykilþætti vörustjórnunar
með það að markmiði að lágmarka framleiðslukostnað og fjárbindingu.

Starfssvið:
ǩ*HU²IUDPOHL²VOX£¨WODQD
ǩ3DQWDQLU£D²I¸QJXPRJVW¿ULQJELUJ²D

ǩ9LQQDYL²XPEµWDYHUNHIQL¯WHQJVOXP
við vörustjórnun

ǩ'DJOHJVDPVNLSWLYL²IUDPOHL²VOXV¸OXRJ
markaðssvið vegna framleiðsluáætlunar

ǩ £WWWDND¯XSSE\JJLQJXRJUHNVWUL
gæðakerﬁs

ǩ6DPVNLSWLYL²LQQOHQGDRJHUOHQGDELUJMD

ǩ6DPVNLSWLYL²7&&&YHJQDYHUNHIQD
tengdum innkaupum og framleiðslu

ǩ £WWWDND¯'HPDQG3ODQQLQJKµS
ǩ*UHLQLQJDU£IHUOXPRJO\NLOÀ£WWXP
vörustjórnunar

Hæfniskröfur:
ǩ*UXQQRJIUDPKDOGVK£VNµODPHQQWXQ£
sviði verkfræði eða viðskipta

ǩ6M£OIVW¨²YLQQXEU¸J²RJJUHLQDQGLKXJVXQ

ǩ5H\QVODDIVDPE¨ULOHJXPYHUNHIQXP

ǩ+¨IQL¯PDQQOHJXPVDPVNLSWXPRJJHWD
 WLOD²YLQQD¯KµSL

ǩ)¨UQL¯([FHORJ¼UYLQQVOXJDJQD

ǩ*HWDWLOD²YLQQDXQGLU£ODJLRJEHUD£E\UJ²

ǩ*µ²¯VOHQVNXRJHQVNXNXQQ£WWD¯
ræðu og riti

Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál og þeim svarað.
Umsókn um starﬁð þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem
gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar.

Nánari upplýsingar veita:
Inga S. Arnardóttir, inga@hagvangur.is
(O¯VDEHW6YHUULVGµWWLUelisabet@hagvangur.is
8PVµNQLUµVNDVWI\OOWDU¼W£ www.hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til og með 1. janúar 2013.

Þroskaþjálﬁ eða sérfræðingur
Félagsþjónustan í Hafnarﬁrði leitar að einstaklingi til starfa við þjónustuíbúðir fyrir fatlað fólk
á Drekavöllum.
Ábyrgðar-og starfssvið:
• Gerð einstaklings- og þjónustuáætlana
• Gerð þjálfunargagna
• Veita fötluðu fólki stuðning og ráðgjöf við athafnir
daglegs lífs
• Móta verklagsreglur og fylgja þeim eftir
• Veita starfsfólki fræðslu og handleiðslu í starﬁ
Hæfniskröfur:
• Þroskaþjálfanám eða önnur háskólamenntun sem nýtist
í starﬁ
• Reynsla af störfum með þroskaskertu fólki og með fólki
með geðraskanir
• Faglegur metnaður í starﬁ og áhugi á málefnum fatlaðs
fólks ásamt ríkri þjónustulund og þolinmæði
• Góð hæfni í mannlegum samskiptum og jákvæðni
• Sjálfstæði og frumkvæði í starﬁ
• Viðkomandi verður að hafa hreint sakavottorð,
aldursskilyrði 26 ár
•
•
•
•

Spennandi og lærdómsríkt starf í vaktavinnu
Fjölbreytt og krefjandi verkefni
Góður samstarfshópur
Upplýsingar um starﬁð veitir: Stella Á. Kristjánsdóttir,
verkefnastjóri þjónustuíbúða og frekari liðveislu
sími 544-2360

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi Sambands íslenskra
sveitarfélaga við viðkomandi stéttarfélag.
Karlar jafnt sem konur eru hvött til að sækja um starﬁð.
Umsóknir ásamt ferilskrá og meðmælendum skal senda á
netfangið stellak@hafnarfjordur.is Umsóknarfrestur er til
20. desember 2012.
Fjölskylduþjónustan í Hafnarﬁrði
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RÁÐGJÖF
Að gera betur í dag en í
gær er drifkraftur nýrra
hugsana og betri árangurs

RÁÐNINGAR

RANNSÓKNIR

Réttir starfsmenn í réttum
hlutverkum ræður mestu
um árangur fyrirtækja

Rannsóknir auka
þekkingu og gera
ákvarðanir markvissari

ráðgjöf

ráðningar

rannsóknir

Síðumúla 5
108 Reykjavík
Sími 511 1225
www.intellecta.is

Kaupfélag Skagfirðinga svf. er samvinnufélag í blönduðum rekstri. Helstu rekstrareiningarnar
eru mjólkurafurðarstöð, kjötafurðastöð, þjónusta og verslunarrekstur. Dótturfélög KS eru
FISK Seafood, Fóðurblandan, Vörumiðlun o.fl. Heildarvelta KS og dótturfélag er 28 milljarðar
og starfsmenn eru rúmlega 700. Félagið leggur áherslu á samfélagslega ábyrgð sína og að
hagsmunir þess fari saman með íbúum héraðsins.
Nánari upplýsingar um fyrirtækið má finna á heimasíðu þess www.ks.is

Verkefnastjóri í upplýsingatækni

Upplýsingar veitir:
Þórir Þorvarðarson,
thorir@hagvangur.is

Kaupfélag Skagfirðinga óskar eftir að ráða verkefnastjóra í upplýsingatækni.

Umsóknarfrestur er til og
með 31. desember nk.

Starfssvið:

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Þjónusta við notendur á tölvukerfum innan fyrirtækisins
• Verkefnastjórnun og eftirfylgni verka gagnvart
þjónustuaðilum upplýsingakerfa félagsins
• Aðgangsstýring að upplýsingakerfum
• Ábyrgð á og umsjón með heildarkeyrslu upplýsingakerfa
fyrirtækisins
• Þátttaka í stefnumótun og innleiðingu og viðhaldi
upplýsingatæknikerfa
• Önnur verkefni t.d. seta í öryggisráði

• Menntun og/eða reynsla í upplýsingatækni
• Þekking og/eða reynsla af rekstri Navision-kerfis eða
sambærilegra kerfa
• Fjármála- og bókhaldsþekking er mikill kostur
• Microsoft þekking – Microsoft gráður
• Reynsla af öryggisstjórnun í upplýsingatækni er kostur
• Reynsla af þátttöku í stefnumótun og innleiðingu í
upplýsingatækni
• Starfið gerir kröfur um sjálfstæð og ábyrg vinnubrögð og
ríka þjónustulund

Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is.

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

www.hagvangur.is

Ný hugsun

nýtt tækifæri í nýrri verslun!

Í upphaﬁ árs opnar Advania nýja verslun í Guðrúnartúni 10. Því leitum við logandi ljósi að frábærum starfskrai sem passar við
stemninguna á staðnum.
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Norlandair er ﬂugfélag á Akureyri. Félagið leggur áherslu
á leiguﬂug á Grænlandi ásamt því að sinna áætlunarﬂugi
frá Akureyri til Vopnafjarðar, Þórshafnar, Grímseyjar og
Constable Pynt á Grænlandi.

Norlandair auglýsir eftir ﬂugmönnum til starfa á Twin Otter DHC-6
og ﬂugstjóra á B200 King Air með aðsetur á Akureyri.
Hæfniskröfur
• Gilt Atvinnuﬂugmannsskírteini
• Gild Blindﬂugsáritun (IR)
• Gild fjölhreyﬂaáritun (MEP)
• Hafa lokið námskeiði í áhafnasamstarﬁ (MCC)
• Stúdentspróf eða sambærileg menntun
• Lágmarkstímakröfur ﬂugmanns eru 800 heildarﬂugstundir

Eftirfarandi þarf að fylgja umsókninni
• Afrit af ﬂugskírteini
• Afrit af heilbrigðisvottorði
• Afrit af sakavottorði
• Afrit af einkunnum bóklegs atvinnuﬂugnáms
• Sundurliðun á ﬂugtímum og afrit af síðustu 100 klst. úr loggbók
• Ferilskrá (CV)

Umsóknir óskast sendar á skj@norlandair.is eigi síðar en 22. desember 2012. Einnig má skila umsóknum í umslagi merktu Atvinnuumsókn Norlandair, Akureyrarﬂugvelli, 600 Akureyri. Upplýsingar í síma 414-6960.

Umsjón með mötuneyti
100% starf
Iðnskólinn í Hafnarﬁrði óskar eftir
að ráða matreiðslumeistara eða
starfsmann vanann mötuneytisrekstri til starfa við skólann frá
1. febrúar 2013.
Starﬁð felst í að sjá um að hafa á boðstólum morgunverð,
hádegisverð og síðdegiskafﬁ fyrir nemendur og starfsfólk. Skólinn
starfar eftir hugmyndafræði um heilsueﬂandi framhaldsskóla.
Reiknað er með að sá sem ráðinn verður í starﬁð haﬁ hönd í bagga
með ráðningu annarra starfsmanna í mötuneytið. Við Iðnskólann
í Hafnarﬁrði eru starfandi 70 starfsmenn og um 600 nemendur.
Leitað er eftir starfsmanni með ríka þjónustulund og útsjónarsemi
við matargerð.
Umsókn þarf ekki að vera á sérstöku eyðublaði. Með umsókn skal
fylgja ítarlegar upplýsingar um fyrri störf, meðmælendur og
menntun. Umsóknir skal senda til skólameistara á netfangið
arsaell@idnskolinn.is eða á heimilisfang skólans: Iðnskólinn í
Hafnarﬁrði, Flatahrauni 12, 220 Hafnarfjörður.
Umsóknarfrestur er til 29. desember 2012.
Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi SFR. Nauðsynlegt er
að viðkomandi haﬁ reynslu af rekstri mötuneyta.
Nánari upplýsingar um starﬁð veitir Ársæll Guðmundsson, skólameistari á netfanginu arsaell@idnskolinn.is eða í síma 895 2256.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun hefur verið tekin
um ráðningu. Umsóknir gilda í a.m.k. sex mánuði ef staðan losnar
á ný.

Hafrannsóknastofnunin er stærsta rannsóknastofnun landsins á sviði haf-og ﬁskirannsókna
og gegnir auk þess ráðgjafarhlutverki varðandi skynsamlega nýtingu og verndun auðlinda
hafsins. Mikill hluti starfseminnar tengist alþjóðlegu samstarﬁ við erlendar hafrannsóknastofnanir og háskóla. Stofnunin rekur 5 útibú, tilraunaeldisstöð í eldi sjávarlífvera, tvö
rannsóknaskip og hefur að jafnaði um 150 starfsmenn í þjónustu sinni.

Staða aðstoðarforstjóra fjármála hjá Hafrannsóknastofnuninni er laus til umsóknar
Aðstoðarforstjórinn skal vera forstjóra til aðstoðar við fjármálalegan rekstur stofnunarinnar, þ. á m. skiparekstur
og starfsmannahald. Hann ber ábyrgð gagnvart forstjóra á að meðferð fjármála hjá stofnuninni fari eftir settum
lögum, reglum og markmiðum stofnunarinnar.
Helstu verkefni eru
• Dagleg fjármálastjórn
• Umsjón með áætlanagerð
• Starfsmannahald
• Skiparekstur

Menntun og hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starﬁ
• Haldgóð reynsla af fjármálastjórnun
• Þekking og reynsla af áætlanagerð
• Stjórnunarreynsla
• Hæfni í mannlegum samskiptum

Miðað er við að ráðið verði í stöðuna í mars 2013. Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra og
viðkomandi stéttarfélags. Nánari upplýsingar um starﬁð veitir Jóhann Sigurjónsson, forstjóri, sími 575 2000
(margret@hafro.is).
Umsóknarfrestur er til og með 4. janúar n.k. og skal umsóknum skilað til Hafrannsóknastofnunarinnar,
Skúlagötu 4, 101 Reykjavík eða á netfang margret@hafro.is. Umsóknum skulu fylgja ítarlegar starfsferilskrár og
kynningarbréf þar sem rökstudd er hæfni viðkomandi í starﬁð og gerð grein fyrir ástæðu umsókna.

Nánari upplýsingar um skólann má ﬁnna á heimasíðu hans
http://www.idnskolinn.is/.
Skólameistari

VEFFORRITARI
Listaháskóli Íslands auglýsir eftir forritara til starfa
á tölvu- og netsviði skólans. Starfið felur í sér
forritun og viðhald á vefsíðu skólans, uppsetningu
vefþjóna og gagnagrunna og umsjón með þeim,
auk tilfallandi verkefna.
Hæfniskröfur
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Leitað er að fjölhæfum einstaklingi sem er

lipur í samskiptum og á auðvelt með að starfa með
öðrum. Starfið krefst þess að viðkomandi geti starfað sjálfstætt, tekið frumkvæði en jafnframt verið
opinn fyrir ólíkum leiðum í úrlausn verkefna.
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Endurvinnslan óskar
eftir starfsmanni í fullt
starf í móttöku

Fjölbreytt starf í boði á góðum og traustum vinnustað.
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Endurvinnslan hf. var stofnuð árið 1989. Endurvinnslan sér eitt um móttöku allra
einnota drykkjarvöruumbúða hérlendis, greiðir út skilagjald þeirra, undirbýr þær til
útflutnings og selur til endurvinnslu. 60 umboðsaðilar starfa fyrir félagið um allt land.

www.endurvinnslan.is

Listaháskólinn er sjálfseignarstofnun og hefur
viðurkenningu sem háskóli á fræðasviði lista.
Skólinn starfar á þremur stöðum í borginni,
í Laugarnesi, á Sölvhólsgötu og í Þverholti, þar
sem er aðalaðsetur tölvu- og netsviðs. Alls starfa
þrír starfsmenn í fullu starfi á sviðinu.
Gert er ráð fyrir að ráðningin taki gildi í janúar
2013. Upplýsingar um starfið veitir forstöðumaður tölvu- og netsviðs, Ágúst Loftsson,
í síma 899 9081 og á netfanginu agust@lhi.is.
Umsókn skal skila á háskólaskrifstofuì
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Skrifstofa sviðsstjóra á umhverﬁs- og skipulagssviði Reykjavíkurborgar
þjónar fagskrifstofum sviðsins og yﬁrstjórn, meðal annars stoðþjónustu
en að auki samningagerð og lögfræðilegum úrlausnarefnum. Hún ber
einnig ábyrgð á almennum samskiptum við borgarana vegna mála
sem heyra undir sviðið.

Vélvirki/
Járniðnaðarmaður
Björgun ehf óskar eftir vélvirkja eða járniðnaðarmanni,
sem ﬂokkstjóra. Starﬁð fellst í almennri viðgerðarvinnu,
járnsmíði og verkstjórn. Óskað er eftir jákvæðum og
liprum einstakling með víðtæka reynslu.
Upplýsingar sendist á johann@bjorgun.is eða í síma
563 5600 milli kl.08-17 virka daga.

Uppsetningarmaður óskast
Óskum eftir að ráða mann til uppsetninga á
gluggatjöldum.
Leitað er eftir þjónustuliprum einstaklingi sem
er laghentur og sem getur unnið sjálfstætt.
Kraﬁst er reglusemi og stundvísi.
Áhugasamir sendi inn umsóknir í tölvupósti á
kolbeinn@solar.is fyrir 23. desember

Ulvik herad
-Perla i Hardanger-

NORGE
Har du lyst å ﬂytte til Norge?
Ledig stilling for

SJUKEPLEIAR 100%
Rekrutteringsløn for nyutdanna
For meir informasjon: www.ulvik.kommune.no
Teneste: Pleie og omsorg. Søknadsfrist: 21.12.2012

Deildarstjóri gæða- og öryggismála
Verkefni skrifstofunnar heyra undir fjórar deildir, en þær eru auk fjármála- og mannauðsþjónustu, skjalavarsla og deild sem annast gæði og öryggismál. Staða deildarstjóra gæða- og öryggismála er hér með auglýst til
umsóknar. Leitað er að metnaðarfullum einstaklingi sem vill ná árangri í starﬁ. Um nýtt starf er að ræða og mun
deildarstjórinn taka þátt í mótun starfsins og starfseminnar í samvinnu við skrifstofustjóra og yﬁrstjórn.
Helstu verkefni deildarstjóra eru:
• Fagleg ábyrgð og stjórnun daglegra verkefna sem heyra undir
deildina.
• Forgangsröðun og samræming verkefna innan deildarinnar og
við aðrar deildir.
• Þátttaka í gerð fjárhagsáætlunar og ábyrgð á framkvæmd
rekstraráætlunar og að hagkvæmni í rekstri sé tryggð.
• Ábyrgð á samræmingu og uppbyggingu umhverﬁsvottunarkerﬁs, til samræmis við ISO 14001 gæðastaðal, gæðastefnu og
gæðamarkmið sviðsins.
• Ábyrgð á uppbyggingu gæðastjórnunarkerﬁs og innleiðingu, til
samræmis við ISO 9001 gæðastaðal, gæðastefnu og gæðamarkmið sviðsins.
• Ábyrgð á ritstjórn, rekstri, uppfærslu og þróun gæðakerﬁs.
• Umsjón með vottun gæðakerﬁs og innri úttektum á grundvelli
gæðakerﬁs.
• Ábyrgð á samræmingu og uppbyggingu stjórnunarkerfa og
vistun rekstrarskjala í samráði við skjalahóp.
• Ábyrgð á að gæðakerﬁð uppfylli kröfur nýrra skipulagslaga
nr. 123/2010, nýrra mannvirkjalaga nr. 160/2010 og nýrrar
byggingarreglugerðar nr. 112/2012.
• Greining, stefnumörkun, framkvæmd og eftirfylgni öryggismála.
• Stefnumótun og ráðgjöf við uppbyggingu og þróun almennra
öryggismála hjá sviðinu í samvinnu við stjórnendur.
• Ábyrgð á skipulagningu og umsjón með neyðarstjórnun.
• Tengiliður sviðsins við stofnanir sem öryggis- og vinnuverndarmál heyra undir.
• Áhættugreining í samvinnu við ytri og innri aðila.
• Ábyrgð á þróun og mótun öryggismála í samráði við aðra
stjórnendur, yﬁrsýn og eftirlit með þessum málum.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starﬁ. Æskilegt er að viðkomandi
haﬁ framhaldsmenntun á sviði gæða- eða verkefnastjórnunar.
• Nokkurra ára reynsla af sambærilegu starﬁ.
• Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu.
• Reynsla af stjórnun verkefna.
• Leiðtogahæﬁleikar, frumkvæði í starﬁ, framsýni og skipulagsfærni.
• Hæfni til að miðla upplýsingum í ræðu og riti.
• Þjónustulund og lipurð í samskiptum.

Um laun og starfskjör fer samkvæmt kjarasamningum Reykjavíkurborgar við hlutaðeigandi stéttarfélög.
Upplýsingar um starﬁð veita Örn Sigurðsson, skrifstofustjóri
orn.sigurdsson@reykjavik.is og Ásdís Ásbjörnsdóttir,
mannauðsstjóri asdis.asbjornsdottir@reykjavik.is
Umsóknum skal skilað fyrir 4. janúar nk. rafrænt á vef
Reykjavíkurborgar.
Æskilegt er að viðkomandi geti haﬁð störf sem fyrst.

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar
endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er.

Rekstrarstjóri rafmagns
Rekstrarsvið Landspítala auglýsir laust til umsóknar starf rekstrarstjóra
rafmagns.
Landspítali er í um 150 þúsund fermetrum húsnæðis sem búið er
fjölþættum rafkerfum, allt frá háspenntum inntökum yfir í lágspennt
sjúkrakallkerfi. Rekstrarstjóri rafmagns ber ábyrgð á rafkerfum spítalans
og skipuleggur og stjórnar starfsemi sem tengist þeim í samræmi við
stefnu og gildi Landspítala. Hann skal tryggja að rafkerfi spítalans
uppfylli kröfur sem spítalinn og opinberir eftirlitsaðilar setja, svo sem um
rekstraröryggi, uppsetningu, frágang o.s.frv.

Sölustjóri
Porsche
Bílabúð Benna óskar eftir að ráða framsækinn
einstakling í starf sölustjóra Porsche bifreiða.

Helstu verkefni og ábyrgð
» Tryggja að rafkerfi Landspítala uppfylli kröfur og að rekstraröryggi sé mikið.
» Verkefnastjórnun.
» Hafa yfirsýn yfir aflkerfi, öryggiskerfi, IT-kerfi, rekstur, fyrirbyggjandi
viðhald og breytingar.
» Gera kostnaðaráætlanir og viðhafa kostnaðargát í verkum.
» Koma fram fyrir stofnunina sem verkkaupi bæði gagnvart verktökum og
hönnuðum.
» Fylgja eftir öryggisstjórnunarkerfi gagnvart lágspennukerfum.
» Ábyrgðarmaður lágspennukerfa gagnvart opinberum yfirvöldum (CBlöggilding).
» Þátttaka í innleiðingu orkustjórnunarstaðals ISO 50001.
» Þátttaka í undirbúningi nýbygginga Landspítala.

Hæfnikröfur
» Háskólapróf í rafmagnstæknifræði eða -verkfræði, rafiðnfræðingur með
víðtæka reynslu kemur líka til greina.
» Æskilegt að viðkomandi hafi menntun og starfsreynslu sem rafvirki.
» Reynsla af stjórnun verkefna er æskileg.
» Góðir samskiptahæfileikar.
» Frumkvæði.
» Hæfni til tjáningar í ræðu og riti.
» Góð tölvuþekking og vilji til að tileinka sér nýjungar í tölvu- og
hugbúnaðarmálum.

Nánari upplýsingar
» Umsóknarfrestur er til og með 02.01.2013
» Starfshlutfall er 100%
» Upplýsingar veita: Kristján Guðlaugsson deildarstjóri, netfang
kristjg@landspitali.is, sími 825 3508 og Ingólfur Þórisson framkvæmdastjóri, netfang ingolfth@landspitali.is, sími 824 5290
Laun samkvæmt samningi viðkomandi stéttarfélags og fjármálaráðherra. Sótt er um starfið
rafrænt á; www.landspitali.is, undir „laus störf“. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun
um ráðningu hefur verið tekin. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum.
Nánari upplýsingar um forsendur ráðningar er að finna á heimasíðu Landspítala.

Umhyggja • Fagmennska • Öryggi • Framþróun

Helstu verkefni:
t4BMBOßSSBPHOPUB¥SB1PSTDIFCJGSFJ¥B
t*OOLBVQCJGSFJ¥BPHTBNTLJQUJWJ¥CJSHKB
tÅUUUBLBÐNBSLB¥TNÅMVNPHTLJQVMBHJWJ¥CVS¥BPHTßOJOHB
t4LßSTMVHK×GUJM1PSTDIFPHZmSTUKÕSOBS
t.ÕUUBLBWJ¥TLJQUBWJOB

Menntunar- og hæfniskröfur:
t7J¥LPNBOEJ¡BSGB¥IBGBHÕ¥BGSBNLPNVPHNJLMBT×MVImMFJLB
t3FZOTMBBGT×MVNFOOTLV
t¨IVHJPH¡FLLJOHÅCÐMVN
t7J¥TLJQUBGS¥JNFOOUVOF¥B×OOVSTBNCSJMFHNFOOUVOTLJMFH
t(Õ¥U×MWVLVOOÅUUBTLJMZS¥J
t)GOJÐTBNTLJQUVN
t'SVNLW¥J FMENÕ¥VSPHGBHNFOOTLBÐTUBSm
t4KÅMGTU¥PH×HV¥WJOOVCS×H¥
Nánari upplýsingar um starﬁð veitir Björn Ragnarsson í síma 590 2063.
Umsókn ásamt ferilskrá sendist á tölvutæku formi til bjorn@benni.is
Umsóknarfrestur er til og með 27. desember n.k.

#ÐMBCÛ¥#FOOBt7BHOI×G¥Bt3FZLKBWÐL
4ÐNJt'BYtXXXCFOOJJT
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Starfatorg.is

KÓPAVOGSBÆR

Lausstörfhjáríkinuogupplýsingarummálefniríkisstarfsmanna
Starf

Stofnun

Staður

Nr.ávef

Sálfræðingur
Umsjón með mötuneyti
Forstöðuhjúkrunarfræðingur
Starf við ræstingu skurðstofa
Sjúkraliði
Rekstrarstjóri rafmagns
Hjúkrunarfræðingur
Lögreglumenn
Stuðningsfulltrúi
Sérfræðingur
Verkefnastjóri á ráðgjafarsvið
Læknir
Hjúkrunarfræðingur

HÍ, náms- og starfsráðgjöf
Iðnskólinn í Hafnarfirði
Sjúkrahúsið á Akureyri
Sjúkrahúsið á Akureyri
LSH, meltingar- og nýrnadeild
LSH, rafmagnsverkstæði H
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins
Lögreglustjórinn á Snæfellsnesi
Menntaskólinn á Tröllaskaga
Veðurstofa Íslands
Ríkiskaup
Velferðarráðuneytið
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins

Reykjavík
Hafnarfjörður
Akureyri
Akureyri
Reykjavík
Reykjavík
Mosfellsbær
Ólafsvík
Ólafsfjörður
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík

201212/026
201212/025
201212/024
201212/023
201212/022
201212/021
201212/020
201212/019
201212/018
201212/017
201212/016
201212/015
201212/014

Spennandi störf
s
s
s
s
s
s
s

Félagsráðgjafi á velferðarsvið
Félagsliði/starfsmaður í Roðasali
Sjúkraliði í Roðasali, sambýli fyrir minnissjúka
Byggingartæknimaður hjá byggingarfulltrúa
Skólaliði í dægradvöl Salaskóla
Leikskólakennari í leikskólann Sólhvörf
Leikskólakennari í leikskólann Efstahjalla

Nánari upplýsingar er að finna á vef Kópavogsbæjar
Eingöngu er hægt að sækja um störfin rafrænt á vef
Kópavogsbæjar www.kopavogur.is

www.kopavogur.is

sími: 511 1144

Við erum Intellecta

Nánari upplýsingar um störf og ráðgjafarþjónustu sem í boði er hjá Intellecta veita ráðgjafar í síma 511 1225.
Einnig er hægt að skoða heimasíðu fyrirtækisins www.intellecta.is. Farið er með allar umsóknir og fyrirspurnir
um störf eða þjónustu sem trúnaðarmál.

Intellecta, Síðumúla 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225

ráðgjöf

ráðningar

rannsóknir
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DEILDARSTJÓRI FRAMKVÆMDA OG ÞJÓNUSTU
Sveitarfélagið Árborg óskar eftir að ráða deildarstjóra framkvæmda og þjónustu til starfa sem fyrst.
Starﬁð heyrir beint undir framkvæmda- og veitustjóra.
Ábyrgðar og starfssvið:
• Ábyrgð á verkefnastjórnun og verkeftirlit vegna
nýframkvæmda og viðhaldsmála á sviði umhverﬁs
og gatnakerﬁs
• Umsjón með rekstri þjónustumiðstöðvar
• Umsjón með sorphirðu og rekstri gámasvæðis
Árborgar
• Umsjón með fráveitu Árborgar
• Ábyrgð á að framkvæmd verkefna sé í samræmi við
lög og reglur
• Samskipti við opinbera aðila, hönnuði og verktaka
• Áætlanagerð og forgangsröðun verkefna
• Samningagerð í samráði við framkvæmdaog veitustjóra

Menntunar- og hæfniskröfur:
• BS-tæknifræði, iðnfræði eða aðra sambærilega
menntun sem nýtist í starﬁ
• Reynsla af mannahaldi og stýringu verkefna
• Æskilegt er að viðkomandi haﬁ þekkingu og reynslu
af opinberri stjórnsýslu
• Reynsla af áætlunargerð, úrlausn verkefna og
verkefnastýringu
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Sjálfstæð vinnubrögð, frumkvæði og skipulagshæfni
• Þekking á og reynsla af notkun Windows-Ofﬁce og
CAD-hugbúnaðar

Frekari upplýsingar um starﬁð veitir Jón Tryggvi Guðmundsson, framkvæmda- og veitustjóri,
í síma 480 1500 á skrifstofutíma.
Umsóknum skal fylgja ítarlegar starfsferilsskrár og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og
rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starﬁð.
Umsókn þarf að berast fyrir 21. desember n.k. á netfangið jont@arborg.is.

sími: 511 1144

Starfsemi STRÁ ehf. býr að
aldarfjórðungs reynslu og
þekkingu á sviði starfsmanna- og ráðningarmála
en stofan hefur unnið fyrir
mörg helstu og leiðandi
fyrirtæki landsins um
árabil.
Rík áhersla er lögð á trúnað
varðandi vörslu gagna og
upplýsinga bæði gagnvart
umsækjendum, sem og
vinnuveitendum.
Ánægðir viðskiptavinir til
margra ára hafa notið
þjónustu STRÁ, en stofan
hefur jafnframt umsjón
með ráðningum í sérfræðiog stjórnunarstöður.

www.stra.is
Með starf
fyrir þig

Til hvers að auglýsa ?
Ef þú auglýsir sjálf-/ur eftir starfsmanni eyðir þú verulegum tíma
í úrvinnslu innsendra umsókna.
Okkar styrkur er öflugur gagnabanki og yfir tveggja áratuga reynsla við að
þjónusta fyrirtæki við leit að starfsmanni.
Sparaðu þér tíma, kostnað og fyrirhöfn - leitaðu aðstoðar
fagmanna með langvarandi reynslu af ráðningarmálum.

STRÁ Starfsráðningar ehf. - Suðurlandsbraut 30 - sími 588-3031
stra@stra.is - gudny@stra.is - www.stra.is.
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Verkefnisstjóri nýframkvæmda
Fasteignir Akureyrarbæjar óskar eftir að ráða
Verkefnastjóra nýframkvæmda. Æskilegt er að
viðkomandi geti haﬁð störf sem fyrst.
Menntunar- og/eða hæfniskröfur:
- Leitað er eftir tæknifræðingi, verkfræðingi eða
einstaklingi með sambærilega menntun sem nýtist
í starﬁ.
- Góðir skipulagshæﬁleikar og frumkvæði.
- Hæfni til ákvarðanatöku og sjálfstæðra vinnubragða.
- Jákvætt hugarfar og hæfni í mannlegum samskiptum.
- Reynsla af sambærilegu starﬁ er kostur.

Kennari óskast til aﬂeysinga vegna barnsburðarleyﬁs í Gerðaskóla í Sveitarfélaginu
Garði frá áramótum.
Frá áramótum er um að ræða u.þ.b. 50% starf aðallega í 1. bekk,
frá febrúar eða mars eykst starfshlutfallið í 100%.
Nauðsynlegt er að umsækjandi sé með kennaramenntun og/eða
farsæla kennslureynslu helst meðal yngri barna.
Frekari upplýsingar gefa skólastjórnendur í síma 422-7020.
Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og starfsferil skal
senda á netfangið skarphedinn@gerdaskoli.is fyrir 21. desember
nk.
Skólastjóri

Nánari upplýsingar um starﬁð er að ﬁnna á heimasíðu
Akureyrarbæjar www.akureyri.is, þar sem sótt er um
rafrænt.
Umsóknarfrestur er til og með 8. janúar 2013

STÆRSTI
HÚSNÆÐISVEFUR
LANDSINS

Smiður óskast til starfa
Trésmiður óskast til starfa á Grund, dvalar og hjúkrunarheimili, frá áramótum.
Þarf að geta starfað sjálfstætt og tekið að sér að stjórna
framkvæmdum.
Hægt er að sækja um starﬁð á heimasíðu Grundar,
www.grund.is. Nánari upplýsingar veitir
Helga J. Karlsdóttir starfsmannastjóri í síma 530 6100.

Auglýsing frá sænskíslenska samstarfssjóðnum
Árið 2013 verða veittir úr Sænsk-íslenska samstarfssjóðnum
ferðastyrkir til að styðja íslenska þátttakendur í sænskíslenskum verkefnum. Markmið sjóðsins er að stuðla að auknu
samstarﬁ Svíþjóðar og Íslands á sviði vísinda, menntunar og
menningar.
Um styrki þessa skal sótt á sérstökum eyðublöðum sem er að
ﬁnna á vefslóðinni www.nordiskafonder.se.

Save the Children á Íslandi

Ótrúlegt
úrval íbúða til sölu
eða leigu!

Umsóknarfrestur er til 1. febrúar 2013 og skal skila umsóknum
samkvæmt upplýsingum á heimasíðu sjóðsins.
Styrkjunum verður úthlutað í mars/apríl nk.
Stjórn sænsk- íslenska samstarfssjóðsins
7. desember 2012

Ert þú

Sabre er stórt alþjóðlegt fyrirtæki
sem meðal annars selur hugbúnaðarlausnir til flugfélaga á alþjóðamarkaði.

fluggáfaður?

Við byggjum árangur okkar á þekkingu á

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

rekstri flugfélaga, stöðugri þróun lausna

• Rammasamningur um kaup á hreinlætisvörum,

okkar og hæfu og ánægðu starfsfólki.
Liðsheild okkar er sterk – hjá Sabre
starfa nú rúmlega 10.300 manns um

Sabre Airline Solutions leitar að ﬂug-gáfuðu fólki til starfa

allan heim, þar af 47 á Íslandi.

EES útboð nr. 12950.

• Heimsending á mat – Akstur, EES útboð nr. 12955.
Nánari upplýsingar er að ﬁnna á www.reykjavik.is/utbod

Innkaupadeild

Sérfræðingur
í kerfisrekstri

Gagnagrunnssérfræðingur, DBA.

Starfssvið

Starfssvið

Â Uppsetning og uppfærslur
kerfa viðskiptavina

Â8SSVHWQLQJRJXSSI UVOXU
gagnagrunna viðskiptavina

Â Umsjón og eftirlit með rekstri
kerfa viðskiptavina

Â8PVMyQRJHIWLUOLWPHèUHNVWUL
gagnagrunna viðskiptavina

Â Ráðgjöf og þjónusta við viðskiptavini
varðandi kerfisrekstur

Â5ièJM|IRJìMyQXVWDYLèYLèVNLSWDYLQL
varðandi gagnagrunnsrekstur

Hæfniskröfur og eiginleikar

Hæfniskröfur og eiginleikar

Â%6F06FtW|OYXQDUHèDYHUNIU èL
eða sambærileg menntun

Â%6F06FtW|OYXQDUHèDYHUNIU èL
eða sambærileg menntun

Â*yèHQVNXNXQQiWWDVNLO\UèL

Â*yèHQVNXNXQQiWWDVNLO\UèL

Â*yèLUVDPVNLSWDK ILOHLNDU

Â*yèLUVDPVNLSWDK ILOHLNDU

Â+ IQLtJUHLQLQJXYDQGDPiOD
tJDJQDJUXQQVUHNVWUL

Â+ IQLtJUHLQLQJXYDQGDPiOD
tJDJQDJUXQQVUHNVWUL

Â9LOMLWLODèO UDRJWDNDVWiYLèQêMDKOXWL

Â9LOMLWLODèO UDRJWDNDVWiYLèQêMDKOXWL

Â5H\QVODDI/LQX[2UDFOH64/-DYD
Tomcat, netkerfum og Windows æskileg

Â5H\QVODDI/LQX[2UDFOH64/-DYD
Tomcat, netkerfum og Windows æskileg

Â5H\QVOD~UIOXJKHLPLQXPHUNRVWXU

Â5H\QVOD~UIOXJKHLPLQXPHUNRVWXU

Umsóknarfrestur er til og með 1. janúar næstkomandi.
Umsjón með ráðningum hefur Sigurður Þórarinsson
(Sigurdur.Thorarinsson@sabre.com).

SEÐLABANKI ÍSLANDS
auglýsir eftir umsóknum
um styrk tengdan nafni Jóhannesar Nordal
Tilgangur með styrknum er að styðja viðleitni einstaklinga sem miðar að því að varðveita menningarverðmæti
sem núverandi kynslóð hefur fengið í arf.
Upplýsingar um umsóknarferilinn og mat á umsóknum
eru á vef Seðlabanka Íslands.
Umsóknir skulu sendar skrifstofu bankastjóra Seðlabanka Íslands fyrir 25. janúar 2013. Fjárhæð styrksins
nemur 2.000.000 kr. og verður fjárhæðinni úthlutað
5. apríl 2013. Eyðublöð fyrir umsóknir eru aðgengileg
á vef Seðlabanka Íslands og í afgreiðslu Seðlabankans.
Nánari upplýsingar veitir Jón Sigurgeirsson
framkvæmdastjóri á skrifstofu seðlabankastjóra.
Seðlabanki Íslands · Kalkofnsvegi 1 · 150 Reykjavík
Sími: 569 9600

RÆDDU UM ÞÁ
ÁHÆTTU SEM FYLGIR
ÞVÍ AÐ HITTA NETVIN

Vesturhlíð 7, 105 Reykjavík Sími: 525 9100 www.sabreairlinesolutions.com
www.saft.is
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Reykjavík
Grundartangi
Akranes
Borganes

15371- Fullbúið húsnæði óskast á leigu
fyrir kennslu á listnáms- og hönnunarbraut við Iðnskólann í Hafnarﬁrði

Nýbýlavegur 2

Ríkissjóður óskar eftir að taka á leigu húsnæði fyrir kennslu á
listnáms- og hönnunarbraut í Hafnarﬁrði.

Útboð

Miðað er við að húsnæðið verði tekið á leigu til 5 ára með möguleika
á framleigu um 1 ár í senn að þeim tíma liðnum. Húsnæðið skal vera
fullbúið til notkunar, án lauss búnaðar.

)D[DÀyDKDIQLUVI2UNXYHLWD5H\NMDYtNXU
RJ0tODHKIyVNDHIWLUWLOERèXPtYHUNLè

Gerð er krafa um staðsetningu húsnæðisins í göngufæri frá
Iðnskólanum í Hafnarﬁrði. Æskilegt er að húsnæðið sé á einni
hæð og til staðar þarf að vera gott aðgengi.

Norðurslóð
Gatnagerð og lagnir 2013

Húsrýmisþörf er áætluð um 440 fermetrar.

9HUNLèIHOVWtDèOHJJMDQêMDJ|WX1RUèXUVOyèiVDPW
IUiYHLWXO|JQXPYDWQVYHLWXKLWDYHLWXUDIVWUHQJMXPRJ
J|WXOêVLQJXiI\OOLQJXQRUèDQ¿VNYLQQVOXK~VV+%*UDQGDt
gU¿ULVH\
9HUNORNHUXPDt
Helstu magntölur eru:
*U|IWXU


0DOELN


)UiUHQQVOLVODJQLU

9DWQVO|JQ 

+LWDYHLWXO|JQ

5DIVWUHQJLU 

ËGUiWWDUU|UIMDUVNLSWDODJQLU
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Húsnæðið skal vera tilbúið til afhendingar sem fyrst.

Pñ
Pð
P
P
P
P
P

Höfum til leigu í þessu húsi ca 1100 fermetra þjónustu og
iðnarðarhúsnæði á efri hæð. Húsnæðið er snyrtilega innréttað með móttöku rými og og góðri aðstöðu fyrir starfsmenn
í bakrými, kafﬁaðstöðu og salernis og sturtuaðstöðu. Vinnusalur er ﬂísalagður með ﬂúorlýsingu. Í bakhluta eru afstúkað
lagerrými. Fjórar innkeyrsluhurðir eru á húsinu. Húsnæðið
hýsti áður starfssemi þjónustuverkstæðis Toyota en hentar
undir margvíslega starfssemi. Stutt er í stofnbrautir.

Frekari upplýsingar um þær kröfur sem húsnæðið verður að uppfylla
verða aðgengilegar á heimasíðu Ríkiskaupa www.rikiskaup.is frá
kl. 13.00, mánudaginn, 17. desember, 2012.

Nánari uppýsingar veittar á skrifstofu Miðgarðs s: 578-5544
eða Brandur Gunnarsson s: 897-1401.

Fyrirspurnir varðandi verkefni 15371 skulu sendar á netfangið
utbod@rikiskaup.is og verða svör birt á vef Ríkiskaupa.

Miðgarður fasteignasala - Sími: 578-5544 Guðbjarni Eggertsson, Löggiltur fasteignasali hdl.

Fyrirspurnarfrestur rennur út 19. desember 2012, en svarfrestur er til
og með 20. desember 2012.
Leigutilboðum þar sem fram kemur stærð, ástand og staðsetning
húsnæðis, ásamt leiguverði, skal skila til Ríkiskaupa, Borgartúni 7,
105 Reykjavík, eigi síðar en föstudaginn 4. janúar 2013.

ÒWERèVJ|JQYHUèDDIKHQWiVNULIVWRIX0DQQYLWVDè
*UHQViVYHJL5H\NMDYtNIUiRJPHèìULèMXGHJLQXP
GHVHPEHU
7LOERèYHUèDRSQXèá sama stað þriðjudaginn 15. janúar
2013 kl. 11:00.

%RUJDUW~QLF5H\NMDYtN
6tPL
ZZZULNLVNDXSLV
sími: 511 1144
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Auglýsir framboðsfrest
Til trúnaðarráðs Eﬂingar stéttarfélags.
Kjörstjórn Eﬂingar stéttarfélags auglýsir framboðsfrest vegna kosningar trúnaðarráðs félagsins fyrir
tímabilið 1. janúar 2013 til 31. desember 2014.
Tillögur skulu vera um 115 trúnarðarráðsmenn til
tveggja ára samkvæmt 15. gr. laga félagsins.
Listi uppstillingarnefndar, stjórnar og trúnaðarráðs
liggur frammi á skrifstofu félagsins frá og með
föstudeginum 14. desember 2012.
Öðrum listum ber að skila á skrifstofu félagsins fyrir
kl. 12 á hádegi föstudaginn 21. desember nk.
Lista skulu fylgja meðmæli 120 félagsmanna.
Kjörstjórn
Eﬂingar-stéttarfélags

Auglýsing vegna úthlutunar byggðakvóta á fiskveiðiárinu 2012/2013 sbr.
reglugerð um úthlutun byggðakvóta til
fiskiskipa nr. 628, 13. júlí 2012
Auk reglugerðarinnar er vísað til sérstakra úthlutunarreglna
í neðanskráðum byggðalögum sbr. auglýsingu
nr. 1074/2012 í Stjórnartíðindum.
Fiskistofa auglýsir eftir umsóknum um byggðakvóta til
ﬁskiskipa fyrir:
Stykkishólmsbær
Húnaþing vestra (Hvammstangi)
Vopnafjarðarhreppur
Umsóknum skal skilað til Fiskistofu ásamt samningi við
vinnsluaðila, á eyðublöðum sem er að ﬁnna á heimasíðu
stofnunarinnar (ﬁskistofa.is), og þar eru ofangreindar reglur
einnig aðgengilegar.
Umsóknarfrestur er til og með 28. desember 2012.
Fiskistofa, 14. desember 2012.
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Stekkjarhvammur 18
220 Hafnarfjörður
GOTT VERÐ Á FRÁBÆRUM STAÐ!!!!

Stærð: 245,1 fm
Fjöldi herbergja: 9
Byggingarár: 1984
Fasteignamat: 39.000.000
Bílskúr: Já
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Opið hús sunnud. 16 des frá 16:00-16:30

Verð: 39.500.000

Benedikt Ólafsson
Sölufulltrúi
6617788

Neðri hæð: Komið er inn í forstofu ágætis fataskápur, flísar á gólfi. Bjart og opið hol, flísar á gólfi. Opið er á
milli stofu og borðstofu þetta er bjart og fallegt rými útgengt út í garð frá borðstofu, flísar og parket á gólfum.
Eldús með ljósri innréttingu, gaseldavél, dúkur á gólfi, í eldhúsi er góður borðkrókur sem í dag er nýttur
semvinnuaðstaða. þvottahús,góð vinnuaðstaða, ágætis innrétting. Útgengt á hellulagða verönd frá þvottahúsi.
Snyrtileg gestasnyrting, flísar á gólfi. Góður stigi með parket á þrepum liggur frá holi upp á efri hæð, undir
stiganum er geymslupláss. Efri hæð: Ágætis sjónvarpsherbergi, úgengt út á suður svalir. Rúmgóður
svefniherbergisgangur, rúmgott hjónaherbergi. þrú góð barnherbergi, parket á gólfi á allir hæðinni. Ágætis
fataherbergi. Baðherbergið er sérstaklega rúmgott með baðkari, sturtu og ljósri innréttingu, flísar á gólfi og
veggjum. Ris: Gengið er upp stiga með viðarþrepum frá sjónvarpsherbergi upp í ris. Mjög gott herbergi og inn
af því er annað minna herbergi sem mæti nýta sem svefnherb-fataherbergi, þakgluggar í herbergjum.
Ágætis
bílskúr.
Raðhús
á
rólegum
og
barnvænum
stað
í
Hafnarfirði.

bo@remax.is

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.
5107900
thorarinn@remax.is

Blaðberinn
bíður þín
Þú færð Blaðberann þinn í Skaftahlíð 24
alla virka daga frá kl. 9-17.

RE/MAX Lind - Hlíðasmára 6 - 201 Kópavogur - Sími: 5107900 - www.remax.is

Blaðberinn...

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

Laugavegur 66 • 101 Reykjavík • Sími 511 3101 • Fax 511 3909 • www.101.is
Löggiltur fasteignasali Leifur Aðalsteinsson

Hjallabraut 19 Hf. - Auðveld kaup

OP

Falleg 5 herbergja íbúð á þriðju hæð í snyrtilegu fjölbýli. Auðveld kaup,
Eignin skiptist m.a. í 4 svefnherbergi, stofu, endurnýjað eldhús, allt snyrtilegt, Gólfefni eru parket og ﬂísar. Falleg eign á góðum stað í Hafnarﬁrði.
Stutt í skóla og alla þjónustu. V. 25,6 millj. Áhvílandi hagstætt lán frá
Íbúðalánasjóði að upphæð. 23,8 millj. Nánari uppl. veitir Hlynur
í s.698-2603.

Magnús Emilsson Löggiltur fasteignasali.

óðar fréttir fyrir umhverfið

Kristnibraut 8 – 113 Reykjavík

Til sölu

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 16 DESEMBER
MILLI KL : 14:00-14:30

„Dótakassi“ á góðu verði
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Stór glæsileg 143,4fm 4ra herb. íbúð á 4 hæð (efstu)
í góðu lyftuhúsi ásamt 26,7fm bílskúr. Einstakt útsýni,
þaksvalir. Íbúðin skiptist í forstofu, gang, 3 herb., stofu,
borðstofu, bað, eldhús og sólstofu. Mjög vandaðar
innréttingar. Tvennar svalir. Ótrúlegt útsýni.
V-49millj. Sölumaður verður á staðnum

GRENSÁSVEGUR 16

SÍÐUMÚLI 27

Um er að ræða 200m² steinsteypt iðnaðarhúsnæði sem stendur
á 3.015 fm eignarlóð á friðsælum stað á Kjalarnesi með útsýni
beint út á sjó. Húsið hefur nýlega verið málað að utan sem inna
og er með nýju rafmangsinntaki og töﬂu. Tvær iðnaðarhurðir eru
á húsinu ein innkeyrsludyr og önnur hleðsludyr. Hentar vel þeim
sem þurfa geymslupláss bæði úti og inni, en ákveðin vörn felst í
staðsetningunni.
Verð 15,5 millj.
(rúml.75þús/m²),
ekkert áhv.
Nánari upplýsingar
veitir Guðlaugur
s. 896 0747.

Skipholti 50b • 105 Reykjavík
í • Sími
í 511 2900
Jón Briem lögg. fasteignasali
Opið virka daga frá kl. 9–17

Ljósvallagata – Hæð
186,4 FM. SKRIFSTOFUHÆÐ
TIL SÖLU EÐA LEIGU
Hæðin er á þriðju hæð. Skiptist í 4 skrifstofur, opið miðjurými, eldhús, bað og tölvurými. Getur leigst út í heilu lagi
eða í hluta. Hagstætt leiguverð.
Óskað er eftir tilboði í eignina

154 FM. ATVINNUBIL MIÐSVÆÐIS
TIL LEIGU
Mjög snyrtilegt og bjart. Góð lofthæð. Innkeyrsluhurð og
gönguhurð. Hús nýlega álklætt að utan og plan malbikað.
Hentar vel undir ýmsa starfssemi. Leiguverð 180.000 kr

Nánari upplýsingar veitir
Magnús Einarsson, löggiltur
fasteignasali í síma 897 8266
og inn á www.landmark.is

101 Reykjavík

Glæsileg hæð samtals 126,3 fm
Rúmgott, mikið endurnýjað eldhús
Vestursvalir
Þvottahús innan íbúðar

Nánari upplýsingar veitir

Jórunn Skúladóttir
sölufulltrúi

sími: 845 8958
jorunn@miklaborg.is

Allar upplýsingar um eignina veitir Jórunn
gsm 845-8958 eða jorunn@miklaborg.is

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali

- með þér alla leið -

Verð:

40,9 millj.

FÍTON / SÍA
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250-499 þús.

Óska eftir ódýrum sjálfskiptum station
bíl óryðgaðan, helst með krók. S.
894-4708.

Hópferðabílar

Hjólbarðar

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

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

Skoda Octavia árg ‚03, ekinn 182þús
km, Ssk, sko, nýleg vetrardekk,
samlæsingar, mjög rúmgóður og
þæginlegur bíll, ásett verð 720þús,
Tilboðsverð aðeins 450þús stgr,
möguleiki á 100% visa/euro láni, uppl
í s:659-9696

Suzuki Sidekick breyttur f. 33” árg.
‚96 ek. 164þús. Nýlegir demparar og
gormar. Ásett verð 450þús. Uppl. s.
897 8870 Árni.

ÞARF AÐ FRÍSKA UPP
FYRIR JÓLIN?
VW Caravelle, 1995 árgerð, 11 manna,
ek. 370 þús. Ný tímareim, startari,
demparar o.fl. Verð kr. 500.000. Uppl.
í s. 690-0047.

Sendibílar
Reiðhjól
RAFMAGNSHJÓLA JÓL
Til sölu nokkrar tegundir af
rafmagnshjólum á góðu verði. Uppl. í
s. 897 4912.

Vélsleðar
AUDI A6 Á 490.Þ STGR.
Til sölu Audi A6 Árg. 1998 ssk Ek. 186
þ.km.skoðaður 13 Verð 890.000 Fæst
á 490.þ stgr. Uppl. í síma 896-5290.

Málun, múrun, flísalögn, smíði.
Iðnaðarmenn óska eftir verkefnum t.d.
böð, breytingar, viðhald. S. 770 5599.

Tölvur
APLÚS TÖLVUÞJÓNUSTA

Málarar

Jeppar
SJÁLFSKIPTUR TILBOÐ 450 ÞÚS!

Bókhald

Allar stærðir sendibíla. Nýja
Sendibílastöðin sími 568-5000.

20% afsláttur fyrir alla. Alhliða
málningarþjónusta. S. 778 0100.

FRÁBÆR DEKKJATILBOÐ
TIL JÓLA
Ný og notuð dekk í miklu úrvali.
Tökum notuð dekk uppí ný. VAKA S:
567 6700.

Varahlutir
VARAHLUTAVAKTIN
SÍMI 555 6666

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

Sanngjarnt verð. Sæki og sendi heim.
S. 822 7668 www.aplus.is

Nudd
Slökunarnudd í miðbæ Reykavíkur. S.
690 9274 Zanna Volkova.
NUDD NUDD NUDD Slökunarnudd
101 RVK. S. 862 6653. Irena

Spádómar
SPÁSÍMINN 908 5666

Húsaviðhald

Erum með varahluti fyrir Benz, VW,
Skoda, MMC, Hyundai, Peugeot,
Renult, Fiat, Suzuki, Dodge, Ford, Land
Rover og fl. Kaupum bíla niðurrifs og
uppgerðar. Ísetningar á varahlutum.
Eldshöfða 6, 110 RVK. Opið 09-18 og
lau. 12-16.

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

Rafvirkjun
RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. S.
663 0746.
Bjóðum hagstætt verð í töfluskipti.
Straumblik ehf. Löggiltur Rafverktaki.
straumblik@gmail.com

Viðgerðir

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

ÓDÝRAR VIÐGERÐIR,
LEYSUM ÖLL MÁL!
Til sölu Yamaha Nytro 1000cc 162
belti árg. 2010. Ek. 3 þús km. Verð
1.700 þús. Uppl. 696 5116.

Vinnuvélar

EKINN AÐEINS 110ÞÚS KM
Ford focus árg ‚99, ek 110þús km,
ný tímareim, ný skoðaður, nýleg
vetrardekk, 5 d, bs, samlæsingar,
mjög eyðslugrannur og lýtur vel
út, Tilboðsverð aðeins 380þús stgr,
möguleiki á 100% visa/euro láni, uppl
í s:659-9696

500-999 þús.

Ódýr sendibílaþjónusta.
Heimsendingar og fyrirtækjaþjónusta.
www.keyrsla.is S:820-3880

Fljót og góð þjónusta. Bílahlutir ehf.,
Eldshöfða 4, s. 587-5058.

Önnur þjónusta

ÞJÓNUSTA
Blekhylki og Tónerar í flestar gerðir
prentara, 50-70% ódýrari, öll hylki
framleidd af ORINK. Blekhylki.is
Fjarðargötu 11, Hafnarfirði sími 5170150.

Pípulagnir
PÍPULAGNIR

Húsbílar
Til sölu spjótlyfta Genie S85 árgerð
1998. Er í ágætis lagi, vinnuhæð 28m
Verð án vsk 1.950.000.- Uppl. í síma
843 3505 & 843 3506

Bátar

KEYPT
& SELT

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

Hreingerningar
Til sölu

A-Ö ÞRIF&HREINLÆTI
S. 662 0662
Hreingerningar, Flutningsþrif,
Gólfbónun, Teppahreinsun og
Húsgagnahreinsun.

Ford Fiesta ekinn aðeins 101 þús
km 5 dyra 2004 árgerð ny tímareim,
verð 750 þús eða tilboð Möguleiki
á bilalani og eða visa/euro láni sími
6914441

Flutningsþrif, Gólfbónun,
Teppahreinsun og Gluggaþvottur.
Gerum verðtilboð. www.
hreingerningar.is S. 772 1450

Bílar óskast
Garðyrkja
0-200 Í PENING STRAX!
óska eftir bíl fyrir allt að 200 þús stgr,
helst ekki eldri en 98 fólksbíl,smábíl
eða jeppling skoða allt! má þarfnast
lagfæringa, er með pening og pappira
klara og get gengið frá þvi strax ef
mér líst á S. 691 9374.

Til sölu þessi hrikalega flotti
hraðbátur. Er með Jet drifi og
sérhannaður og smíðaður til siglinga
á grunnum ám og vötnum. 5,99 m.
Vél 454 cid, sett í 330 hp. ganghraði
80 km. Tekur 7 farþega. Verð 4,540 m.
Uppl. í síma 899 0410.

Allt viðhald fasteigna, fljót og góð
þjónusta. Málum, smíðum og fl. Uppl.
í s. 867 4968 Njàll.

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. orb.123.is

til sölu

K.R.S. ELDON MÚRVERKTAKAR.
Múrviðgerðir og flísalagnir. Vönduð
vinna Tilb./tímav. S. 899-4254.
Tek að mér að mála, flísa, og ýmisl.
fl. Vönduð vinnubrögð. Gott verð. S.
866 9784.

Vindhanarnir loksins komnir aftur.
Vönduð Íslensk smíði fyrir íslenskar
aðstæður. Auðvelt í uppsetningu.

þjónusta

SÉRVERSLUN MEÐ
NÁTTÚRUVÆNAR OG
ANDLEGAR VÖRUR.
Úrval af saltkristalslömpum, lífrænum
snyrti- og húðvörum, blómadropum,
himalaya baðsalti, reykelsum,
ilmkertum, slökunargeisladiskum,
englaspilum, o.fl. Ditto, Smiðjuvegi
4 (græn gata), 200 Kópavogi. Opið
mán-fös 12-18. Lau 12-16. www.
ditto.is
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ÓDÝR HEIMILSTÆKI

Óskast keypt

Þvottavélar, þurrkarar, ísskápar og fl.
S. 845 5976.

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.

Golf Cruiser golfhjólið er komið í hús.
Létt og meðfærileg rafmagns skutla
sem hentar vel á golfvöllinn. Verð
aðeins 359 þúsund. VDO. Borgartúni
36. S: 588 9747 www.vdo.is

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

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

Er með ódýrar notaðar þvottavélar til
sölu. Ábyrgð. Skútuvogi 13, 104 Rvk.
S: 777 6729.

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.

JÓLASENDINGIN ER KOMIN
Úrval af Fjarstýrðum Þyrlum, Bílum,
Módelum,Skýjaluktum,Skotveiðivörum
og fl. Sendum samdægurs með
póstinum. Einnig verslun í Glæsibæ Sími 517 8878 - Tactical.is

Save the Children á Íslandi

JÓLA OG NYTJAMARKAÐUR
Allt stórt og smátt úr nudd, snyrti og
veitingastofu og ríkulegri búslóð. t.d.
málverk, 2 heitir pottar, 3 ísskápar,
5 sófar og fl. Opið alla daga 12-18.
Sóltún 20. S. 823 8280

Þjóðlagagítarpakki kr:23.900,- Gítar,
poki, ól, auka strengir stilliflauta og
kennsluforrit. Gítarinn ehf,Stórhöfði
27 S:552-2125,www.gitarinn.is
gitarinn@gitarinn.is

Nova Brik utanhússklæðing. 13 br.
Uppl. í s. 895-1056

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

Þjónustuauglýsingar
Þú færð jólagjöf
hestamannsins
hjá okkur

Sími 512 5407

3af0slá%
ttur

Fáðu ókeypis söluverðmat frá fagmönnum
án nokkurra skuldbindinga

í des.

Xprent er 2ára. Bjóðum 30%
0%
afslátt af sandblástursfilmum,
vegglímmiðum og strigaprenti.
Gildir út desember, skoðið nýju
heimasíðuna www.xprent.is

Vertu vinur okkar á
Facebook, það borgar sig

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. EIGNAVERDMAT.IS

Ögurhvarﬁ 2, Kópavogi s. 565 5151

'*!&!"2¡&
Ál hjólapallar / veggjapallar
Veðurnet / Öryggisnet
Áltröppur / stigar

µ-)3 .-3+%)¨ ¥ "/¨)

Mikið úrval af steypuíhlutum

-)+)¨ ²26!, !& 3+!24'2)0!%&.)
,%¨52"®.$). 6).3,5
/' 3%',5,,3!2 &,/44!2
0!.$/2!3 349,% 0%2,52

Járnabakkar Undirlegg Vatnsþéttiborðar
Plötustólalengjur Bindivír Sökkuldúkur Ofl.

%25-  &!#%"//+#/-',)4%(&

Akralind 8

Akralind 8
www.kvarnir.is

www.kvarnir.is

Sími: 564 6070

Tilboð dagsins

Sími: 564 6070

6ORUM AÈ F¹ NÕJA SENDINGU AF

(ÎFUM OPNAÈ NÕTT OG
GL¾SILEGT HJËLBARÈAVERK
ST¾ÈI Å $ALBREKKU
KËPAVOGI GAMLA 4OYOTA
FULLT AF OPNUNARTILBOÈUM

Vetrardekk
sa
Ekki missu!
s
e
af þ

m BREIÈUM FELGUM

WWWHIS

,¹TTU SJ¹ ÖIG

&JËRHJËLALAGERINN
Lagersala Gnoðavogi 44, kjallari

$ALBREKKU  +ËP o 3   o WWWDEKKJAHUSIDIS

"¥,!¶*«.534!. "),!¨) "¥,,)..

3TAPAHRAUNI  o  (AF o 3  

,/+  (%)4! 0/44!

Smiðjuvegur 4a • Græn gata (sama hús og N1) S. 445 5542 & 615 2562

!LÖRIF OG DJÒPHREINSUN

o %INANGRUNARLOK
o 9FIRBREIÈSLUR
o -ETUM ¹STAND OG GERUM VIÈ

«$µ2 /' '«¨ ¶*«.534!

WWWFJARDARBOLSTRUNIS

OPIÐ MÁN - LAUGARD. FRÁ KL. 10 - 22 • Lokað á sunnudögum
BÍLAÞVOTTUR OG BÓN Bjóðum upp á bón og smáviðgerðir og aðstöðu fyrir þig til að gera sjálfur.

WWWFACEBOOKGOTTBËN

'/44 "«.
«DÕRT EN GOTT
3¾KJUM o "ËNUM
3KILUM
3ÅMI  
(ÎFÈI o  2EYKJAVÅK

&JARÈARBËLSTRUN 3   o   FJARDARBOLSTRUN GMAILCOM

0ARKETSLÅPUN
SËLPALLASLÅPUN \ PARKETLAGNIR
    
GOLÚIST GOLÚIST
ISS \ W
GOLÚISTIS
WWWGOLÚISTIS



+&2¥44
29

ÍLAÞJÓNUSTA JARKA ehf

alhliða bílaviðgerðir
Tímapantanir s: 445 4540/697 4540
viðarhöfði 2 110 reykjavík sími 445 4540 / 697 4540
bilathjonustabjark a@gmail.com
http//www.facebook.com/bilathjonustabjark a

Alla fimmtudaga og laugardaga
steinunnsg@365.is arnarut@365.is sigrunh@365.is
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| SMÁAUGLÝSINGAR |

Óskast keypt

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

LEIGA.IS

HEILSA

Atvinna óskast

Leigusali auglýstu Frítt
Leigjandi leitaðu Frítt
s:450 5544

KAUPUM GULL JÓN & ÓSKAR

LEIGJENDUR, TAKIÐ EFTIR!

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

Flug

Þið eruð skrefi á undan í leit að réttu
íbúðinni með hjálp Leigulistans. Kíktu
inn á www.leigulistinn.is eða hafðu
samb. við okkur í s. 511 1600.

Heilsuvörur
Árangur næst með Herbalife. Frítt
lífstílsmat. Hringdu núna S. 896 4662
Edda Borg

ÍSLENSK HÖNNUN Á
FRÁBÆRU VERÐI

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

Verð frá 990 til 5990 kr. Peysur, húfur,
jakkar, buxur og allt þar á milli. Opið
virka daga 14:00 - 19:00 og laugardaga
12:00 - 16:00. Lokum 23. Des.

Til bygginga

EINKAFLUGMANNSNÁM
Hefst 7.janúar, skráning á www.
flugskoli.is.

Ökukennsla

Óska eftir að kaupa færanlegar
girðingar. Uppl. í s. 892 2221.

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

Verslun

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

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

FÆRÐ ÞÚ EKKI
FULLNÆGINGU ?

Atvinnuhúsnæði
Til leigu 110 m² vsk iðnaðarhúsnæði á
höfðanum með einni innkeyrsluhurð,
salerni og kaffiaðstöðu. Uppl. í s.
862-9222.

TILKYNNINGAR

Geymsluhúsnæði
Búslóðageymsla og flutningar. Gott
verð, sækjum og sendum. S. 615-5005.

Tilkynningar

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

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

HEIMILIÐ

Íbúð til leigu í 104 Rvk. tæplega 60
fm. Uppl. í S: 899 1670 eftir kl. 13.

Höfum á skrá menn sem óska
eftir mikilli vinnu. Geta hafið
störf nú þegar.
Starfsmannaþjónustan
S. 661 7000.

GEYMSLULAUSNIR.IS

Nudd

WWW.AKSTURINN.IS
S. 694 9515

Kenni allan daginn Toyota 2011,
hjálpa við endurtökupróf og
akstursmat. Ævar Friðriksson s. 863
7493.

ÍBÚÐ TIL LEIGU

VANTAR ÞIG SMIÐI,
MÚRARA EÐA
JÁRNABINDINGAMENN?

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

TANTRA NUDD
Ekta vígsla í leyndardóma Tantra með
Tantra nuddi. Einstæð upplifun fyrir
pör, konur og karla. 112 Reykjav. S.
698 8301 www.tantra-temple.com

Gisting
Antik borðstofusett frá 1950 til sölu.
Selst saman eða sitt í hvoru lagi. Uppl.
í síma 6960806.

Jólagjöf Nuddarans. Vandaðir og
ódýrir ferðanuddbekkir til sölu. S:891
6447 Óli.

Europe Magic Wand er kominn! www.
töfrasproti.is

Þjónusta
Dýrahald
tilkynningar

&ORLEIKUR AÈ NÕJU ¹RI n,ISTIN AÈ ELSKA GEFA OG
ÖIGGJA ¹ HEILBRIGÈAN OG EINL¾GAN H¹TTn
o ,ANGAR ÖIG AÈ SETJA ÖÁR MARKMIÈ ¹ NÕJU SAMSKIPTA ¹RI
OG FARA MEÈ J¹KV¾TT HUGARFAR INN Å JËLAH¹TÅÈINA
o (EFUR ¹RIÈ VERIÈ ERÙTT 6EGNA TD BREYTINGA
FJ¹RM¹LAKRÅSU STREITU OGEÈA ÖÒÖIÈ VILJIÈ N¾RA
SAMBANDIÈ ¹ NÕJU ¹RI MEÈ J¹KV¾ÈARA HUGARFARI
OG BETRI VERKF¾RUM

HÁR OG SMINK
JÓLAGJÖF
FJÖLSKYLDUNAR Í ÁR
Dverg Schanuzer hvolpar til sölu, fara
ekki úr hárum ættbókafæðir frá Hrfí
Tilbúnir til afhendingar strax á nýju
ári Upplýsingar í síma 896-1771 eða
423-7868(eftir 17 á daginn)Kiddi.

o ¶¹ ER ÖETTA ERINDI FYRIR ÖIGYKKUR
Anna Margrét Skúladóttir, sálfræðingur og hugleiðslutæknir fjallar um
jákvæð samskipti og vellíðan, og hvernig samspil væntinga og vonbrigða
geta haft bein áhrif á líðan okkar. Byggt á jákvæðri sálfræði, hugleiðslu
stund, verkfærum ”PERMA (Positive Emotions, Engagement, Relationship,
Meaning, Achievement)” og einlægri vellíðan ”Authentic Happiness”.
Haldið 17. Desember kl. 20:00, í Menningarmiðstöðinni Gerðubergi.
Miðaverð: 3500/ 5000 kr fyrir hjón/pör.
Takmarkað sætaframboð. Nánari uppl. Í síma 0045-52811351

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

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

HÚSNÆÐI

Ég hef flutt mig um set og er nú til
staðar á Hár Og Smink Hlíðarsmára
17, 201 Kópavogi 564-6868 / 891-7714
ethrains@gmail.com
Verið velkomin
Elín Þráins hársnyrtir.

ATVINNA
Ýmislegt
Ég leita að félaga í alþjóðleg viðskipti.
Góðar tekjur. S. 696 7346.

Einkamál

Atvinna í boði

Hestamennska
VILTU VINNA SJÁLFSTÆTT,
ÞÁ ER HÉR TILVALIÐ
TÆKIFÆRI.

Til leigu í Mosfellsbæ, tvær tveggja
hesta stíur. Uppl. í s. 586 8360

Húsnæði í boði
skemmtanir
GISTIHEIMILI GUESTHOUSE WWW.
LEIGUHERBERGI.IS
1-2 manna herb. á Funahöfða
17a og 19. Rooms for 1-2 persons
in Funahöfða 17a -19 Rvk.
Uppl/info í S. 824 4535.
frá kl. 10-20.
www.leiguherbergi.is

(AMRABORG  o  +ËPAVOGUR o 3ÅMI   o WWWCATALINAIS

Matsveinn óskast til að taka að
sér rekstur á mötuneyti
Sendibílastöðvarinnar að
Klettagörðum 1
Upplýsingar gefur Kristinn
í síma 893 7871

Svanhvít efnalaug óskar eftir konu
til starfa frá 14 til 18 á daginn virka
daga. Góð íslensku kunnátta skilyrði,
aðeins heiðarleg, reglusöm, dugleg
og stundvís kona kemur til greina.
Umsóknir sendist í netfangið steinn@
svanhvit.is

fasteignir

“Best geymda leyndarmál Kópavogs”

(LJËMSVEITIN

Ljósheimar – í álklæddu lyftuhúsi á 5. hæð.

5PPLYFTING
SPILAR Å KVÎLD
!LLIR VELKOMNIR

*«,!&%34
Snyrtilegur klæðnaður áskilin • Heimilismatur í hádeginu virka daga • Boltatilboð
Hamborgaratilboð • Veislusalur til útleigu

Rúmgóð 3ja herbergja 96,8 fm íbúð á 5.hæð
í fallegu álklæddu lyftuhúsi. Góð sameign.
Endurnýjað fallegt eldhús. Endurnýjað baðherbergi.
Parket. Mjög gott útsýni. Mjög góð staðsetning,
örstutt í góðar verslanir bæði í Skeifunni og
Glæsibæ og útivistarparadísina í Laugardalnum.
Verð 22,9 m.
Upplýsingar á skrifstofu Eignamiðlunar í síma
588-9090 eða hjá Þórarni lögg. Fs í síma 899-1882

KYNNING − AUGLÝSING
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RISTAÐ BRAUÐ MEÐ CHILISÚKKULAÐI
Hér er óvenjulegur réttur sem vel væri hægt að
bjóða gestum. Snittubrauð er hægt að baka eða
kaupa tilbúið í bakaríi.

Það sem þarf:
½ snittubrauð
1½ dl rjómi
200 g súkkulaði, 70%
1 msk. smjör, við stofuhita
1 rauður eldpipar
Maldon-saltflögur
Ólífuolía

MYND/STEFÁN

n

Skerið brauðið í þunnar sneiðar og penslið með ólífuolíu. Raðið á ofnplötu og ristið í ofninum við 200 °C.
Fræhreinsið eldpipar og hakkið helminginn mjög fínt.
Hinn helmingurinn er settur í pott ásamt rjómanum. Sjóðið upp rjómann á meðan súkkulaðið er skorið niður. Fjarlægið eldpiparinn. Setjið
súkkulaði í skál og hellið síðan heitum rjómanum
saman við og hrærið. Þá er smjörið sett saman
við og hrært þangað til súkkulaðiblandan er orðin
þykk og fallega glansandi á litinn. Setjið eina teskeið
af þykku súkkulaðikreminu á hverja litla brauðsneið.
Skreytið með fínt söxuðum eldpipar og salti.

Gerðu jólamatinn
enn betri!

t yfir jólin. Margar íslenskar
éttum.

í
ð

lm

t

ð

Lífrænt, glútenlaust og
spelt mjöl í allan bakstur.
Krafturinn
í jólasósuna
og súpur,
lífrænn og
án aukefna.

2. Þrýstið deiginu niður með fingrunum á
botninn/botnana og upp kantana. Kælið.

Límónufylling
3¾ dl kasjúhnetur
1¼ dl límónusafi
1 dl agave- eða hlynsíróp
1 dl kókosolía
1 tsk. vanilla
½ tsk. sjávarsalt
¼ vanillustöng og kornin skafin úr
2/3 dl límónubörkur
Límónubörkur til skrauts
Kókosmjöl til skrauts
Saxaðar hnetur að eigin vali, til skrauts
1. Setjið öll hráefnin í blandara og maukið
flauelsmjúkt.

Allt í eftirréttinn.

Biona lífræna
meðlætið gerir
jólamáltíðina
enn betri.

Lífrænt og bragðmikið krydd
í jólamatinn, margar tegundir
sem henta í alla matargerð.

2. Hellið fyllingunni á bökubotninn/botnana.

Jarðarberjafylling

Komdu við í Heilsuhúsinu fyrir jólin.

3¾ dl kasjúhnetur
5 dl frosin jarðarber
Örlítið sjávarsalt
Hlynsíróp ef þurfa þykir
Fersk ber, til skrauts
Kókosmjöl, til skrauts
1. Setjið öll hráefnin í blandara og maukið
flauelsmjúkt.
2. Hellið fyllingunni á bökubotninn/botnana.
Með þessari fyllingu mætti bera fram gríska
jógúrt, fersk ber og kókosflögur sem skraut.

Kryddið, meðlætið, krafturinn og bökunarvörurnar okkar
gera matinn bragðbetri og þér líður vel um jólin.
HeIlsuhúsið
LAUGAVEGI, LÁGMÚLA, KRINGLUNNI, SMÁRATORGI, SELFOSSI OG AKUREYRI

heilsuhusid.is I Facebook: Heilsuhúsið I Sími 530 3800
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Villti kokkurinn
eldar hreindýr
Matreiðslumaðurinn Úlfar Finnbjörnsson stendur í ströngu þessa dagana.
Hann vinnur að gerð sjónvarpsþátta um veiðar og matreiðslu á villibráð, sér
um matreiðsluþátt á ÍNN og þeysist um landið og heldur villibráðarveislur.
Úlfar hefur hlotið viðurnefnið Villti kokkurinn og stendur vel undir því.

Ú

lfar Finnbjörnsson er flestum kunnur fyrir villibráðareldamennsku sína. Hann
hefur hlotið viðurnefnið villti kokkurinn. „Ég fer oft á veiðar og nýt þess
að elda villibráð. Út frá því fóru einhverjir að kalla mig villta kokkinn.
Þannig festist nafnið við mig. Það
er ekki þar með sagt að ég geti ekki
eldað eitthvað annað,“ segir Úlfar og
hlær.
Um þessar mundir vinnur Úlfar
að gerð sjónvarpsþátta fyrir Ríkissjónvarpið sem sýndir verða næsta
haust. „Þættirnir byggast upp á því
að ég fer með fólki á veiðar og svo
er bráðin elduð. Annaðhvort úti í
náttúrunni eða í eldhúsi. Þannig
er tvinnuð saman þessi hringrás;
náttúran, veiðin og eldamennskan. Þátturinn er alveg í anda bókarinnar Villibráð, sem ég gaf út í fyrra,
og kom aftur út í örlítið breyttri útgáfu í ár.“ Hér deilir Úlfar með okkur
uppskriftum að hreindýraréttum úr
bókinni. „Þetta er svona smá tillaga
að jólamat sem vonandi kemur einhverjum til góða,“ segir Úlfar.

Heilsteiktur hreindýravöðvi með
púrtvínssósu
fyrir 4-5
1 kg hreindýravöðvi, t.d. innralæri
eða klumpur
salt og nýmalaður pipar
2 msk. olía
Púrtvínssósa
3 msk. olía
1 laukur, smátt saxaður
5 sveppir, smátt saxaðir
1 tsk. tómatmauk
1 timíangrein
1 lárviðarlauf
2 dl púrtvín eða madeira
2 msk. balsamedik
4 dl hreindýrasoð
sósujafnari
30 g kalt smjör í teningum
salt og nýmalaður pipar
Aðferð
Kryddið hreindýravöðva með salti
og pipar og steikið upp úr olíu á vel
heitri pönnu í 2-3 mínútur á hvorri
hlið eða þangað til kjötið er orðið

fallega brúnt á öllum hliðum. Setjið kjötið í ofnskúffu og inn í 180°C
heitan ofn í 10 mínútur. Takið þá
kjötið úr ofninum og látið standa
í 5 mínútur. Setjið kjötið aftur inn
í ofninn í 10 mínútur, takið það
svo út og látið standa
í 5-10 mínútur áður
en það er borið fram
með púrtvínssósunni
og t.d. steiktum kartöflum og grænmeti.

Bókin Villibráð kom út í fyrra og var endurútgefin í aðeins breyttri mynd í ár.

Púrtvínssósa
Hitið olíu í potti og látið
lauk og sveppi krauma
í 2 mínútur án þess að
brúnast. Bætið tómatmauki, timíangrein,
lárviðarlaufi, balsamediki
og púrtvíni í pottinn og sjóðið niður
um þriðjung. Hellið hreindýrasoði
í pottinn og þykkið með sósujafnara. Takið pottinn af hellunni og
hrærið smjör saman við þar til það
er bráðnað. Eftir það má sósan ekki
sjóða. Smakkið sósuna til með salti
og pipar.

Mjúkt, safaríkt og bragðmilt
Jólin eru tími elskulegrar íhaldssemi þegar við viljum vera
viss um að allt sé eins og það á að vera. Þess vegna velja
tugþúsundir Íslendinga SS birkireykta hangikjötið á
jólaborðið, því það er mjúkt, safaríkt og bragðmilt.
Gleðileg jól!

Púrtvínssósa
og rauðlaukssulta
Púrtvín passar einstaklega vel í sósu með hvers kyns villibráð.
Sumir vilja bæta hana með rjóma, sem er í lagi, en í þessari uppskrift er ekki rjómi.

Það sem þarf
100 g skalotlaukur, fínt saxaður
2 tsk. smjör
50 ml rauðvínsedik
185 ml púrtvín
300 ml kjötsoð
Ferskt rósmarín
Laukurinn er steiktur í smjöri þar til
hann verður næstum glær. Setjið þá
edik, púrtvín og rósmarín í pottinn.
Soðið upp og látið malla smástund
áður en kjötsoðinu er bætt við. Þá þarf
allt að malla í 30 mínútur. Þegar því er
lokið er soðið sigtað og sett aftur í pottinn. Rétt áður en sósan er borin fram er
hún hituð aftur, smávegis köldu smjöri
er bætt við og bragðbætt með salti,
pipar og smávegis sítrónusafa. Mikilvægt er að smakka sósuna til.
Fíton / SÍA

Rauðlaukssulta
www.ss.is

Rauðlaukssulta er góð sem meðlæti
með villibráð eða svínakjöti. Einfalt
er að gera hana.

4 stórir rauðlaukar, gróft saxaðir
100 g sykur
3 msk. fljótandi hunang
2 msk. rauðvínsedik
2 msk. vatn
Vatn, sykur, edik og hunang soðið
saman. Þá er lauknum blandað
saman við og hann soðin í blöndunni við vægan hita í um það bil 10
mínútur.
Þá er potturinn tekinn af hitanum
og sultan kæld. Rauðlaukssultuna
má bera fram kalda eða heita en þá
er laukurinn hitaður aftur og borinn
fram.

ÞÚ FÆRÐ EINFALDLEGA
ALLT TIL JÓLANNA Í HAGKAUP

DANSKIR OSTAR Í ÚRVALI
• Castello svartur • Castello Marquis
• Castello hvítur • Höng Camembert
• Castello blár
• Rosenborg brie
• Höng himmelblá

F
FRANSKIR
OSTAR Í ÚRVALI
• Petit Sapin
• Munster
• Chevre d´Argental
• Camembert Normandy
• Chablis Chalancey
• Buchette de chévre Cendrée
• Búchette de Chévre Nature
• Mini delice d´Argental

Ný sending af
ostum frá
Frakklandi og
Danmörku.

KRINGLUNNI

Ný sending af
sælkeraáleggi frá
Ítalíu og Spáni.

Ostar fyrir öll tilefni • Brauð og bakkelsi • Hráskinka • Salami

OG
RALIND
Á
M
S
Í
A
TIL JÓL
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Dúnmjúkur, léttur
og bragðgóður
Risalamande er órjúfanlegur hluti af dönsku jólahaldi og hefur
grauturinn sömuleiðis vakið stormandi lukku hérlendis. Hann er
yfirleitt borinn fram með kirsuberjasósu en þó eru til ýmis tilbrigði.

R

isalamande eða Ris à l‘amande, eins og það útleggst
á frönsku, er danskur eftirréttur sem á rætur að rekja til síðari
hluta nítjándu aldar. Meginuppistaðan er hrísgrjón, mjólk, þeyttur
rjómi, vanilla og möndlur. Í upphafi var rjómanum, sem var auðfáanlegur, bætt við í sparnaðarskyni
en þannig entust grjónin, sem voru
dýr í innflutningi, lengur.
Í dag borða Danir gjarnan
grjónagraut á Þorláksmessu. Flestir
sjóða ríkulegt magn og geyma
hluta grautarins fram á aðfangadag. Þá er þeyttum rjóma og söxuðum möndlum bætt við og grauturinn borinn fram sem eftirréttur
og þá oft með kirsuberjasósu.
Í Svíþjóð er risalamande sömuleiðis oft á jólaborðum en þar er
hann kallaður Ris à la Malta. Norðmenn borða sams konar graut sem
þeir kalla Riskrem. Þar er hann
oftast borinn fram með hindberjaog jafnvel jarðarberjasósu. Í Svíþjóð og Danmörku er algengt að
setja eina heila möndlu í grautinn
og fær sá sem hana hlýtur gjöf að
launum. Þar leynist oftar en ekki

marsipangrís, súkkulaðihjörtu eða
lítið borðspil í pakkanum.
Það má leika sér með þennan
graut að vild og sumir hafa til
dæmis poppað hann upp með því
að bæta smávegis af hvítu súkkulaði út í á meðan hann er enn þá
heitur. Aðrir smakka hann til með
flórsykri. Þá er flott að skreyta
hann með ristuðum möndluf lögum og hvítum súkkulaðispæni.
Hér á eftir fer uppskrift sem
hefur reynst vel árum saman.
Henni fylgir ljúffeng karamellusósa. Þá fylgir uppskrift að heimalagaðri kirsuberjasósu en margir

kaupa hins vegar tilbúna sósu frá
Den gamle fabrik og velgja í potti
rétt áður en grauturinn er borinn
fram. Hann er ávallt reiddur fram
kaldur.

RIS À L’AMANDE

inum þar til grjónin verða mjúk. Hrærið
stöðugt svo þau brenni ekki við.
Hrærið möndlunum varlega saman við
ásamt sykri. Kælið.
Loks er þeyttum rjóma bætt við.

Karamellusósa

Fyrir sex
½ lítri mjólk
60 g hrísgrjón
½ vanillustöng
1 msk. sykur
8-10 hakkaðar möndlur
3 dl þeyttur rjómi

150 g sykur
2½ dl vatn
1 dl léttþeyttur rjómi

Sjóðið mjólk og grjón með vanillustönginni, fræin tekin úr og höfð með í pott-

Brúnið sykurinn á heitri pönnu þar til
hann er ljósbrúnn. Hellið þá sjóðandi
heitu vatni varlega yfir sykurinn. Látið
sykurinn bráðna vel. Kælið aðeins niður
en bætið síðan þeyttum rjóma varlega

við rétt áður en sósan er borin fram.

Kirsuberjasósa
¼ kg fersk kirsuber
1 tsk. sykur
1 bolli vatn
ferskur sítrónusafi
1 tsk. maísmjöl
Skerið kirsuberin í tvennt. Fjarlægið
steinana. Bætið sykri og vatni við og látið
sjóða á vægum hita í tuttugu mínútur eða
þar til berin eru orðin lin. Kreistið sítrónusafa út í. Bætið maísmjöli út í til að þykkja
sósuna. Smakkið til með sykri og sítrónusafa. Hellið í sósuskál og berið fram með
grautnum.

&SUVCFJUUVS
ÓFMEIÞTJOV 

Waldorf-salat hentar vel með reyktum mat og kalkún.

Waldorf-salat með hvítkáli

Fastus býður uppá hágæða japanska hnífa og önnur eldhúsáhöld sem
unun er að vinna með þegar matarundirbúningur stendur sem hæst.

FASTUS_E_11.12.12

Komdu í verslun okkar, Síðumúla 16 og skoðaðu úrvalið af áhöldum
sem fagmenn, jafnt sem áhugamenn geta ekki án verið í góðu eldhúsi.

Síðumúli 16

•

108 Reykjavík

•

Sími 580 3900

•

www.fastus.is

•

Verslun opin mán-fös

8.30 -18.00

Waldorf-salat er eitt vinsælasta meðlætið á jólaborðum
landsmanna. Salatið passar
vel með öllu reyktu kjöti og
kalkún. Það hentar því vel á
jólahlaðborð. Til eru margar
uppskriftir af Waldorf-salati og allt í lagi að breyta til.
Sumir vilja ekki sellerí og
sleppa því. Í þessari uppskrift
er einnig hvítkál. Uppskriftin
miðast við fjóra.

1 dl valhnetukjarnar, saxaðir
2 epli, kjarninn hreinsaður og
skorin í bita
3 ananashringir úr dós, skornir í
bita
2 sellerístilkar, skornir í fínar sneiðar

WALDORFSALAT

Blandið saman öllu sem á að fara í
dressinguna og geymið í kæliskáp í að
minnsta kosti eina klukkustund. Setjið
allt í skál og dressinguna yfir. Skreytið
með vínberjum og valhnetum.

100 g hvítkál, smátt skorið
100 g dökk vínber, skorin til helminga og steinhreinsuð ef þarf

Dressing
1 dl majónes
1 dl þeyttur rjómi
Safi úr ¼ sítrónu
2 msk. sykur
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UPPVAKNINGAKVÖLD
Það verður sannkölluð nostalgíustemning á Gamla Gauknum í kvöld þegar fimm gamlar
rokkhljómsveitir koma saman og spila á svokölluðu Uppvakningakvöldi. Um er að ræða
rokksveitirnar Bone China, Dead Sea Apple, Dos Pilas, In Bloom og Quicksand Jesus. Allar
þessar sveitir eiga það sameiginlegt að hafa verið virkar í rokksenunni á tíunda áratug
síðustu aldar. Þær gáfu bæði út eigin plötur og áttu mörg lög á ýmsum safnplötum sem
báru til dæmis heitin Ýkt stöff, Algjört skronster, Ýkt böst, Popp(f )árið 95 og Icelandic Rock
Favourites.
Elsta sveitin í hópnum, Dead Sea Apple, fagnar 20 ára afmæli sínu í ár. Hljómsveitirnar
fimm eru ekki starfandi í dag og flestir meðlima þeirra hafa snúið sér að öðrum hlutum
þótt einhverjir meðlima þeirra séu enn spilandi með ýmsum öðrum hljómsveitum. Húsið
opnar kl. 21 og kostar 1.000 krónur inn. Í tilkynningu frá hljómleikahaldara kemur fram að
tónleikarnir verði ekki endurteknir en þeir eru tileinkaðir tónlistarmanninum Sjonna Brink
sem lést á síðasta ári en hann var trommuleikari hljómsveitarinnar In Bloom.

FYLLT EPLI MEÐ
RÚSÍNUM OG KANIL
3 bollar vatn
1 bolli púðursykur
1 tsk. kanill
1½ bollar rúsínur
1 msk. saxaður appelsínubörkur
4 msk. mjúkt smjör
2 msk. hveiti
6 epli
Setjið vatnið í pott ásamt hálfum
bolla af púðursykri og hálfri teskeið
af kanil. Látið malla í 10 mínútur
eða þar til það þykknar í gott sýróp.
Blandið á meðan restinni af hráefnunum og því sem eftir stendur
af kanil og púðursykrinum saman
í skál. Gatið eplin og kjarnhreinsið
og mokið fyllingunni í. Gott er að
styðja fingri undir á meðan svo
hún fari ekki í gegn. Raðið eplunum
á bökunarplötu og stingið nokkur
göt í þau með gaffli. Hellið púðursykurssýrópinu yfir. Bakið í klukkutíma í ofni við 150 gráður þar til
eplin eru orðin mjúk. Gott að bera
fram með slettu af sýrðum rjóma.
Uppskrift fengin af www.californiacountry.org.

AÐVENTUTILBOÐ
Auður Jónsdóttir og Pétur Gunnarsson lesa úr verkum sínum á
laugardag
g
g kl. 16 á Café Mezzo fyrir ofan IÐU

Ævintýraleg gólfpúsl
í mörgum gerðum

verð 4.990
4 990

verð 4.690
4 690

verð 4.990
4 990

Sigrún Eldjárn og Brian Pilkington kynna verk sín í IÐU Lækjargötu á
sunnudag kl. 15 og koma
öllum í jólaskap!
k

HÁTÍÐARKAKÓ FYRIR 6
Hnausþykkt súkkulaði með
espressó til að ylja köldum
kroppum á jólum.
4 bollar mjólk
170 g af 70% dökku súkkulaði
3 msk. púðursykur
1 tsk. espressóduft (skyndikaffi)
1 tsk. vanilludropar
Hnífsoddur salt
Hitið mjólkina að suðu og takið
af hellunni. Hrærið öllum þurrefnunum út í þar til allt er bráðið og
blandan orðin mjúk. Setjið þá pottinn aftur á helluna og hitið vel upp
án þess þó að sjóða og hrærið á
meðan. Hellið í fallegar könnur eða
þykk glerglös á fæti og skreytið með
þeyttum rjóma. Einnig er mjög
gott að bragðbæta rjómann
með vanilludropum.

verðð 1.990
1 990

verð 2.490

verð 3.495

Kynntu þér þetta bráðskemmtilega spil
í IÐU Lækjargötu
j g á laugardag
g
g kl. 14!

verð 7.990

finndu okkur
á facebook

verð 3.990

verð 2.990

IÐA Lækjargata 2a 101 Reykjavík sími 511-5001 opið 9 - 22 alla daga
IÐA ZIMSEN Vesturgata 2a 101 Reykjavík sími 511-5004 opið 9 - 22 alla daga
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SPORTÍS
OPNUNARTÍMI:
MÁN - FÖS.: 10-18. LAU.: 11-15.
MÖRKIN 6

108 REYKJAVÍK

S:520-1000

SPORTIS.IS
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Sléttuúlfar vernda andlit fyrir kulda
Kanadísku dúnúlpurnar frá Canada Goose hafa slegið í gegn á meðal Íslendinga. Í þeim er kroppurinn umvafinn kuldavörn úr dúni
og fiðri kuldaþolinna Kanadagæsa og feldi sléttuúlfa. Úlpurnar fást í Sportís, sem sérhæfir sig í vönduðum vörumerkjum á sviði
útivistar og hreyfingar.

V

ið leggjum áherslu á vandaðar
vörur og afbragðs þjónustu við viðskiptavini enda viljum við að þeir
komi aftur og aftur,“ segir Skúli Jóhann
Björnsson, eigandi verslunarinnar Sportís sem opnaði í Mörkinni á fyrstu dögum
haustsins.
„Stolt okkar í Sportís er dúnúlpur frá Canada Goose. Þær voru fyrst framleiddar af
heimamönnum í Kanada árið 1957 og eru,
að okkar viti, eitt það besta og vandaðasta á
markaðinum í dag. Kanadabúar þekkja kulda
hvað best af mannkyninu og búa að traustri
kunnáttu við að framleiða skjól fatnað,“ segir
Skúli um flottar og veglegar úlpurnar sem
hitt hafa Íslendinga í hjartastað.
„Canada Goose-úlpurnar eru framleiddar í Kanada allt frá fyrstu hugmynd til
fullgerðrar flíkur; hönnun, efni og saumaskapur. Dúnn í úlpurnar kemur af gæsum
sem hafa í árþúsundir þróað með sér dún
sem er með því besta í veröldinni
hvað viðkemur kuldavörn og einangrunargildi og er sérvalinn úr
sjálfbærum landbúnaði,“ útskýrir
Skúli um kanadíska gæsastofninn, sem er stór og ekki í hættu.
Tilkomumikill, ekta loðkragi
einkennir úlpurnar frá Canada
Goose.
„Loðkragar á úlpum eru
ekki einungis til skrauts
heldur þjóna mikilvægum
tilgangi. Í kraga Canada
Goose er notaður hlýr feldur

sléttuúlfa, sem skiptir sköpum í fimbulkulda og frosti. Feldur þeirra er besta fáanlega skinn í heimi, það brýtur vindinn og
verndar andlit fyrir kulda,“ segir Skúli.
Hann upplýsir að Kanadamenn stríði við
offjölgun í stofni sléttuúlfa sem sé til vandræða.
„Því er ekki um rányrkju eða dýraníð að
ræða heldur eru dýrin felld í samráði við
kanadísk náttúruverndarsamtök.“
Vegna mikils einangrunargildis dúns í
Canada Goose-úlpunum er hlutfall hans
mun lægra en gerist og gengur.
„Dúnn Kanadagæsanna grípur kalda
loftið með eindæmum vel og hægt er að
velja úr úlpum sem þola allt frá 5 niður í 50
stiga frost. Gæðin eru mikil og framleiðendur gæta þess að hafa yfirumsjón með
öllu sem viðkemur framleiðslunni í heimalandinu svo saumaskapur og efni séu fyrsta
flokks,“ segir Skúli um úlpurnar, sem endast mannsaldur ef farið er vel með þær.
Í Sportís fæst margt fleira en Canada Goose. Þar má nefna Ketchvetrarfatnað á börnin, Casallíþróttafatnað og líkamsræktartæki sem meðal
annars má nota
t i l hei m aþjálfunar,
GoPromyndavélar
á líkamann og
Asics-hlaupaskó og fatnað.
„Hér fást einnig Cintamani-fjallgöngu-

Skúli Jóhann Björnsson, eigandi Sportís, og Jóhann Konráð Birgisson verslunarstjóri með forláta Canada GooseMYND/GVA
úlpu á milli sín.

skór. Þeir eru þrautreyndir við erfiðustu aðstæður, vatnsþolnir, mjúkir og léttir og með
Vibran-sóla á góðu verði. Skórnir eru tilvaldir til fjölbreyttrar útiveru og við helstu

gönguaðstæður; í Heiðmörk, á Esjuna og
Fimmvörðuháls, svo dæmi séu tekin.“
Sportís er í Mörkinni 6. Sjá meira á www.
sportis.is.

GÓÐAR GÖNGULEIÐIR VÍÐA UM HEIM
National Geographic birti nýlega á vef sínum lista yfir bestu gönguleiðir heims. Listinn er valinn af ævintýra- og blaðamanninum Peter
Potterfield sem hefur gengið yfir 16.000 kílómetra í sex heimsálfum.
Íslenskir göngugarpar geta nú notað listann til að skipuleggja næstu
draumaferð.
Á listanum má meðal annars finna gönguferð um Miklagljúfur í
Bandaríkjunum sem tekur fjóra til sex daga. Meðal fjarlægari staða má
nefna gönguleið um Petra í Jórdaníu sem tekur heila viku. Þar má meðal
annars sjá hin frægu musteri í Al Deir. Á Nýja-Sjálandi er að finna Queen
Charlotte-gönguleiðina sem er á norðurhluta suðureyjunnar. Hana
má ganga nánast allt árið og tekur gönguferðin þrjá til fimm daga. Ef
göngugarpar eru komnir alla leið til Nýja-Sjálands má stökkva yfir til Ástralíu, en þar er á listanum gönguleið um Bay of Fires á eyjunni Tasmaníu.
Fallegar strendur einkenna þá skemmtilegu gönguleið.
Í Úganda eru Tunglfjöllin, sem eru hæsti fjallgarður Afríku. Þar er sex
til sjö daga gönguferð í boði skammt frá landamærum Úganda og
Kongó. Patagónía er syðsti hluti Suður-Ameríku en svæðið er bæði innan
landamæra Argentínu og Síle og þykir eitt hið fallegasta á jörðu. Fitz
Roy-gönguleiðin fellur Argentínumegin og tekur fjóra til sjö daga að
ganga með stórkostlegu útsýni yfir fjallgarða.

Á listanum má meðal annars finna gönguferð um Miklagljúfur í Bandaríkjunum sem tekur fjóra til sex daga.
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Plastrusl
endurunnið í olíu
Gestur Helgason fann fyrir tilviljun vélar sem endurvinna plast í olíu þegar
hann leitaði að vélum til að framleiða metan. Til stendur að reisa verksmiðju á
Akureyri á næsta ári sem endurvinnur heybaggaplast frá bændum. Áætluð
framleiðslugeta er um það bil 350 þúsund lítrar af olíu á ári.

G

esti Helgasyni skógarhöggsmanni fannst bensín orðið frekar dýrt og leitaði því eftir vélum sem hentuðu
Íslandi og gætu unnið metan úr
skít eða öðru. „Ég fann engar slíkar vélar, en datt niður á aðrar hjá
fyrirtæki sem heitir Blest og er
í Japan. Þær vélar endurvinna
olíu úr plasti. Ég setti mig í samband við framleiðanda vélanna og
heimsótti verksmiðjuna að lokum.
Í framhaldinu fór ég svo að selja
þær hér á landi. Þá er ég í samstarfi við nokkra aðila og stefnum
við á að setja upp endurvinnsluverksmiðju frá Blest á Akureyri á
næsta ári sem endurvinnur heybaggaplast frá bændum. Áætluð
framleiðslugeta er um 350 þúsund
lítrar af olíu á ári til að byrja með,“
segir Gestur.

Umhverfisvæn tækni
Endurvinnslan fer þannig fram að
plastið er hitað þar til það breytist í gas sem svo er leitt í gegnum leiðslur og kælt niður. Við það
breytist það í olíu. „Olían er ekkert ósvipuð þeirri olíu sem kemur
beint upp úr jörðinni. Hana er

hægt að nota í allflesta brennara
til húshitunar og fleira. Svo er líka
hægt að vinna úr henni steinolíu,
bensín eða dísilolíu og er hægt að
fá vélar til þess hjá Blest. Endurvinnsla á þennan máta mengar
ekki og aðeins vatn og lítilsháttar
af CO₂ sem gengur af.“

Heimilissorp verður að olíu
Plasttegundirnar sem hægt er endurvinna í olíu eru að sögn Gests
pólýetýlen(PP) og polypropylene
(PE). Samanlagt mynda þessar tegundir stærstan hluta af því
plasti sem tilfellur á heimilum.
„Þetta eru til dæmis jógúrtdósir, tappar af gosflöskum,
plast- og ruslapokar, matarbakkar, rúllubaggaplast, umbúðabönd, djúsbrúsar, olíubrúsar,
plastfilmur og
ýmsir bílapartar
og fleira.“ Þá er
einnig hægt að
vinna grunnefni
sem notað er til
plastvinnslu og
í ýmsan iðnað úr

polystyrene (PS). Vörur unnar úr
PS-plasti eru til dæmis kassettur,
geisladiskahulstur, einnota rakvélar, ýmsir matarbakka og fleira.

Menntunar og fræðslugildi
Vélarnar frá Blest eru til í ýmsum
stærðum og alveg upp í heilar
verksmiðjur. „Í Japan hafa vélarnar verið notaðar í skóla, hjá
áhugamannfélögum og hjá sveitarfélögum, bæði sem rannsóknar- og kennslutæki í umhverfisfræðum og sem endurvinnslutæki.
Hér heima eru margir forvitnir og
áhugasamir, þó aðallega þeir sem
hrifnir eru af umhverfismálum. Menn vaða samt ekkert í peningum, allra síst
opinberir aðilar.“

Hægt er að kynna
sér Blest-vélarnar
nánar á w w w.jardepli.com
Beh-Desktop er minnsta
vélin í línunni, hugsuð
fyrir félagasamtök, skóla
og rannsóknarstofur.
Hún er á stærð við
þvottavél og vegur
um 50 kíló.

Gestur hefur starfað sem skógarhöggsmaður. Honum blöskraði hátt eldsneytisverð sem
leiddi til þess að hann fann Blest-vélarnar sem endurvinna olíu úr plasti.

BLEST VÉLARNAR Í HNOTSKURN
Breyta úrgangsplasti í olíu sem nota má beint til brennslu hvers konar,
svo sem húshitunar og sem eldsneyti á bíla og báta eftir frekari vinnslu.
Þrír flokkar plasts eru nýtanlegir; PP, PE og PS.
Plastið er hitað upp að vissu marki svo það leysist upp í gastegundir sem
síðan er breytt í olíu með mismunandi hita og þrýstingi.
Úr hverju kílói af plasti fæst um einn lítri af olíu.
Orkuþörf til framleiðslunnar er ríflega 1 kw á hvert kíló af plasti.
Framleiðslan mengar ekki og aðeins vatn og lítils háttar af CO₂ gengur af.
Vélarnar eru fáanlegar í fjórum stærðum, sú minnsta framleiðir úr átta
kílóum á sólarhring en sú stærsta 1200 kg.
Olían úr vélunum er hrá og þarf að fullvinna ef á að nota á bílvélar. Blest
framleiðir einnig vélar til þeirrar fullvinnslu, sem skila eftirfarandi meðaltali: 15-20 prósent bensín, 20-30 prósent steinolía, 20-30 prósent dísilolía
og restin er þykk olía eða heavy-oil.

Yfirgripsmikil
þekking tryggir gæði
Umbúðir skipta sköpum í markaðssetningu fyrirtækja. Hjá Umbúðum og
ráðgjöf starfar fólk með mikla reynslu og þar fást allar gerðir umbúða.

U
Ísland kemur við sögu
Fyrstu umbúðir sögunnar voru úr náttúrulegum efnivið. Þar má
nefna reyrkörfur, viðarbox, leirpotta, vefnað, viðartunnur og keramikskálar og voru umbúðirnar mótaðar til að passa sem best
utan um vöruna.
Fyrst fréttist af pappírsumbúðum á markaði í Kaíró þegar persneskur sölumaður vafði grænmeti, kryddi og járnvörum inn í
pappír fyrir viðskiptavini.
Um aldamótin 1800 fór að bera á járn- og tindósum og einni
öld seinna kom fram á sjónarsviðið bylgjupappi og pappaöskjur. Snemma á tuttugustu öld kom á markað glært sellófan, lok á
flöskur og fleiri nútímalegri umbúðir sem stórbættu fæðuöryggi.
Í kjölfarið var farið að fjöldaframleiða umbúðir um plasti og áli,
sem stórbættu framleiðsluaðferðir.
Ríkisháskólinn í Michigan var fyrstur háskóla til að bjóða háskólagráðu í umbúðaverkfræði, 1952.
Margar þekktustu uppfinningar í umbúðaiðnaði voru upphaflega þróaðar í hernaðartilgangi þegar flytja þurfti stríðstól, vistir og fatnað sem geyma þurfti lengi og fara um langan veg. Í kringum 1941 var sett á sérstök reglugerð um umbúðir í hernaði eftir
að Bandaríkjaher tapaði miklu vegna lélegra pökkunaraðferða og
umbúða við hernám á Íslandi í seinni heimsstyrjöldinni.

mbúðir og ráðgjöf er alhliða umbúðafyrirtæki.
„Við sérhæfum okkur þó
í plasti og erum mest í sérframleiddri vöru þó við séum með einhverja lagervöru líka. Við þjónustum fjölmörg matvælafyrirtæki og
framleiðum mikið af sælgætis- og
brauðumbúðum svo dæmi séu
nefnd,“ segir Ottó Þormar, eigandi fyrirtækisins. Það var stofnað fyrir tólf árum en sjálfur hefur
hann starfað innan umbúðageirans í 24 ár.
„Umbúðir skipta sköpum í
markaðssetningu allra matvæla
og annars konar vöru. Þekking á
umbúðum og eiginleikum þeirra
er lykilatriði við hönnun og val
þeirra. Það þarf að taka tillit til
margra ólíkra þátta eins og að
höfða til markhópa vörunnar og
uppfylla þarfir um notagildi og
geymslu. Við förum yfir alla þessa
þætti með viðskiptavinum okkar,“
segir Ottó.
En hvert er ferlið þegar fólk leitar til ykkar? Við förum yfir hvað
það er sem viðkomandi vantar. Stundum er fólk með tilbúna
hönnun en við höfum sömuleiðis hönnuði á okkar snærum. Þegar
varan hefur verið samþykkt tekur
framleiðslan tvær til sjö vikur.“
Starfsemin teygir anga sína til
Færeyja og Grænlands og hefur
gert nánast frá upphafi. „Þar erum

Umbúðir og ráðgjöf var stofnað fyrir tólf árum en eigandinn Ottó Þormar hefur starfað
innan umbúðageirans í 24 ár.

við aðallega að þjónusta sjávarútvegs- og verslunargeirann. Þá
framleiðum við umbúðir utan um
íslenskar sjávarafurðir bæði fyrir
íslenskan og erlendan markað.
Eins höfum við töluvert framleitt
fyrir bændur. Má þar nefna ræktunardúka fyrir skjólbeltaræktun,
gataplast fyrir kartöfluræktun,
gróðurhúsaplast, stæðuplast og
net fyrir heyverkun, kornhettur

og stórkassapoka fyrir kornræktendur og ýmislegt fleira. Fyrirtækið framleiðir líka bréfpoka, kassa,
ofna steinapoka og margt fleira.
„Við getum því svarað óskum
flestra enda mikilvægt að leggja
ekki öll eggin í sömu körfuna ef
það kemur niðursveifla á einum
stað. Viðskiptavinir ganga um leið
að yfirgripsmikilli þekkingu vísri
og hafa úr miklu að velja.“

4

Umbúðir

KYNNING − AUGLÝSING

LAUGARDAGUR 15. DESEMBER 2012

AUÐVELT AÐ FLOKKA OG STUÐLA AÐ ENDURVINNSLU

UMBÚÐIR NÝTTAR
Umbúðir utan um skyndimat
sem tekinn er með heim eru
mismunandi. Umbúðir utan um
kínverskan mat eru oftast pappaöskjur sem þægilegt er að borða
upp úr með prjónum. Á sumum
austurlenskum stöðum er maturinn settur í fín plastbox með loki.
Slík box er hægt að nýta aftur og
aftur undir nestið sitt í vinnuna.
Pappaboxin geta líka nýst vel,
sé vel farið með þau. Skolið þau
upp úr volgu vatni og þerrið með
eldhúspappír. Næsta dag er hægt
að elda sínar eigin núðlur til að
hafa í nesti og nota boxið aftur.
Núðlur eru ódýrar og hægt að
setja hvort sem er grænmeti eða
kjöt í þær. Galdurinn er að nota
góða sæta chili-sósu út á. Afgang
af kjúklingi er upplagt að nota
í núðlurétt ásamt papriku, lauk,
hvítlauk, smá ferskum engifer
og jafnvel smávegis kínakáli.
Bragðbætið með salti og pipar og
setjið sojasósu og sæta chili-sósu
yfir. Sjóðið núðlurnar fyrst og
setjið síðan á heita pönnu. Setjið
tvö egg á pönnuna og eldið með
núðlunum. Blandið síðan öðrum
hráefnum saman við og nestið
er tilbúið. Gott er að setja hnetur
út í réttinn. Hægt er að borða
núðluréttinn kaldan eða hita
hann örstutt í örbylgjuofni.

Græna tunnan auðveldar flokkun sorps og minnkar magn
þess sorps sem er urðað. Hana má nálgast hjá sorphirðufyrirtækjum.
Í tunnuna má setja bylgjupappa, dagblöð og tímarit, fernur,
sléttan pappa, plast og málma (til dæmis niðursuðudósir,
málmlok af glerklukkum og fernur).
Innihald tunnunnar er flutt í endurvinnsluþorpið í Gufunesi þar
sem það er aðgreint í flokka sem fara síðan mismunandi leiðir í
endurvinnslu.
Pappírsflokkarnir eru pressaðir saman í stóra bagga og fluttir til
Svíþjóðar til endurvinnslu. Úr pappírnum eru framleiddar ýmsar
pappírsvörur eins og salernispappír, eldhúspappír, ljósritunarpappír, dagblaðapappír, stílabækur, teiknipappír og margt fleira.

Plastefnin eru flokkuð og efnið síðan mulið og nýtt til plastframleiðslu á nýjan leik. Meðal afurða úr endurunnum plastumbúðum
eru vegastikur, rör og girðingarstaurar.
Málmarnir fara í brotajárn sem er flutt til útlanda til endurvinnslu. Mikil orka sparast við endurvinnslu málma miðað við
framleiðslu þeirra úr grunnefnum. Til að endurvinna ál þarf eingöngu um fimm prósent þeirrar orku sem þarf til að frumvinna ál.
Þess þarf að gæta að setja ekki gler í tunnurnar, enda er innihaldið
handflokkað og því getur brotið gler verið varasamt. Það getur
sömuleiðis skemmt annað í tunnunni og gert það óhæft til endurvinnslu.
Rafhlöður mega ekki heldur fara í tunnuna, þar sem þær eru flokkaðar sem spilliefni.

Þar sem umbúðir tákna gæði

Við sérhæfum okkur í margs konar lausnum

ENDURNÝTTAR UMBÚÐIR
Franski hönnuðurinn Laurence
Brabant er einn þeirra hönnuða sem sinna umhverfisvænni
hönnun, en hann endurnýtir
meðal annars glerflöskur í nytjahluti. Glerflöskur af ýmsum
stærðum og gerðum eru sagaðar
niður á mismunandi hátt og þeim
ýmist breytt í eldhúsáhöld, þar
sem skafti er stungið í flöskustútinn, eða glös á fæti. Fóturinn
á glasinu er úr korki og er þannig
endurgerð á korktappanum sem
áður var í flöskunni.
Nánar má forvitnast um hönnun
Brabant á www.laurencebraband.com.
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Ä… ein besta spennubókin
á jólamarkaðnum.³

STEINÞÓR GUÐBJARTSSON
MORGUNBLAÐIÐ

ÄSpennutryllir … mikið testósterón!³
EGILL HELGASON / KILJAN

Ä… vel fléttuð saga, flottur
glæpon og enn flottari lögga gera
Húsið að einni bestu íslensku
glæpasögu þessa árs.³
FRIÐRIKA BENÓNÝSDÓTTIR / FRÉTTABLAÐIÐ

Ä… rosalega magnað
illmenni … bók sem rígheldur ...³
KOLBRÚN BERGÞÓRSDÓTTIR / KILJAN

)UiK|IXQGL



Til hamingju
með Tindabikkju
Glæpafélags
Vestfjarða
2012


SUHQWXQ
NRPLQ

Taugatrekkjandi sálfræðitryllir
Húsið er ekki fyrir viðkvæma
- segðu bless við svefninn!
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UNDUR SÓLARINNAR Þann 31. ágúst 2012 urðu meðalstór en tignarleg umbrot á sólinni. Nokkur hundruð þúsund kílómetra langur þráður–margfalt stærri en jörðin–úr glóandi heitu rafgasi þaut út frá sólinni á
ógnarhraða út í geiminn. Þremur dögum eftir að sólgosið hófst kom gusa af rafeindum og róteindum yfir jörðina. Þessar rafhlöðnu agnir rákust á segulsvið og lofthjúp jarðar svo úr varð glæsileg norðurljósasýning.
Solar Dynamics Observatory, gervitungl NASA, fylgdist grannt með gosinu sem stóð yfir í fáeina daga og tók glæsileg myndskeið af því.
MYND/NASA GODDARD SPACE FLIGHT CENTER/SDO AIA TEAM.

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

HRINGADRÓTTINN OG TÍTAN Næststærsta tungl sólkerfisins, Títan, svífur fyrir
framan næststærstu reikistjörnu sólkerfisins, Satúrnus. Litirnir eru náttúrulegir:
Svona sæi geimfari þessa fegurð með eigin augum. Myndina tók Cassini, geimfar
NASA, úr um það bil 778.000 kílómetra fjarlægð frá Títan eða sem samsvarar
rúmlega tvöfaldri fjarlægðinni milli jarðar og tunglsins. Satúrnus er um tvo milljón
kílómetra í burtu. Títan er eitt af undrum sólkerfisins. Þetta stærsta tungl Satúrnusar er stærra en reikistjarnan Merkúríus og býr yfir mörgum leyndardómum. Þótt
þar ríki fimbulkuldi eru þar stöðuvötn, reyndar ekki úr vatni heldur fljótandi metani
sem rignir úr lofthjúpnum. Kannski eru þar líka eldfjöll sem gjósa ís.
MYND/NASA/JPL-CALTECH/SPACE SCIENCE INSTITUTE.

PARADÍS JARÐFRÆÐINGSINS Marsjeppinn Curiosity var

HJÁLMUR ÞÓRS Þórshjálmurinn er stjörnumyndunarsvæði í um 15.000 ljósára

fjarlægð frá jörðinni í stjörnumerkinu Stórahundi. Hjálmurinn er gaskúla, meira
en 30 ljósár í þvermál, mynduð fyrir tilverknað vinds frá bjartri og massamikilli
stjörnu nálægt miðju hennar sem blæs gasinu og rykinu burt. Þessi litríka mynd var
tekin með Very Large Telescope ESO þann 5. október síðastliðinn í tilefni af 50 ára
afmæli Stjörnustöðvar Evrópulanda á suðurhveli.
MYND/ESO/B. BAILLEU.

MYND ÁRSINS Þegar við heimsækjum framandi staði tökum
við stundum mynd af okkur sjálfum með merkisbyggingu
eða fallegt landslag í bakgrunni. Í lok október gerði túristinn
Curiosity slíkt hið sama á Mars! Curiosity er jarðfræðingur
á hjólum, útbúinn fyrsta flokks vísindatækjum. Þann 31.
október breiddi Curiosity út arminn og tók mynd af sjálfum
sér eins og montinn túristi með fyrirheitna landið í bakgrunni. Aldrei áður hefur sendifulltrúi jarðarbúa tekið mynd af
sjálfum sér á öðrum hnetti! Þessa frábæru sjálfsmynd túristans Curiosity á Mars völdu stjörnufræðivefsmenn ljósmynd
ársins 2012.
MYND/NASA/JPL-CALTECH/MALIN SPACE SCIENCE SYSTEMS.

sendur til Mars til að rannsaka fjall nokkurt í 150 km breiðum
gíg. Fjallið er lagskipt en þessi lög eru eins og blaðsíður í bók
um ævisögu svæðisins sem bíða þess að jarðfræðingar lesi.
Curiosity hefur sautján augu, þar á meðal eitt sem er öflugasta aðdráttarlinsa sem send hefur verið til Mars. Hún gerir
jeppanum kleift að þysja inn að áhugaverðum fyrirbærum
í fjarska. Skömmu eftir lendingu beindi Curiosity sjónum
sínum að Sharp-fjalli og tók þá þessa mögnuðu mynd. Fremst
sést malarsvæði í rúmlega 100 metra fjarlægð frá jeppanum.
Þar fyrir ofan er lægð en síðan tekur við rauðbrúnn, hnullungastráður gígbarmur. Fjær sjást dökkar sandöldur og svo
fyrirheitna landið–paradís jarðfræðingsins–setlögin í Sharpfjalli, um 10 km í burtu.
MYND/NASA/JPL-CALTECH/MALIN SPACE SCIENCE SYSTEMS.
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Skilningsríkur sálusorgari
Eftir nám í skólum Jesúíta í Frakklandi og Belgíu hafði Jón Sveinsson vonast til að verða sendur sem trúboði til Íslands
en varð ekki að ósk sinni, Danmörk varð fyrir valinu. Hér er gripið niður í nýútkomna ævisögu Nonna eftir Gunnar F.
Guðmundsson þegar hann hefur hafið störf við trúboð og kennslu við St. Andrésarskólanum í Ordrup á Jótlandi.
Pater Jón Sveinsson Nonni
Höfundur: Gunnar F. Guðmundsson
Útgáfa: Opna
Fjöldi síðna: 460 bls.
amstarfsmenn Jóns Sveinssonar og reglubræður hans
í Ordrup höfðu ekki mikið
álit á honum sem kennara,
en hann var vinsæll meðal
nemenda. Margir völdu
hann sem skriftaföður, sennilega
um fimmtungur allra nemenda
þegar mest var. Til að fylgjast
með því að enginn vanrækti skyldur sínar skrifaði hann nöfn þessara skriftabarna sinna í stílabók
og skráði hjá sér dagsetninguna í
hvert sinn sem eitthvert þeirra
kom í skriftastólinn til að játa syndir sínar. Hann hefur sennilega þótt
skilningsríkur sálusorgari og ekki
tekið hart á yfirsjónum skjólstæðinga sinna. Einn af nemendum hans
átti þessa mynd af honum í hugskoti
sínu:
Vér strákarnir, sem ekkert var
heilagt, ekki svo mikið sem gleraugun (lesglerið) hans, bárum þó feikilega virðingu fyrir honum sjálfum,
háum og grönnum, og það svo, að
enginn skyldi nokkru sinni voga að
hafa strákapör í frammi í nærveru
hans. Langt, ljóst og fagurliðað hár
lauk um hið svipmikla andlit hans
sem Krists-skeggið gerði enn leyndardómsfyllra. Ógleymanlegt er mér
tillit hinna skíru bláu augna hans
sem stöfuðu aldrei öðrum geislum
en kærleikans, jafnvel þegar hann
neyddist til að beita refsingu.
Öðrum nemanda var minnisstætt, þegar kennarinn í miðjum
klíðum lagði fingur á munn sér og
tók að segja sögur. Þetta voru bestu
stundirnar í skólanum. Ef sögurnar
voru hryllilegar, var hann vanur að
spyrja: „Er annars nokkur hér sem
er hræddur? Því það sem nú kemur
er alveg voðalegt.“ Á sunnudögum
og öðrum frítímum fengu nemendur á heimavist hann oft til að koma
og segja sögur af sjálfum sér og
ekki síður til að sýna töfrabrögð.
Í augum sumra nemendanna var
pater Svensson, eins og hann var
nefndur, fjölkunnugur maður.

S

…
Ekkert bendir til annars en að Jón
hafi unað hag sínum ágætlega sem
kennari. Að minnsta kosti hafði
hann sannfærst um að kennslan
væri snöggtum skárri en trúboðsferðirnar. Þegar sá gállinn var á
honum, átti hann það til að ærslast dálítið, fara t.d. með einum
eða tveimur félögum sínum á bátskel góðan spöl frá landi og busla í
sjónum, þó að slíkt væri ekki með
öllu hættulaust. En ritstörfin sóttu

stöðugt á og fönguðu að lokum hug
hans allan. Hinar góðu viðtökur,
sem ferðafrásagnir hans frá Íslandi
höfðu hlotið, voru honum hvatning
til að halda áfram á sömu braut.
Reglur til að þroska andann
Á námsárum sínum í Louvain og
Blijenbeck hafði hann sett sér
ýmsar reglur sem höfðu það markmið að þroska andann og styrkja
sjálfsagann. Ein reglan var sú að
hafa alltaf við höndina stílabók og
skrifa í hana allt það sem honum
fannst fallegt eða nytsamt í því
sem hann sá eða heyrði eða las um
í bók. Til frekara hagræðis ætlaði
hann að skipta efninu í fjóra flokka:
tungumál, vísindi, bókmenntir
og heimspeki. Þetta áttu að vera
skemmtilegir fróðleiksmolar sem
hann ætlaði að moða úr, t.d. ef hann
yrði kennari. Hann stóð við þessi
orð. Minniskompan var aldrei langt
undan, hvert sem hann fór, og lengi
framan af reyndi hann að hafa reglu
á því sem hann punktaði niður með
efnisflokkun og registri.
Í einni af þessum litlu og nettu stílabókum Jóns Sveinssonar eru uppskriftir úr ýmsum fornnorrænum
ritum ásamt hugleiðingum hans
um efnið. Þarna eru einnig nokkrar
teikningar eftir hann sjálfan, m.a.
af skipi norrænna manna og íveruskála, og athuganir hans á íslenskri
málfræði og beygingarfræði.
Athyglisvert er að engin þessara
uppskrifta er úr heilagra manna
sögum eða öðru kristilegu efni frá
fyrri tíð heldur eru þær að langmestu leyti úr fornaldasögum Norðurlanda og Eddukvæðum, um harðskeyttar hetjur og kappa eins og
Hrólf kraka, Pálmatóka og Helga
Hundingsbana, um heiðin goð,
orustur og vígaferli. En þarna má
einnig finna Hávamál, Gunnlaugs
sögu ormstungu og söguna um
Ólaf helga og hálfbræður hans, svo
að það helsta sé nefnt. Þetta voru
sögur sem hann hafði alist upp við,
og eftir að hann fór að heiman hafði
móðir hans haldið honum við efnið,
sent honum íslensk kvæði, sögur og
sagnaþætti og þannig minnt hann
stöðugt á hvar rætur hans lágu. Ef
til vill átti þetta sinn þátt í því að
hann gat hvergi fest yndi til langframa. Hann þurfti stöðugt að vera
á ferðinni eins og eirðarlaus maður
í leit að sjálfum sér og uppruna
sínum. Í fornsögunum var hann
kominn hálfa leiðina heim.
…
Jóni Sveinssyni þótti slæmt að
geta ekki tekið þátt í baráttu
Íslendinga fyrir sjálfstæði sínu
og þurfa í staðinn að fylgjast með

henni úr fjarlægð. Með greinunum
um íslenskar fornbókmenntir taldi
hann sig þó vera að leggja málinu
lið, og til að gera enn betur tók
hann þær saman í eina heild og
gaf út á bók árið 1906 undir heitinu
Islandsblomster. Hann var stoltur
yfir þessu afreki sínu, fyrstu bókinni sem hann gaf út. Þetta var
hans höfundarverk. Hann tók nú
til við að senda eintök í allar áttir,
til Vesturheims þar sem móðir
hans og bróðir fengu nokkur eintök til að selja og dreifa, til Íslands
og fleiri landa, til vina og reglubræðra, ritstjóra blaða og tímarita, greifa og baróna og lærdómsmanna á sviði norrænna fræða.
Ástæðan var ekki einvörðungu
sú að hann vildi kynna íslenskar
bókmenntir heldur var hann áfjáður í að koma sjálfum sér á framfæri. Þegar lofsamlegir dómar
tóku að birtast í blöðum og tímaritum, safnaði hann þeim saman,
keypti stundum mörg eintök af
sama blaði og sendi móður sinni,
vinum og umdæmisstjóra reglunnar umsagnirnar.
En hvað skyldu hinir lærðu
menn hafa sagt um þessi skrif
Jóns? Verner Dahlerup, sem þá
var dósent í norrænum málvísindum við Kaupmannahafnarháskóla,
leyfði sér í allri vinsemd að gera
eina athugasemd við efni greinanna í Varden. Það væri rangt hjá
höfundi að Bretasögur hefðu verið
frumsamdar á íslensku og að sjálfur William Shakespeare hefði sótt
þangað efni í leikverk sín. Þarna
væri íslenskum bókmenntum
gert fullhátt undir höfði. Bretasögur væru íslensk þýðing á riti
eftir Geoffrey af Monmouth, svo
að leikskáldið fræga þurfti ekki
að leita í íslenskar bókmenntir til
að fá innblástur. Þegar dósentinn
fékk síðan bókina í hendur, hafði
missögn þessi verið leiðrétt, og var
hann hæstánægður. Prófessorinn,
Finnur Jónsson, lét sér hins vegar
nægja að þakka kurteislega fyrir
án nokkurrar umsagnar.
Athugasemdir um fornsögur
Islandsblomster er öðrum þræði
sýnisbók með orðréttum köflum
úr íslenskum fornsögum, en bókin
geymir einnig athuganir Jóns sjálfs
um þessar bókmenntir með tilvísunum í ýmsa lærdómsmenn á sviði
norrænna fornsagna. Meginniðurstaða hans var sú að sögurnar hefðu
flestar verið samdar í íslenskum
klaustrum af mönnum sem menntaðir voru á klerklega vísu. Andi
þeirra, sannfræði og agi í máli og
stíl bæri því gleggst vitni, auk þess
sem klaustrin hefðu verið mestu
menntasetur landsins og einu stað-

JÓN SVEINSSON Nonni við upphaf rithöfundarferils síns. Myndin er tekin í Stella

Matutina.

irnir þar sem slík menningarsköpun
hefði getað farið fram. Þannig tókst
honum að gera hvort tveggja í senn
að eigna bæði kirkju sinni og þjóð
heiðurinn af því bókmenntalega
afreksverki sem unnið var á Íslandi
fyrr á öldum.
Hann lét hér ekki staðar numið,
því að árið 1908 gaf hann út á bók
ferðaminningar sínar frá Íslandsferðinni 1894 eftir að hafa umritað þær og aukið. Þessi bók átti að
sínu leyti eins og hin fyrri að kynna
Ísland fyrir öðrum þjóðum, en þó
sérstaklega, með orðum Jóns sjálfs,
að ,,stuðla að sáttum milli Íslendinga og Dana“. Óhætt er að segja
að honum hafi tekist ætlunarverkið, því að bókin (Et Ridt gennem
Island) hlaut góða dóma og seldist
nær upp á einu ári. Dr. Valtýr Guðmundsson, þingmaður, dósent við
Hafnarháskóla og ritstjóri Eimreiðarinnar, skrifaði ritfregn um
bókina, og má hún heita dæmigerð
um þau orð sem menn létu falla um
verk Jóns á þessum tíma:
Alþýðlegar frásagnir
Margir hafa ritað um ferðir sínar á
Íslandi, en fáum hefir tekist að gera
frásögnina eins alþýðlega, hugðnæma og aðlaðandi, eins og séra
Jóni hefir tekist í þessari bók. Framsetningin er svo elskuleg og yfirlætislaus – nærri því barnsleg, að frá
henni leggur eins og hlýjan yl til lesandans. Og auk þess að lýsing höfundarins á landinu og íbúum þess er

LBS./NONNASAFN

bæði skemtileg og svo einkar þýðleg, þá er hún þrungin af sonarlegri
tilfinning, ást og lotning fyrir æskustöðvunum og ættjörðunni, sem
hann yfirgaf á barnsaldri og nú sá
fyrst aftur eftir 25 ár. Bók hans er
svo létt og látlaus, að hún er flestum öðrum líklegri til að ná tökum
á dönskum lesendum og vekja hjá
þeim góðvildarhug til Íslands.
Um þetta sama leyti var Jón
Sveinsson einnig tekinn til við að
birta fyrstu smásögur sínar og
minningar frá Íslandi. Í bókunum
tveimur hafði hann leitast við að
halda sig við staðreyndir, þó með
listrænum tilþrifum, þegar svo
bar undir, en í sögunum gaf hann
sér frjálsari hendur. Þetta var það
sem hann vildi gera í framtíðinni,
að hverfa til bernskuáranna og
skrifa sögur, og þess vegna falaðist
hann eftir dagbókum föður síns frá
landsskjalaverði, eins og greint er
frá hér í upphafi bókar. Hann vildi
verða aftur Nonni litli. ,,Kallaðu
mig Nonna,“ skrifar hann í bréfi til
móður sinnar. Um leið segir hann
henni frá því að öllum þyki vænt
um sögur hans og bækur. ,,Enn
[þær eru] að nokkru leiti ,,skáldskaparrit“, því alt hefur ekki hændt
mig selv“. Þegar móðir hans hafði
lesið þessi orð, skrifaði hún stolt til
baka: ,,Elsku Nonni minn, þú ert þá
skáld.“
Tilvísunum er sleppt hér.
Millifyrirsagnir eru blaðsins.

SKÓLI JESÚÍTA I ORDRUPI DANMÖRKU, SANKTI ANDRÉSARSKÓLINN Við þennan skóla starfaði Jón Sveinsson með hléum

frá 1883 til 1912.
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MEÐ MEL C Friðrik Karlsson ásamt Mel C úr Spice Girls.

➜ Friðrik hefur spilað undir hjá þessum:
José Carreras
Ronan Keating
Sheryl Crow
Will Young
Clay Aiken
Kelly Clarkson

Leitaði í trúna eftir
bankahrunið mikla
Gítarleikarinn Friðrik Karlsson flutti í byrjun ársins heim til Íslands eftir sextán ára búsetu í London. Eins og margir komst
hann ekki óskaddaður út úr hruninu.

LeAnn Rimes
Cat Stevens
Leona Lewis
Jedward
Tom Jones
Robbie Williams

Susan Boyle
Westlife
Mel C
Gary Barlow

TROÐFULLT Friðrik spilaði fjórum sinnum fyrir troðfullri O2-höll.

Sigga Beinteins á heimsmælikvarða
Friðrik spilaði nýlega á jólatónleikum með Siggu Beinteins, sem var með
honum í Stjórninni hér á árum áður. „Við höfum alltaf haldið sambandi,
ég, Sigga og Grétar [Örvarsson]. Sigga er söngvari á heimsmælikvarða og
er alltaf að verða betri,“ segir hann og ætlar einnig að hitta félaga sína í
Mezzoforte um jólin. Hann hefur ekkert spilað með hljómsveitinni á tónleikum í langan tíma en hefur verið viðriðinn plöturnar hennar. „Við ætlum
að hittast og meta stöðuna. Þegar við spilum saman fjórir, ég, Eyþór Gunnars, Jóhann Ásmundsson og Gulli Briem, gerast alltaf einhverjir töfrar.“

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Freyr
Bjarnason
freyr@frettabladid.is
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ítarleikarinn Friðrik
Karlsson er fluttur
heim til Íslands eftir
sextán ára búsetu í
London. Hann er búinn
að koma sér fyrir í einbýlishúsi í Garðabænum með fjölskyldu sinni, eiginkonunni Steindóru Gunnlaugsdóttur og tíu ára
dóttur þeirra Maríu Von. Þar hefur
hann sitt eigið hljóðver til afnota
sem hann notar í starfi sínu.
„Ég flutti út 1996 og ákvað að
vera í Bretlandi í sex mánuði. Ég
var nýbúinn að kynnast konunni
minni og við ákváðum að prufa að
vera úti. Ég var búinn að vinna við
Evítu-myndina [með Madonnu í
aðalhlutverki] og sá í framhaldinu
möguleika á að fá meiri vinnu og
prufa eitthvað nýtt,“ segir Friðrik,
en mánuðirnir sex urðu að sextán
árum.
Hann segir að dóttir sín hafi átt
þátt í því að ákveðið var að flytja
heim til Íslands. „Hún fann hvað
það er mikið frelsi fyrir krakka
hérna og var farin að banka í borðið. Hana langaði til að vera hérna
og vera Íslendingur. Hvað sem má
um Ísland segja, þá er það algjör
paradís fyrir krakka.“
María Von er einmitt efnilegur
fiðluleikari og söngkona og virðist
hafa erft tónlistargen föður síns.
Aðspurður segist hann veita dóttur
sinni eins mikla leiðsögn og hann
getur og ætlar að sjá til þess að hún
spjari sig á tónlistarsviðinu eins og
hann hefur gert.
Fylltu O2 fjórum sinnum
Þrátt fyrir að vera fluttur heim er
Friðrik með annan fótinn erlend-

is. Hann hefur unnið mikið fyrir
söngleikjahöfundinn heimsfræga
Andrew Lloyd Webber, sem á fyrirtækið Really Useful Group, og
að undanförnu hefur hann spilað
í söngleiknum Jesus Christ Superstar víðs vegar um Bretland. Meðal
annars fylltu þau O2-höllina í London fjórum sinnum en fjórtán þúsund manns komast þar fyrir í einu.
Alls verða tónleikarnir 25 talsins
og á þessi uppfærsla rætur sínar
að rekja til raunveruleikaþáttar á
sjónvarpsstöðinni ITV þar sem leitað var að aðalsöngvara fyrir söngleikinn og voru þátttakendurnir
þrjú þúsund. Til stendur að fara
með sýninguna til Bandaríkjanna,
Ástralíu og Evrópu á næsta ári og
hefur Friðriki nú þegar verið boðið
með í för. „Þetta er rosalega flott
og risastór uppfærsla. Gítarinn er
mjög áberandi í þessu og við stöndum sitthvorum megin á stillönsum.
Þetta er það stærsta sem ég hef
tekið þátt í. Andrew Lloyd Webber
fer alltaf alla leið,“ segir hann og
brosir en bætir við að ekki sé auðvelt að vinna með honum. „Hann er
snillingur og hefur ákveðna sýn.
Það getur oft gengið mikið á meðan
hann er að fá sitt fram, sem er bara
frábært því hann veit hvað hann
vill. Eins og með fólk sem hefur náð
afburða árangri þá hefur það einhverja sýn. Einn sem ég hef unnið
með er svona líka, Simon Cowell
[dómarinn í X-Factor og Idol].“
Friðrik spilaði fyrir Cowell
fyrstu fimm árin sem X-Factor var
sýnt í Bretlandi en þegar sá síðarnefndi hætti og ákvað að stjórna
bandarískri útgáfu þáttarins rann
samstarfið á enda. Þess má geta
að tónlistarstjóri Cowells er Nigel
Wright, sá hinn sami og starfar
fyrir Andrew Lloyd Webber.
Í starfi sínu við hina ýmsu raunveruleikaþætti í Bretlandi, þar
á meðal Britain‘s Got Talent og
X-Factor, hefur Friðrik kynnst

mörgum stjörnum sem hafa verið
að stíga sín fyrstu spor. Þar má
nefna Leonu Lewis og Will Young.
Aðspurður segir hann gaman að
vinna með þessu unga fólki. „Það er
svolítið gaman því þeir sem koma
úr þessum þáttum eru svo þakklátir. Þeir eru að meika það og allt er
svo jákvættt.“
Minni peningar í hljóðverinu
Friðrik hefur verið einn virtasti hljóðversspilari Bretlands og
unnið með mörgum þekktum tónlistarmönnum. Undanfarin þrjú
ár hefur hann dregið úr þessari
spilamennsku samhliða breyttum áherslum í tónlistarbransanum. „Það eru ekki sömu peningar
í þessu og voru. Innkoma af plötusölu hefur breyst. Það er ótrúlegt
hvað diskar seljast ennþá mikið á
Íslandi, en eins og í Bretlandi er
niðurhal og streymi orðið mjög
vinsælt. En innkoman af því er
bara brot af innkomunni af því að
selja disk. Heildarsalan hefur því
minnkað og það hefur áhrif á allan
pakkann. Núna má ekki vera eins
dýrt að taka upp plötur.“
Í staðinn hefur Friðrik unnið
meira í gegnum netið. Hann fær
lög send frá upptökustjórum eða
öðrum aðilum, sem hann hefur
í sumum tilfellum aldrei hitt, og
spilar inn á þau í hljóðverinu sínu
heima á Íslandi. „Í dag skiptir
engu máli hvar þú ert. Ég er búinn
að vera heima í átta mánuði og hef
ekki misst af neinni vinnu.“
Seldi 40 þúsund slökunardiska
Gítarleikarinn er með fleiri járn í
eldinum. Hann er með tvö útgáfufyrirtæki í Bretlandi og annast eiginkonan Steindóra rekstur þeirra.
Annað gefur út hans eigin slökunartónlist á meðan hitt gefur út
bakgrunnstónlist sem er spiluð á
kaffihúsum, veitingastöðum og í
verslunum. Einnig er hún notuð í

farsímum og sem streymi á netinu.
Fyrirtækið var stofnað fyrir ári.
Friðrik fékk aðstoð frá íslenskum
fjárfesti og alls koma fimm aðilar
að verkefninu, þar af þrír Bretar.
„Þetta er dálítið spennandi verkefni, svona hágæða lyftutónlist.“
Keypt er tónlist frá lagahöfundum
úti um allan heim og hefur Friðrik
gæðaeftirlitið á sinni könnu.
Slökunardiskarnir hans eru orðnir tólf talsins og kom sá nýjasti,
Snerting, út fyrir skömmu. Samanlagt segist Friðrik hafa selst um
fjörutíu þúsund diska hér heima.
Leitaði í trúna eftir hrunið
Sjálfur iðkar Friðrik pilates, sem
er nokkuð líkt jóga. „Stundum er
maður að vinna í umhverfi þar sem
er mikið áreiti með erfiðum einstaklingum og þá skiptir máli að
halda jafnvægi og missa sig ekki.
Þá hjálpar þetta manni,“ segir hann
og heldur áfram: „Ég, eins og flestir Íslendingar, kom ekki óskaddaður út úr bankahruninu. Þá leitaði
ég svolítið í trúna og var kominn
í kirkju úti í Bretlandi. Núna er
ég búinn að starta nýrri þjónustu
í Kópavogskirkju, sem er nútíma
guðsþjónusta fyrir venjulegt fólk
með skemmtilegri músík. Messuformið í þjóðkirkjunni hentar ekki
öllum, sérstaklega ekki yngra fólki.
Mér finnst mega nútímavæða það.
Í kirkjunni úti eru fimm hundruð
manns í söfnuðinum og 480 sem eru
virkir og mæta á allt. Þarna hjálpa
allir hver öðrum en það var fyrir
slysni að ég datt inn í þetta,“ segir
Friðrik, sem hefur einnig spilað í
Fíladelfíukirkjunni hér heima.
Hann segir að hrunið hafi kennt
honum hvaða gildi væru mikilvægust því hann hafi verið orðinn dálítið blindur á það. „Ég var kominn í
þessa efnishyggju sem getur verið
hættulegt. Maður missir sjónar á
því hvað er mikilvægast. Fyrir mig
eru það dóttir mín og fjölskyldan.

Ég var kominn í þessa
efnishyggju sem getur
verið hættuleg. Maður
missir sjónar á því hvað
er mikilvægast. Fyrir mig
eru það dóttir mín og
fjölskyldan.
Þetta kennir manni svolítið að endurmeta hlutina. Í rauninni hefur
þetta verið ágætis lexía þegar upp
er staðið, ekki það að ég ætli að
þakka útrásarvíkingunum fyrir
eitt né neitt.“
Íslenskur raunveruleikaþáttur
Tvö ný verkefni eru í undirbúningi
hjá Friðriki. Annað snýst um að
halda námskeið á næsta ári þar sem
fólk er hvatt til að elta draumana
sína. Til þess þarf getan og sjálfstraustið að vera jafnmikið, að hans
mati.
„Þegar ég ákvað að flytja út var
það rosalega stór ákvörðun. Ég hitti
alls konar menn til að styrkja mig
andlega. Fólk fær oft fullt af frábærum hugmyndum en síðan stoppar það einhvers staðar á leiðinni,“
segir hann. Ein fræðigreinin sem
hann hefur stundað kallast NLP,
eða neuro-linguistic programming.
Hún snýst um hvernig eitthvað eitt
getur stöðvað það sem maður hefur
skipulagt í höfðinu á sér. „Það eru
margir með „brilliant“ hugmyndir
en svo stoppar þetta. Þessi fræðigrein er frábær fyrir svona lausnir.“
Friðrik langar líka að nýta viðamikla reynslu sína úr raunveruleikaþáttum í Bretlandi og búa
til einn slíkan heima á Íslandi í
samstarfi við framkvæmdastjóra
Really Useful Group, fyrirtækis
Andrew Lloyd Webber. „Það er um
að gera að nýta sér þessi sambönd
sem maður hefur og koma með
svona hluti hingað.“
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Óttaleg heybrók
ertu að verða!
Þórdís Þorgeirsdóttir fæddist í lágum torfkofa austur á landi á 18. öld, öld
hjátrúar og hindurvitna. Afdrif hennar urðu efni í grimmilega þjóðsögu.
En hver var hún, stúlkan sem sagan nefnir Bjarna-Dísu? Í skáldsögu sinni,
Bjarna-Dísa, segir Kristín Steinsdóttir söguna hennar. Hér er gripið niður
þar sem systkinin Þórdís og Bjarni berjast við veðrið á Fjarðarheiðinni.
Bjarna-Dísa
Höfundur: Kristín Steinsdóttir
Útgáfa: Vaka-Helgafell
Fjöldi síðna: 158

S

Þjóðsagan um Bjarna-Dísu
Bjarni Þorgeirsson er á ferð um Austfirði og systir hans Þórdís/Dísa slæst
í för með honum. Þegar þau ætla að leggja af stað yfir Fjarðarheiði fer
veður versnandi og er snjókoma með talsverðu frosti. Dísa þreytist og
gefst að lokum upp. Bjarni grefur hana í fönn, heldur áfram og kemst að
lokum illa farinn að bænum Firði í Seyðisfirði. Óveðrið geisar en fimm
dægrum eftir að hann skilur við Dísu rofar til. Þá leggur Bjarni af stað með
bóndanum í Firði, Þorvaldi, og Jóni vinnumanni. Um nóttina finna þeir
Dísu. Þá er tunglskin og máninn veður í skýjum. Þeir heyra öskur og sjá
svo Dísu. Hún líkist ekki dauðri manneskju heldur er eins og hún sitji með
gaddfreðinn léreftskjólinn utan um sig, ber fyrir neðan mitti og húfulaus.
Þorvaldur tekur hana í fangið og ætlar að færa hana í buxur sínar en þá
öskrar stúlkan á ný. Þorvaldi bregður við, skýtur Dísu hart niður og ógnar
henni. Hann heldur henni niðri, klæðir hana svo og býr um á börum. Þeir
halda heim en Dísa gengur aftur og er meðal annars kennt um að kona
Bjarna og þrettán börn hans deyja.
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kyndilega er Bjarni horfinn. Ég rýni út í myrkrið,
sekk í gljúpan snjóinn.
Brýst um. Hvar er hann?
Af hverju í fjandanum
getur hann ekki beðið
eftir mér? Finn hvernig heiftin
heltekur mig.
– Bíddu, Bjarni! Bíddu eftir
mér!
Ég endurtek köllin í sífellu og
öskra mig hása en hann er horfinn með öllu. Þá sé ég glitta í hann
gegnum élin. Og það hefur heldur
dregið saman með okkur.
Helvítis þrjóskan í honum
bróður mínum. Alltaf sama sauðnautið, þetta hálftröll. Þessi ólánsgepill! Ég skal nú sýna honum í
tvo heimana.
– Andskotans bölvaður ódámurinn þinn! Bíddu eða þú skalt hafa
verra af! öskra ég eins hátt og ég
get.
Bít í tunguna á mér. Svitna! Nú
er ég farin að bölva. En hvað er
Bjarni líka að æða á undan mér,
reita mig til reiði? Hann veit alveg
að ég á það til að sleppa mér og
ráða ekkert við mig.
Ég var alltaf fyrirferðarmikil.
Háværust af öllum krakkaskaranum. Og orðhvöt. Mér var sagt
að stilla mig ef ég ætlaði ekki að
kalla ógæfu yfir fjölskylduna með
bölvi og ragni. Var hótað með því
að skrattinn kæmi og tæki mig
eins og alla þá sem tvinnuðu
saman blótsyrði. Sagt að fjandinn
sæti um þá sem misstigju sig. Og
þeir fengju að brenna í logum helvítis. Svo var brýnt fyrir mér að
ákalla Guð almáttugan.
Mér fannst lítill kengur í því
að kalla á Guð en reyndi að stilla
mig. Og ég gætti mín þegar börn
voru nálægt, einkum kornabörn.
Enginn skyldi segja að ég skaðaði
hvítvoðunga með blótsyrðum.
Ýmsar sögur gengu um ungbörn sem ekki komust til manns
vegna þess að það var rifist svo
mikið í návist þeirra, sum urðu
krypplingar, önnur misstu vitið.
Og ekki mátti bölva til sjós eða á
ferðalögum.
Ég ætlaði heldur ekkert að bölva
núna og eiginlega var það óverulegt þótt ég sendi Bjarna aðeins
tóninn.
Enn hefur gefið í vindinn. Og
élin sem voru sakleysisleg til
að byrja með eru orðin að þéttri
snjókomu. Veðurspá Guðmundar
bónda er að ganga eftir. Helvítis
karlinn er forspár. Best gæti ég
trúað að hann magnaði upp veðrið
og sendi það á okkur í refsingarskyni fyrir að hlýða ekki. Þetta illfygli! Ég berst við að halda mig
í slóðinni en hríðin blindar. Svo
geng ég fram á Bjarna. Hann situr
undir bjargi sem skagar upp úr
snjónum og er með bakið í vindinn. Ég er lafmóð og fötin límast
við mig.
– Af hverju snerir þú ekki við
þegar byrjaði að snjóa og hvessa
fyrir alvöru? spyr hann rámur.
– Þú vissir að ég ætlaði með þér,
tekst mér loks að stynja upp þegar
ég er sest hjá honum. Hvað varstu
að stinga mig af?
– Það var útrætt mál. Vanbúið

KRISTÍN STEINSDÓTTIR Segir sögu Bjarna-Dísu frá nýju sjónarhorni en hún hefur

ekki átt sér málsvara fyrr.

fólk hefur ekkert upp á heiðar að
gera.
– Hvers konar þvættingur er
þetta! Ég er kófsveitt undir öllum
fataleppunum. Svo kemur þér ekki
hætis hót við hvernig ég ferðbý
mig.
– Víst, ef þú örmagnast. Hvað
gerirðu þá?
– Ég spjara mig!
– Þú getur enn snúið við og verið
um kyrrt þar til veðrinu slotar.
Hver veit nema falli ferð yfir heiði
næstu daga.
– Hættu þessum úrtölum,
Bjarni. Ég ætla ekki að láta refsa
mér eða missa vistina.
– Kannski má sækja þig fljótlega upp yfir heiði.
– Þessu trúirðu nú ekki einu
sinni sjálfur! Kerlingarálftin hún
Sunneva drepur mig ef ég kem
ekki.
Bjarni situr þegjandi um stund.
Undir bjarginu erum við nánast í
skjóli.
– Dísa, það er ekki langt síðan
maður fannst á leiðinni milli
Seyðisfjarðar og Héraðs, byrjar
hann hikstandi. Manstu eftir því?
Hann hét Magnús. Vinnumaður
var að svipast um eftir fé og gekk
fram á Magnús fyrir algera tilviljun skammt frá Eyvindarárgilinu.
– Hvað kemur hann okkur við?
– Ekki annað en það að hann
örmagnaðist trúlega. Í vondu
veðri eins og núna. Vinnumaðurinn dröslaði honum heim og hann
var lagður inn í frammistofu.
Flestir héldu hann væri dauður og
sumir voru órólegir að vita hann
í húsinu. Vissu ekki upp á hverju
hann tæki, afturgenginn. Aðrir
sögðu að það leyndist með honum
líf. Bóndakonan hélt því meðal
annars fram en enginn hlustaði
á hana. Greinilegt var að Magnús hafði drukkið. Þegar hann var
kominn inn í stofu og hitnaði lagði

af honum stækan brennivínsþef
og hann roðnaði í vöngum.
– Ég skil ekki alveg hvað þessi
Magnús kemur okkur við …
– Um nóttina vaknaði bóndinn
við þrusk í frammistofunni og
fór að gæta að hverju það sætti.
Heyrðist þá mikið hark og stimpingar að framan en enginn þorði
að fara á eftir honum. Gekk bóndinn svo frá Magnúsi að hann
hreyfði sig ekki framar.
– Og af hverju ertu að segja mér
þessa sögu?
– Kannski ættirðu að koma
þér til byggða áður en það er um
seinan?
– Óttaleg heybrók ertu að verða!
– Getur þú aldrei hlustað á
annað fólk, óhemjan þín?
– Mér heyrðist þú nú ekki vera
mjög samvinnuþýður í baðstofunni á Þrándarstöðum í morgun!
– Það er ekki verra en vant er
að reyna að tjónka við þig. Bjarni
bröltir undan steininum. Honum
gengur illa að fóta sig og veltur
um koll í snjónum.
– Hefur þú ekki nóg með sjálfan
þig, góði minn?
– Og kjaftinn hefurðu fyrir
neðan nefið eins og venjulega,
tautar Bjarni.
– Þú hefðir betur fengið eitthvað
af honum sjálfur, gauðið þitt!
Ég rétti fram höndina og kem
Bjarna á lappirnar. Svo hjálpa ég
honum að lyfta klyfjunum upp á
bakið. Hann rymur og stynur,
hagræðir pokanum betur og enn
betur. Ætlar hann ekki að drattast
af stað? Enn hefur bætt í hríðina.
– Eigum við að reyna að koma
okkur áfram og hætta þessu
drolli? hrópa ég upp yfir veðurgnýinn. Bjarni lagfærir klyfjarnar einu sinni enn, setur undir sig
hausinn og þrammar af stað án
þess að segja aukatekið orð.
[hluti 2. kafla, bls. 18-22]
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Það snjóar bara og snjóar
Jólaauglýsingar stórfyrirtækjanna eru íburðarmiklar og hannaðar til að skapa jólastemningu í huga áhorfandans. Það ber þó
vott um undarlega hugmyndafátækt að nánast allar auglýsingastofur skuli gera snjó að útgangspunkti í jólastemningunni.
Eiga auglýsingar ekki að skapa þörf fyrir ákveðna vöru eða þjónustu hjá neytendum? Viljum við snjó í jólapakkann?
Friðrika
Benónýsdóttir
friðrikab@frettabladid.is

S

njórinn liggur eins og
mara yfir öllu. Kappklætt fólk skýst um með
fjársjóð falinn í krepptum lófa. Leiðin liggur
inn í lítið rjóður þar
sem stórt grenitré, þakið snjó,
virðist vera miðpunktur athyglinnar. Til hliðar við tréð stendur
véfréttarleg kona og eys ókennilegum miði í drykkjarílát. Einn
eftir annan stígur fram, festir
fjársjóð sinn á grein á trénu,
bakkar og þiggur mjöð véfréttarinnar. Augu allra eru negld við
tréð og sjá, skyndilega skellur á
ljós og tréð uppljómast um leið

og klukkan skellur í sex. Hamingjan geislar af andlitunum og
myndin máist út.
Þetta er ekki atriði úr nýjustu
seríu Game of Thrones, þetta er
jólaauglýsing Símans. Fjársjóðirnir sem kappklæddu verurnar
færa trénu eru snjallsímar og
það eru þeir sem lýsa upp tilveruna þegar jólin ganga í garð.
Nema hvað?
Íslandsbanki rær á svipuð mið í
sinni auglýsingu þar sem kjarnafjölskyldan skundar kappklædd
úr sumarhúsinu út í rjóður til
að mynda börnin við trén sem
voru gróðursett við fæðingu
þeirra. Snjórinn er í aðalhlutverki auk rauða krúttlega hússins sem virðist vera innflutt úr
bók eftir Astrid Lindgren. Rautt
timburhús í miðjum skógi, er það

til á Íslandi? Kannski flúði fjölskyldan land þegar bankarnir
fóru á hausinn, eða þá að bankinn
er að hvetja viðskiptavini til að
forða sér úr landi áður en næsta
hrun skellur á. Gleymið bara ekki
pjáturkaffikönnunni hennar langömmu. Nostalgía, útlandalegt
umhverfi, skógur og snjór eru
nefnilega greinilega undirstaða
jólahamingjunnar ef marka má
íslenskar auglýsingastofur.
Langsterkasta þemað í jólaauglýsingum þessarar aðventu
er þó snjórinn. Það snjóar bókstaflega á allt og alla, innan húss
og utan. Í Smáralind ráfar fólk
með rauðar húfur stefnulaust í
gegnum snjókófið, ríghaldandi í
ferkantaða pakka, sem væntanlega stórskemmast í þessari ofankomu áður en þeir komast í réttar

hendur. Það snjóar í Kringlunni,
það snjóar hjá Advania, það snjóar heil býsn hjá Stöð 2 og David
Attenbourough og Raggi Bjarna
eru nánast snjóaðir í kaf í auglýsingum um dvd-diska þess fyrrnefnda og geisladisk þess síðarnefnda. Það er ekki í nein hús
að venda, snjórinn nær þér hvað
sem þú reynir. Enda svo óskaplega jólalegur, eða hvað?
Reyndar er skjól fyrir snjókomunni í IKEA þar sem skógarhöggsmannalegur rusti veldur
ótta og flótta starfsfólks með
því að hrifsa til sín með þjósti
og yfirgangi allt sem hann þarf
fyrir jólin. Auðvitað er hann
fannbarinn blessaður, annað
skyti skökku við: jól eru sama
sem snjór, muniði. Hvort IKEA
er með þessu að ýta undir yfir-

ganginn í samfélaginu skal ósagt
látið en þar er þó allavega skjól
um stund fyrir endemis ofankomunni. Takk fyrir það.
Jólasnjór er rótgróið hugtak en
mér er stórlega til efs að fannfergi sé efst á óskalista þjóðarinnar fyrir þessi jól, allavega
ekki þess hluta hennar sem enn
man áhlaupið á milli jóla og
nýárs í fyrra. Það ber líka vott
um undarlega hugmyndafátækt
að búa til jólastemningu með
einum saman snjónum, sérstaklega á Íslandi þar sem meiri hluti
landsins hefur verið meira og
minna á kafi í snjó síðan í september. Það hlýtur að vera til eitthvað annað sem minnir okkur
á jólin og eykur hátíðleikatilfinningu. Hvernig væri að halda
glimmerjól næst?

EINSTÖK GJÖF
FYRIR ALLA
Óskaskrín henta fullkomlega í harða pakka fyrir þá sem
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Það er einfalt að velja rétta gjöf – gefðu upplifun í öskju,
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GÓÐUR BILBÓ Martin Freeman þykir þrælskemmtilegur í Hobbitanum.

Hobbitinn rétt handan við hornið
Spennan liggur í loftinu og jaðrar við að vera óbærileg. Bílaplan verslunarinnar Nexus troðfylltist klukkustundum áður en
miðasalan hófst. Fólk tók sér frí í vinnunni til þess að ná góðum stað í röðinni. Já, stærsta kvikmynd ársins er á leiðinni.
Subbuleg fortíð
Haukur Viðar
Alfreðsson
haukur@frettabladid.is

Á

annan í jólum verður
fyrsta kvikmyndin í
seríu Peter Jackson
um Hobbitann frumsýnd. Þessi nýsjálenski
leikstjóri gerði garðinn frægan með þríleik sínum um
Hringadróttinssögu J.R.R. Tolkien, en Hobbitinn er byggður á
samnefndri bók eftir hann frá
árinu 1937.
Hobbitinn var fyrsta skáldsaga
Tolkiens í fullri lengd og var hann
35 ára þegar hann skrifaði hana.
Segir hún frá ævintýrum Bilbó
Bagga eftir að hafa fundið hinn
títt nefnda töfrahring, sem gegndi
lykilhlutverki í þríleiknum. Peter
Jackson hefur skipt bókinni niður
í þrjá hluta, svo úr verður annar
þríleikur, en stefnt er á að frumsýna þriðju myndina sumarið 2014.
Lord of the Rings-þrí leikurinn
er orðinn áratugagamall, en glæsileikinn hefur síður en svo fölnað
með árunum, þó tækninni fleyti
sífellt fram. Helsta tækni nýjung
Hobbitans er sennilega sú að
myndin er tekin í 48 römmum á
sekúndu, í stað 24 ramma, en það
hefur verið venjan síðan um miðbik 3. áratugar síðustu aldar.
Aukning rammafjölda um
helming hefur í för með sér
gríðarlegar breytingar á útliti og
áferð myndarinnar. Það, ásamt
síaukinni há skerpu stafrænna
myndavéla, finnst sumum draga
sjónrænar misfellur fram í dagsljósið, og tala um að sviðsmynd og
búningar verði óraunverulegri en
ella. En Jackson hefur tröllatrú á
römmunum 48, segir þá koma sérstaklega vel út í þrívídd, og telur
að almenningur taki þeim opnum
örmum að aðlögunartíma loknum.
Del Toro lét sig hverfa
Lengi vel var það hinn mexíkóski
Guillermo Del Toro sem hugðist
leikstýra Hobbitanum, en þá áttu
myndirnar að vera tvær. Langdregnar fjármálaflækjur töfðu hins
vegar framleiðsluna og Del Toro tók
pokann sinn í maí 2010. Jackson tók
við leikstjórastólnum seinna sama
ár og dembdi sér í tökur í ársbyrjun
2011, en þær fóru fram víðs vegar
um Nýja Sjáland og í Pinewoodmyndverinu á Englandi.

SEIÐKARLINN SNÝR AFTUR Sir Ian McKellen endurtekur hlutverk sitt sem Gandálfur.

Ýmislegt gekk á við gerð myndarinnar. Til stóð að tökur færu
fram mun víðar, en nýsjálenski
ferðamannaiðnaðurinn hóf upp
raust sína, og gagnrýndi framleiðendur myndarinnar harðlega
fyrir að vinna gegn hagsmunum
túrisma í landinu. Á endanum féllust framleiðendur á það að gera
myndirnar á Nýja-Sjálandi að
mestu. Það gerðu þeir eftir að hafa
fengið vilyrði um niðurgreiðslu frá
ríkinu.
Þá vöknuðu grunsemdir um
lélegan aðbúnað dýra við kvikmyndatökurnar, og fullyrðir nafnlaus heimildarmaður að 27 skepnur
hafi drepist vegna vanrækslu á
tökustað. PETA-samtökin létu hafa
það eftir sér að þau skildu ekki
hvers vegna tæknibrellumeistari
á borð við Peter Jackson þyrfti að
notast við alvöru dýr.
Traustur leikhópur
Jackson klikkar þó seint á því að
nota alvöru leikara. Martin Freeman fer með hlutverk Bilbó Baggins, en Hobbitinn er saga hans.
Freeman kannast ein hverjir við
úr bresku gamanþáttunum The
Office, en þar hrelldi hann vinnufélaga sinn ítrekað með því að setja
heftarann hans í ávaxtahlaup. Undanfarið hefur Freeman leikið dr.
Watson í verðlaunaþáttunum Sherlock fyrir BBC, við góðan orðstír.
Ianarnir tveir, þeir McKellen
og Holm snúa aftur, en þeir
voru báðir í Hringadróttinssögu, McKellen sem seiðkarlinn
Gand álfur en Holm sem Bilbó
Baggins á efri árum. Þá eru þau
Orlando Bloom, Christopher Lee,
Cate Blanchett, Hugo Weaving og
Elijah Wood einnig á sínum stað.

➜ Freeman kannast einhverjir við úr bresku gamanþáttunum The Office, en þar
hrelldi hann vinnufélaga sinn
ítrekað með því að setja heftarann hans í ávaxtahlaup.
Sem fyrr er það Andy Serkis sem
fer með hlutverk furðuskepnunnar
Gollris, en framfarir í tölvutæknibrellum á síðustu tíu árum gera
það að verkum að hann er jafnvel
glæsilegri en síðast.
Gagnrýnendur ósammála
Samanburðurinn við fyrri trílógíu Jackson er óumflýjanlegur,
og væntingarnar í garð Hobbitans eru að sjálfsögðu gríðarlegar.
Fyrstu viðbrögð gagnrýnenda eru
í jákvæðari kantinum, en þó er
myndin sögð of löng, og ekki eru
allir á eitt sáttir um ofurskerpuna.
Blaðamaður veftímaritsins Slate
líkir myndgæðunum við heimamyndbönd frá 9. áratugnum en
Rolling Stone kvartar undan því
að myndin sé 45 mínútur að byrja.
Martin Freeman fær hrós frá
blaðamanni The New Yorker, sem
telur hann mun skemmtilegri aðalleikara en Elijah Wood var í Lord
of the Rings, og Variety líkir Peter
Jackson við leikstjórann goðsagnakennda, David Lean.
Það er viðbúið að allir og ömmur
þeirra muni mynda sér skoðun á
Hobbitanum. Fyrir marga er það
aðgöngumiðans virði að sjá hvernig 48 rammar á sekúndu koma út.
Munu þeir ná fótfestu, eða verður
þetta skammlíf bóla?

Áður en Peter Jackson sneri sér að áferðarfögrum stórmyndum bjó hann
til hræódýrar splattermyndir á Nýja-Sjálandi.
Myndirnar þóttu svæsnar, þó aðaláherslan væri á svartan húmor og
kjánalæti, en á árabilinu 1987 til 1992 sendi leikstjórinn frá sér költþrennuna sem upphaflega vakti athygli á honum, og samanstendur hún af
myndunum Bad Taste, Meet the Feebles og Braindead. Umfjöllunarefnin
voru uppvakningar, æludrykkja, afhausanir, og öll þau kynferðislegu
afbrigðilegheit sem hægt er að hugsa sér.
Hefði einhver látið sér detta það til hugar að Jackson ætti eftir að verða
einn vinsælasti og áhrifamesti leikstjóri heims, hefði viðkomandi verið
talinn brjálaður.
Árið 1994 gerði hann síðan hina hádramatísku og margverðlaunuðu
Heavenly Creatures, en hún lagði grunninn að ferli hins nýja og „dannaða“
Peter Jackson, sem virtist loksins hafa hlaupið af sér hornin.

➜ Feður Hobbitans

Nafn: Peter Jackson.
Fæddur: 31. október 1961.
Staður: Pukerua Bay, Nýja-Sjáland.
Fyrsta kvikmynd í fullri lengd:
Bad Taste árið 1987.
Þá var hann 26 ára.
Leikstýrði Fellowship of the Ring
árið 2001.
Þá var hann 40 ára.
Fékk ONZ-orðuna (Order of New
Zealand) árið 2012.
Þá var hann 51 árs.
Sérviska: Leikstýrir berfættur.

Nafn: J.R.R. Tolkien.
Fæddur: 3. janúar 1892.
Staður: Bloemfontein, SuðurAfríku.
Fyrsta skáldsaga í fullri lengd:
Hobbitinn árið 1937.
Þá var hann 35 ára.
Skrifaði Fellowship of the Ring árið
1954.
Þá var hann 62 ára.
Fékk CBE-orðuna (Commander of
the Order of the British Empire)
árið 1972.
Þá var hann 80 ára.
Sérviska: Reykti pípu.
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Kata var búin að vera svo grimm við Róbert að hann fór í fýlu.
„Þetta var nú illa gert Kata,“ sagði Róbert. „Þú leggur Róbert
í einelti.“ „Hann byrjaði,“ svaraði Kata ákveðin. „Með öllum
þessum stælum um að þykjast kunna og geta allt.“ „Það þarf
samt ekki að hrekja hann í burtu fyrir það,“ sagði Konráð.
„Nei kanski ekki,“ sagði Kata og virtist sjá svolítið eftir því
hvernig hún hafði komið fram við Róbert.
Lísaloppa hlustaði á samtalið en sagði svo: „Hér er ein gáta
sem mig langar til að leysa og ég veit að Róbert hefði ekki
getað leyst, en getur þú leyst hana Kata?“ „Hver veit! Hvernig
er hún?“ spurði Kata. „Við eigum að draga fjögur bein strik án
þess að lyfta blýantinum frá blaðinu og strikin verða að fara í
gegnum alla níu punktana,“ sagði Lísaloppa. „Þessi er erﬁð,“
viðurkenndi Kata.
Getur þú leyst þessa gátu?

Ó Grýla í gamla hellinum
Grýla heitir grettin mær,
Í gömlum helli býr,
hún unir sér í sveitinni
við sínar ær og kýr.
Hún þekkir ekki glaum og glys
né götulífsins spé
og næstum eins og nunna er,
þótt níuhundruð ára sé.
Ó Grýla, ó Grýla, ó Grýla
í gamla hellinum.
Hún sinnir engu öðru
en að elda nótt og dag,
og hirðir þar um hyski sitt
með hreinum myndarbrag.
Af alls kyns mat og öðru slíku
eldar hún þar fjöll.
oní 13 jólasveina
og 80 tröll.
Ó Grýla, ó Grýla, Ó Grýla
í gamla hellinum.
Ómar Ragnarsson

Jólasveinarnir gefa
líka í skóinn í Roseville
Nói Pétur Ásdísarson Guðnason er sjö ára og nýﬂuttur til Bandaríkjanna. Reglurnar
eru öðruvísi í skólanum þar, en jólasveinarnir gefa íslenskum börnum í skóinn.
Nói Pétur Ásdísarson Guðnason
flutti til Bandaríkjanna í sumar
með foreldrum sínum. Þar er
ýmislegt öðruvísi en á Íslandi, til
dæmis halda Bandaríkjamenn
upp á aðrar hátíðir en Íslendingar. Jólin koma samt líka til
Bandaríkjanna.
Hvar átt þú heima, Nói? Ég á
heima í Bandaríkjunum, borgin
mín heitir St. Paul og bærinn
minn Roseville.

Heilabrot
1. Hvaða drykk er auðvelt að grípa?
2. Hvaða ormur er ekki heimskur?
3. Hvaða fótboltalið er með erfiðustu æfingarnar?
4. Getur þú nefnt mér braut sem enginn maður hefur farið eftir?
5. Hvað er á milli himins og jarðar?
6. Hvað er það sem deyr þegar það drekkur en klifrar þegar það
borðar?
SVÖR
1. Greip 2. Bókaormur 3. Liver-PÚL 4. Vetrarbrautin 5. Og 6. Eldur

TEIKNAR ÞÚ
FLOTTAR
MYNDIR?

Sendu okkur myndina þína í pósti til
Fréttablaðsins, Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík
eða með tölvupósti á krakkar@frettabladid.is

Hvernig er lífið í skólanum
þínum? Skólinn minn heitir
Brimhall og kennarinn minn
heitir Ms. Kath. Skólinn er svolítið öðruvísi en á Íslandi og ég
fer með skólabíl í skólann. Reglurnar eru líka öðruvísi, til dæmis
má ekki kasta snjó. Mér finnst
líka útivistin vera of stutt, bara
fimmtán mínútur á dag. Oftast
er meiri óhollusta í skólanum
hér heldur en á Íslandi en kennarinn minn segir að nú sé verið
að reyna að minnka hana.
Er ekkert erfitt að læra ensku?
Það er mjög gaman að læra nýtt
tungumál. Ég er í enskukennslu
fyrir útlendinga í skólanum
þrisvar í viku. Ms. Bergesen
kennir mér þar og segir að mér
gangi mjög vel.
Hefurðu kynnst einhverjum
nýjum hefðum? Í Bandaríkjunum eru til tvær hátíðir sem
við höldum ekki á Íslandi, en
það eru Þakkargjörðarhátíðin
og Hrekkjavaka. Á Hrekkjavöku
klæður maður sig í búninga,
fer milli húsa og segir „trick
or treat!“ sem þýðir á íslensku
„grikk eða gott!“ og svo fær
maður nammi. Mér fannst
skemmtilegast að fá nammi. Á
Þakkargjörðarhátíðinni borðar
fólk fínan mat með fjölskyldunni, aðallega kalkún, og allir
segja hvað þeir eru þakklátir
fyrir.

„GRIKK EÐA GOTT?“ Nói og dagmar Edda, systir hans, gengu á milli húsa á

Hrekkjavöku, klædd í búninga.

Hvað finnst þér gaman að
gera í frítíma þínum? Ef það er
hlýtt úti fer ég í dýragarða eða
tívolí. Þegar það er kalt fer ég í
innisundlaugar, innitívolí eða á
Minnesota Children‘s Museum,
sem er barnasafn þar sem hægt
er að leika alls konar persónur.
Uppáhaldshlutverkin mín eru að
vera póstmaður og vinna í verksmiðju.
Koma jólasveinarnir líka til
Bandaríkjanna? Íslensku jólasveinarnir gefa líka í skóinn í
Bandaríkjunum, en þeir gefa
bara íslenskum krökkum hérna.
Ameríski jólasveinninn er með
gleraugu og ef krakkarnir eru
ekki stilltir hérna fá þeir kol í

Í Bandaríkjunum
eru til tvær hátíðir sem
við höldum ekki á Íslandi
en það eru þakkargjörðarhátíðin og hrekkjavaka.

sokkinn af því að hérna nota
þeir stóran sokk í staðinn fyrir
skó. Hér fá krakkar bara gjöf frá
jólasveininum á jóladag. Ameríski jólasveinninn heitir Santa
Claus og hann var ekki til þegar
okkar jólasveinar voru enn þá
vondir.
Við þökkum Nóa fyrir spjallið og
hann sendir bestu kveðjur heim
til Íslands og segir: „Gleðileg jól
eða Merry Christmas!“

Al t í
AAllt
Pakkann
HLAUPA-GPS
36.990 kr.

BAKPOKI
18.490 kr.

GARMIN
FORERUNNER 110
MEÐ PÚLSMÆLI

NORTH FACE RECON
DAGPOKI

HLIÐARTASKA
7.990 kr.
NIKE, SVÖRT, BLÁ
EÐA MARGLIT

PÚLS-ÚR
19.990 kr.

POLAR FT7
MEÐ PÚLS- OG
BRENNSLUMÆLI

MEINDL GÖNGUSKÓR
20% AFSLÁTTUR
GÆÐI Í GEGN – MIKIÐ ÚRVAL.

SKÍÐAPAKKAR
20% AFSLÁTTUR
ÞEGAR KEYPT ERU SKÍÐI,
BINDINGAR OG SKÍÐASKÓR.

SQUASH SPAÐI
5.490 kr.
DUNLOP
PULSE C-35

GPS TÆKI
29.990 kr.

BRÚSABELTI
7.990 kr.

GARMIN
DAKOTA 10

ADIDAS
FYRIR 3 LITLA BRÚSA

Fáðu aðsto
oð við valið á réttu jólagjöfunum.
aðstoð
Starfsfólkiðð okkar
okka þekkir vörurnar sem það selur.

ÁRNASYNIR

ÚRVALIÐ er í Útilíf

HOLTAGÖRÐUM

GLÆSIBÆ

KRINGLUNNI

SMÁRALIND

utilif.is
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KROSSGÁTA

1

LÁRÉTT
1. Skyldi sú kraftlausa komast ef
úti er hríð? (15)
9. Sá vesturfara gera mistök við
að stafa nafnið sitt (4)
12. Tækifæri flatbrauðs til að
verða að tertu (7)
13. Ógóðar endur, grályndar gæsir
og þrælslegir þrestir? (8)
14. Hækkun í sjoppu undir hanabjálka (7)
15. Finnið seglið, reisið skýlið (7)
16. Leika mannlega í músík og sporti (12)
18. Tel tólgarbrest bjarga sjómannslífum (9)
19. Teygð toppstykki þorskfrænku (11)
21. Tæti af mér börn (9)
26. Æst skepna þótt agnarsmá sé (6)
27. Fegra lærðan í sama fagi (13)
29. Vitlaus hitta rangláta (9)
31. Leita ílátsins sem er afdrep Báru (10)
32. Það þarf að reykja, svo Hæðarheiða
hjari hold (19)
36. Ekki biskup, en samt aðalgæinn í
klerkaklúbbnum? (11)
37. Sjálf flytja sjálfbjarga (7)
38. Sé tærða troða (5)
39. Fórum einn undir pari og rauluðum með
kjúklingum og pysjum (10)
40. Hörpuspil þetta misserið (7)
41. Kæri, þó ég keyri háls (5)
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LÓÐRÉTT
1. Það er banvænt markmið að fara
í mál við dauðann (9)
2. „Sambógælur“ er líka óviðeigandi
nafn á nammi (9)
3. Dansgötur fyrir ríkar en ruglaðar (9)
4. Hér segir af steinheppni og framleiðslukrít (10)
5. Snarlkaupmaðurinn gengur í langaskálann (11)
6. Launbóndinn er grímuklæddur (8)
7. Heldur í tré (4)
8. Hvað ná þau er leifar gleypa
að veiða mikið? (8)
10. Telja morgunmatinn til þeirra er
greiða góssgjaldið (13)
11. Drulluþvottur er margra meina bót (7)
17. Rauða engjablómið sem blómstraði í frönsku
byltingunni (10)
20. Um töluþurrð og þöggun hennar (11)
22. Þvælist fyrir höfðingjunum (12)
23. Lundalína eða kennimannamót? (12)
24. Rammi um framleiðslu (6)
25. Bálfrost um hríð (11)
28. Vil sessusókn fyrir minn snúð (9)
30. Ýki styrk fyrir sterka (8)
33. Ef varkárni og væl koma saman
verðum við bit (6)
34. Klaga bæði bjór og byttur (6)
35. Kapp undir yfirborðinu (5)
36. Reif drykk í rugli eftir jarðarför (4)
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VEGLEG VERÐLAUN
Vikulega er dregið er úr innsendum lausnarorðum og
fær vinningshafi eintak af
bókinni Hvítfeld frá Forlaginu.
Vinningshafi síðustu viku var
Svanhildur Hermannsdóttir,
Akureyri.

LAUSNARORÐ
Ef bókstöfunum í skyggðu reitunum er raðað rétt saman birtist nokkuð
sem Ísland er næstum því. Sendið lausnarorðið í síðasta lagi 19. desember
næstkomandi á krossgata@frettabladid.is merkt „15. desember“.

DÝR VIKUNNAR
LÝRUFUGL

SKARTLÝRUFUGL Áströlum þykir mikið til fuglsins koma, ekki síst stélsins vegna,

og því hefur hann meðal annars ratað á frímerki.

FÍTON / SÍA FI043259

Rangnefndi fuglinn sem
hermir eftir öllu

Tilvalin
fyrir
hópferðir í
leikhúsið

Rómantískur gamanleikur
í leikstjórn Sigga Sigurjóns og Bjarna Hauks

568 8000 | borgarleikhus.is

Pantaðu
ljúffengar
veitingar til
að njóta fyrir
sýningu eða
í hléi

Áströlsku lýrufuglarnir eru hinar einu og sönnu hermikrákur dýraríkisins–
þótt þeir eigi reyndar ekkert skylt við krákur. Þessir tiltölulega fágætu fuglar,
sem Ástralir hafa mikið dálæti á, eru gæddir þeim einstaka hæfileika að geta
hermt eftir nánast öllum hljóðum úr umhverfi sínu, hvort sem það er söngur
annarra fugla eða eitthvað allt annað.
Til eru tvær tegundir lýrufugla, hinn tilkomumikli skartlýrufugl–sem er
öllu algengari og þekkist á fallegu stélinu–og hins vegar svokallaður prinslýrufugl. Sá síðarnefndi er mikil mannafæla, ekki jafnmikilfenglegur útlits
og náfrændi hans og finnst aðeins á litlu svæði á mörkum tveggja fylkja í
sunnanverðri Ástralíu.
Fuglar þessir eru á bilinu 75 til 100 sentímetrar að lengd, lifa í regnskógum
og éta einkum stærri skordýr á borð við kakkalakka, bjöllur og lirfur ýmissa
kvikinda.
Þekktastir eru þeir fyrir áðurnefnda getu til að leika eftir nánast hvaða
hljóð sem er. Dæmi eru til um að þeir hafi hermt óaðfinnanlega eftir vélsög,
tónlist, þjófavarnarvæli, hundsgelti, barnsgráti og mannsröddinni sjálfri, að
ógleymdu hljóðinu sem heyrist þegar náttúrulífsljósmyndarar smella af þeim
myndum.
Nafn fuglsins er sprottið af misskilningi. Á öndverðri 19. öld fékk breskur
hamskeri skartlýrufugl í hendurnar og stoppaði upp. Hann hafði aldrei séð
slíkan fugl lifandi og stýfði stélið þannig að það myndaði form ekki ólíkt
hljóðfærinu lýru. Teikning af þessum uppstoppaða grip rataði svo í víðfræga
fuglabók eftir John Gould og af henni var nafnið síðar dregið. Reyndin er sú
að fagurt stélið myndar alls ekkert lýruform.
Á Youtube má finna magnað myndband úr smiðju Davids Attenborough
þar sem lýrufugl heyrist herma eftir alls kyns hljóðum. Til þess þarf einungis
að slá inn enskt heiti fuglsins, „lyrebird“.
- sh

Verð frá 129.995.-

Nikon School
D-SLR Intro – 2.5 klst
kynningar-námskeið
ásamt Check & Clean í
3 ár fylgir með D3200
að verðmæti 25.000.-

UKI
A
P
U
A
K
Innifalið í kaupum á D3200 er WU-1a tengi sem
gerir kleift að fjarstýra vélinni eða senda myndir
og kvikmyndir þráðlaust í snjallsímann eða
spjaldtölvuna að verðmæti

11.995.-

Ný hágæða stafræn SLR myndavél með 24.2 Megapixla C-MOS myndﬂögu og 18-55VR
linsu með hristivörn. GUIDE valmyndakerﬁð auðveldar öllum að taka betri myndir á
augabragði. D-Movie kvikmyndataka í háskerpu (1920x1080p). 11 punkta sjálfvirkt fókus
kerﬁ, hátt ljósnæmi ISO (100-6400) sem má framlengja í 12800, Live View og stórum
3“ háskerpu skjá.

I AM MERRY CLICKMAS
KI
U
A
P
U
KA
Verð 22.995.-

Innifalið í kaupum á S3300
myndavélinni fylgir. Taska að
verðmæti

2.495.-

COOLPIX S3300 – Litrík sýn á þína veröld. Nett og meðfærileg myndavél með
16 megapixla upplausn, NIKKOR gleiðhornslinsu, 6x optískum aðdrætti og hristivörn. Sjálfvirkar
umhverﬁsstillingar, stór 2.7“ LCD skjár og HD hreyﬁmyndataka. Eins fæst hún í 8 líﬂegum litum
Taktu skemmtilegar myndir við öll tilefni.

www.nikon.is

Með öllum Nikon vélum fylgir íslenskur leiðarvísir.

SÖLUAÐILAR Á HÖFUÐBORGARSVÆÐINU

SÖLUAÐILAR Á LANDSBYGGÐINNI

Heimilistæki – Suðurlandsbraut 26, 108 Reykjavík – 569 1500 – www.ht.is
Sjónvarpsmiðstöðin – Síðumúla 2, 108 Reykjavík – 568 9090 – www.sm.is
Beco – Langholtsvegi 84, 104 Reykjavík – 533 3411 – www.beco.is
Fotoval – Skipholti 50b, 105 Reykjavík – 553 9200 – www.fotoval.is
MAX – Kauptún 1, 210 Garðabær – 412 2200 – www.max.is
Reykjavik Foto – Laugavegur 51 – 577-5900 – www.reykjavikfoto.is
Tölvulistinn – Reykjavík, Hafnarfirði – 414 1700 – www.tl.is

Hljómsýn – Akranesi; Framköllunarþjónustan – Borgarnesi; Blómsturvellir – Hellissandi; Hrannarbúðin
– Grundarfirði; Skipavík – Stykkishólmi; Snerpa – Ísafirði; Kaupfélag V-Húnvetninga – Hvammstanga;
Skagfirðingabúð – Sauðárkróki; SR Byggingavörur – Siglufirði; Valberg – Ólafsfjörður; Kauptún –
Vopnafirði; Verslunin Pan – Neskaupstað; Geisli – Vestmannaeyjum; Mosfell – Hellu; Heimilistæki –
Reykjanesbæ, Selfossi, Akureyri og Húsavík; Tölvulistinn – Akureyri, Egilstaðir, Selfoss og Reykjanesbæ;
Omnis – Akranes, Borgarnes og Reykjanesbæ; Nettó og Samkaupsverslanir um land allt

VINSÆLAR

JÓLAGJAFIR

2.999

4.999

2.699

5.199

2.799

2.699

2.699

2.799

2.499

2.499

2.499

Gildir til 16. desember eða á meðan birgðir endast.

OG
RALIND
Á
M
ÍS
A
TIL JÓL

JÓLAGJÖFIN
Í ÁR
AÐEINS EIN ÁRITUN
FYRIR JÓLIN!
Ásgeir Trausti
Spilar og áritar plötuna sína

Dýrð í dauðaþögn
í Hagkaup Smáralind í dag kl. 15.

2.699

ÁRITAR

ÁRITAR

SUNNU

14

2.399

2.699

ÁRITAR

SUNNU

ÁRITAR

OG SPIL
AR
DAG Kri
nglan kl.1
Smáralind 4 og
kl.16

OG SPIL
AR
DAG Sm
áralind kl.

SUNNU

ÁRITAR

SUNNU

DAG Kri
ngla

2.699

DVD

lind kl.17

2.799

ÁRITAR

RDAG S

CD
DVD

máralin
Kringlan kd kl.14 og
l.17

SUNNU

OG SPIL

AR
DAG Kri
ngla

n kl.15

3.299
ÁRITAR

DAG Sm
ára

n kl.17

LAUGA

LAUGA

ÁRITAR

OG SPIL
AR
ringlan kl.

RDAG K

2.399
LAUGA

16

2.699

OG SPIL
AR
ringlan kl.
Smáralind 15 og
kl. 17

RDAG K

2.699
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KROSSGÁTA
2

1

6

7

9

3

4

5

8

10

12

LÁRÉTT
2. samsull, 6. átt, 8. mas, 9. op, 11.
leita að, 12. teygjudýr, 14. rými,
16. grískur bókstafur, 17. kvenkyns
hundur, 18. púka, 20. ung, 21. glufa.

11

LÓÐRÉTT
1. nýja, 3. kringum, 4. vöruhús, 5.
berja, 7. blóðsuga, 10. skrá, 13. kænu,
15. greinilegur, 16. krass, 19. tvíhljóði.

13

14

Af Kaupahéðni og Kaupaörvari
BAKÞANKAR
Jóns Sigurðar
Eyjólfssonar

15

LAUSN
17

18

19

20

LÓÐRÉTT: 1. unga, 3. um, 4. magasín,
5. slá, 7. vampíra, 10. tal, 13. bát, 15.
skýr, 16. pár, 19. au

16

aupahéðinn man sinn fífil fegurri
hér í spænskum suðurhéruðum og
væri sjálfsagt lagstur í kör ef ekki nyti
ötuls vinar við. Þann vin mætti kalla
Kaupaörvar, en hlutverk hans er að beita
meðulum sem örva menn til að kaupa.
Eru þessi meðul svo römm að sum hver
jafnast á við víagra og breyta kaupgetuleysi í hinn mesta kaupmátt.

KAUPAÖRVAR virðist þó enginn spekingur en þessi trikk sem hann beitir
kúnna Kaupahéðins eru svo bjánaleg að
oftast er eins og að hann sé að höfða
til fólks af öðrum hnöttum þar sem
gáfnavísitala og skónúmer fara
saman.

LÁRÉTT: 2. gums, 6. nv, 8. mal, 9. gat,
11. gá, 12. amaba, 14. pláss, 16. pí, 17.
tík, 18. ára, 20. ný, 21. rauf.

21

K

ÉG hef orðið óþægilega var við
þetta í jólavertíðinni hér syðra. Til
dæmis var ég á göngu á nöturköldu kvöldi með konu minni
þegar ung og fögur kona í
mínipilsi stekkur á okkur.
Reyndar var þetta frekar
örpils, sem er alveg í takt
við trikkin hans Örvars.
Hún var líka í svo fleginni
og þröngri skyrtu að það
virtist aðeins tímaspursmál hvenær brjóstin myndu
skjótast upp úr. Mín fyrstu
viðbrögð voru að búast til
að hlýja þessari ungu konu
en var fljótur að átta mig

i
samkeppn
a
d
n
y
m
s
ó
Lj
ðsins
Fréttabla

á því að aðstæður til slíkra góðgerðarmála voru afar óhentugar. Inni í móðunni sem kom upp úr hrollkaldri konunni
mátti heyra að hún vildi að við færum
inn í ilmvatnsbúðina sem var þar fyrir
framan, til að sveifla veskjum. Hvernig
í ósköpunum dettur mönnum í hug að ég
vilji líta inn hjá kaupmönnum sem henda
starfsfólki sínu hálfnöktu út á guð og
gaddinn?

SVIPAÐ var upp á teningnum þegar
vestfirsku garnirnar voru farnar að
gaula en þá brá ég mér með hálfum
huga og tómum maga ásamt konunni á
amerískan skyndibitastað. Þegar ég var
búinn að panta blasti við mér eitthvað
sem leit út eins og brúnt matarkex inni
í mjúkum tvíbökum. Ég þurfti að rifja
það upp með sjálfum mér að ég hafði
pantað eitthvað sem kalla mætti risahamborgara. Ríflega var hins vegar veitt
af frönskum kartöflum, sem brögðuðust
eins og besti pappír, og gosskammturinn
hefði hæglega dugað til að gera prúðan
pabbadreng að öskrandi villingi.
ÉG er svo sem ekkert á bömmer þó að
Kaupaörvar hafi náð að ginna mig í
garnagaulinu. En það var fullt á þessum
stað, rétt eins og hjá þessum kaldlynda
ilmvatnskaupmanni. Það er það sem ég
er að bömmerast yfir. Hvernig stendur á
því að þessi nautheimskulegu trikk svínvirka?

MYNDASÖGUR
PONDUS

Eftir Frode Øverli

Lavender!

Jólamyndin

GELGJAN
Pabbi er
vaknaður.

þín

Taktu þátt í jólamyndakeppni Fréttablaðsins og
sendu inn jólalega ljósmynd. Besta myndin mun
prýða forsíðu Fréttablaðsins á aðfangadag og
vinningshafi hlýtur JBL FLIP Bluetooth hátalara frá
Sjónvarpsmiðstöðinni í verðlaun. Fyrir annað og
þriðja sæti eru gjafakort fyrir tvo í Borgarleikhúsið.

Þolinmæði
Ég er byrjuð að
frú mín
efast um þessa
góð!
lyktarmeðferð þína!
Þolinmæði!

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Er það?
Ég hef ekki
séð hann.

Það er vegna þess
að hann er ekki
kominn niður.

Ef þú hlustar vandlega
heyrirðu bresta í beinunum
hans í ganginum.
(Rymj!)
Góðan dag.

HANDAN VIÐ HORNIÐ

Eftir Tony Lopes

Hvað er að?
Þú sagðir mér
að hengja upp
myndina af
mömmu þinni!

Skilafrestur er til hádegis 19. desember.
Myndirnar ber að senda á netfangið
ljosmyndakeppni@frettabladid.is

BARNALÁN
Hrekkjavakan er
eftir tvo daga!!

STOFNAÐ 1971

RAFTÆKJAVERSLUN t SÍÐUMÚLA 2 t SÍMI 568 9090 t www.sm.is

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Hrekkjavakan er
eftir tvo daga.

Styrktar- og menningarsjóður
Norvíkur óskar landsmönnum
gleðilegra jóla.

.ÆPEOZIð2012NE

EXPO • www.expo.is

7NÆðYVMRRWX]VOMVµVPIKEJNÉPHEEðMPE
AHC samtökin

IBBY á Íslandi

Samtökin Litlir englar - Kvennadeild Landspítalans

Barna- og unglingaráð knattspyrnudeildar Víkings

IOGT

Sjálfstyrkingarnámskeið fyrir börn og unglinga

Barna- og unglingastarf HK

Ísland 2010 - Atvinnuhættir og menning

Skákdeild Fjölnis

Barnastarf ÍBV

Íþróttasamband fatlaðra

Skálholtsútgáfan

Bergmál

Íþróttasamband Lögreglumanna

Skólahljómsveit Kópavogs

Blakdeild Aftureldingar

Jólasjóður Rauða krossins í Fjarðabyggð

Stígamót

Blúshátíð í Reykjavík 2012

Júdódeild Ármanns

Stúdentaráð Háskóla Íslands - greiningarsjóður

Breiðﬁrðingarkórinn

Júdódeild UMFN

Söfnun fyrir Sundfélag Reykjanesbæjar

Dauðans alvara - forvörn gegn fíkniefnum

KFUM og KFUK á Akureyri

Elligleði

ESN Reykjavík - alþjóðleg Erasmus samtök

KR - unglingaráð handknattleiksdeildar

Tímaritið Þjóðmál

Félag Fíkniefnalögreglumanna

Krakkaskák

Tónlist fyrir alla

Félagsmiðstöðin Músík og Mótor

Ljósið

Unglingadeild Knattspyrnudeildar ÍA

Fjölskylduhjálp Íslands

Lögreglufélag Reykjavíkur

Unglingageðdeild Landspítala BUGL

Foreldrafélag Klettaskóla

Minnisvarði um Hrafna Flóka

Unglingalandsmót UMFÍ 2012

Forvarnarfyrirlestrar Benna Kalla

Mæðrastyrksnefnd Akureyrar

Unglingaráð körfuknattleiksdeildar Tindastóls

Grunnskólinn í Breiðdal

Mæðrastyrksnefnd Hafnarfjarðar

Unglingasmiðjurnar Stígur og Tröð

Göngum saman

Mæðrastyrksnefnd Kópavogs

Veiðisafnið á Stokkseyri

Hjálparstarf kirkjunnar

Mæðrastyrksnefnd Reykjavíkur

Vinafélag ABC barnahjálpar

Hjálparsveit skáta Garðabæ

Orgelsjóður Guðríðarkirkju

Vindáshlíð

Hjálpræðisherinn

Rjóður

Hreiðrið

Samfés

www.norvik.is
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TÍMAMÓT
Aldarafmæli
Elísabet Reykdal

á Setbergi við Hafnarfjörð verður
100 ára mánudaginn 17. desember.
Af því tilefni býður hún ætting jum
og vinum að fagna með sér þessum
merku tímamótum í Frímúrarahúsinu
við Ljósatröð í Hafnarﬁrði á afmælisdaginn 17. desember kl. 17.00.
Elísabet afþakkar allar g jaﬁr en það mundi gleðja hana að sjá
sem allra ﬂesta.
Eiginmaður Elísabetar var Einar Halldórsson, bóndi á
Setbergi, en hann lést 22. janúar 1978.

Við þökkum þeim fjölmörgu sem sýndu
okkur samhygð og stuðning í veikindum og
við andlát okkar ástkæra

ALLIR HJÁLPAST AÐ Börn frá leikskólanum Baugi voru Ármanni Kr. Ólafssyni til halds og trausts við skóflustunguna.

ÁRNA SIGURÐARSONAR.
Sérstakar þakkir til starfsfólks krabbameinslækningadeildar og líknardeildar Landspítalans sem annaðist hann af djúpri
fagmennsku. Megið þið eiga friðsæla aðventu
og gleðileg komandi jól.

Börnin aðstoðuðu
bæjarstjórann

Ína Ólöf Sigurðardóttir
Selma Lind
Sigurður Bjarmi
Helga Erlendsdóttir
Sigurður Árnason
Þorgerður, Margrét Ágústa, Sigurður Orri
Svala Sigurgarðarsdóttir
Sigurður Sigurðsson
og fjölskyldur þeirra.

Nýr leikskóli mun rísa í Kórahverﬁnu í Kópavogi á næstu tveimur árum. Hann verður
með rými fyrir um hundrað tuttugu og fjögur börn á sex deildum.
Ármann Kr. Ólafsson, bæjarstjóri í
Kópavogi, tók fyrstu skóflustunguna
að nýjum leikskóla í Austurkór í Kópavogi í gær. Börn á leikskólanum Baugi
aðstoðuðu bæjarstjórann við verkið
og líka Aðalsteinn Jónsson, formaður
leikskólanefndar.
Hinn nýi leikskóli verður um 870
fermetrar að stærð. Á honum verða

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

STANISLAS BOHIC
landslagsarkitekt,
Grettisgötu 22, Reykjavík,

sex deildir, með rými fyrir um það bil
124 leikskólabörn. Kostnaður nemur
tæpum 307 milljónum króna.
Gert er ráð fyrir því að leikskólinn taki til starfa í janúar 2014. Þar
með verða tuttugu og þrír leikskólar í Kópavogi ef með eru taldir tveir
einkareknir leikskólar. Þessi nýi skóli
mun mæta eftirspurn eftir leikskóla-

rýmum í Kórahverfi og nærliggjandi
hverfum.
Yfir 2.000 börn eru í leikskólum
í Kópavogi. Leikskólaplássum var
fjölgað í haust um 42 og hafa öll börn
sem fædd eru árið 2010 fengið pláss.
Þá voru innrituð börn sem fædd eru
í ársbyrjun 2011 en úthlutunum fyrir
þetta ár er lokið.

lést á Landspítalanum við Hringbraut þann
12. desember síðastliðinn. Minningarathöfn
um hann verður haldin í Fossvogskirkju
klukkan 15.00 þann 19. desember næstkomandi.
Ragnhildur Kjeld
Yvan Bohic
Nathalie Delmas
Friðrik Bohic
Arnór Bohic
Anna Andrea Kjeld
Heba Eir Kjeld
Finnbogi Fannar Kjeld
Helgi Snær Kjeld
barnabörn.

Elskulegur faðir, tengdafaðir, afi og langafi,
Ásthildur Björgvinsdóttir
Paola Cardenas
Haukur Guðmundsson
Halldór Sturluson

Hjartans þakkir til allra þeirra sem sýndu
okkur samúð og vinarhug við andlát og
útför okkar elskulegu

VALBORGAR SIGURÐARDÓTTUR
sem lést 25. nóvember síðastliðinn.

HANNES INGIBERGSSON
íþróttakennari,

sem lést 9. desember verður jarðsunginn frá
Neskirkju mánudaginn 17. desember
kl. 13.00. Þeim sem vilja minnast hans er
bent á Minningarsjóð Skjóls.

Börn og barnabörn.
Laufey Bryndís Hannesdóttir
Gísli Karel Halldórsson
Hjördís Hannesdóttir
Hannes Gunnar Sigurðsson
Þórir Kjartansson
Áslaug Pálsdóttir
barnabörn, langafabörn og aðrir aðstandendur.

www.kvedja.is

Elskuleg eiginkona, móðir,
tengdamóðir og amma,

SÓLVEIG VIGDÍS ÞÓRÐARDÓTTIR
Bankavegi 5,
Selfossi,

Virðing Reynsla & Þjónusta

lést á Heilbrigðisstofnun Suðurlands,
mánudaginn 10. desember. Útförin fer
fram frá Selfosskirkju miðvikudaginn
19. desember, kl. 13.30.

Allan sólarhringinn
571 8222 · 82o 3939 svafar · 82o 3938 hermann
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RÞJ
TFARA ÓNUST

Sigfús Kristinsson
Aldís Sigfúsdóttir
Guðjón Þórir Sigfússon
Guðrún Guðbjartsdóttir
Kristinn Hafliði Sigfússon
Þórður Sigfússon
Selma Jónsdóttir
Sigríður Sigfúsdóttir
Baldur Guðmundsson
og barnabörn.

Maðurinn minn, faðir okkar,
tengdafaðir og afi,

ADÓLF ADÓLFSSON
verður jarðsunginn frá Neskirkju fimmtudaginn 20. desember nk. kl. 13.00.
Þeim sem vilja minnast hans er bent á
Styrktarfélag krabbameinssjúkra barna.
Monika Magnúsdóttir
Ragnheiður María Adólfsdóttir
Magnús Már Adólfsson
Steinunn Adólfsdóttir
Soffía Adólfsdóttir
og barnabörn.

Brynjar Guðbjartsson
Guðrún Jónsdóttir
Valdemar S. Valdemarsson
Ólafur S. Kjartansson

ÞEKKING – REYNSLA–ALÚÐ
24 tíma vakt

Sími 551 3485

Davíð H. Ósvaldsson S: 896 8284 Óli Pétur Friðþjófsson S: 892 8947

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS

Suðurhlíð 35, Reykjavík • Símar 581 3300 & 896 8242 • www.utforin.is

Alúð - virðing - traust
Áratuga reynsla

Sverrir
Einarsson

Vaktsími:
581 3300 & 896 8242
www.utforin.is
Allan sólarhringinn

Kristín
Ingólfsdóttir

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

Okkar elskulega frænka,

GUÐLAUG ALDA KRISTJÁNSDÓTTIR
frá Minna-Núpi, Vestmannaeyjum,
síðast til heimilis að
Bólstaðarhlíð 25, Reykjavík,

lést á Landspítalanum þann 2. desember
sl. Útför hennar hefur farið fram í kyrrþey
að ósk hinnar látnu. Við viljum þakka
öllum fyrir auðsýnda samúð og hlýhug. Starfsfólki á deild 21a á
kvennadeild Landspítalanum viljum við þakka einstaklega góða
umönnun. Guð blessi ykkur öll.
Ragnar Guðmundsson
Kolbrún Guðmundsdóttir
Hannes Jóhannesson
Elín J. Másdóttir
Guðný V. Másdóttir
og fjölskyldur.

Helgi Númason
Guðný H. Guðmundsdóttir
Svavar Jóhannesson
María Másdóttir

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir,
afi og langafi,

TRYGGVI SIGURGEIRSSON
Þrúðvangi 22, Hafnarfirði,

lést þann 9. desember á Landspítalanum við
Hringbraut. Útförin fer fram frá Fríkirkjunni
í Hafnarfirði miðvikudaginn 19. desember
kl. 13.00.
Sigrún Jóna Marelsdóttir
Tryggvi Gunnarsson
Þóranna Tryggvadóttir
Ingi Óskarsson
Jón Ásgeir Tryggvason
Hólmfríður G. Guðjónsdóttir
Líney Tryggvadóttir
Jónatan S. Svavarsson
Sigurgeir Tryggvason
Ásta S. Ólafsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

+ 3 9 6 1 % 2 (

Eldað og bakað í ofninum heima er tilnefnd
til Gourmand World Cookbook Awards 2012
í tveimur ﬂokkum, Best Cookbook of the Year *
og Best Easy Recipes Book**.

Höfundar kynna bækur sínar í dag,
laugardaginn 15. desember,
í Mál og menningu, Laugavegi 18, kl. 14 – 15
og Eymundsson, Skólavörðustíg 11, kl. 16 – 17.
*Besta matreiðslubók ársins **Bestu einföldu uppskriftirnar

„One of the standouts in recent cookbook releases.“
Iceland Review

+ 3 9 6 1 % 2 (

Tilnefnd til Gourmand-verðlaunanna
T
I
Into
the North, Live well, eat well – the Icelandic way
eer tilnefnd til Gourmand World Cookbook Awards 2012
í ﬂokknum Best Cookbook Translation***.
H
Höfundarnir
Inga Elsa Bergþórsdóttir og Gísli
Egill Hrafnsson segja sögu lands og þjóðar í
E
g
gegnum mat og matarhefðir. Fjöldi stórglæsilegra
mynda af íslenskri náttúru og íslenskum mat. Góð
m
g
gjöf til erlendra vina og vandamanna sem vilja
kkynnast íslenskri matargerð. Á ensku.
***Besta þýdda matreiðslubókin

GÓÐA VEISLU GJÖRA SKAL
Vnr. 41100108
Matar- og kafﬁstell
fyrir fjóra, alls 20 stk.

6.590

kr.

Vnr. 41120308
WOK sett, panna
og 3 áhöld.

2.990

Vnr. 41114117-8
Pressukanna, 3 bollar,
rauð eða svört.

Vnr. 88470596
Dúkka, 14 cm.

Vnr. 41119022
Hnífaparasett,
6 manna, alls 30 stk.

kr.

2.990

kr.

1.390

kr.

Vnr. 50626746-7
EK panna, 28 cm, span,
fjólublá eða græn.

Vnr. 88011269
Fjarstýrður bíll.

kr.

11.290

8.990

kr.

6.990

kr.

MEÐ MYNDAVÉL

KLÚBB verð

2.890

kr.

Vnr. 88165789
Gervijólatré, 60 cm
með 10 ljósum.

1.110

kr.

Öll verð eru birt með fyrirvara um prentvillur og/ eða myndabrengl. Allar vörur fást í BYKO Breidd en minna framboð getur verið í öðrum verslunum.

Vnr. 88011101
Jóla jólaspilið fyrir 2-4
leikmenn, 10-30 mín.
Fyrir 5 ára og eldri.

1.690

kr.

Vnr. 88011208
Fjarstýrð þyrla með
myndavél.

7.990

kr.

60 CM
Vnr. 65103224
SINBO kafﬁvél,
1,5 l, 1000W.

5.990

kr.

Vnr. 42365376
Tvöfalt vöfﬂujárn,
1200W.

7.990

kr.

KLÚBB verð

899

Vnr. 88167104
Snjókarl með 24
LED ljósum, 30 cm.

kr.

KLÚBB verð

1.290

kr.

5.990

kr.

Vnr. 74804108
EINHELL rafhlöðuskrúfjárn, 4,8V.

1.990

kr.

Vnr. 88166922
Jólatrésdúkur með 20
LED ljósum, 90 cm.

kr.

KLÚBB verð

3.750
Vnr. 74804114
EINHELL rafhlöðuborvél, 14,4V.

3.590
kr.

4.630

kr.

Vnr. 88165765
Inni- og útisería með
40 ljósum og straumbreyti.

1.590

kr.

LIFANDI JÓLATRÉ
ERU KOMIN Í BYKO

LIFANDI JÓLATRÉ

Íslensk fura

Lifandi jólatré.
Verð frá:

Sölustaðir:

3.090

Timburverslun Breidd
Virka daga: kl. 8 -22
Laugardaga: kl.10 -22
Sunnudaga: kl.11 -22

kr.

Grandi
Virka daga: kl. 8 -19
Laugardaga: kl.10 -19
Sunnudaga: kl.10 -18

OPIÐ TIL

2
2
TIL JÓLA

Selfoss
Virka daga: kl. 8 -18
Laugardaga: kl.10 -18
Sunnudaga: kl.12 -18

D

100-125 cm ............................. 3.790 kr.
125-150 cm .............................4.240 kr.
150-175 cm .............................6.290 kr.
175-200 cm .............................7.890 kr.
200-250 cm ........................... 11.450 kr.

Normannsþinur
100-125 cm .............................3.090 kr.
125-150 cm .............................3.890 kr.
150-175 cm .............................5.990 kr.
175-200 cm .............................6.190 kr.
200-225 cm .............................7.850 kr.

Í BYKO velur þú draumajólatréð við
kjöraðstæður inni, þannig að þú
getur geﬁð þér góðan tíma og
vandað valið. Valið á jólatrénu ætti
þó ekki að taka langan tíma því
BYKO býður eingöngu upp á hágæða
sérvalin jólatré: normannsþin,
íslenska furu og blágreni.

Blágreni
100-125 cm .............................3.790 kr.
125-150 cm .............................4.290 kr.
150-175 cm .............................6.290 kr.
175-200 cm .............................7.890 kr.
200-250 cm .............................9.490 kr.

SÖLU Í BREID

Í JÓLATRJÁA

BYKO BÝÐUR
R
EINGÖNGU U
UPP
PP
Á HÁGÆÐA S
SÉRÉR
VALIN JÓLATRÉ

Hluti söluandvirðis af hverju
jólatré fer til Hjúkrunarheimilis
Sunnuhlíðar í Kópavogi.

LÁGT VERÐ
– ALLA DAGA

GERVIJÓLATRÉ
Vnr. 88968024-31

90 cm

1.270
2.950
4.470
6.990
8.790

kr.

120 cm

kr.

kr.

180 cm

kr.

210 cm

kr.

JÓLAGLEÐI Í BYKO
BYKO BREIDD
Laugardag 15. desember

BYKO GRANDA
D
DA
Laugardag 15
15.
5. desember

kl. 13:00-15:00 Jólasveinn kemur í heimsókn
kl. 13:00-17:00 Eldvarnarmiðstöðin
kynnir eldvarnarpakka
kl. 14:00-15:00 Álafosskórinn syngur jólalög
kl. 15:00-16:00 Kynning á Jólaspili Jóakims
kl. 16:00-16:30 Kvennakórinn Kyrjurnar

kl. 16:00-17:00 Álafosskórinn
Á afosskórinn syngur jólalög
ög
kl. 17:00-17:30 Kvennakórinn
Kvennakórinn Kyrjurnar
na

Sunnudag 16. desember
kl. 14:00-15:00 Álafosskórinn syngur jólalög
kl. 15:00-17:00 Kiddi kokkur býður gestum
að smakka Nóatúnshamborgarhrygg
kl. 16:15-17:15 Sjonni og Vigga skemmta

Föndur í BYKO Breidd
Jólaföndur fyrir börn og foreldra í föndurhorninu á laugardag og sunnudag kl. 12-16.

6 desember
6.
Sunnudag 16.
E ar
n
kl. 13:00-17:00 Eldvarnarmiðstöðin
k
akka
kynnir
eldvarnarpakka
Á af
kl. 16:00-17:00 Álafosskórinn
syngur jólalög
K
p Jóakims
kl. 15:00-16:00 Kynning
á Jólaspili

Heitar vö
vöfflur í öllum
verslunum í dag
Boðið upp á gómsætar, nýbakaðarr
vöfflur og kaffi í dag laugardag
milli kl. 13 og 16.

www.EXPO.is / EXPO
PO
O auglýsingastofa

150 cm
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Þá tekur örlætið yﬁr
Jón Atli Jónasson handritshöfundur er fertugur í dag
og fagnar því með fjölskyldu sinni. Leikrit hans hafa
verið sýnd víða um heim. Nú síðast var Djúpið sett
upp í Schaubuhne-leikhúsinu í Berlín í mars þar sem
það er enn á fjölunum.
Jón Atli er ónáðaður við vinnu sína
í Borgarleikhúsinu þar sem hann
er einn af listrænum stjórnendum
leikritsins Mýs og menn. Hann er
eitt af skáldum Borgarleikhússins
og kveðst vinna mikið þar. „Bara
að skrifa og búa til leiksýningar
– segja sögur, það er það sem ég
geri,“ segir hann.
Eftir Jón Atla liggur smásagnasafn og nóvella og einnig skrifaði
hann skáldævisögu Bubba Morthens sem kom út fyrir fáum árum
en aðallega vinnur hann í leikhúsi
og kvikmyndum við handritsskrif og leikstjórn. Núna kveðst
hann til dæmis vera að setja upp
sýningu sem fer á fjalirnar í lok
janúar með leikurunum Elvu Ósk
Ólafsdóttur og Hilmari Jónssyni.
„Ég held hún verði dálítið forvitnileg. Hún er byggð á smásögu
sem ég skrifaði og vann Gaddakylfuna, glæpa-smásagnakeppni,
fyrir í fyrra. Svolítið í anda þríleiks í Borgarleikhúsinu, sem ég
tók þátt í, um efnahagshrunið og
afleiðingar þess. Maður er alltaf að reyna að gera mælingar í
samfélaginu, hvar erum við? Og
hvað hefur breyst? Það er það sem
nútímaleikritun ætti að fjalla um,
að mínu mati.“
En hvað um stórafmæli? Jón Atli
virðist ekkert yfir sig spenntur
yfir því. Ætlar hann samt ekki að
halda eitthvað upp á það? „Jú, jú,
við gerum eitthvað skemmtilegt,
fjölskyldan,“ segir hann og kveðst
eiga eina dóttur 16 ára og unnustu

sem eigi sjö ára telpu.
Jón Atli er rótgróinn Vesturbæingur, sonur hjónanna Jónínu H.
Jónsdóttur leikkonu og Jónasar
stýrimanns Guðmundssonar, rithöfundar og myndlistarmanns,
og á því ekki langt að sækja listhneigðina. „Það var mikið um bókmenntir og listir á æskuheimilinu.
Þetta var í rauninni ekkert sem ég
sóttist meðvitað eftir en datt óvart
í og finnst spennandi. Sérstaklega
eru sjónrænar listir, þá er ég að
tala um kvikmyndir og sviðslistir,
áhugaverður miðill af því þá hefur
maður möguleikana á því að koma
á óvart, með leikurum og öðru.
Gjafirnar eru endalausar í þeirri
vinnu.“
Þótt afköstin séu ærin er Jón
Atli langt frá því að vera yfirlætisfullur yfir þeim. „Þetta er bara
vinnan mín. Ég er auðvitað alveg
þakklátur fyrir hana en það er
sama hvað fólk gerir, hvort það er
taflmennska, fótbolti eða hvað, það
verður að halda sér að verki. Ef
maður ætlar að vera atvinnumaður í fótbolta þá verður maður að
spila fótbolta á hverjum degi, ekki
á fimm ára fresti, þegar landsleikur er. Okkar bókmenntaarfi á
Íslandi fylgir þessi hugmynd um
snillinginn, sem er einhver eins og
Laxness,“ segir Jón Atli sem er þó
ánægður með sitt hlutskipti.
„Ég þekki svo sem ekkert annað
– ekki lengur – en mér finnst líka
rosa gaman að fá að kenna,“ segir
hann og kveðst hafa verið að

AFMÆLISBARNIÐ „Ef maður ætlar að vera atvinnumaður í fótbolta þá verður maður að spila á hverjum degi, ekki á fimm ára
fresti.“ segir Jón Atli.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

kenna alls konar fólki að skrifa, í
Listaháskólanum og víðar. „Stundum hefur maður líka tækifæri til
að miðla einhverju þó maður sé
að vinna með kollegum. Þá tekur
örlætið yfir og persónulegur metnaður fer í aftursætið.“
gun@frettabladid.is

HÖFUNDARVERK Á HANDRITASVIÐINU
Helstu leikverk
Draugalest
Brim
Rambo 7
Partyland
Djúpið
Nóttin nærist á deginum

Kvikmyndahandrit
Strákarnir okkar. Meðhöfundur Robert Douglas.
Blóðbönd. Meðhöfundar Árni Óli Ásgeirsson og
Daniel Hasanovic.
Frost
Djúpið. Meðhöfundur Baltasar Kormákur.
Falskur fugl

101 Reykjavík á barnsaldri
BÆKUR ★★★★★
Randalín og Mundi
Þórdís Gísladóttir

Barnabók
ársins
Washington
post

New York
Times
Metsölubók

3.
sæti

Bestu þýddu
barnabækurnar
Bókmenntaverðlaun
starfsfólks
bókaverslana

fyrir

8-14
ára

Ævintýri eins og
þau gerast best
Dagný og Sabrína Grimm eru afkomendur hinna
frægu Grimmsbræðra. Margverðlaunaðar sögur þar
sem kunnugleg ævintýri birtast í nýju ljósi.
Vorið 2012
hlaut Bókabeitan
Vorvinda IBBY fyrir framlag
sitt til barnamenningar
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Árið 2005 smíðaði kvikmyndagagnrýnandinn Nathan Rabin hugtakið „magic pixie dream girl
girl“ til
að útskýra ákveðna tegund af kvenhetju sem birtist í mörgum bandarískum kvikmyndum á fyrstu
u
árum þessarar aldar..
Þessi stúlka, sem ef til villl
mætti útfæra á íslensku
u
sem „töfraálfadraumaastúlka“, er „fjörug, grunnnhyggin kvikmyndavera sem
m
lifir aðeins í hugarheimum
m
tilfinninganæmra kvikkmyndahöfunda til að kenna
na
þenkjandi, angurværum
m
ungum mönnum að taka lífífinu, ævintýrum þess og ráðáðgátum, opnum örmum“.
Ný barnabók Þórdísar Gísladóttur,
Randalín og Mundi, minnti mig að
mörgu leyti á þessa trópu rómantísku krúttgamanmyndanna, en
bókin segir frá töfraálfadraumastúlkunni Randalín, sem kynnist
hinum freknótta Munda og dregur hann í ýmis ævintýri í miðborg
Reykjavíkur. Randalín, sem kynnir sig sem Ísabellu Aþenu Nótt,
gengur ekki í sokkum, syngur og
dansar stundum upp úr þurru og
kennir Munda að lesa bækur með
því að rífa þær í sig.
Randalín og Mundi er mikið
miðbæjarævintýri og í henni er
að finna tilvísanir, oft lævísar, í
reykvíska miðborgarmenningu
samtímans. Börnin fara í mikla
ævintýraför í bókabúð til að finna
gamla kallinn sem tekur í nefið og
snýtir sér í vasaklút og talar um
gamlar bækur í sjónvarpinu. Ran-

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

d
dalín
hefur reynda r a ld rei séð
þennan þátt, enda
þ
fforeldrar hennar
hámenningarlegt ljóðskáld og
sminka, en pabbi Munda er strætóbílstjóri og þessi bókaþáttur er
eftirlætissjónvarpsþáttur hans.
Randalín og Mundi skipuleggja
mikla hverfishátíð í bakgörðum
austurbæjarins í lok bókarinnar
og þar mæta allir skrítnu karakterarnir sem þau hafa kynnst í bókinni, spákonan á Njálsgötunni og
gítarleikarinn með eiturslöngutattúið sem býr í skúrnum með
rauðu hurðinni, og hver mætir svo
á svæðið til að spila ókeypis fyrir
gesti nema sjálfur Mugison.
Mér fannst hjartað vanta í
söguna. Vissulega eru Randalín
og Mundi skemmtilegir og uppátækjasamir krakkar, en við lok
lesturs þekkja lesendur þá jafnlítið og við upphaf bókar. Persónusköpun ristir ekki djúpt. Persónur
bókarinnar eru stílíseraðar, ýktar,
fyndnar, en við kynnumst ekki
sálarlífi þeirra og söguhetjurnar

tvær þurfa ekki að yfirstíga aðrar
hættur en að passa sig að stíga
ekki upp í rangan strætisvagn.
Randalín og Mundi er afskaplega fallega skrifuð bók. Texti Þórdísar er skemmtilegur, lipur og á
köflum ljóðrænn. Þetta er fyrsta
barnabók höfundar, og vonandi
ekki sú síðasta. Myndskreytingarnar sem prýða bókina eru framúrskarandi, fíngerðar og fyndnar
myndir sem smellpassa við söguna. Þórarinn Már Baldursson á
heiðurinn af myndunum, en hann
er best þekktur sem myndhöfundur bókanna um Maxímús Músíkús.
Randalín og Mundi var tilnefnd til
Fjöruverðlaunanna í ár og á þá tilnefningu skilið.
Brynhildur Heiðar- og Ómarsdóttir

NIÐURSTAÐA: Lauflétt miðborgarævintýri fyrir börn 8-12 ára. Segir
frá Randalín og Munda sem búa í
austurbæ Reykjavíkur og ævintýrum
þeirra á götum borgarinnar. Fallega
skrifuð, fyndin á köflum, framúrskarandi myndskreytingar. Persónusköpun mætti vera betri. Tilnefnd til
Fjöruverðlaunanna 2013.

Kringlunni, Smáralind og Glerártorgi Akureyri
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16. desember,
mánudagur kl. 17

ANNA MARÍA „Nokkur laganna eru samin í Jónshúsi, þar sem risastórt málverk af Jóni forseta sjálfum hékk fyrir ofan flygilinn

og fylgdist með mér,“ segir hún brosandi.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Með sömu heimþrá
og þjóðskáldin
Söngkonan Anna María Björnsdóttir er nýkomin heim frá Kaupmannahöfn í
jólafrí með sinn fyrsta sólódisk í farteskinu, Saknað fornaldar. Þar eru frumsamin lög hennar við ljóð íslenskra skálda.

Orgelið og jólin
Björn Steinar Sólbergsso
flytur orgelverk eftir
Carter, Guilmant, Messiaen
(úr La Nativité) o. fl.
Miðaverð: 1.500 kr./listvinir 1.000 kr.

19. desember,
miðvikudagur kl. 12-12.30

Jólin
Hádegistónleikar
með Schola cantorum
Schola cantorum syngur
íslenska og evrópska
jólatónlist.
Stjórnandi:
Hörður Áskelsson
Miðaverð: 1.500 kr./listvinir 1.000 kr.

Miðasala í Hallgrímskirkju, s. 510 1000, opið alla daga kl. 9 - 17
listvinafelag.is - hallgrimskirkja.is

„Ég fór að grúska í gömlum ljóðabókum, sem ég erfði frá ömmu og
afa, og fór að semja. Mörg skáldanna höfðu búið í Kaupmannahöfn á einhverjum tímapunkti
og mér fannst eins og þau hefðu
verið með sömu heimþrána og séð
Ísland í sama ljósi og ég, þó mörg
hundruð ár væru á milli. Seinna
komst ég að því að hluti bókanna
var prentaður af íslenskum námsmönnum í Kaupmannahöfn um
1940 þegar amma og afi bjuggu
þar. Nokkur laganna eru samin í
Jónshúsi, þar sem risastórt málverk af Jóni forseta sjálfum hékk
fyrir ofan flygilinn og fylgdist með mér,“ segir Anna María
Björnsdóttir um tónsmíðar sínar
sem nú eru komnar á diskinn
Saknað fornaldar og sækir titilinn
í ljóð eftir Eggert Ólafsson. Önnur
skáld sem eiga ljóð á plötunni eru
Matthías Jochumsson, Jón Thoroddsen eldri, Sigurjón Friðjónsson, Tómas Guðmundsson og svo
ungskáldið Sölvi Björn Sigurðsson. Anna María byrjaði að vinna
að tónlistinni á plötunni árið
2009 þegar hún var í skiptinámi

í Rhythmic Music Conservatory
í Kaupmannahöfn. „Það að vera
ekki á Íslandi vakti áhuga minn
á Íslandi,“ segir hún brosandi og
kveðst eiga frekar auðvelt með að
setja sig inn í ljóðin á plötunni.
Anna María er úr Garðabænum
og hefur stundað tónlistarnám
frá sex ára aldri, bæði píanó og
söng. Aðalástæðuna fyrir veru
sinni í Kaupmannahöfn segir hún
vera norrænu spunasönghljómsveitina IKI (www.ikivocal.com)
sem hún er hluti af. Í þeirri sveit
eru engin hljóðfæri, bara raddir
sólósöngkvenna frá Noregi, Danmörku, Finnlandi og Íslandi, og
öll tónlist er spunnin á staðnum
– alltaf. „Sem þýðir að við syngjum aldrei sama lagið oftar en einu
sinni,“ lýsir Anna María. „Þetta
verður aldrei leiðinlegt þar sem
hljómsveitin og við sjálfar erum í
sífelldri þróun.“
Sveitin IKI hlaut dönsku tónlistarverðlaunin fyrir fyrstu
plötu sína og hefur tvívegis komið
til Íslands. Nú eru þær stöllur að
vinna að annarri plötu sinni sem
þær tóku upp á Íslandi í sumar og

Mörg skáldanna
höfðu búið í Kaupmannahöfn á einhverjum
tímapunkti og mér
fannst eins og þau hefðu
verið með sömu heimþrána og séð Ísland í
sama ljósi og ég, þó mörg
hundruð ár væru á milli.
á að koma út seinni part næsta
árs. Á þeirri heyrist líka hljóðheimur Hilmars Jenssonar gítarleikara. Hvað fleira skyldi vera
fram undan hjá Önnu Maríu?
„Útgáfutónleikar 21. desember
klukkan 20 í Fríkirkjunni. Svo
fer Saknað fornaldar í dreifingu í
Þýskalandi á næstu mánuðum og
ég fer með þeim sem spila með
mér á diskinum á Nordischer
Klang tónlistarhátíð í Þýskalandi í maí. Þar að auki eru ýmsir
tónleikar með IKI fram undan,
meðal annars Vossajazz í Noregi
og Vocal festival í Århus.“
gun@frettabladid.is
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Litli prinsinn eftir Antoine de Saint-Exupéry
BÓKIN SEM
BREYTTI
LÍFI MÍNU
Elísabet Kristín
Jökulsdóttir
rithöfundur

Kuldalegt,
framandi
og heillandi
TÓNLIST ★★★★★
Haukur Tómasson
Flétta
STEF

Haukur Tómasson er eitt af okkar
frambærilegustu tónskáldum. Tónlistin hans er reyndar ekkert sérstaklega aðgengileg; maður þarf að
setja sig inn í hana, einbeita sér að
henni, venjast undarlegum hljómum og blæbrigðum. En það er þess
virði. Tónlist getur verið svo mikið
meira en bara einhverjar þægilegar melódíur. Stundum opnar hún
hurð inn í annan heim sem er gjörólíkur hversdagsleikanum.
Einhvern veginn þannig er upplifunin þegar geisladiskur Hauks,
Flétta, er spilaður. Á diskinum
er stórt verk fyrir tvo kóra og
kammersveit. Það var frumflutt á
Listahátíð árið 2011. Nafnið vísar
til þess að textinn er fléttaður úr
ljóðum eftir ýmis skáld. Þau eru
öll innblásin af náttúrunni. Ljóðin
eru eftir Sjón, Pétur Gunnarsson, Snorra Hjartarson, Hannes
Pétursson og Þorstein frá Hamri.
Tónlistin er sérkennileg, framandi
og dálítið kuldaleg. En hún er líka
heillandi, alls konar myndmál endurspeglast í tónlistinni. Andrúmsloftið er grípandi, maður gleymir
sér auðveldlega við að hlusta.
Flutningur Kammersveitar
Reykjavíkur, ásamt Schola cantorum og Mótettukór Hallgrímskirkju
er framúrskarandi undir stjórn
Harðar Áskelssonar. Með geisladiskinum er einnig DVD-diskur
með upptöku af frumflutningi
verksins á tónleikum, og þar eru
sömuleiðis viðtöl við Hauk og Hörð
um tónlistina. Óneitanlega auðgar
það upplifunina af tónlistinni.
Jónas Sen

NIÐURSTAÐA: Magnþrungin tónlist
eftir Hauk Tómasson kemur vel út á
þessum geisladiski.

JÓLASAGA Guðrún Ásmundsdóttir
segir jólasögu í Ásmundarsafni á
sunnudaginn.

Jól í Kallafjöllum
á Ásmundarsafni
Guðrún Ásmundsdóttir leikkona
segir skemmtilega jólasögu í fylgd
tveggja engla sunnudaginn 16.
desember kl. 14 í Ásmundarsafni.
Sagan fjallar um jólasveina,
Grýlu, Jesús og englana sem flytja
guðdómlega tónlist fyrir gestina.
Þetta er falleg og skemmtileg jólastund fyrir unga sem aldna. Höfundur er Guðrún Ásmundsdóttir
og með henni eru Monica Abendroth hörpuleikari og Alexandra
Chernyshova sópransöngkona.
Aðgangur er ókeypis fyrir börn
undir 18 ára aldri og handhafa
Menningarkortsins.

Bókin sem breytti lífi mínu fyrst var Litli prinsinn eftir
Antoine de Saint-Exupéry. Þá var ég sjö ára, og ég fékk
hugljómun sem braust út líkamlega eins og gæsahúð,
andköf, alls konar sprengingar innra með mér. Sama
gerðist þegar ég las Ástu Sigurðardóttur 16 ára gömul,
þá breyttist allt. En Litli prinsinn opnaði dyr inn nýjan
í heim og hélt með börnum, ekki fullorðnum. Samt var
þetta fullorðinssaga, en það var verið að skrifa um mig,
úr sálinni á mér, ekki svona barnabók, heldur bara bók
og það gerðist alls konar í henni. Þetta er svipað og
þegar ég las byrjunina á Illsku eftir Eirík Örn Norðdahl. Ég varð svo hamingjusöm, allt varð svo auðvelt
og skemmtilegt, mér fannst að ég gæti skrifað þúsund
bækur. En svo las ég tíu blaðsíður í viðbót og þá var
tónninn farinn, hvort sem það var mér að kenna eða
bókinni. En Litli prinsinn er um lítinn prins sem kemur
til að vera eitt ár áður en hann fremur sjálfsmorð. Litli
prinsinn er um sjálfsmorð í fallegum búningi.
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DÓMAR 8.12.2012 ➜ 14.12.2012
★★★★★

MÆTING Kristinn G. Harðarson

Klarinettukonsertar

TÓNLIST

★★★★★
Vetrarferðin
Kristinn Sigmundsson og Víkingur
Heiðar Ólafsson
Mögnuð útgáfa, bæði stúdíóupptaka
og líka DVD-diskur með frábærum tónleikum. - js

★★★★★

Einar Jóhannesson
Vandaður geisladiskur; líflegur, tilfinningaþrunginn flutningur.

★★★★★

★★★★★

Kristinn G. Harðarson
Kristinn er listamaður með heillandi
nálgun, og það er kærkomið að fá þessa
yfirsýn yfir ferilinn. Hægt hefði verið að
lyfta sýningunni sem heild enn frekar
upp með meiri afmörkun og úrvinnslu
einstakra hluta hennar. - þb

Í huganum heim
Magni
Ágætis sólóplata frá Magna sem hefði
þó mátt hafa þrengri fókus. - bt

★★★★★

Prammi
Stafrænn Hákon
Prammi lætur lítið yfir sér en er fín
viðbót í flóru íslenskrar indítónlistar.
- bt

★★★★★
Nóra
Metnaðarfyllri og kraftmeiri Nóra. -tj

★★★★★
Dream Central Station
Dream Central Station
Dúett sem púllar að vera með sólgleraugu innandyra með flotta plötu. - bt

★★★★★

Mæting

Latínudeildin
Ingvi Þór Kormáksson
og ýmsir flytjendur
Vel unnin latín-plata. Öll lögin eru bæði
á íslensku og ensku. - tj

★★★★★

Himinbrim

MYNDLIST

Bak við fjöllin
Þjóðlagasveitin Korka
Þjóðlög geta verið mun girnilegri en
boðið er upp á hér. - js

BÆKUR

★★★★★
Steinskrípin
Gunnar Theodór Eggertsson
Stórskemmtileg, spennandi, frumleg
og hrollvekjandi saga sem vekur upp
siðferðislegar spurningar um tengsl
mannsins við náttúruna. - bhó

★★★★★
Stekk
Sigurbjörg Þrastardóttir
Frumleg bók og
fallega skrifuð, en
tíðindaleysið í sögunni nálgast það að
vera yfirþyrmandi á
köflum. - þhs

BÍÓ

★★★★★
Rise of the Guardians

Bastards
Björk
Þrettán ólíkar en áhrifamiklar endurgerðir af lögum af Biophiliu. - tj

Hress og skemmtileg, en mögulega einnota. - hva

★★★★★
Endimörk heimsins
Sigurjón Magnússon
Vel unnin og sterk nóvella um óhugnanlegan atburð. Rörsýni aðalpersónunnar
dregur þó úr áhrifamættinum. - fsb

★★★★★
Gísli á Uppsölum
Ingibjörg Reynisdóttir
Falleg saga af óvenjulegu og einmanalegu æviskeiði. - kóp

★★★★★
Bjarna-Dísa
Kristín Steinsdóttir
Bjarna-Dísa er fallega skrifuð og af

samúð með fólki í erfiðum aðstæðum.
Á köflum rennur þó samúðin út í
væmni. - þhs

★★★★★
Hlaupið í skarðið
J.K. Rowling
Ansi klisjukennd ensk þorpssaga með
kunnuglegum persónum. Daufleg og
óáhugaverð lengi framan af en nær sér
á strik í lokin. - fsb

★★★★★
Fjarvera
Bragi Ólafsson
Saga um sögur þar sem persónur og
viðfangsefni úr fyrri sögum höfundar
birtast á fjölbreyttan hátt. - jyj

Alíslenskar þjóðsögur Einars Más
Villa Bergshyddan
Menningarmálasvið Stokkhólmsborgar býður dvöl í gestabústaðnum Villa Bergshyddan
í Stokkhólmi. Við dvölina gefst tækifæri til að kynnast Stokkhólmi og mynda tengsl með
mögulega samvinnu í huga.
Fólk sem starfar að listum og menningu og býr í einhverri höfuðborga Norðurlanda getur
fengið bústaðinn að láni í eina eða tvær vikur yﬁr sumartímann. Dvalargjald fyrir eina viku
eru 800 sænskar krónur.
Bústaðurinn er 3 herbergi og eldhús í endurbyggðu húsi frá 18. öld.
Umsóknir sendist í síðasta lagi 1. febrúar 2013 til:
Stockholms Kulturförvaltning,
Nordiskt kultursamarbete,
Hanan Haidari,
Box 16113
SE - 103 22 Stockholm
Einnig er hægt að skila umsókn rafrænt í gegnum heimasíðuna
www.stockholm.se/nordisktsamarbete
Nánari upplýsingar veitir Kristjana Nanna Jónsdóttir verkefnastjóri skrifstofu Menningarog ferðamálasviðs Reykjavíkurborgar, s. 590-1527, netf. nanna@reykjavik.is og
Hanan Haidari hjá Stokkhólmsborg netf. hanan.haidari@stockholm.se

SÖNGVAR PÁLÍNU
EFNISSKRÁ TILEINKUÐ PAULINE VIARDOT

HÁDEGISTÓNLEIKAR
H
ÍSLENSKU ÓPERUNNAR

Í NORÐURLJÓSASAL HÖRPU
ÞRIÐJUDAGINN 18. DESEMBER KL. 12.15

BÆKUR ★★★★★
Íslenskir kóngar
Einar Már Guðmundsson
MÁL OG MENNING

Í Tangavík hafa Knud-senarnir ráðið lögum og
g
lofum í meira en tværr
aldir. Ættfaðirinn err
Ástvaldur Knudsen en
sá sem mest kveður að
í sögunni er Arnfinnur
Knudsen, sem fæddur
var við upphaf heimskreppunnar
kreppunnar
miklu en dó í fjármálakreppunni
stóru.
Saga 20. aldarinnar endurspeglast í þessu tilbúna sjávarplássi Einars Más Guðmundssonar. Heimskreppan, fasisminn,
kommúnisminn og styrjaldirnar
tvær. Því má því kannski segja að
Íslenskir kóngar sé aldarspegill,
en sagan streitist á móti slíkum
skilgreiningum og hoppar aftur
til átjándu aldar þegar henni sýnist svo. Sennilega er illmögulegt
að segja sögu Íslendinga nema
hverfa aftur til þess tíma þegar
þeir þurftu að beygja sig undir
raunverulega kónga.
Sögumaður er gamall nemandi Arnfinns Knudsen, en hann
segir frá í rammíslenskum kjaftasagnastíl. Hann slær ýmsa varnagla: „gott ef ekki“, „eða ég man
það ekki, þetta kom í blöðunum“
(36). Þetta veitir höfundi heilmikið frelsi til þess að fara fram

Í

o aftur í tíma og velja
og
ssér ótrúlegustu hluti
að umfjöllunarefni. Og
a
allt er leyfilegt.
a
Mestu púðri er eytt
í að lýsa spillingunni
sem
fylgi r h i num
se
athafnasömu Knudsenat
um, sem allir tilheyra
um
Flokknum
eða BændaFl
flokknum. Klíkuskapur,
flo
frændhygli, kvótabrask,
fræ
svindl og svínarí – þetta
svi
er aldrei langt undan
þegar Knudsenarnir
þe
eru annars vegar, enda
standa þeir fyrir það sem er rotið
í íslensku samfélagi.
Því hefur löngum verið haldið
fram að íslenskir lesendur fái
mikið út úr því að lesa skáldsögur
með símaskrána á lofti og Íslendingabók opna í tölvunni. Þessi saga
Einars Más er ekki beint lykilsaga,
þar sem hver persóna á sér fyrirmynd í raunveruleikanum, heldur
er það frekar þannig að hverri
persónu megi finna margar fyrirmyndir. Og í Íslenskum kóngum
eru fjölmargar kunnuglegar persónur. Þar er tannlæknirinn og
flugdólgurinn sem lenti í óskiljanlegum vandræðum í háloftunum,
auðmaðurinn sem sagði „Ég á það,
ég má það“ að ógleymdum manninum sem var dæmdur í fangelsi,
sat af sér dóminn, hlaut glimrandi kosningu til þings að lokinni
afplánun og vann síðan að því að
koma Tangavíkursinfóníunni á
fjárlög.

Íslenskar flökkusögur í gamansamari kantinum, sem höfundur
mótar eftir smekk, eru margar
í bókinni. Sumar eru góðar en
aðrar missa marks vegna þess
hve oft maður hefur heyrt þær
áður. Ég nefni sem dæmi nokkrar
sem byggja á tilsvörum Halldórs
Laxness, þó að nú séu þau tilsvör
eignuð öðrum.
Sögupersónurnar eru ótalmargar. Það sem einkennir þær
flestar, fyrir utan hversu frjálslega þær höndla með annarra fé,
er að þær eru óskaplega drykkfelldar. Fylliríið í þessari bók er
gríðarmikið og nánast á hverri síðu
er talað um drykkjuskap, blakkát,
skandala, slagsmál og framhjáhöld, alltaf með gamansömum formerkjum. Mikið sprell er í frásögninni og sjaldan dauður punktur.
Höfundurinn hefur bersýnilega
mjög gaman af því að skemmta
fólki. Í þessari bók er hann nánast
óðamála og pundar út bröndunum
eins og úr hríðskotariffli. Og jú,
margt er fyndið. Það er þó eitthvað
við karlagrobbið, neðanmittisbrandarana og fylliríssögurnar
sem gerði það að verkum að ég
fékk það þrásinnis á tilfinninguna
að ég væri ekki „í markhópnum“ –
þótt aldrei hafi mér beinlínis leiðst
við lesturinn.
Þórunn Hrefna Sigurjónsdóttir

NIÐURSTAÐA: Gamansöm ádeila á
gerspillt íslenskt samfélag. Slagsmál,
ríðingar og fyllirí í ofurskömmtum.
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SESSELJA KRISTJÁNSDÓTTIR
MEZZOSÓPRAN

ANTONÍA HEVESI
PÍANÓ

ALLIR VELKOMNIR
AÐGANGUR ÓKEYPIS
WWW.OPERA.IS

Mótettukór Hallgrímskirkju
Stjórnandi: Hörður Áskelsson
Alþjóðlega barokksveitin í Den Haag
ELDBORG, HÖRPU
29. des. kl. 17: kantötur I-IV
30. des. kl. 17: kantötur I,II,V,VI
0LêDVDODHUKDÀQt+|USXVZZZKDUSDLVRJiPLêLLV

Opið til 22 fram að jólum.
Full búð af nýjum vörum
frá BIRNU, Kling, Prim I Am
og Lise Lindvig.

Skólavörðustíg 2
S: 445-2020
www.birna.net
www.birnashop.net
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Þremur sýningum hefur
verið bætt við
vegna góðrar
aðsóknar.

15. desember 2012 LAUGARDAGUR

Strindberg slær í gegn
Sýning Nemendaleikhússins á Strindberg hefur heldur
betur slegið í gegn. Boðið verður upp á aukasýningar.
Upphaflega var áætlað að síðasta
sýningin yrði föstudaginn 14. desember en troðfullt hefur verið á
allar sýningar og því býður Nemendaleikhúsið upp á aukasýningar
laugardaginn 15. desember, sunnudaginn 16. desember og þriðjudaginn
18. desember. Viðtökur hafa komið
aðstandendum sýningarinnar nokkuð
á óvart, en í ár eru 100 ár liðin síðan
sænska leikskáldið August Strindberg lést.
Í útskriftarárgangi leiklistardeildar

LHÍ eru þau Hildur Berglind Arndal,
Þór Birgisson, Elma Stefanía Ágústsdóttir, Þorleifur Einarsson, Hafdís
Helga Helgadóttir, Arnmundur Ernst
Backman, Thelma Marín Jónsdóttir,
Oddur Júlíusson, Arnar Dan Kristjánsson og Salóme Rannveig Gunnarsdóttir. Leikstjóri verksins er Egill
Heiðar Anton Pálsson.
Ókeypis er á sýninguna en það þarf
að taka frá miða á leikhus@lhi.is.
Sýningar fara fram í Smiðjunni,
Sölvhólsgötu 13 og hefjast kl. 20.

LJÓMANDI Á efnisskrá tríósins eru m.a.

íslenskar og erlendar Ave Maríur.

Ljómur í
Garðakirkju
Tríóið Ljómur heldur jólatónleika í
Garðakirkju næstkomandi sunnudag klukkan fimm. Á efnisskránni
eru fjölbreytt klassísk jólalög,
íslenskrar og erlendar Ave Maríur
og verk eftir Hreiðar Inga Þorsteinsson.
Tríóið Ljóm skipa þær Gerður
Bolladóttir sópran, Victoria
Tarevskaia á selló og Sophie
Schoonjans á hörpu. Gestasöngvari á tónleikunum er Hólmfríður
Jóhannesdóttir messósópran.
Aðgangseyrir á tónleikana er
2.000 krónur, 1.500 fyrir eldri
borgara og frítt fyrir börn yngri
en 16 ára.

HVAÐ?
HVENÆR?
HVAR?
LAUGARDAGUR
15. DESEMBER 2012

Sýningar
18.00 Sýningarnar Tillit og Kompósisjón opna í Artíma Gallerí, Skúlagötu
28. Listamennirnir eru Edda Mac og
Karen Björg Jóhannsdóttir.

Uppákomur
11.00 Þvörusleikir kíkir í heimsókn á
Þjóðminjasafn Íslands og Grýla verður
með í för. Aðgangur er ókeypis.
12.34 Fjölbreytt menningardagskrá
er í boði á Jóladagatali Norræna
hússins. Uppákomur hvers dags eru
gestum huldar þar til gluggi dagatalsins
verður opnaður í upphafi atburðarins.
Listamaðurinn Hugleikur Dagsson gerði
dagatalið í ár.

Tónlist
16.00 Drengjakór Reykjavíkur heldur
sína árlegu jólatónleika í Hallgrímskirkju.
21.00 Ólöf Arnalds og Skúli Sverrisson
halda tónleika á Kex Hosteli. Tónleikarnir eru hluti af Kexmas 2012, jóladagskrá Kex Hostels. Miðaverð er kr. 2.000
við hurð.
21.00 Sísi Ey, Ewok og DJ Margeir spila
á próflokapartíi Bars 11. Aðgangur er
ókeypis.
21.00 Frönsku þungarokkshljómsveitirnar L’esprit du Clan og Hangman’s
Chair halda tónleika á Græna Hattinum Akureyri. Auk þeirra koma fram
Momentum og Skurk. Miðaverð er kr.
2.000 og það er 18 ára aldurstakmark.
22.00 Svavar Knútur verður í jólastuði
á Café Rosenberg og fær hann til sín
góða gesti.
23.00 Sváfnir Sigurðarson og Tómas
Tómasson skemmta á Ob-La-Dí-ObLa-Da Frakkastíg 8. Aðgangseyrir er kr.
1.000.

Fyrirlestrar
12.00 Terry Gunnell flytur fyrirlestur
um íslenska jólasiði í Þjóðminjasafni
Íslands. Aðgangur er ókeypis.
Upplýsingar um viðburði sendist
á hvar@frettabladid.is

UNDANTEKNINGIN EFTIR AUÐI ÖVU ÓLAFSDÓTTUR

–LE MONDE UM AFLEGGJARANN

Flóki, eiginmaður söguhetjunnar kemur út úr skápnum og flytur til
nafna síns og samstarfsmanns. Í kjallaranum býr dvergurinn Perla
sem leggur stund á hjónabandsráðgjöf og ritstörf og situr ekki á
sínum góðu ráðum.
Auður Ava Ólafsdóttir er stjórstjarna í evrópskum bókmenntaheimi.
Afleggjarinn og Rigning í nóvemberr hafa farið sannkallaða sigurför.

„Býr yfirr 2. SÆTI BÓKMENNTAVERÐLAUN
STARFSFÓLK
sjaldgæfuum BÓKAVERSLANA
töfrum“
ÁLDSAGA
–LIBERATION

NÝ SK
EFTIR HÖFUND
AR
METSÖLUBÓKARINN
AFLEGGJARINN

3. SÆTI

Eymundsson metsölulistinn
05.12.12 - 11.12.12

Innbundin skáldverk,
ljóðabækur & hljóðbækur

DYNA MO REYK JA VÍK

Tilnefning 2012
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Prýðilegur söngur en ofnotuð kórtónlist
TÓNLIST ★★★★★
Ljósið þitt lýsi mér
Mótettukór Hallgrímskirkju
DD

Geisladiskur sem ber heitið Ljósið þitt lýsi
mér inniheldur margt fallegt. Mótettukór
Hallgrímskirkju syngur lög og útsetningar
eftir nokkur íslensk tónskáld undir stjórn
Harðar Áskelssonar. Lögin eru öll af trúarlegum toga eins og við er að búast. Þarna er
hrífandi tónlist á borð við Heyr, himna smiður eftir Þorkel Sigurbjörnsson, Kvöldvers
eftir Tryggva Baldvinsson og Ave María
eftir Hjálmar H. Ragnarsson. Ýmislegt

fleira er líka magnþrungið, en svo eru þarna
tónsmíðar sem missa marks. Söngurinn er
vissulega prýðilegur en þegar efnisskráin er
blanda af mörgum nýlegum verkum verður
útkoman óhjákvæmilega misjöfn.
Með geisladiskinum fylgir DVD-diskur,
en þar er um hálftíma löng heimildarmynd
um kórinn. Hún er eftir Heimi Hlöðversson. Það verður að segjast eins og er að hún
er ekki góð. Uppistaðan er viðtöl við nokkra
aðstandendur kórsins. Einnig er þar myndefni af starfi hans á tónleikum, ferðalögum
og æfingum. Undir viðtölunum er endalaus
kórtónlist – maður spyr sig til hvers. Kórsöngurinn er svo ofnotaður að hann verður
fljótt pirrandi. Rétt beiting kvikmyndatónlistar skapar stemningu, undirstrikar það

sem myndin fjallar um. Það hefur ekki tekist hér.
Myndefnið er fyrirsjáanlegt, jafnvel
klisjukennt. Stundum hefði maður viljað
sjá eitthvað annað en endalausar myndir
af kórnum við ýmsar kringumstæður. Til
dæmis hefði verið viðeigandi að sjá frá guðsþjónustu, helgimyndir – eitthvað svoleiðis,
þegar fjallað er um það trúarlega samhengi sem kórinn starfar í. Heimildarmyndina skortir fagmennsku og smekkvísi. Sem
er undarlegt þegar svo fínn kór er annars
vegar.
Jónas Sen
NIÐURSTAÐA: Góður söngur en misgóð lög,
og heimildarmynd um kórinn hefði mátt vera
betri.

HVAÐ?
HVENÆR?
HVAR?
SUNNUDAGUR
16. DESEMBER 2012

Hátíðir
14.30 Aðventuhátíð leikbrúðusambandsins UNIMA verður haldin í bókasal Þjóðmenningarhússins, Hverfisgötu
15. Bernd Ogrodnik brúðuleikari
sýnir jólasöguna Pönnukakan hennar
Grýlu áður en sungið verður saman
og dansað í kringum jólatré. Enginn
aðgangseyrir en tekið við frjálsum
framlögum til styrktar Barnastarfs Geðhjálparsamtakanna í Gaza.

Upplestur
16.00 Stefán Pálsson, Vilborg Davíðsdóttir, Huldar Breiðfjörð og Kristín
Steinsdóttir lesa upp úr bókum sínum á
Gljúfrasteini. Aðgangur er ókeypis.

Uppákomur

GEFÐU JÓLAPAKKA STÖÐVAR 2
JÓLAPAKKINN INNIHELDUR ÁSKRIFT AÐ STÖÐ 2 AUK
ÞESS SEM MASTERCHEF SVUNTA FYLGIR FRÍTT MEÐ
Þú færð jólapakka Stöðvar 2 í verslunum Hagkaups í Skeifunni,
Garðabæ, Smáralind og Kringlunni.

11.00 Pottaskefill kíkir í heimsókn á
Þjóðminjasafn Íslands. Aðgangur er
ókeypis.
12.34 Fjölbreytt menningardagskrá
er í boði á Jóladagatali Norræna
hússins. Uppákomur hvers dags eru
gestum huldar þar til gluggi dagatalsins
verður opnaður í upphafi atburðarins.
Listamaðurinn Hugleikur Dagsson gerði
dagatalið í ár.
13.00 Jólasýning Árbæjarsafns verður
opin í safninu. Hægt er að rölta á milli
húsanna og fylgjast með undirbúningi
jólanna eins og hann var í gamla daga.
Auk þess verður ýmis dagskrá í boði.
Aðgangseyrir er kr. 1.100 fyrir fullorðna
en ókeypis fyrir börn, ellilífeyrirþega
og örykja.
17.00 Hugleikur Dagsson býður til jóladagskrár undir heitinu Jólahlaðborð.
Fjölbreytt efni verður á boðstólum og
hinn sanni Hugleiks-andi mun svífa yfir
vötnum. Dagskráin fer fram að Eyjarslóð 9 og aðgangur er ókeypis.

Dansleikir
20.00 Dansleikur Félags eldri borgara í
Reykjavík verður haldinn að Stangarhyl
4. Danshljómsveitin Klassík leikur létta
danstónlist. Aðgangseyrir fyrir félaga
FEB í Reykjavík er kr. 1.500 og kr. 1.800
fyrir aðra gesti.

Tónlist
16.00 Andrea Jónsdóttir leikur lög af
hljómplötum á Ob-La-Dí-Ob-La-Da.
Aðgangur er ókeypis.
16.30 Kór Átthagafélags Strandamanna
heldur aðventuhátíð í Bústaðakirkju.
Einsöngvari er Stefán Sigurjónsson,
Vigfús Albertsson flytur hugvekju
og barnakórinn syngur nokkur lög.
Kaffihlaðborð verður að tónleikunum
loknum. Miðaverð er kr. 3.000.
17.00 Jólatónlistarhátíð Hallgrímskirkju
heldur áfram með orgeltónleikum
Björns Steinars Sólbergssonar. Miðaverð
er kr. 2.500 en kr. 1.000 fyrir listvini.
20.00 Hinir árlegu jólatónleikar Breiðfirðingakórsins verða haldnir í Fella- og
Hólakirkju. Aðgangseyrir er kr. 2.000 en
frítt fyrir börn yngri en 12 ára.

Leiðsögn
13.00 Sólveig Aðalsteinsdóttir myndlistarmaður leiðbeinir við sköpun jólatrés í Listasafni Árnesinga. Allt efni á
staðnum og ókeypis aðgangur. Þetta er
jafnframt síðasti sýningardagur ársins.

Markaðir

Jólapakkinn gildir frá 23 des. 2012 til 3. feb. 2013

11.00 Guðlaug Geirsdóttir keramiklistakona, Sveinhildur Vilhjálmsdóttir prjónahönnuður og Íris Einhildur
Sturlaugsdóttur sem vinnur með ull og
textíl verða með vörur sínar í anddyri
Þjóðmenningarhússins.
Upplýsingar um viðburði sendist
á hvar@frettabladid.is
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TILKOMUMESTU
SKÓRNIR „Rósa-

skórnir eru af Amazon
og ég er að bíða
eftir tækifæri til að
nota þá en þessir
með göddunum eru
nýjustu spariskórnir,
hrikalega flottir,“
segir Hanna Guðný.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

ÚR KRINGLUNNI„Fór

til að kaupa mér
gallabuxur en endaði
með þessa.“

6.
sæti

vera á djamminu alla
nóttina í þessum.“

*Metsölulisti Eymundsson vikuna 14.-21. nóv.

„frábær

húmor
...einstaklega
vönduð“
Edda Björgvins
leikkona

„Bullfyndin
bók“

fyrir

Rökkvi 10 ára

7-12
ára

Rækilega fyndin
og spennandi!
Kamilla og vinir hennar þurfa að kljást við
kexvitlausan vísindamann, fluggáfaðan úlf og
sína eigin foreldra í þessari þrælfyndnu bók.
Vorið 2012
hlaut Bókabeitan
Vorvinda IBBY fyrir framlag
sitt til barnamenningar

Mikið atriði að
eiga fjölbreytt úrval

ÞÆGILEGIR „Hægt að

yfir mest
seldu barna- og
unglingabækur*
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Hanna Guðný Ottósdóttir á hátt í hundrað pör af skóm. Skór eru hennar áhugamál og nú hefur hún skrifað bók sem nefnist Skórnir sem breyttu heiminum.
„Ég á alltaf erfitt með að velja skó,“ viðurkennir Hanna Guðný Ottósdóttir kennari.
Það er skiljanlegt þegar litið er yfir 55 fermetra íbúð hennar því þar eru um sextíu
skópör í hillum og hornum. Svo eru fleiri í
geymslunni og bílskúrnum að hennar sögn.
Er kannski ekkert eitt par sem uppfyllir
allar hennar kröfur? „Ætli þau séu ekki
frekar svo mörg sem uppfylla kröfurnar?“
svarar hún hlæjandi. „Mér finnst mikið
atriði að eiga fjölbreytt úrval.“
Hanna Guðný er í leyfi frá skólakennslu
og starfar nú sem rekstrarstjóri í mötuneyti og veitingaþjónustu Háskólans í
Reykjavík auk þess að kenna spinning.
Aðdraganda skóbókarskrifanna segir hún
þann að bókaútgefandi hafi beðið hana að
þýða bók um skó sem henni hafi ekki þótt
henta hér á landi. „Þá spurði hann hvort
ég væri ekki til í að skrifa nýja bók með
þeim efnistökum sem ég vildi hafa. Ég
kann ekki að segja nei við skemmtilegum
verkefnum svo að tveimur árum seinna
var bara komin bók.“ Útgefandinn hefur þá
vitað af skóáhuganum? giskar blaðamaður.
„Já, við höfum unnið saman. Hann er sko
kennari líka. Það dylst engum sem vinnur
með mér að ég kann að meta skó.“
Hanna Guðný kveðst búin að lesa ótrú-

legt magn af texta um skó á þessum
tveimur árum vegna bókarinnar, þannig að
mikil vinna sé að baki en skemmtileg. En
hvernig vill hún helst hafa sinn fótabúnað?
„Ég vil hafa skóna með hæl – kannski samt
ekki í vinnunni ef ég er á hlaupum allan
daginn, eins og núna. Svo verða þeir að
henta fætinum og vera fallegir og flottir.
Ekki skemmir heldur fyrir að þeir séu
skrautlegir og vandaðir.“
Af hverju hæla? Er það vegna útlitsins eða finnst henni það þægilegra? „Bæði og. Ég var í ballett frá því ég var fjögurra ára
þannig að ég labba sjálf mikið
á tánum. Svo er þetta fljótvirkasta grenningarmeðal sem hægt er
að finna. Mér finnst þeir bara miklu
fallegri.“
Nú skapaði almættið okkur sléttbotna. Einhver meining hlýtur að vera
með því, er Hönnu Guðnýju góðfúslega
bent á. „Já, það er alveg valinn kostur en
svo má líka reyna að bæta um betur og
koma með smá fjölbreytileika inn.“
Að lokum var Hanna Guðný beðin að
velja nokkur skópör sem hún heldur upp á
og lýsa hverju og einu.
gun@frettabladid.is
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Íssósur frá
Ísbúð Vesturbæjar
Ómissandi með ísnum um jólin

Fást í verslunum Hagkaups, Fjarðarkaupum og
g Melabúðinni
Ísbúð Vesturbæjar, Hagamel, Grensásvegi og Fjarðargötu Hafnar
Hafnarﬁrði
rﬁrði
Heimsæktu okkur á Facebook

VETRARSKÓRNIR

„Mér finnst langbest
að vera á hælum í
snjó og pikka mig
áfram.“

Reid hættir í
X-Factor
Tónlistarmógúllinn Antonio „L.A.“
Reid hefur tilkynnt að hann ætli
að hætta í hæfileikaþættinum XFactor eftir
þessa þáttaröð.
„Ég hef ákveðið að snúa ekki
aftur í The XFactor á næsta
ári. Ég þarf
að reka fyrirtæki og ég hef
AÐ HÆTTA L.A.
ekki náð að
Reid ætlar að
sinna því sem
hætta í X-Factor
skyldi,“ sagði
eftir þessa þáttahann í yfirlýsröð.
ingu sinni. „Mér
NORDICPHOTOS/GETTY
þykir þetta
dálítið leiðinlegt. Mér þykir vænt
um Simon. Við náum vel saman og
erum góðir vinir.“
Ekki hefur verið tilkynnt hver
tekur við af Reid. Tveir nýir dómarar gengu til liðs við þáttinn í
vetur, Demi Lovato og Britney
Spears.
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USA PRO TONE KVENNA

FIRETRAP JUSTIN
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➜ Verður ekki mikið
jólalegra – hvítt, rautt
og grænt og ótrúlega
fljótlegt og fallegt að
bera fram.

1

2

SÆTMETI Á
JÓLUNUM
Dökkt og hvítt súkkulaði svo úr verður
súkkulaðimús og tvær tegundir af konfekti
á einfaldan, ﬂjótlegan og ljúffengan hátt.
Súkkulaðimús er eitthvað svo innilega viðeigandi
sem eftirréttur á þessum árstíma og pistasíur,
trönuber og piparmyntubrjóstsykur skreyta
súkkulaðiplötur. Með hvítu, rauðu og grænu
verður þetta allt svo innilega jólalegt.

Halla Bára Gestsdóttir
Gunnar Sverrisson
homeanddelicious.com

1. Súkkulaðimús með
piparmyntufyllingu
Þessi súkkulaðimús er sérlega
ljúffeng og einföld. Hún er gerð úr
rjómaosti og súkkulaði og um að
gera að prófa ólíka osta og súkkulaði í hana. Það sem er þægilegt við
súkkulaðimús sem eftirrétt er að
hún er undirbúin fyrir fram, hana má
setja í eina stóra skál eða fyrir hvern
og einn. Þetta er því stresslaus uppskrift að góðu matarboði.
400 g rjómaostur að eigin vali
8-10 msk. flórsykur
2 egg
1½ tsk. vanilla
200 g brætt suðusúkkulaði að eigin vali,
örlítið kælt, allt upp í 70% sterkt
500 g þeyttur rjómi
150-200 g saxað súkkulaði með myntufyllingu, 70%, fínt að nota After Eight

Hrærið rjómaostinn mjúkan í skál.
Hrærið saman sykri og eggjum í
annarri skál þar til létt og ljóst.
Bætið vanilludropum saman við
eggjablönduna og bræddu súkkulaðinu líka með því að hella því í
mjórri bunu meðan hrært er. Blandið

vel. Þá fer rjómaosturinn saman við
súkkulaðiblönduna og allt er hrært
vel saman þar til mjúkt og kekkjalaust. Þeytti rjóminn fer næstur í
blönduna en best er að hræra hann
saman við á hægum hraða í hrærivél
eða með sleif. Að lokum er saxaða
myntusúkkulaðinu hrært saman við.

Setjið í lítið form eða á disk, hægt að
miða við stærð 20x30 cm eða þannig
að konfektið verði ekki of þunnt.
Klæðið það form sem þið veljið með
bökunarpappír áður en þið smyrjið
súkkulaðiblöndunni í. Kælið þar til
hart. Skerið í bita, brjótið í mola eða
stingið út með litlum kökuformum.

Setjið í eina skál eða fleiri litlar,
plastfilmu yfir og í ísskáp þar til á
að bera fram. Skreytið að vild. Uppskriftin er fyrir átta. Músin geymist
vel í ísskáp og traust að gera hana
daginn áður en á að bera hana
fram.

3. Súkkulaðiplötur með
piparmyntubrjóstsykri
Sniðugt og fljótlegt sælgæti til að
eiga heima en einnig til að gefa í
fallegri öskju.

2. Hvítt súkkulaði með
trönuberjum og pistasíum
Verður ekki mikið jólalegra–hvítt,
rautt og grænt og ótrúlega fljótlegt
og fallegt að bera fram.
400 g hvítt súkkulaði
75 g kókosflögur
60 g pistasíuhnetur
100 g þurrkuð trönuber

Bræðið súkkulaðið yfir vatnsbaði.
Takið af hitanum þegar það er
bráðnað og hrærið kókos, pistasíum
og trönuberjum saman við. Geymið
örlítið til að strá yfir súkkulaðið að
lokum svo það sé fallegt að ofan.

Mjólkursúkkulaði
Hvítt súkkulaði
Piparmyntubrjóstsykur

Brjótið brjóstsykurinn með kjöthamri
en ekki þannig að myndist mikill
mylsna. Bræðið mjólkursúkkulaðið
yfir vatnsbaði. Smyrjið súkkulaðinu
á bökunarpappír, um 3 mm þykkt
lag, og látið storkna. Bræðið hvíta
súkkulaðið sömuleiðis yfir vatnsbaði.
Kælið án þess að það stífni. Smyrjið
hvíta súkkulaðið yfir stífa mjólkursúkkulaðið (það má ekki vera heitt
svo mjólkursúkkulaðið bráðni ekki).
Stráið brjóstsykursbitunum jafnt yfir
hvíta súkkulaðið og látið plötuna
kólna og stífna. Þegar borið fram er
platan brotin niður í bita.

sŝůƚƵǀŝŶŶĂŇƵŐƟůWĂƌşƐĂƌŽŐŚĞŝŵƐſŬŶş
ŬǀŝŬŵǇŶĚĂǀĞƌ>ƵĐĞƐƐŽŶ͍

dĂŬƚƵƊĄƩşůĞŝŬĄƐşĝƵ&ƌƂŶƐŬƵŬǀŝŬŵǇŶĚĂŚĄơĝĂƌŝŶŶĂƌ͕
ĨĂĐĞďŽŽŬ͘ĐŽŵͬĨƌĂŶƐŬĂďŝŽ͕ŽŐƊƷŐčƟƌƵŶŶŝĝƉĂƐƐĂĄĂůůĂƌŵǇŶĚŝƌ
ŚĄơĝĂƌŝŶŶĂƌ͘XĂĝĞŝŶĂƐĞŵƊƷƊĂƌŌĂĝŐĞƌĂĞƌĂĝͣůşŬĂǀŝĝ͞ƐşĝƵŶĂ͊
&ǇůŐƐƚƵǀĞůŵĞĝƐşĝƵŶŶŝ͕ƊǀşĄŶčƐƚƵŶŶŝŵƵŶƵŵǀŝĝŐĞĨĂŇƵŐ
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Frábært
úrval

jólagjafa
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SEX FRÁ
SCHWARZENGGER
Triplets
Framhald gamanmyndarinnar
Twins frá árinu 1988 þar sem
Schwarzenegger og Danny
Devito léku tvíbura. Eddie
Murphy hefur verið orðaður við
hlutverk þriðja bróðurins.
Captive
Lögreglumaður leitar að fasteignamógúli sem hefur verið
rænt í Sao Paolo.

Arnold
snýr aftur

The Unknown Soldier
Schwarzenegger leikur engil í
myndinni. Leikstjórar verða þeir
sömu og gerðu stríðsmyndina
Act of Valor.

Arnold Schwarzenegger getur varla
kvartað undan verkefnaskorti. Hvorki
meira né minna en sex nýjar kvikmyndir
eru væntanlegar með kappanum í bíó.

Ten
Sérsveitarmeðlimir eru drepnir
hver af öðrum eftir að þeir
stela frá eiturlyfjahring.
The Tomb
Maður er lokaður inni í
fangelsi sem hann hannaði
sjálfur. Hann þarf að nota
hæfileika sína til að sleppa
út og finna þann sem kom á
hann sök. Sylvester Stallone
og 50 Cent eru meðleikarar.

Eftir að Arnold Schwarzenegger hætti sem ríkisstjóri Kaliforníu hefur hann haft meira en nóg að
gera. Sex nýjar kvikmyndir eru væntanlegar með
honum og eins og gefur að skilja iða aðdáendur hans
í skinninu að sjá endurkomu hans á hvíta tjaldið.
Sú nýjasta, The Last Stand, er tilbúin og kemur í
bíó snemma á næsta ári. Þá verða liðin tíu ár síðan
Schwarzenegger lék síðast aðalhlutverk, en það
var í The Terminator 3. Eftirvinnsla stendur yfir á
tveimur myndum, The Tomb og Ten, og undirbúningur er hafinn að The Unknown Soldier og Captive.
Einnig er búið að tilkynna um gerð Triplets. Áður
hafði kappinn komið fram í litlum hlutverkum í The
Expendables 1 og 2, sem margir aðdáendur hans
glöddust yfir.
Stutt er síðan Schwarzenegger skildi við eiginkonu
sína til 25 ára, Mariu Shriver, eftir að hafa haldið fram hjá henni og eignast barn með barnfóstru
þeirra. Hvort skilnaðurinn hafi eitthvað komið við
budduna hjá leikaranum er óvíst. Miðað við þennan
fjölda mynda er alla vega ljóst að Schwarzenegger
hefur snúið aftur af fullum krafti.
- fb

The Last Stand
Leiðtogi eiturlyfjahrings
sleppur úr haldi lögreglu
og brunar að mexíkósku landamærunum.
Þar tekur á móti
honum lögreglustjóri
sem kallar ekki allt
ömmu sína.
ARNOLD
SCHWARZENEGGER

Leikarinn hefur í
nógu að snúast um
þessar mundir.
NORDICPHOTOS/GETTY

S IG N : EIN S T A K IR ÍS L E N S K IR SKARTGRIPIR

SÖLUSTAÐIR • HÖFUÐBORGARSVÆÐIÐ:
• Sign verkstæði, við höfnina í Hafnarfirði
• GÞ Skartgripir og Úr, Bankastræti
• Rammagerðin, Reykjavík
• Gallerí Grandi, Grandagarði
• Grand Hótel, Sigtúni Reykjavík
• Úr og Gull, Firðinum Hafnarfirði
• ITA, Hótel Saga, Hótel Hilton & Natura
• Hótel Cabin, Borgartúni Reykjavík
• Icelandair, Saga Shop
• Leonard, Kringlan, Smáralind,

Armband, Opnar víddir gjár: 120.000 KR

Hálsmen: 29.900 KR | Hringur: 45.000 KR

Skjöldur: 43.700 KR | Men: 85.000 KR

Lokkar: 17.900 KR | Men: 43.700 KR

Hringur: 17.900 KR | Lokkar: 13.700
700 KR | M
Men: 17
17.900
900 KKRR

Hringur: 24.900 KR | Men: 16.700 KR

Leifsstöð og Lækjagata
SÖLUSTÐIR • LANDSBYGGÐIN:
• Karl R. Guðmundsson, Selfossi
• Halldór Ólafsson, Glerártorg Akureyri
• Georg V. Hannah, Reykjanesbær
• Póley, Vestmannaeyjum
• Módel, Akranesi
• Klassík, Egilsstöðum
• Siglósport, Silglufirði
• Töff Föt, Húsavík
• Blómsturvellir, Hellissandi
• Palóma föt og skart, Gridavík
• Húsgagnaval, Höfn í Hornafirði
• Rammagerðin, Akureyri
• Bláa Lónið, Svartsengi Grindavík
• Gullauga, Ísafirði
• Capello, Sauðárkrókur

Verslun og verkstæði Sign,
Fornubúðum 12, Hafnarfirði, sími 555 0800

Hringur: 17.900 KR | Men: 11.900 KR

W W W . SIGN. IS
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SPYRILL Höfundurinn Björn Þór

Sigbjörnsson.

STILLTU SÉR UPP Rósa María Sigbjörnsdóttir, Guðrún Ýr Sigbjörnsdóttir og Hildur
Björk Sigbjörnsdóttir.

Surface, Kitchen Aid, ljósleiðari,
NBA og 3D…
GRÆJAN

Stefán Hrafn
Hagalín
samskiptanörd
hjá Advania

Ef ég lýsi því ekki einarðlega yfir að mig langi í
Microsoft Windows Surface-tölvu, þá verð ég pottþétt rekinn frá Advania, þar sem við erum einn
umsvifamesti samstarfsaðili Microsoft á Norðurlöndum.
Surface-græjurnar eru reyndar eitursvalar og
byggja annars vegar á snertiskjá að hætti spjaldtölva og hins vegar á Windows 8-stýrikerfinu, sem
er fyrsta flotta stýrikerfið frá Redmond. Surfacetölvurnar eru enn ekki komnar á markað hér á
landi, en mér sýnist prísinn vestanhafs vera um
450 dollarar. Ég er enginn tollasérfræðingur, en ég
giska á að það þýði um 90-100 þúsunda króna verðmiða hér á landi.
Annars hefur frú Valgerður hótað skilnaði ef ég
lýsi ekki yfir eindregnum losta í þessu græjuhorni
eftir nýrri Kitchen Aid-hrærivél, helst appelsínugulri. Bakstur er sum sé eina verkefni frú Valgerðar í eldhúsinu okkar og Kitchen Aid-vél langömmu hennar er við það að gefa upp öndina, ásamt
þolinmæði minnar fögru frúar. Í raun og sann
langar mig samt allramest til að einhver leggi ljósleiðara í Laugarásveg, gefi mér NBA TV-áskrift og
skutli síðan í mig 3D-prentara í eftirrétt.

2012-2013
GREEN TV
Philips 55PFL6007

RÉÐU RÁÐUM SÍNUM Gústaf Hannibal

og Páll Guðmundsson.

GÓÐIR GESTIR Ævar Örn Jósepsson og
Auðunn Arnórsson.

BROSMILDIR Þorvaldur Kristjánsson og

Sverrir Ingi.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

SPREYTTU SIG Í
SPURNINGALEIK
Í tilefni útgáfu bókarinnar Ísland í aldanna rás, árin 2001-2010, var blásið til
útgáfuhófs í formi spurningaleiks á Iðu í vikunni. Spurt var upp úr ýmsum
málefnum tengdum efnivið bókarinnar, atburðum og fréttum frá fyrsta áratug
aldarinnar. Sigurvegararnir voru þeir Andri Ólafsson og Valur Grettisson, fréttamenn Stöðvar 2 og Vísis, og hlutu þeir bókina veglegu að launum.

4stk
3D gleraugu
fylgja

HAFNARGÖTU 90 REYKJANESBÆ S: 414 1740 • EYRARVEGI 21 SELFOSSI S: 480 3700 • GARÐARSBRAUT 18A HÚSAVÍK S: 464 1600 • GLERÁRGÖTU 30 AKUREYRI S: 460 3380 • KAUPVANGI 6 EGILSSTÖÐUM S: 414 1735 • SUÐURLANDSBRAUT 26 REYKJAVÍK S: 569 1500

HÁMARKAÐU UPPLIFUNINA MEÐ PHILIPS AMBILIGHT SJÓNVARPI
Aukin upplifun verður með Ambilight Spectra 2. Þessi einkaleyfavarða hönnun Philips stækkar skjáinn með að varpa ljósi út
frá tækinu á vegginn bakvið tækið. Ambilight breytir sjálfkrafa
lit og birtu í takt við myndina á skjánum svo upplifunin verður
framúrskarandi. Ljósið má stilla í takt við lit á vegg þannig að
upplifunin helst óbreytt sama hvernig litur er á veggnum bakvið
tækið. Myndir hreinlega lifna við með Ambilight Spectra 2.

32” LED

42” LED

47” LED

55” LED

TILBOÐ

TILBOÐ

TILBOÐ

TILBOÐ

199.995

239.995

289.995

469.995

FULLT VERÐ 219.995
219 995

FULLT VERÐ 299.995
299 995

FULLT VERÐ 329.995
329 995

FULLT VERÐ 499.995
499 995

ht.is
UMBOÐSMENN UM LAND ALLT
HAFNARGÖTU 90 REYKJANESBÆ S: 414 1740 • EYRARVEGI 21 SELFOSSI S: 480 3700 • GARÐARSBRAUT 18A HÚSAVÍK S: 464 1600 • GLERÁRGÖTU 30 AKUREYRI S: 460 3380 • KAUPVANGI 6 EGILSSTÖÐUM S: 414 1735 • SUÐURLANDSBRAUT 26 REYKJAVÍK S: 569 1500
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HEILSA GOTT Í MAGANN
Yfir jólahátíðina á fólk það til að
borða óhóflega af alls kyns mat. Slíkt
óhóf getur haft vond áhrif á magann
og meltinguna og því er gott að búa
yfir nokkrum góðum ráðum um hvað
beri að forðast til að koma í veg
fyrir magaverki og einnig hvað geri
maganum gott.

VATN
Frábært fyrir meltinguna og ættu allir
að drekka nóg af því
daglega. Vatn hefur
líka góð áhrif á húðina,
enda hreinsar það
líkamann að innan.

ENGIFER OG
PIPARMYNTA
Geta gert kraftaverk sé fólk
með magaverki
eða -truflanir. Gott
ráð er að drekka
piparmyntute með örlitlu
af engifer út í.

ÁVEXTIR OG GRÆNMETI
Hafa góð áhrif á meltingu fólks
og þá sér í lagi bananar því þeir erta
ekki magann.

NÝ PLATA Hljómsveitin Dýrðin hefur
gefið út plötuna Gull og vitleysa.

Dýrðin með
pönkað popp
Dýrðin gaf nýlega út plötuna
Gull og vitleysa. Á henni eru tíu
lög eftir hljómsveitina og svo
ábreiða þeirra af lagi hinnar
bandarísku The Icicles.
Tónlistin er undir áhrifum frá
sveitum á borð við Blondie, The
Cardigans og Ramones og er
léttleikandi, pönkskotið popp.
Dýrðin hefur starfað um
árabil og gaf út sína fyrstu plötu
2006 hjá Skipping Stones
Records í Bandaríkjunum, þótt
megnið af lögunum væru sungin
á íslensku. Hljómsveitin gefur
sjálf út nýju plötuna. Næstu
tónleikar Dýrðarinnar verða 27.
desember á Ellefunni.

HÆTTUR SEM ELMO brúðumeistarinn

hefur dregið sig í hlé vegna ásakana um
kynferðisbrot.

Fleiri fórnarlömb stíga fram
Enn berast fregnir af málsóknum á hendur leikbrúðustjórnandanum Kevin Clash, en nú hefur
sú fjórða bæst við.
Clash er gefið að sök að hafa
árið 1996 borgað flugmiða fyrir
16 ára dreng frá Miami til New
York þar sem hann hafði við
hann samræði gegn greiðslu.
Fyrri ásakanir eru af sambærilegum toga og hefur Clash
látið af störfum hjá Sesame
Street, en hann hefur stjórnað
brúðunni Elmo í tæpa tvo
áratugi í barnaþættinum
vinsæla.
- hva

ALKÓHÓL
Slakar á hringvöðvanum og framkallar bólgur í maga, þetta tvennt
hefur slæm áhrif á meltinguna.

SLÆMT Í MAGANN
Feitur matur eykur
líkur á brjóstsviða og
niðurgangi. Sterkur
matur getur sömuleiðis verið slæmur
fyrir meltinguna og
orsakað bakflæði hjá
þeim sem eru viðkvæmir
fyrir.
Kaffi getur einnig framkallað
bakflæði hjá sumum og komið af
stað miklum garnahreyfingum,
sem margir kannast við. Kaffi gæti
þó komið að gagni þjáist fólk af
hægðatregu.

103

104 | MENNING |

15. desember 2012 LAUGARDAGUR

Aðstoðarkonan stöðvuð
Leikkonan Sarah Jessica Parker
var stödd í Ósló á dögunum þar
sem hún sá um að kynna Nóbeltónleikana fyrr í vikunni. Parker
kom með mikið fylgdarlið með sér
til Ósló en hún óskar þess líklega
að hafa skilið förðunardömuna,
Leslie Lopez, eftir heima.
Sú var nefnilega stöðvuð á Gardermoen-flugvellinum í Ósló á leið
sinni úr landi með leikkonunni.
Lopez hafði þá sést stela rándýrum sólgleraugum úr fríhöfninni
og var gert að greiða 180 þúsund
króna sekt, ásamt því að brottför
þeirra seinkaði um klukkutíma.
Förðunardaman segir atvikið
byggjast á misskilningi.

Vettlingar innblásnir
af tískupöllunum
Fiðlusmiðurinn og verkfræðingurinn Margrét María Leifsdóttir á heiðurinn af
nýrri vettlingabók sem kom út fyrir stuttu. Prjónamunstrin eru innblásin af vel
völdum tískuhönnuðum dagsins í dag en uppskriftir bókarinnar eru tólf talsins.

NÁIN SAMSTARFSKONA Förðunardama Söruh Jessicu Parker var tekin
fyrir þjófnað í heimsókn leikkonunnar
til Ósló á dögunum.
NORDICPHOTOS/GETTY

„Mig langaði til að breiða út boðskapinn með því að deila uppskriftunum að vettlingunum í stað
þess að geyma þetta allt í skúffu
hjá mér,“ segir Margrét María
Leifsdóttir, höfundur prjónabókarinnar Vettlingar/Mittens.
Í bókinni má finna uppskriftir
að tólf vettlingum þar sem Margrét María hannaði litrík og fjölbreytileg munstrin undir áhrifum
frá nokkrum af sínum uppáhaldstískuhönnuðum. Þar má meðal
annars finna vettlinga í stíl við
klæðnað frá Kron by Kronkron,
Mary Katrantzou, Soniu Rykiel og
Marni.
Margrét María, sem er fiðlusmiður og verkfræðingur að
mennt, segir prjónamennskuna
vera sitt aðaláhugamál. „Ég hef
lengi verið að bauka við að prjóna
og sauma. Hugmyndin að vettlingunum fæddist þegar ég var
að vafra um á netinu í leit að innblæstri og datt í hug að nota mynd
frá tískupallinum og yfirfæra
munstrin og litina í klæðnaðinum
yfir á vettlinga. Það tókst svo vel
til að ég hélt áfram að þróa þessa
hugmynd,“ segir Margrét María,
en útkoman var tólf skemmtilegar
vettlingauppskriftir.
Margrét María fullyrðir að þrátt
fyrir að vettlingarnir séu bæði litríkir og munstraðir sé ekkert erfiðara að prjóna þá en venjulega
vettlinga. Nákvæmar leiðbeiningar eru í bókinni sem inni heldur
tvær grunnuppskriftir að vettlingaprjóni og er bæði á íslensku
og ensku. Samhliða bókinni er
Margrét María að selja vettlinga
í búðunum Epal og Kraum. Hún
segist enn þá geta sinnt eftirspurninni sjálf og situr því flest
kvöld þessa dagana með prjónana í hönd. „Þetta er ágætt fyrir
framan sjónvarpið eða bara í staðinn fyrir sjónvarpsgláp. Í augnablikinu er síðasta uppskriftin í
bókinni í uppáhaldi, vettlingar
innblásnir af Mary Katrantzou,
en hún er nýjust.“ alfrun@frettabladid.is

LITRÍKIR OG MUNSTRAÐIR VETTLINGAR Margrét María Leifsdóttir hannaði litrík

og skemmtileg vettlingamunstur í bókinni Vettlingar undir áhrifum frá nokkrum af
helstu tískuhönnuðum dagsins í dag.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

KENZO

SONIA RYKIEL

BJÖRGVIN FRANZ GÍSLASON VER JÓLUNUM MEÐ FJÖLSKYLDUNNI Í MINNESOTA

Jólasveinar og hamborgarhryggur
„Jólin hafa alltaf verið mjög annasamur tími
heima á Íslandi þar sem ég hef verið að stökkva
á milli jólaballa og jólaskemmtana. Hér hef
ég verið í algerri afslöppun, náð að baka fleiri
sortir og verja meiri tíma með fjölskyldunni
sem er bara yndislegt,“ segir Björgvin Franz
Gíslason sem býr með fjölskyldu sinni í Minnesota og ver jólunum þar þetta árið.
Björgvin hefur einu sinni áður varið jólunum
utan Íslands og var hann þá hjá foreldrum
sínum í San Diego. „Það var svolítið eins og
einhver hefði gleymt jólaskrautinu uppi að
sumri til,“ segir hann. Jólin í Minnesota verða
þó líkari því sem hann þekkir héðan. „Við
fluttum inn alvöru íslenskan hamborgarhrygg
eins og hann gerist bestur. Það er erfitt að
beygja út af gamalli jólahefð. Við erum svo
heppin að mamma og Róbert bróðir ætla að
verja jólunum með okkur hérna úti og frændi
minn býr hérna ásamt konu og börnum svo ég
verð sannarlega umvafinn fjölskyldu og vinum
á jólunum,“ segir Björgvin.
Spurður segir Björgvin íslensku jólasveinana
leggja á sig langferðina og heimsækja Íslendinga í útlöndum líka. „Þeir eru svo samviskusamir þessir bræður, víla ekki fyrir sér að smella
sér hingað út til að gefa þægum og góðum
börnum í skóinn,“ segir hann.
Eiginkona Björgvins, Berglind, er í námi þar
ytra og Björgvin er í fullu starfi sem heimavinnandi húsfaðir og hugsar um dætur þeirra tvær,
Eddu Lovísu og Dóru Maríu. „Þegar stelpurnar
eru í skólanum skrifa ég svo eins og vindurinn
handrit að nýrri bíómynd. Ég smellti mér á
námskeið hjá einum af gúrúunum í handritagerð hérna, Syd Field, og er búinn að læra
þvílíkt af því,“ segir Björgvin Franz.
- trs

FJÖLSKYLDAN Í MINNESOTA Björgvin og Berglind ásamt dætrum sínum
við Itasca-þjóðgarðinn. Björgvin segir enga leið að útskýra magatöskuna.
„Einhver myndi segja tískuslys,“ segir hann.

TALJÓL 2012

GLEÐILEGA HÁTÍÐ OG
FARSÆLT KOMANDI TAL
JÓLIN ERU TÍMI ÁSTAR, HLÝJU OG ÁHYGGJULEYSIS. ÞÁ ER GOTT AÐ GETA FERÐAST UM ALNETIÐ Í
SPARIFÖTUNUM ÁN ÞESS AÐ HAFA ÁHYGGJUR AF NOTKUNINNI. ÞESS VEGNA ER GOTT AÐ VITA AF ÞVÍ AÐ
MEÐ HVERJUM SNJALLSÍMA SEM KEYPTUR ER HJÁ TALI FYLGIR 10 GB NOTKUN Á MÁNUÐI Í HEILT ÁR.*

ÍSLENSKA/SIA.IS/TAL 62912 12/12

KÍKTU Í NÆSTU VERSLUN TALS OG NÝTTU ÞÉR HUGHEILT JÓLAVERÐ

SAMSUNG GALAXY SIII
6.590 KR. Á MÁN.
VAXTALAUST Í 18 MÁN.*

SAMSUNG GALAXY ACE 2
2.990 KR. Á MÁN.
VAXTALAUST Í 18 MÁN.*

10 GB Á MÁNUÐI FYLGJA ÞESSUM SÍMA,
120 GB Á ÁRI
STAÐGREIÐSLUVERÐ 109.900 KR.

10 GB Á MÁNUÐI FYLGJA ÞESSUM SÍMA,
120 GB Á ÁRI
STAÐGREIÐSLUVERÐ 47.900 KR.

S
SAMSUNG
GALAXY SII
44.900 KR. Á MÁN.
V
Í 18 MÁN.*
VAXTALAUST

SSAMSUNG
A
Y
1.8
1.890 KR. Á MÁN.
VA
Í 12 MÁN.*
VAXTALAUST

1 GB Á MÁNUÐI FYLGJA ÞESSUM SÍMA,
10
1120 GB Á ÁRI
SSTAÐGREIÐSLUVERÐ 69.900 KR.

10 GGB Á MÁNUÐI FYLGJA ÞESSUM SÍMA,
120 GB Á ÁRI
STAÐGREIÐSLUVERÐ 19.900 KR.

SVONA Á SAMBAND AÐ VERA
VERSLANIR | KRINGLAN | SMÁRALIND | GLERÁRTORG | WWW.TAL.IS

*M.v. kortalán Valitors. Mánaðarleg afborgun greidd með kreditkorti
+ 320 kr./mán. greiðslugjald. Vaxtalaus kortalán Valitors bera
lántökukostnað, ávallt er ódýrara að staðgreiða símtækin.
10 GB á mánuði í heilt ár fylgir með GSM símum í áskrift eða frelsi hjá Tali.
Birt með fyrirvara um verðbreytingar og prentvillur.
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Í úrslitin úti í Síle
Hera Björk var valin úr 500 laga hópi í úrslit alþjóðlegrar söngvakeppni í Síle.
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THE HOBBIT: UNEXPECTED JOURNEY FORSÝNING3D KL. 8 (SUN.) 12
THE HOBBIT: UNEXPECTED JOURNEY VIPFORSÝNING3 KL. 8 (SUN.) VIP
12
RED DAWN
KL. 5:50 - 8 - 10:10
REDDAWNVIP KL.1:30-3:40-5:50-8(LAU.)-10:20(LAU.) VIP
RISE OF GUARDIANS ÍSLTALI3D KL. 1:30 - 3:40 - 5:50 L
RISE OF GUARDIANS ÍSLTALI KL. 1:30 - 3:40 - 5:50 L
RISE OF THE GUARDIANS ENSTALI KL. 1:30 - 10:10 L
PLAYING FOR KEEPS
KL. 5:50 - 8 - 10:20 12
KL. 1:30 - 5:50 - 8 L
CHRISTMAS VACATION
16
KL. 10:30 (LAU.)
ALEX CROSS
12
TWILIGHT: BREAKING DAWN PART 2 KL. 8
L
WRECK-IT RALPH ÍSL. TALI3D KL. 3:40
L
WRECK-IT RALPH ÍSL. TALI KL. 1:30 - 3:40
14
KL. 8 (LAU.) - 10:30
ARGO
L
KL. 3:40
HOPE SPRINGS
KEFLAVÍK

HOBBIT: UNEXPECTED JOURNEY FORSÝNING3DKL.8 (SUN.)

RED DAWN
KL. 10:10 (LAU.)
RISE OF THE GUARDIANS ÍSLTAL3D KL.1:30
RISE OF THE GUARDIANS ENSTAL KL.3:40
PLAYING FOR KEEPS KL. 8
CHRISTMAS VACATION KL. 2 - 4 - 6 - 8
ALEX CROSS
KL. 10:10
WRECK-IT RALPH ÍSLTAL3D KL. 3:40
SPARBÍÓ

MERKTAR MEÐ GRÆNU OG APPELSÍNUGULU Í BÍÓAUGLÝSINGUM
SAMBÍÓA KR. 1000 Á GRÆNT OG KR. 750 Á APPELSÍNUGULT

12
12
L
L
12

LIFE OF PI FORSÝNING 3D
KL. 8 (SUN.) 10
RED DAWN KL. 8 - 10:10 (LAU.) - 10:40 (SUN.) 12
RISE OF GUARDIANS ÍSLTAL3D KL. 1 - 3:20 - 5:30 L
RISEOFGUARDIANS ÍSLTAL KL. 1:30 - 3:40 - 5:50 L
ALEX CROSS
8 (SUN.) - 10:20 (SUN.) 16
TWILIGHT BREAKING DAWN 2 KL.1-3:10-5:30-8(LAU.) 12
7
HERE COMES BOOM KL. 8 - 10:20
ARGO KL. 10:20 (LAU.) - 10:10 (SUN.) 14
L
WRECK-IT RALPH ÍSLTAL3D KL. 1
WRECK-IT RALPH ÍSLTAL KL. 3:30 - 5:40 L
KRINGLUNNI NÚMERUÐ SÆTI

L
AIDA ÓPERA
KL. 17:55 (LAU.)
12
RED DAWN
KL. 10:20 - 11
RISE OF GUARDIANS ÍSLTAL3D KL.1:30-3:40(LAU.) L
12:40 - 2:50 (SUN.)
RISEOF GUARDIANS ÍSLTAL KL.1:30-3:40-5:50(SUN.) L
RISE OF GUARDIANS ENSTAL KL.5:50 - 8 (SUN.) L
11 (LAU.)
12
PLAYING FOR KEEPS KL. 5:50 - 8
12
SKYFALL
KL. 5 - 8 - 10:10

AKUREYRI

L

16
L

L

EGILSHÖLL
HOBBIT: UNEXPECTED JOURNEY FORSÝNING3D KL.8 (LAU.) 12

RED DAWN
KL. 8 - 10:10
12
RISE OF THE GUARDIANS ÍSLTALI3D KL. 2 - 4 L
RISE OF THE GUARDIANS ENSTALI KL. 6
L
CHRISTMAS VACATION KL. 2 - 4 - 8 L
ALEX CROSS
KL. 10:10
16
HOPE SPRINGS

KL.

6

„Þeir eru eitthvað skotnir í dúllunni þarna í Suður-Ameríku. Ég
finn fyrir rosalega góðum straumum og það er alveg frábært að
komast inn á þennan markað,“
segir söngkonan Hera Björk Þórhallsdóttir.
Hera Björk var á dögunum valin
í sex laga úrslit í alþjóðlegu sönglagakeppninni Viña del Mar International Song Festival í Síle.
Rúmlega 500 lög voru skráð til
þátttöku í keppninni sem er sú
elsta og virtasta í Suður-Ameríku
og hefur verið haldin árlega frá
því 1960. Keppnin er hluti af vikulangri tónlistarhátíð sem fer fram
dagana 24. febrúar til 1. mars á
næsta ári. Keppt er á milli landa
og fer keppnin fram í Quinta Vergara-leikhúsinu í Viña del Mar sem
tekur 25.000 manns í sæti, auk
þess sem henni verður sjónvarpað
til yfir 70 milljóna. „Þetta er eiginlega eins og þeirra Eurovision,“
segir Hera Björk.
Söngkonan Shakira er á meðal
þeirra fjölmörgu sem hafa tekið
þátt í keppninni, en hún lenti í
þriðja sæti 1993. Hera Björk er þó
fyrsti Íslendingurinn sem tekur
þátt. „Útgáfufyrirtækin þarna úti
leggja alla sína listamenn í púkk
og svo er valið úr. Þar á meðal er
eitt fyrirtæki sem hefur gefið út
lögin mín þarna og þeir settu mig
því í hópinn,“ segir hún.
Hera keppir með lagið Because
You Can sem er að finna á plötunni
Je Ne Sais Quoi frá árinu 2010.
„Það var mjög hraðsoðin útgáfa
sem fór á plötuna á sínum tíma svo
við erum aðeins að dúlla við það
fyrir keppnina,“ segir hún.
Áhorfendur spila stórt hlutverk í úrslitum keppninnar því

TEKUR EYJAFJALLAJÖKUL Á ÞETTA Dómnefndin fylgist með viðbrögðum

áhorfenda þegar úrslitin eru ákveðin.

dómnefndin situr þeirra á meðal
og mælir viðbrögðin. Það skiptir því miklu máli að heilla salinn, sem Hera kann vel. „Þeir eru
víst vægðarlausir og maður þarf
að vinna fyrir klappinu. Ég verð
bara að kveikja á útgeisluninni og
taka Eyjafjallajökul á þetta,“ segir
Hera og hlær.
Margir af vinsælustu tónlistarmönnum heims hafa komið fram
á hátíðinni og verður engin breyting þar á í ár þegar Elton John og

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Jonas Brothers stíga á stokk. „Ég
var ekki svo heppin að hitta Elton
þegar hann kom til Íslands og tók
2007-tónleikana á sínum tíma svo
það verður fínt að „chilla“ með
honum í Síle. Jonas Brothers eru
svo auðvitað bara flottir strákar.
Ég hef reyndar ekki fylgst neitt
með þeim hingað til en ætli ég
kaupi mér ekki diskinn og reyni
að læra eitt eða tvö lög áður en ég
hitti þá,“ segir Hera Björk og hlær.
tinnaros@frettabladid.is
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SPARBÍÓ

ÍSLENSKT TAL

SMÁRABÍÓ

GLERAUGU SELD SÉR

5%

THE HOBBIT FORSÝNING KL. 4** - 8*
12
THE HOBBIT LÚXUS FORSÝNING KL. 4** - 8*
12
LIFE OF PI FORSÝNING KL. 8
10
SO UNDERCOVER KL. 1 (TILBOÐ) - 3.10 - 5.50* 7
GOÐSAGNIRNAR FIMM 3D KL. 1 (TILBOÐ) - 3.10 7
GOÐSAGNIRNAR FIMM 2D KL. 1 (TILB.) - 3.10* - 5.50 7
KILLING THEM SOFTLY KL. 10.40
16
SILVER LININGS PLAYBOOK KL. 10.20
16
HERE COMES THE BOOM KL. 5.40 - 8
7
NIKO 2 KL. 1 (TILBOÐ) - 3 L / SKYFALL KL. 6 - 9 12
SKYFALL LÚXUS
KL. 2* - 5* - 9**
12
*LAUGARDAG **SUNNUDAG

HÁSKÓLABÍÓ

NÁNAR Á MIÐI.IS

MERKTAR MEÐ GRÆNU OG APPELSÍNUGULU Í BÍÓAUGLÝSINGUM
SAMBÍÓA KR. 1000 Á GRÆNT OG KR. 750 Á APPELSÍNUGULT

5%

THE HOBBIT FORSÝNING KL. 4 (LAU) KL. 8 (SUN) 12
LIFE OF PI FORSÝNING KL. 9* AÐEINS LAU.
10
JACKPOT
KL. 4 (SUN) - 6 (SUN) - 8 - 10 16
SILVER LININGS PLAYBOOK KL. 5.20 - 9
CLOUD ATLAS
KL. 5.30 - 8
16
DJÚPIÐ
KL. 3.40 - 5.50
10

MISSIÐ EKKI AF ÞESSARI“
SÝND MEÐ ÍSLENSKU OG ENSKU TALI - SÝND Í 2D OG 3D

7,/%2ét 

NIKÓ 2 KL. 3.20 (TILBOÐ)/ HÓTEL TRANS.. KL. 3.20 (TILBOÐ)

BORGARBÍÓ

3D

MEÐ
ÍSLENSKU
TALI

NÁNAR Á MIÐI.IS

THE HOBBIT FORSÝNING KL. 10 AÐEINS LAUGARDAG
SO UNDERCOVER
KL. 8 - 10(SUN)
KILLING THEM SOFTLY KL. 8 - 10
HERE COMES THE BOOM KL. 5.50 / SKYFALL KL. 5.20
NIKO 2 KL. 3.50 (TILB.) / HÓTEL TRANS... 3.50 (TILB.)
www.laugarasbio.is

12
L
16

2D

L

ENSKT TAL/ÍSL TEXTI

5%

-bara lúxus sími 553 2075

Miðasala og nánari upplýsingar

KL. 3.20 HB

KL. 1 SB

FORSÝNING
ÍSL TAL

KL. 1 SB Í 2D OG 3D

MEÐ STUÐNINGI REYKJAVÍKURBORGAR OG KVIKMYNDAMIÐSTÖÐVAR ÍSLANDS  Miðasala: 412 7711  Hverﬁsgata 54 Rvík  www.bioparadis.is  Hluti af Europa Cinemas

ÍSL TAL

Tilboð í bíó. Gildir á allar sýningar merktar með rauðu.

KL. 1 SB OG 3.20 HB

LAUGARÁSBÍÓ
SO UNDERCOVER
RISE OF THE GUARDIANS 3D
RISE OF THE GUARDIANS 2D
KILLING THEM SOFTLY
LIFE OF PI 3D (FORSÝNING)
SKYFALL
NIKO 2

Laugardagur

Sunnudagur

4, 6, 8
2, 4
2
8, 10

4, 6, 8
2, 4
2
10.15
4
6, 9, 10
2

6, 9
2

ÞRJÚBÍÓ
LAU OG SUN
VERÐ 950 KR.

LAUGARDAGUR: ÞRJÚBÍÓ: LABYRINTH 15:00  WADJDA (L) 18:00,
20:00, 22:00  ARFUR NÓBELS (16) 18:00, 20:00, 22:00  SAFETY
NOT GUARANTEED (L) 18:00, 20:00, 22:00  SEARCHING FOR
SUGAR MAN (L) 18:00, 22:00  DJÚPIÐ (L) (ENG. SUBS.) 20:00
SUNNUDAGUR: ÞRJÚBÍÓ: LABYRINTH 15:00  SVARTIR SUNNUDAGAR: HOUSE (16) 20:00  WADJDA (L) 18:00, 20:00, 22:00 
ARFUR NÓBELS (16) 18:00, 22:00  SAFETY NOT GUARANTEED
(L) 18:00, 20:00, 22:00  SEARCHING FOR SUGAR MAN (L) 18:00,
22:00  DJÚPIÐ (L) (ENG. SUBS.) 20:00  VÍDEÓVERK 14-18
BÁÐA DAGA - FRÍTT INN.
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Fyrirboði um
tísku næsta árs
Fatahönnuðurinn Phillip Lim frumsýndi á dögunum svokallaða „pre fall“-línu, eða fatnað sem
verður fáanlegur í lok næsta sumars, á undan
sjálfri haustlínunni. Þessar línur tískuhúsanna
eru taldar ákveðnir fyrirboðar um það sem koma
skal á næstu tískuvikum þegar haustlínurnar
verða frumsýndar. Fatnaðurinn og stíliseringin
á þessari fatalínu Lim þykir einkar vel heppnuð,
enda klæðileg snið, ferskir litir og greinilegt að
hlébarðamunstrið verður ríkjandi á næsta ári.

HLÉBARÐAMUNSTUR

MUNSTUR

HVÍTT

Heiðblá peysa og buxur
í hlébarðamunstri.

Skemmtileg samsetning.

Leðurbuxur og
peysa í víðu
sniði.

KAMEL

Ljósbrúnt
verður
eflaust
vinsælt
næsta
haust.

APP VIKUNNAR

JÓLAMYNDIRNAR 2012 FORSÝNDAR UM HELGINA

FRÁ LEIKSTJÓRA
‘LORD OF THE RINGS’ ÞRÍLEIKSINS
Hype Machine

$5

Fyrir iPhone
Vefsíðan Hype Machine hefur undanfarin ár haldið skrá yfir vinsælar
tónlistarbloggsíður og efni þeirra.
Þar geta tónlistarbloggarar og annað
áhugafólk um framsækna tónlist
fylgst með því heitasta sem er að
gerast í tónlist í dag og er gagnagrunnur síðunnar uppfærður í sífellu.
Í nokkurn tíma hefur verið til app
fyrir Hype Machine en á dögunum
kom út glæný útgáfa appsins sem
hefur notið mikilla vinsælda meðal
notenda síðunnar. Gaman er að
segja frá því að appið er forritað og
hannað af Íslendingum. Hjalti Jónsson forritaði appið en Halldór Andri
Bjarnason sá um að hanna viðmótið.
Til eru óopinber öpp fyrir Hype
Machine fyrir Android og Windows
Phone en þau hafa takmarkaða
virkni miðað við iPhone-útgáfuna.
Android-notendur geta þó glaðst
yfir því að væntanleg er sambærileg
útgáfa fyrir þau tæki.

15. desember

Háskólabíó kl. 4 - Smárabíó kl. 8

16. desember

Smárabíó kl. 4 - Háskólabíó kl. 8

17. desember

Smárabíó kl. 8 - Háskólabíó kl. 9

15. desember

Smárabíó kl. 8 - Háskólabíó kl. 9

16. desember

Smárabíó kl. 8

Skýringar:
App fyrir Apple-tæki
App fyrir Android-tæki
App fyrir Windows

Tilboð kr. 17.900
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-Total Film

-Roger Ebert
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SPORT

Valsmenn skipta upp rekstrinum hjá sér
Aðalstjórn Knattspyrnufélagsins Vals hefur lagt fram tillögu þess efnis að skipta rekstri félagsins í tvennt.

HÖRÐUR GUNNARSSON, formaður

Vals.

SPORT Hörður Gunnarsson, formaður aðalstjórnar Vals, segir að
Reykjavíkurborg hafi ekki staðið
við samning sem skrifað var undir á
sínum tíma og að það sé þungt högg.
„Að okkar mati hefur Reykjavíkurborg ekki staðið við þann
samning sem gerður var 2008. Við
erum með rekstrarsamning sem er
annar hluti af samkomulaginu og
hinn hlutinn snýr að viðhaldi eigna.
Í fyrsta lagi var hann lækkaður
einhliða og í öðru lagi var samn-

ingurinn vísitölutryggður en það
er búið að kippa þeim lið út. Síðan
er verið að draga úr þeim hluta sem
snýr að viðhaldi og það kemur verr
út fyrir þau örfáu félög sem eiga og
reka sínar eignir. Þetta eru margar milljónir á ári sem við erum
að ræða,“ segir Hörður. Hann er
samt bjartsýnn á að Reykjavíkurborg muni að lokum standa við
gerða samninga. „Það eru alltaf
einhverjar viðræður í gangi og
við höfum fengið þau fyrirheit að

Reykjavíkurborg muni koma til
baka með það sem af okkur var
tekið. Samningarnir voru gerðir
til þriggja ára og það var aldrei
staðið við þá samninga til fulls. Við
ætlum að skipta upp rekstrinum
okkar í tvennt, í íþróttastarfsemi og rekstur mannvirkja, og
við teljum að það séu aðrir betur
fallnir til þess að sjá um rekstur
á fasteignum félagsins og öðrum
eignum. Þá getum við sem störfum
hér innanhúss farið að einbeita

okkur að rekstri íþróttafélags.“
Formaðurinn dregur ekkert úr því
að starfsumhverfi íþróttafélaga
hafi aldrei verið erfiðara.
„Það er mjög erfitt umhverfi og
við finnum vel fyrir því. Íþróttafélag eins og Valur gerir ráð
fyrir því að stórir aðilar eins og
Reykjavíkurborg standi við þetta
samkomulag. Valur gerir áætlanir
út frá slíku samkomulagi og
skuldbindingar í kjölfarið,“ sagði
Hörður.
- seth

Mig dreymir um að ná afrekum Arnar
Anton Sveinn McKee úr Ægi bætti tíu ára gamalt Íslandsmet Arnar Arnarsonar í 400 metra skriðsundi á heimsmeistaramótinu í 25
metra laug í Istanbúl í gær. Sundkappinn nítján ára segir reynslu af þátttöku í mótum erlendis vera að skila sér.
SUND „Það var aukaplús að ná

metinu en ég var langmest að
pæla í því að bæta minn persónulega árangur,“ segir Anton Sveinn
McKee, skriðsundskappi úr Ægi.
Anton Sveinn hafnaði í 25. sæti
í skriðsundinu og bætti Íslandsmet Arnar Arnarsonar frá því í
Moskvu árið 2002 um tæpa sekúndu. Anton Sveinn kom í mark
á tímanum 3:47.83 og bætti sig
um fimm sekúndur. Hann segir
bætinguna ekki hafa komið sér á
óvart.
„Allir mínir bestu tímar (innsk.:
í 25 metra laug) voru frá því á
Norðurlandameistaramóti unglinga fyrir ári. Miðað við hvernig
ég hef verið að æfa síðan þá vissi
ég alveg að þetta gæti gerst.“
Anton Sveinn keppti í 100 metra
bringusundi á miðvikudaginn og
bætti tíma sinn í greininni. Hann
keppir þó allajafna ekki í greininni.
„Það var eiginlega bara upp á
skemmtun og til að kynnast lauginni,“ segir Anton Sveinn sem
leggur áherslu á skriðsundið og þá
helst lengri vegalengdir. Íslandsmetin í 800 og 1500 metra sundi
eru í hans eigu hvort sem er í 25
metra eða 50 metra laug.
Rólegur og yfirvegaður fyrir sundin
Anton Sveinn segist hafa verið vel
stemmdur þegar hann stakk sér til
sunds í Tyrklandi í gær. Misjafnt
er hvernig íþróttafólk finnur sig á
stóra sviðinu en Hafnfirðingurinn
virðist njóta sín þar.
„Þetta er það sem ég hef verið
að undirbúa síðan ég fór á fyrstu
Norðurlandamótin fjórtán eða
fimmtán ára. Ég hef verið rosalega rólegur og yfirvegaður fyrir
sundin. Ég veit hvað ég er kominn til að gera hérna. Ég ætla að
bæta mig og ég hef gert það,“ segir
Anton Sveinn. „Á Ólympíuleikunum og öðrum mótum hefur

Afrek Arnar eru
auðvitað eitthvað sem
maður vill ná sjálfur.
Þetta er árangur sem
maður lítur upp til og
dreymir um að ná.
Anton Sveinn McKee

maður lært af reynslunni og veit
hvernig maður á að haga sér í
sundinu. Ég tek vel eftir því núna
að þetta hefur skilað sér.“
Anton Sveinn keppir í sinni
uppáhaldsgrein, 1500 metra skriðsundi, á sunnudaginn.
„Það er frí á morgun (í dag) sem
er rosalega vel þegið. Markmiðið
er að komast eins langt undir
fimmtán mínúturnar og hægt er.
Ég á metið sjálfur svo ég keppi við
sjálfan mig. Það er enginn aukabónus að ná einhverju meti,“ segir
Anton og hlær. Íslandsmet Antons
Sveins í greininni er 15:01.35 mínútur.
Fjárhagslegan stuðning vantar
Anton Sveinn er á lokaári sínu á
náttúrufræðibraut í Verzló. Táningurinn æfir tvisvar á dag alla
virka daga og segir lítinn tíma
fyrir annað en sundið og skólann.
Óvíst er hvað tekur við að lokinni
útskrift í vor.
„Möguleikarnir sem eru í boði
hafa hver sína kosti og galla. Ef
ég færi út í skóla myndi ég fórna
góðum þjálfara sem hugsar bara
um þig. Hérna heima er fjárhagsstaðan hins vegar ekki sú besta.
Maður gæti ekki verið í skóla með
sundinu,“ segir Anton Sveinn sem
segir þó efst á óskalistanum að
vera heima.
„Ég mun gera það ef allt gengur
upp. Maður þyrfti að fá einhverja
fjárhagslega styrki til þess að
fljóta. Aðalástæðan fyrir því að
maður gæti farið út er hvernig er

EINBEITTUR „Ólympíuleikarnir í London voru hvatning fyrir mig til þess að gera meira. Við vorum úti í rúmar tíu vikur í
æfingabúðum og að keppa. Ég er enn einbeittari fyrir vikið.”
NORDICPHOTOS/AFP

haldið utan um þetta hér heima.
Við erum með flotta æfingaaðstöðu en það vantar, eins og allir
hafa talað um, aðhald hjá ríkinu
og meiri stuðning við ÍSÍ. Það er
það sem er ekki hvetjandi við að
vera heima,“ segir Anton sem sett
hefur stefnuna á Ólympíuleikana
árið 2016. Í bili getur hann notið
þess að hafa nælt í Íslandsmetið
hans Arnar sem er óumdeilt sá
Íslendingur sem hefur náð lengst
í sundinu.
„Afrek hans eru auðvitað eitthvað sem maður vill ná sjálfur.
Að verða Evrópumeistari og ná
Evrópumeti. Þetta er árangur sem
maður lítur upp til og dreymir um
að ná einn daginn.“

Fyrirmynd Jóns Margeirs
Anton Sveinn er uppáhaldssundmaður Jóns Margeirs Sverrissonar
sem vann til gullverðlauna í 200 metra skriðsundi á Ólympíumóti
fatlaðra í sumar. „Hann er skemmtilegur karakter og ég spjalla
oft við hann. Hann æfir líka í Laugardalnum en með Fjölni svo
hann er á öðrum æfingatímum en ég. Árangurinn sem hann náði
í London var magnaður,” segir Anton Sveinn. Auk þess að setja
stefnuna á afrek Arnar Arnarsonar segist Anton hafa lært
mikið af æfingafélaga sínum, Jakobi Jóhanni Sveinssyni.
„Ég hef lært rosalega mikið og mest af honum. Hann er
líka mjög góður sundmaður og alltaf sætt að taka met af
honum,“ segir Anton og hlær. Hann segist ekki alveg viss
hvers vegna Jón Margeir líti upp til sín.
„Ætli það sé ekki af því að ég syndi langsundin sem er
líka hans grein. Ég held að það sé málið.“ Jón Margeir hefur
sett markið hátt en hann ætlar sér að ná lágmarki ófatlaðra
fyrir Ólympíuleikana í Ríó 2016 líkt og Anton Sveinn.

kolbeinntumi@365.is
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Skortur á örvhentum skyttum
Íslenska landsliðið í handbolta er komið í svipaða stöðu og í aðdraganda Ólympíuleikanna í Barcelona 1992. Þá missti liðið líka þrjár
örvhentar skyttur fyrir mótið og endaði á því að spila með rétthentan mann hægra megin, reyndar með mjög góðum árangri.
HANDBOLTI Alexander Petersson verður væntanlega ekki með
íslenska landsliðinu í næsta mánuði þegar heimsmeistarakeppnin
fer fram á Spáni vegna þrálátra
meiðsla á öxl. Þetta er þriðji byrjunarliðsmaðurinn sem heltist úr
lestinni en jafnframt þriðja örvhenta skyttan sem verður ekki í
boði fyrir þjálfarann Aron Kristjánsson.
Áður hafði landsliðsfyrirliðinn
og sá markahæsti frá upphafi,
Ólafur Stefánsson, lagt landsliðs-

skóna á hilluna og þá er Rúnar
Kárason, spútnikleikmaðurinn á
EM í Serbíu, enn að koma til baka
eftir krossbandsslit.
Sú staða sem er komin upp minnir dálítið á aðdraganda Ólympíuleikanna fyrir rúmum tuttugu
árum, þegar íslenska liðið fékk
óvæntan þáttökurétt á leikunum í
Barcelona.
Íslenska liðið missti þrjá heimsklassa örvhenta leikmenn á mánuðunum fyrir mótið, fyrst reynsluboltana Kristján Arason og Sigurð

Val Sveinsson og svo loks Bjarka
Sigurðsson skömmu fyrir mót.
Þjálfarinn Þorbergur Aðalsteinsson ákvað að veðja á rétthentan mann og Júlíus Jónasson
skilaði þeirri stöðu með miklum
glæsibrag.
Landsliðsþjálfarinn Aron Kristjánsson hefur þegar biðlað til
Ólafs Stefánssonar um að taka
aftur fram skóna en eins og er
Ásgeir Örn Hallgrímsson eina
örvhenta skytta liðsins.
Íslenska landsliðið átti frá-

bært mót í Barcelona og náði því
í fyrsta sinn í sögunni að spila
um verðlaun á stórmóti. Liðið
tapaði reyndar tveimur síðustu
leikjum sínum, í undanúrslitum
á móti Samveldinu og í leiknum
um 3. sætið við Frakka, en
strákarnir náðu þá að leysa það
einstaklega vel að spila án örvhentrar skyttu. Nú er bara
að vona að það gangi
jafnvel að leysa þetta
á Spáni í janúar.

ALEXANDER
PETERSSON

Hefur gengið illa
að ná sér góðum
af þrálátum
axlarmeiðslum.

ooj@frettabladid.is

Þrjár örvhentar skyttur duttu út fyrir ÓL í Barcelona 1992

KRISTJÁN ARASON

SIGURÐUR VALUR SVEINSSON

BJARKI SIGURÐSSON

Markahæsti leikmaður landsliðsins frá upphafi
var þarna kominn á lokakafla ferilsins og farinn að þjálfa FH. Kristján var með landsliðinu
í b-keppninni í Austurríki fyrr um veturinn en
spilaði þá aðallega í vörninni. Hann átti við
þrálát meiðsli í öxl að stríða og ákvað að fara
í skurðaðgerð í kjölfarið á tímabilinu þar sem
FH-ingar urðu Íslandsmeistarar og bikarmeistarar undir hans stjórn.

Hafði verið í skugga Kristjáns í tíð Bogdans
Kowalczyk en fór á kostum í b-keppninni í
Austurríki fyrr um árið þar sem hann skorað
25 mörk og átti fjölmargar stoðsendingar.
Hann ákvað að láta laga liðband í þumalfingri
eftir tímabilið en þegar hann fór undir hnífinn
leit ekki út fyrir að íslenska landsliðið yrði
með á Ólympíuleikunum í Barcelona.

Bjarki hafði lengstum spilað í hægra
horninu með landsliðinu en eftir forföll
Kristjáns og Sigurðar ákvað Þorbergur að
veðja á Bjarka í skyttustöðunni. Það fór
hins vegar aldrei svo að Bjarki gæti leyst þá
af. Bjarki meiddist á hné í upphafi leiks við
Spán á æfingamóti um sumarið og gat ekki
spilað með liðinu á leikunum.

NÝTT SENSEO KAFFI OG NÝTT KAKÓ
EKKI ÞARF LENGUR AUKA KAKÓ HÖLDU
SENSEO
CLASSIC KAFFI OG
TVÖ SENSEO GLÖS FYLGJA

FRÁBÆRT ÚRVAL AF LJÚFFENGU GÆÐA KAFFI
ER FÁANLEGT FYRIR SENSEO VÉLARNAR

ht.is
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38 toppleikmenn eiga rætur í Barcelona
Ný svissnesk rannsókn sýnir fram á hvar leikmenn í bestu deildum Evrópu mótuðust sem fótboltamenn.
FÓTBOLTI Það kemur kannski fáum

á óvart en ný svissnesk rannsókn
sýnir fram á það að Barcelona er
í nokkrum sérflokki þegar kemur
að því að framleiða leikmenn
fyrir fimm bestu deildirnar í Evrópu. Unglingaakademía félagsins
fær enn eitt hrósið í nýrri alþjóðlegri rannsókn.
Svissneska CIES-félagið, sem
leggur stund á margs konar
knattspyrnurannsóknir, ákvað að
kanna uppruna leikmanna í fimm
bestu deildum Evrópu. Þetta eru
enska úrvalsdeildin, spænska
úrvalsdeildin, ítalska A-deildin,
þýska bundesligan og franska 1.
deildin.
Lið telst hafa framleitt fótboltamann ef hann hefur verið
hjá félaginu frá 15 ára til 21 árs.
Í sumum tilfellum hafa tvö félög
komið að því að ala upp fótboltamenn ef hann hefur verið hjá
tveimur félögum á þessum árum.
Alls var uppruninn kannaður
hjá 2.286 leikmönnum í þessum
fimm deildum sem innihalda alls

98 félög. Eitt félag átti heiðurinn
af 2.170 leikmönnum en hjá 116
leikmönnum áttu tvö félög heiðurinn að því að gera leikmanninn að
toppfótboltamanni. Alls eiga 805
félög uppalinn leikmann í fimm
bestu deildum Evrópu.
Barcelona hefur náð því á þessu
tímabili að stilla upp ellefu manna
liði af uppöldum Barcelona-leikmönnum og alls eru fjórtán leikmenn úr akademíu félagsins að
spila með aðalliði félagsins. Þar á
meðal eru snillingar eins og Lionel Messi, Xavi og Andrés Iniesta
en félagið á einnig fullt af mönnum annars staðar. Þegar betur er
að gáð kemur í ljós að alls eiga 38
leikmenn í fimm bestu deildum
Evrópu rætur í Katalóníu.
Barcelona á eitt heiðurinn af
36 mönnum en tveir eyddu líka
nokkrum árum hjá öðru félagi.
Meðal Barcelona-manna í öðrum
félögum eru Oriol Remeu hjá
Chelsea, Pepe Reina hjá Liverpool
og Mikel Arteta hjá Arsenal.
Barcelona hefur framleitt sjö

➜ Flestir framleiddir
leikmenn í fimm
bestu deildunum
1. Barcelona
2. Lyon
3. Real Madrid
4. Rennes
5. Manchester United
6. Bayern Munchen
7. Sochaux
8. Real Sociedad
8. Atalanta
10. Atletico Madrid
11. Bordeaux
12. Schalke 04
13. Arsenal
14. Atletic Bilbao
15. AS Monakó
FRÁBÆRT LIÐ MEÐ UPPÖLDUM LEIKMÖNNUM Barcelona-menn fagna hér einu

af fjölmörgum mörkum sínum í vetur.

fleiri leikmenn en næsta félag,
sem er Lyon í Frakklandi. Real
Madrid er síðan í þriðja sætinu
með 29 leikmenn.
Manchester United er efst af
liðunum í ensku úrvalsdeildinni

NORDICPHOTOS/GETTY

(4.-5. sæti) en alls eru 24 leikmenn
frá United að spila í fimm bestu
deildum Evrópu í dag. Arsenal á
20 leikmenn í bestu deildunum og
bæði Aston Villa og Tottenham
eiga 15 leikmenn.
- óój

38
31
29
24
24
23
22
21
21
21
20
20
20
19
19

➜ Næstu lið á Englandi
24. Aston Villa
29. Tottenham
35. West Ham
41. Newcastle
46. Manchester City
49. Southampton
51. Chelsea
60. Liverpool

15
15
13
13
12
12
12
10

Stefni á að setja
eitt með skalla
Gylﬁ Þór Sigurðsson mætir sínum gömlu félögum úr Swansea í enska boltanum
um helgina. Andre Villas-Boas, knattspyrnustjóri Tottenham, virðist hafa trölltrú
á íslenska landsliðsmanninum þegar kemur að skallatækni hans í vítateignum.
FÓTBOLTI Það verður nóg um að

HJARTNÆM STUND Þorgeir faðmar Bjarka að sér eftir flutning ljóðsins.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

HK-fjölskyldan stendur
þétt við hlið Bjarka
Falleg stund í Digranesi á ﬁmmtudag er stuðningsmaður HK ﬂutti ljóð til Bjarka Más Sigvaldasonar.
HANDBOLTI Það var frábær mæt-

ing á leik HK og FH í N1-deildinni
á fimmtudag. Það var ekki bara
handboltinn sem trekkti að því
allur aðgangseyrir rann til Bjarka
Más Sigvaldasonar sem er 25 ára
gamall leikmaður knattspyrnuliðs
HK. Hann glímir við erfið veikindi
um þessar mundir.
Í hálfleik á leiknum steig Þorgeir Lárus Árnason, sem er grjótharður HK-ingur, út á gólfið og
kallaði Bjarka Má til sín. Fyrir
framan rúmlega 1.000 manns
flutti Þorgeir fallegt ljóð sem hann
hafði samið sjálfur. Flutningurinn
var frábær, rétt eins og ljóðið, og
komust flestir áhorfendur við á
þessari fallegu stund.
Þeir félagar föðmuðust síðan
áður en Þorgeir leysti Bjarka út
með ljóðinu innrömmuðu. Áhorfendur, allir sem einn, stóðu upp
og klöppuðu fyrir þessu frábæra
framtaki Þorgeirs.
HK-ingar standa þétt við bakið á
sínum manni en þann 27. desember
fer fram styrktarleikur í Kórnum
fyrir Bjarka. Þar mætir meistaraflokkur HK liði gamalla HK-leikmanna. Í því liði verða kempur
eins og Gunnleifur Gunnleifsson
og Rúrik Gíslason.
HK-ingar standa einnig fyrir
almennri söfnun til handa Bjarka
og fjölskyldu á þessum erfiðu
tímum og má leggja henni lið með
því að leggja inn á eftirfarandi
reikningsnúmer 536-14-400171,
kt. 630981-0269.
- hbg

BARÁTTUKVEÐJUR TIL
BJARKA
Hann er stórkostlegur vinur allra
sem hann þekkir,
enga manneskju í heiminum hann blekkir.
Í kollinum hann er mjög skýr,
enda er hann mjög góður við fólk og dýr.
Hann er svo einlægur og frábær,
svo skemmtilegur og glaðvær.
Hann berst af lífi og sál,
það er sko ekkert launungarmál.
Hann aldrei hnefanum beitir,
heldur fólki hann gjörbreytir.
Hann er mikil félagsvera,
enda metur hann hluti sem aðrir gera.
Hann hugsar hluti áður en hann
framkvæmir þá,
hefur ótrúlega marga góða hluti á sinni
afreksskrá.
Hann nýtur þess að hjálpa öðrum,
enda skreytir hann sig ekki með
gerviskrautfjöðrum.
Nú er komið að okkur að hjálpa honum,
gera líf hans að góðum lífsvonum.
Við erum saman að hjálpast að í dag,
því að við í HK erum eitt stórt samfélag.
Höfundur: Þorgeir Lárus Árnason

vera í enska boltanum um helgina
líkt og vanalega. Á sunnudaginn er
áhugaverður leikur þar sem Gylfi
Þór Sigurðsson mætir sínu gamla
félagi þegar Swansea sækir Tottenham heim á White Hart Lane. Gylfi
vonast til þess að fá tækifæri gegn
Swansea og hann stefnir á að skora
með skalla, sem hefur ekki verið
hans sterkasta hlið.
„Það verður sérstakt að mæta
mínum gömlu félögum úr Swansea,
ég hef upplifað þetta áður þegar
ég lék gegn Reading. Það er alltaf
gaman að mæta þeim sem maður
hefur verið að æfa með áður,“ sagði
Gylfi í samtali við Fréttablaðið í
gær. Gylfi hefur verið að koma inn
á sem varamaður í deildarleikjum
Tottenham að undanförnu og hann
býst ekki við miklum breytingum
hjá Andre Villas-Boas, knattspyrnustjóra liðsins.
„Ég hef ekki hugmynd um hvort
ég verði í byrjunarliðinu eða ekki.
Það má alveg gera ráð fyrir því að
hann velji sama lið og hefur spilað
vel að undanförnu.“
Gylfi átti skot í slá í leiknum gegn
Everton um sl. helgi og þar var hann
hársbreidd frá því að koma Tottenham í 2-0 á erfiðum útivelli. Everton náði að snúa taflinu sér í hag og
landaði ótrúlegum sigri með tveimur mörkum á 88 sekúndum.
„Að sjálfsögðu hefði ég viljað sjá
boltann fara í markið en svona er
fótboltinn. Það heppnast ekki allt
sem maður reynir. Það hefði verið
frábært fyrir liðið ef ég hefði skorað
því þá hefði leikurinn nánast verið
búinn. Það var gríðarlega svekkjandi að fá þessi tvö mörk á okkur á
rétt rúmri mínútu og tapa leiknum.“
Gylfi er sáttur í herbúðum Tottenham og er ekki að ergja sig mikið
á því að hann sé í hlutverki varamanns. „Ég gerði mér alveg grein
fyrir því að það yrði erfitt að festa
sig í sessi í byrjunarliði Tottenham.
Þetta er stór klúbbur með marga
frábæra leikmenn og samkeppnin
er gríðarlega hörð. Ég er ekkert að
pirra mig á þessu og þetta er bara
hluti af því að vera í sterku liði. Auðvitað vil ég spila sem mest en það
eru margir leikir á tímabilinu og ég
þarf að nýta þau tækifæri sem ég
fæ. Það er gríðarleg stemning sem
fylgir leikjunum í desember í ensku
úrvalsdeildinni.
Og ég hlakka til að fá tækifæri til
að taka þátt. Við sem erum í fótbolta
viljum spila sem oftast og það eru

ORÐ Í EYRA Andre Villas-Boas, stjóri Tottenham ræðir málin við Gylfa Sigurðsson í

leik á móti Liverpool á White Hart Lane sem fram fór á dögunum.

skemmtilegar vikur fram undan.
Fjölskyldan mín kemur yfir hátíðirnar og verður hér hjá mér í London,“ sagði Gylfi.
Spyrnutækni Gylfa og skot hans
eru vel þekkt stærð en Villas-Boas
virðist hafa tröllatrú á íslenska
landsliðsmanninum hvað varðar
skallatækni hans í föstum leikatriðum. Gylfi hlær þegar hann inntur
eftir því hvort hann sé loksins orðið
öflugur skallamaður þar sem hann
fær ekki taka hornspyrnur liðsins.
„Ég þarf bara að setja einn í
markið með skalla, og sýna styrkleika minn á því sviði,“ sagði Gylfi
í léttum tón. „Ég er betri í því að
taka hornspyrnurnar en það er
áskorun að reyna að skora í teignum og það væri frábært að skalla
boltann í markið gegn Swansea. Ég
held ég hafi aðeins skorað tvisvar
eða þrisvar með skalla á ferlinum.
Ég stefni á að bæta einu við í leiknum á sunnudaginn,“ sagði Gylfi Þór
Sigurðsson.
seth@365.is

NORDICPHOTOS/AFP

➜ Leikir helgarinnar
Laugardagur
12.45 Newcastle - Man. City
Sport 2 & HD
15.00 Liverpool - Aston Villa
Sport 2 & HD
Man. United - Sunderland
Sport 3
Stoke - Everton
Sport 4
QPR - Fulham
Sport 5
Norwich - Wigan
Sport 6
Sunnudagur
13.30 Tottenham - Swansea
Sport 2 & HD
16.00 West Brom - West Ham
Sport 2 & HD
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Í KVÖLD

06.30 Árla dags 06.40 Veðurfregnir 07.00
Fréttir 07.03 Morgunandakt 07.25 Leynifélagið
08.00 Morgunfréttir 08.05 Á tónsviðinu. Heilög
Lúsía 09.00 Fréttir 09.03 Alltaf að rífast 10.00
Fréttir 10.05 Veðurfregnir 10.15 Girni, grúsk
og gloríur 11.00 Guðsþjónusta í Langholtskirkju
12.00 Hádegisútvarp 12.20 Hádegisfréttir 12.45
Veðurfregnir 13.00 Jólatónleikar frá Spáni 14.00
Víðsjá 15.00 Jólatónleikar frá Finnlandi 16.00
Síðdegisfréttir 16.05 Orð um bækur 17.00
Jólatónleikar frá Íslandi 18.00 Kvöldfréttir 18.17
Bókaþing 18.50 Veðurfregnir 18.53 Dánarfregnir
19.00 Jólatónleikar frá Danmörku 20.00
Jólatónleikar frá Tékklandi 21.00 Jólatónleikar
frá Svíþjóð 22.00 Fréttir 22.05 Veðurfregnir
22.10 Orð kvöldsins 22.15 Sagnaslóð 23.00
Jólatónleikar frá Þýskalandi 00.00 Fréttir 00.05
Næturútvarp Rásar 1

Stöð 2 kl. 21.15
Homeland

Queen Latifah

Spennan magnast í Homeland og það er
komið að næstsíðasta þættinum í annarri
þáttaröð. Carrie gefst ekki upp í leitinni
að hryðjuverkamanninum Nazir en hana
grunar að það sé svikari innan bandarísku leyniþjónustunnar að aðstoða hann.
Á sama tíma þarf Brody að taka stóra
ákvörðun varðandi framtíðina. Athygli er
vakin á því að lokaþáttur Homeland verður
sýndur á Stöð 2 á mánudagskvöld, innan
við sólarhring eftir frumsýningu þáttarins í
bandarísku sjónvarpi.

„Mamma mín lætur mig alveg
fara í göngutúr með hundinn
eða út með ruslið þegar ég
fer heim.“
Móðir stjörnunnar Queen Latifah leggur að minnsta kosti sitt
af mörkum til að halda dóttur
sinni niðri á jörðinni. Latifah
leikur í rómantísku myndinni
Just Wright sem er sýnd á Stöð
2 Bíó í dag klukkan 11.45 og
aftur klukkan 16.50.

SKJÁREINN

STÖÐ 2
08.00 Morgunstundin okkar

07.00 Barnatími Stöðvar 2

09.00 The Royal Trophy 2012 BEINT

17.00 Simpson-fjölskyldan (13:22)

06.00 Pepsi MAX tónlist

10.20 Ævintýri Merlíns (6:13) (e)

12.00 Nágrannar
12.40 Nágrannar

(2:5) (Vellíðan er málið) (e)
11.35 Sinfóníuhljómsveitin á tímamótum - Fyrsta árið í Hörpu (e)
12.30 Silfur Egils
13.50 Af hverju fátækt? Menntun er fyrir öllu (Why Poverty? - Education, Education, Education - Join The ant
Tribe) (e)
14.45 Af hverju fátækt? Allsnægtir og örbirgð í New York (Why Poverty?) (e)
15.45 EM í handbolta BEINT frá úrslitaleiknum á EM kvenna í Serbíu.
17.35 Jóladagatalið
17.36 Hvar er Völundur?
17.42 Jól í Snædal
18.05 Stundin okkar
18.30 Táknmálsfréttir
18.40 Sætt og gott (Det søde liv)
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.40 Landinn
20.15 Downton Abbey (5:8)
21.10 Jón Múli Árnason Jón Múli var
heimilisvinur landsmanna um áratuga
skeið sem útvarpsþulur, dagskrárgerðarmaður og djassunnandi. Hann var líka
þjóðkunnur fyrir lög sín eða söngdansa
eins og hann kaus að kalla þau. Í þáttabrotum frá liðnum árum flytur fjöldi
listamanna tónlist hans.
22.10 Sunnudagsbíó - Líttu á mig
(Comme une image) Frönsk verðlaunamynd frá 2004. Lolita er rúmlega tvítug
og hefur fallega söngrödd. Hún hefur þó
áhyggjur af útliti sínu og holdafari.
00.00 Silfur Egils (e)
01.20 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

13.20 Nágrannar

Hómer bíður spenntur eftir upphafi nýs
tímabils í XFL þar til tilkynning berst um
andlát Abrahams Simpson.
17.20 Íslenski listinn
17.45 Sjáðu
18.10 Game Tíví
18.35 American Dad (17:19) Stan er
útsendari CIA og er því alltaf til taks í
baráttunni gegn ógnum heimsins. Fjölskylda hans er ekki eins og aðrar fjölskyldur því að á heimilinu búa m.a kaldhæðin geimvera og þýskumælandi fiskur.
19.00 Friends (13:24) Joey kvelst yfir
leyndum tilfinningum sínum í garð Rachel en Monica misskilur þetta allt saman
og heldur að hann sé ástfanginn af
Phoebe. Ross og Rachel samþykkja að fá
ekki að vita kyn barnsins og Chandler er
kynntur fyrir undraheimi freyðibaðsins.
19.25 Simpson-fjölskyldan (1:23) Tíunda þáttaröðin um Simpson-fjölskylduna óborganlegu og hversdagsleika
hennar.
19.50 The Cleveland Show (17:21)
20.15 Suburgatory (18:22) Ný gamanþáttaröð um raunir unglingsstúlku sem
er ósátt við flutning úr borg í úthverfi.
20.40 Privileged (17:18) Bandarísk þáttaröð um unga konu með stóra
drauma. Hún fær vinnu hjá forríkri fjölskyldu sem einkakennari tvíburasystra
sem eru ofdekraðar og gjörspilltar.
21.25 Game Tíví
21.50 American Dad (17:19)
22.15 The Cleveland Show (17:21)
22.40 Suburgatory (18:22)
23.05 Privileged (17:18)
23.50 Tónlistarmyndbönd frá Popptíví

08.10 Rachael Ray (e)

11.05 Völundur - nýsköpun í iðnaði

frá spennandi golfmóti þar sem úrvalslið
Evrópu og Asíu eigast við.
14.00 Tvöfaldur skolli Golfíþróttin
skoðuð frá ýmsum sjónarhornum.
14.40 Being Liverpool
15.30 The Royal Trophy 2012
17.50 Spænski boltinn: Real Madrid
- Espanyol BEINT
19.50 Spænski boltinn: Barcelona At. Madrid BEINT
22.00 Árni í Cage Contender 15 Útsending frá keppni í blönduðum bardagalistum sem fram fór í Belfast á
Norður-Írlandi laugardaginn 20. október
2012. Árni Ísaksson mætti Englendingnum Wayne Murray í einum af stærstu
bardögum kvöldsins en auk þess voru
margir flottir bardagar á dagskrá.
23.10 Spánn: Real Madrid - Espanyol

11.45 Just Wright
13.30 Nanny McPhee
16.50 Just Wright
18.30 Nanny McPhee
20.10 Knight and Day
22.00 The A Team
00.00 Surfer, Dude
01.25 Knight and Day
03.15 The A Team

ÚTVARP

FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

13.45 The X-Factor (25:27)
14.30 Dallas (10:10)
15.15 Modern Family (3:24)
15.40 Týnda kynslóðin (14:24)
16.10 Eldsnöggt með Jóa Fel
16.45 60 mínútur Glænýr þáttur í virt-

ustu og vinsælustu fréttaskýringaþáttaröð í heimi þar sem reyndustu fréttaskýrendur Bandaríkjanna fjalla um mikilvægustu málefni líðandi stundar og taka
einstök viðtöl við heimsþekkt fólk.
17.35 Jóladagatal Skoppu og Skrítlu
(10:24) (11:24) (12:24) (13:24) (14:24)
(15:24)
18.10 Jóladagatal Skoppu og Skrítlu
(16:24)
18.30 Fréttir Stöðvar 2
19.00 Um land allt Kristján Már Unnarsson leggur land undir fót og heimsækir áhugavert fólk.
19.30 Mark Zuckerberg - Inside
Facebook Athyglisverð heimildarmynd
um ógnarvinsæla fyrirbærið Facebook
og er saga þess hér rakin á ítarlegan og
áhugaverðan hátt frá upphafi til dagsins í dag.
20.25 The Mentalist (4:22) Fimmta
þáttaröð af þessum sívinsælu þáttum
um Patrick Jane, sjálfstætt starfandi ráðgjafa rannsóknarlögreglunnar í Kaliforníu. Hann á að baki glæsilegan feril
við að leysa flókin glæpamál með því
að nota hárbeitta athyglisgáfu sína. En
þrátt fyrir það nýtur hann lítillar hylli
innan lögreglunnar.
21.15 Homeland (11:12)
22.10 Boardwalk Empire (6:12) Þriðja
þáttaröð af þessari margverðlaunuðu
seríu sem skartar Steve Buscemi í hlutverki stórkallsins Nucky Thompson, sem
réði lögum og lofum í Atlantic City á
bannárunum snemma á síðustu öld.
23.10 60 mínútur
00.00 The Daily Show: Global Edition (40:41)
00.25 Covert Affairs (2:16)
01.10 The Newsroom (10:10)
02.10 Enid
03.35 The Russell Girl
05.10 The Mentalist (4:22)
05.55 Fréttir
FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1

08.15 Norwich - Wigan
09.55 Newcastle - Man. City
11.35 Man. Utd. - Sunderland
13.15 Tottenham - Swansea BEINT
15.20 Premier League World

Skemmtilegur þáttur þar sem stjörnurnar í ensku úrvalsdeildinni eru heimsóttar.
15.50 WBA - West Ham BEINT
18.00 Sunnudagsmessan
19.15 Liverpool - Aston Villa
20.55 Sunnudagsmessan
22.10 Tottenham - Swansea
23.50 Sunnudagsmessan
01.05 WBA - West Ham
02.45 Sunnudagsmessan

18.10 Doctors (88:175)
07.00 Barnatími Stöðvar 2

18.50 Jóladagatal Skoppu og Skrítlu

08.00 Krakkarnir í næsta húsi

(16:24)
19.00 Ellen (59:170)
19.45 Viltu vinna milljón?
20.30 Cold Case (10:23)
21.15 The Sopranos (5:13)
22.10 Viltu vinna milljón?
22.55 Cold Case (10:23)
23.40 The Sopranos (5:13)
00.35 Tónlistarmyndbönd frá Popptíví

08.45 Tricky TV (15:23) (16:23)
09.30 Villingarnir
09.55 Ævintýri Tinna
10.40 Svampur Sveinsson
11.05 Könnuðurinn Dóra
11.55 Doddi litli og Eyrnastór
12.10 Ofurhundurinn Krypto
13.00 Stöð 2 Krakkar - barnatími

FM 95,7 FM957
FM 96,3 FM Suðurland

FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið

FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga

GLEÐILEG JÓL
DÝNUR OG KODDAR

T
Tempur
heilsukoddar
Verð frá kr. 15.120

DecjcVgib^i^a_aV/&*#YZhaVj#&&"&,&+#YZh#&("&,
&,#"'%#YZh#&%"&.'&#"'(#YZh#&%"''')#YZh#&%"&'

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

11.35 The Bachelor (5:12) (e)
13.05 30 Rock (17:22) (e)
13.30 A Gifted Man (16:16) (e)
14.20 House (13:23) (e)
15.10 GoldenEye (e)
17.20 Last Resort (4:13) (e)
18.10 Survivor (7:15) Einn vinsæl-

asti þáttur SkjásEins frá upphafi snýr
nú aftur. Að þessu sinni verða keppendur að þrauka á Samóa eyjum, allt þar til
einn stendur uppi sem sigurvegari.
19.00 Rolling Stones 50th Anniversary Concert Stærsta rokkhljómsveit
allra tíma stígur á svið í New York borg
og tryllir lýðinn á tónleikum sem fagna
50 ára starfsafmæli þessarar sannarlegu
ódauðlegu sveitar.
22.00 Dexter (8:12) Raðmorðinginn
viðkunnanlegi Dexter Morgan snýr aftur.
Dexter segir Debru ekki frá nýju sambandi sínu sem á eftir að draga dilk á
eftir sér.
23.00 Combat Hospital (2:13) Spennandi þáttaröð um líf og störf lækna og
hermanna í Afganistan. Þáttunum hefur
verið líkt við Grey‘s Anatomy og Private
Practice.
23.50 Sönn íslensk sakamál (7:8) (e)
00.20 House of Lies (9:12) (e)
00.45 In Plain Sight (12:13) (e)
01.30 Combat Hospital (2:13) (e)
02.20 Excused (e)
02.45 Pepsi MAX tónlist

06.00 ESPN America 07.15 PNC Challenge 2012
(1:2) 09.15 Solheim Cup 2011 (3:3) 16.00 PNC
Challenge 2012 (1:2) 18.00 Ryder Cup Official
Film 2002 20.00 PNC Challenge 2012 (2:2) 23.00
PNC Challenge 2012 (2:2) 02.00 ESPN America

14.00 Heilsuþáttur Jóhönnu 14.30 Golf 15.00
Frumkvöðlar 15.30 Eldhús meistranna 16.00
Hrafnaþing 17.00 Græðlingur 17.30 Svartar tungur 18.00 Sigmundur Davíð 18.30 Tölvur tækni og
vísindi 19.00 Fiskikóngurinn 19.30 Vínsmakkarinn
20.00 Hrafnaþing 21.00 Auðlindakista 21.30
Perlur úr myndasafni 22.00 Hrafnaþing 23.00
Randver 23.30 Eldað með Holta

FM 100,5 Kaninn
FM 102,9 Lindin
FM 102,2 Útvarp Latibær FM 105,5 Útvarp Boðun

JÓLAGJAFIRNAR fást hjá okkur!

Alvöru
dúnsængur
Verð frá
kr. 37.900

10.15 Dr. Phil (e)

TempraKON
dúnsokkar
Verð frá
kr. 5.990

Faxafeni 5, Reykjavik og Skeiði 1, Ísafirði
Hb^*---),,lll#WZigVWV`#^h

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

YAMAHA RESTIO

– Einstök hljómfegurð

PIPAR\TBWA · SÍA · 123317

Restio er ný upplifun í hljóði og
hönnun frá Yamaha. Restio vekur
fyrst athygli fyrir ﬂott útlit og
síðan fyrir frábæran hjómburð

· iPod / iPhone vagga
· Geislaspilari
· FM útvarp

þegar tónlistin er sett í gang.
· Vekjaraklukka

Ný sending komin

· Hægt að tengja MP3 spilara

- allir litir

· USb 2.0 tengi

-yODWLOERê
kr. 129.995
Verð áður:
kr. 149.995

Restio getur staðið á gólﬁ eða hangið á vegg.
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Stöð 2 kl. 21.15
Limitless
Bradley Cooper og Robert
De Niro leika aðalhlutverkin í spennumyndinni
Limitless sem Stöð 2 sýnir
í kvöld. Hún fjallar um rithöfund sem öðlast ómannlega hæﬁleika eftir að hann
tekur að innbyrða nýtt eiturlyf.
Aukaverkanirnar eru þó ekki
eins jákvæðar.

Trespass

Elf

Hesher

SKJÁR 1 KL. 22.45 Spennumynd
þar sem Nicolas Cage og Nicole
Kidman fara með aðalhlutverkin.
Þau leika hjónin efnuðu Kyle og
Söruh Miller, sem virðast eiga allt
til alls, en fjölskyldulíﬁð er þó ekki
eins fullkomið og virðist. Þegar ræningjar halda þeim í gíslingu breytist
ýmislegt.

STÖÐ 2 KL. 19.35 Will Ferrell fer
hér með hlutverk Buddy, sem elst
upp meðal álfa jólasveinsins. Þegar
Buddy er orðinn fullorðinn og margfalt stærri en hinir álfarnir á Norðurpólnum er honum tilkynnt um þann
skelﬁlega sannleika að hann sé ekki
álfur. Hann neyðist því til að hverfa
aftur til mannheima.

RÚV KL. 22.30 Joseph GordonLevitt leikur hér anarkistann Hesher,
sem tekur sér búfestu í bílskúr hjá
feðgum sem nýlega misstu fjölskyldumóðurina í bílslysi. Fyrr en
varir er Hesher orðinn fastur liður í
heimilishaldi feðganna, sem höfðu
þó aldrei boðið honum inn í líf sitt,
og hjálpar þeim í gegnum sorgina.

10%

5,2

84%

6,8

54%

7,0

06.30 Árla dags 06.36 Bæn 06.40 Veðurfregnir
07.00 Fréttir 07.03 Útvarpsperlur: Sigurður Gísli
Sigurðsson landlæknir 08.00 Morgunfréttir 08.05
Norðurslóð 09.00 Fréttir 09.03 Út um græna grundu
10.00 Fréttir 10.05 Veðurfregnir 10.15 Kvika 11.00
Vikulokin 12.00 Hádegisútvarp 12.20 Hádegisfréttir
12.45 Veðurfregnir 13.00 Flakk 14.00 Til allra
átta 14.40 Matur er fyrir öllu 15.30 Tungubrjótur
16.00 Síðdegisfréttir 16.05 Albúmið: Joni Mitchell
- Ladies of the Canyon 17.35 Íslendingasögur:
Ólafur Páll Torfason 18.00 Kvöldfréttir 18.17 Guð
reykir Havana vindla: Yves Montand (2.4) 18.50
Veðurfregnir 19.00 Laugardagskvöld með Svavari
Gests (11.21) 20.00 Prússland - Ris og fall járnríkis: Borgarar, verkamenn og prússneski jarðeigendaaðalinn (5.6) 21.00 Tríó 22.00 Fréttir 22.05
Veðurfregnir 22.10 Orð kvöldsins 22.15 Fyrr og nú:
íslenskar glæpasögur 23.15 Stefnumót: Gömul og
ný jólalög 00.00 Fréttir 00.05 Næturútvarp Rásar 1

SKJÁREINN

STÖÐ 2
08.00 Morgunstundin okkar

07.00 Barnatími Stöðvar 2

09.00 The Royal Trophy 2012 BEINT

17.00 Simpson-fjölskyldan (12:22)

06.00 Pepsi MAX tónlist

11.00 Á tali við Hemma Gunn (e)

11.15 Glee (7:22)

17.25 The Couger (4:8) Raunveruleika-

10.40 Rachael Ray (e)

11.50 Útsvar (Ísafjarðarbær - Akureyri) (e)

12.00 Bold and the Beautiful
12.40 Bold and the Beautiful

13.20 EM í handbolta BEINT frá fyrri

13.20 Bold and the Beautiful

þáttur um þroskaða konu sem verður umkringd ungum mönnum sem
þurfa að keppa um athygli hennar með
ýmsum hætti.
18.10 Íslenski listinn
18.35 Sjáðu
19.00 Friends (12:24) Rachel tekur að
sér að þjálfa Joey fyrir stefnumót en það
kemur þeim báðum á óvart hversu vel
þeim kemur saman.
19.25 The Simpsons (23:23)
19.50 Hart of Dixie (14:22) Rachel Bilson leikur ungan lækni og stórborgarstúlku sem neyðist til að taka að sér
vinnu í smábæ í Alabama. Þar sem lífið
er allt öðruvísi en hún á að venjast.
20.35 The Cougar (4:8) Skemmtilegur
raunveruleikaþáttur frá þeim sem sömu
og gerðu The Bachelor en hér er um að
ræða þroskaða konu sem er í aðalhlutverkinu. Hún verður umkringd ungum
mönnum sem þurfa að keppa um athygli hennar með ýmsum hætti. Markmiðið er að hún muni svo að lokum
finna sálufélaga sinn.
21.20 Gossip Girl (9:10) Líf fordekruðu
unglinganna á Manhattan virðist auðvelt
þar sem þeir hafa allt til alls en valdabarátta, metnaður, öfund og fjölskylduog ástarlíf þeirra veldur þeim ómældum
áhyggjum.
22.00 Hart of Dixie (14:22)
22.40 The Couger (4:8)
23.25 Gossip Girl (9:10)
00.05 Tónlistarmyndbönd frá Popptíví

12.05 Dr. Phil (e)

12.50 Landinn (e)

frá spennandi golfmóti þar sem úrvalslið
Evrópu og Asíu eigast við.
14.00 Grænland Farið verður á framandi slóðir að þessu sinni og Grænland
heimsótt og skoðað hvernig er að veiða
hjá þessari nágrannaþjóð.
14.35 OK búðarmótið
15.15 Enski deildarbikarinn. Bradford City - Arsenal Útsending frá leik í
8-liða úrslitum.
17.40 Enski deildarbikarinn: Swansea - Middlesbrough Útsending frá
leik í 8-liða úrslitum.
19.25 La Liga Report
20.00 The Royal Trophy 2012
01.00 Box: Andre Berto - Robert Guerrero

undanúrslitaleiknum á EM kvenna í Serbíu.
15.10 Íþróttaannáll 2012 (e)
15.50 EM í handbolta BEINT frá seinni
undanúrslitaleiknum á EM kvenna í Serbíu.
17.35 Jóladagatalið
17.36 Hvar er Völundur?
17.42 Jól í Snædal
18.07 Turnverðirnir (4:10)
18.22 Táknmálsfréttir
18.30 Úrval úr Kastljósi
18.54 Lottó
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.40 Ævintýri Merlíns (6:13) (The
Adventures of Merlin IV)
20.30 Hraðfréttir
20.40 Lærisveinn galdrakarlsins (The
Sorcerer‘s Apprentice) Galdrameistarinn Balthazar Blake ræður sér aðstoðarmann til að reyna að verja New York
fyrir erkióvini sínum. Leikstjóri er Jon
Turteltraub og meðal leikenda eru Nicolas Cage, Jay Baruchel og Alfred Molina.
Bandarísk bíómynd frá 2010.
22.30 Hesher (Hesher) Atriði í myndinni eru ekki við hæfi ungra barna.
00.15 Í lausu lofti (Up in the Air) Hagræðingarsérfræðingur sem er mikið á
ferðinni lendir í því að fyrirtækið sem
hann vinnur hjá kyrrsetur hann á afar
óheppilegum tíma. Leikstjóri er Jason
Reitman og meðal leikenda eru George
Clooney, Vera Farmiga og Anna Kendrick.
02.00 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

15.10 2 Broke Girls (2:24)
15.35 Jamie’s Family Christmas
16.00 ET Weekend Fremsti og fræg-

asti þáttur í heimi þar sem allt það
helsta sem gerðist í vikunni í heimi fína
og fræga fólksins er tíundað á hressilegan hátt.
16.50 Íslenski listinn
17.20 Game Tíví
17.50 Sjáðu
18.20 Jóladagatal Skoppu og Skrítlu
(15:24)
18.30 Fréttir Stöðvar 2

07.45 Sunderland - Reading

18.47 Íþróttir
18.56 Heimsókn Sindri Sindrason

heimsækir sannkallaða fagurkera sem
opna heimili sín fyrir áhorfendum.
19.13 Lottó
19.23 Veður
19.35 Elf Bráðfyndin jólamynd fyrir alla
fjölskylduna.
21.15 Limitless
23.05 The Imaginarium of Doctor
Parnassus Stórkostleg ævintýramynd
eftir Terry Gilliam úr Monty Pythongenginu. Myndin fjallar um ferðaleikhús sem setur á svið afar metnaðarfullar
sýningar í hverri höfn, svo ekki sé meira
sagt. Meðal leikenda eru Heath Ledger,
Christopher Plummer, Johnny Depp,
Colin Farrel, Jude Law og Tom Waits.
01.15 Second Sight Magnþrungin og
áleitin spennumynd. Ógnvænlegir atburðir í fortíð Jennýjar ásækja hana og
hún verður þess áskynja að hún geti
mögulega komið í veg fyrir að álíka viðburður endurtaki sig í náinni framtíð.

11.40 Mad Money
13.25 Artúr og Mínímóarnir
15.10 Her Best Move

02.45 Sleepers Fjórir piltar ólust upp
í illræmdu hverfi í New York og lentu á
heimili fyrir vandræðabörn. Vörðurinn
þar var miskunnarlaus og misnotaði og
píndi drengina. Mörgum árum síðar voru
þeir saman á kaffihúsi og þar sáu þeir
fangavörðinn á næsta borði.

16.50 Mad Money
18.35 Artúr og Mínímóarnir
20.20 Her Best Move
22.00 Brüno
23.25 Run Fatboy Run
01.05 The Marine 2
02.40 Brüno
04.10 Run Fatboy Run

ÚTVARP

13.45 The X-Factor (24:27)

FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

09.25 Fulham - Newcastle
11.05 Premier League Review Show

2012/13 Sýndar eru svipmyndir frá
öllum leikjunum í ensku úrvalsdeildinni.
12.00 Premier League Preview Show
2012/13 Hitað upp fyrir leiki helgarinnar í ensku úrvalsdeildinni. Viðtöl við leikmenn og þjálfara liðanna og spáð í spilin fyrir leikina sem eru framundan.
12.30 Newcastle - Man. City BEINT
14.45 Liverpool - Aston Villa BEINT
17.15 Man. Utd. - Sunderland
18.55 Stoke - Everton
20.35 QPR - Fulham
22.15 Norwich - Wigan
23.55 Liverpool - Aston Villa

18.10 Doctors (87:175)

14.55 Top Chef (2:15) (e)
15.40 Parks & Recreation (7:22) (e)
16.05 Happy Endings (7:22) (e)
16.30 The Good Wife (5:22) (e)
17.20 The Voice (14:15) (e)
19.00 Minute To Win It (e) Einstakur

skemmtiþáttur undir stjórn þúsundþjalasmiðsins Guy Fieri. Þátttakendur fá tækifæri til að vinna milljón dollara með því
að leysa þrautir sem í fyrstu virðast einfaldar. Daniella og Celia halda áfram að
reyna og nýliðarnir Omar og Gabriella fá
einnig sitt tækifæri.
19.45 The Bachelor (5:12) Rómantísk
þáttaröð um piparsvein sem er í leit að
hinni einu sönnu ást. Loks er komið að
utanlandsferð sem að þessu sinni endar
í Puerto Rico með hópstefnumótum, einstaklingsstefnumótum og allsherjar kokteilpartíi.
21.15 A Gifted Man (16:16) Athyglisverður þáttur um líf skurðlæknis sem
umbreytist þegar konan hans fyrrverandi deyr langt fyrir aldur fram og andi
hennar leitar á hann. Michael rekst á
gamlan vin sem glímir við erfið veikindi.
22.00 Ringer (16:22) Bandarísk þáttaröð um unga konu sem flýr örlögin og
þykist vera tvíburasystir sín til þess að
sleppa úr klóm hættulegra glæpamanna.
Siobhan beitir blekkingum til þess að ná
sínu fram þegar hún þykist vera systir sín.
22.45 Trespass
00.20 Overboard (e)
02.15 Excused (e)
02.40 Ringer (16:22) (e)
03.30 Pepsi MAX tónlist

18.50 Jóladagatal Skoppu og Skrítlu
07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.00 Krakkarnir í næsta húsi
08.45 Tricky TV (13:23) (14:23)
09.30 Villingarnir
09.55 Ævintýri Tinna
10.40 Brunabílarnir
11.05 Könnuðurinn Dóra
11.55 Doddi litli og Eyrnastór

05.10 ET Weekend

12.10 Ofurhundurinn Krypto

05.50 Fréttir

13.00 Stöð 2 Krakkar - barnatími

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1

14.05 Kitchen Nightmares (9:17) (e)

FM 95,7 FM957
FM 96,3 FM Suðurland

FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið

(15:24)
19.00 Ellen (58:170)
19.45 Tekinn
20.15 Næturvaktin
20.45 Réttur (4:6)
21.35 NCIS (10:24)
22.20 Tekinn
22.50 Næturvaktin
23.20 Réttur (4:6)
00.10 NCIS (10:24)
00.55 Tónlistarmyndbönd frá Popptíví
FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga

06.00 ESPN America 08.00 Solheim Cup 2011
(2:3) 16.00 World Challenge 2012 (4:4) 21.00
PNC Challenge 2012 (1:2) 23.00 PNC Challenge
2012 (1:2) 01.00 ESPN America

17.00 Randver 17.30 Eldað með Holta 18.00
Hrafnaþing 19.00 Randver 19.30 Eldað með
Holta 20.00 Hrafnaþing 21.00 Græðlingur 21.30
Svartar tungur 22.00 Sigmundur Davíð 22.30
Tölvur tækni og vísindi 23.00 Fiskikóngurinn
23.30 Vínsmakkarinn 00.00 Hrafnaþing

FM 100,5 Kaninn
FM 102,9 Lindin
FM 102,2 Útvarp Latibær FM 105,5 Útvarp Boðun

ERTU AÐ LEITA AÐ GJÖF? Jólagjafir fyrir lifandi heimili!
FYRIR
YRIR GRILLARANN
GRILLARAN
Pensilsett.
P
ensilsett. Svart eða hví
hvítt
Verð KR. 3.990

VEGGK
GKLUKKA Þve
Þvermál 100
0 cm Verð KR.

OPNUNARTÍMI:

14.990

BUDDHA
HA höfuð króm
Verð frá KR. 5.990

BÓK
KS
KSTAFIR
Frráá A-Ö
A
Verð KR.
KR 990

BODUM
ODUM Kafﬁkanna :
8 bolla kr. 9.990 / 4 bolla kr. 8.990
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ÁRATUGUR ÖFGANNA

ÍSL A N D Í A L DA N N A R Á S

Árin sem aldrei mega gleymast
Fyrsti áratugur 21. aldarinnar var ævintýralegt tímabil hér á landi
svo ekki sé meira sagt. Hér er öllum helstu merkisviðburðum
gerð ítarleg skil en ýmsum veigaminni þáttum, skondnum
eða skelfilegum, jafnframt haldið til haga.
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MEIK SPILAR LÖG KISS

CRASS Á HANDLEGGINN

BORÐTENNIS EÐA BILJARÐ

Íslenska Kiss-heiðurshljómsveitin
sem sett var á fót í kjölfar stofnunar aðdáendaklúbbsins Kiss Army
Iceland hefur hlotið nafnið MEIK
samkvæmt tillögu frá Braga Valdimar
Skúlasyni Baggalúti. Meðlimir í
MEIK eru reynsluboltar úr tónlistarbransanum, þeir Eiður Arnarsson
úr Todmobile, Einar Þór
Jóhannsson úr Dúndurfréttum, Jóhann
Hjörleifsson úr Sálinni,
Jón Elvar Hafsteinsson úr Delize
Italiano, Þráinn
Árni Baldvinsson
úr Skálmöld og
Magni Ásgeirsson.

Húðflúrarinn Fjölnir Geir Bragason
kom á skrifstofu Jóns Gnarr borgarstjóra í gær til að skreyta hann nýju
húðflúri. Jón lét flúra skjaldarmerki
Reykjavíkur á vinstri framhandlegg
sinn fyrir rúmum tveimur árum, en
að þessu sinni lét hann setja nafn og
merki bresku pönksveitarinnar Crass á hægri handlegg.
Í spurningatíma á vefnum
Reddit í vikunni sagði Jón
einmitt að Crass væri að
hans mati besta pönkhljómsveit allra tíma.
Þá er bara að vona
að ekki hlaupi illt í
listaverkið eins og
síðast.

Jólaglögg Rithöfundasambandsins
var haldið í Gunnarshúsi á
Dyngjuvegi á fimmtudagskvöld.
Fjöldi manns kom þar saman og
að loknu glögginu fór hluti hópsins
heim til Hallgríms Helgasonar, sem
býr í nágrenninu. Þar voru pantaðar pitsur og skáldin
skemmtu sér við
borðtennisleik.
Prógrammið hefur
ekki átt við alla rithöfundana því Þórarinn
Leifsson, Eiríkur
Örn Norðdahl
og fleiri héldu
á Bar 46 og
spiluðu þar
biljarð. - þeb

„Öll viljum við
vera elskuð af
einhverjum.
Þegar ég horfi
yfir farinn veg
finnst mér eins
og ég hafi aldrei
upplifað það.“
STÓRLEIKARINN
SEAN PENN
UM MISHEPPNAÐ
ÁSTALÍF SITT.
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Humar Linduson Eldjárn gefur út sína fyrstu plötu í dag. Platan heitir Hvílíg plada
fyrir Humar! og inniheldur leikin atriði og tónlist, en Humar þykir fær söngvari.
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„Humar ákvað að gefa út litla
hljómplötu fyrir jólin. Hún
inniheldur lítil leikin atriði
með honum sjálfum og eitthvað af tónlist og söng,“ segir
uppistandarinn Ari Eldjárn um
væntanlega hljómplötu Humars
Lindusonar Eldjárn. Platan
ber titilinn Hvílíg plada fyrir
Humar! og kemur út í dag.
Humar varð landsþekktur á
skömmum tíma fyrir skemmtilegar færslur á Facebook og
frægt er orðið þegar hann þakkaði öllum fimmþúsund vinum
sínum fyrir vináttuna í þriggja
klukkustunda langri ræðu.
Humar gefur plötuna út sjálfur og hannar að auki umslag
hennar.
„Humar langaði að láta til sín
taka á þessum vettvangi. Hann
hefur átt gott ár og vinir hans
hafa verið duglegir að spjalla
við hann á Facebook og hann
langaði að segja smá sögu af
sjálfum sér sem sýnir hans
líðan og þær hræringar sem
eiga sér stað í lífi hans,“ útskýrir Ari.
Áður en Humar hófst handa
við verkið kom hann sér upp
hljóðveri á heimili Ara og Lindu
Guðrúnar Karlsdóttur í Vesturbæ Reykjavíkur og er platan að
mestu tekin upp þar.
Að sögn Ara gæti platan hugsanlega verið undanfari annarra
og stærri verkefna. „Hann er
mjög sáttur á Facebook og tekur
upp einstaka hljóðsketsa, en
hann verður metnaðarfyllri með
hverju verkefninu og því aldrei
að vita með framhaldið.“
Hvílíg plada fyrir Humar!
mun fást í verslunum Eymundssonar og á heimasíðu Humars á
Facebook.
sara@frettabladid.is

FAGNA ÚTGÁFU Ari Eldjárn liðsinnti Humri við útgáfu fyrstu hljómplötu hans.

Platan kemur út í dag.
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Humar efnilegur söngvari
Af hverju hvíldi þessi leynd yfir plötuútgáfunni? Humar gera
leinndamál! tá Humar sbenntur! svo Humar seija allt í einu!
Humar lúmmsgur!
Er þetta jólagjöfin í ár? Já! tessi vera jólagjövin! Humar
seda tennan í búdina! tá kansgi vinir hans Humar kauba
tennan! hvílíg sbenna firi Humar!!
Hvernig eru þínar jólahefðir? Humar labba í fjöruni og
síngja jólalaujin! Humar líga seda sgraud med ljósum
á búginn! tá Humar blikka! Humar glæsilegur!
Ertu góður söngvari? Já! Humar mjö flínkur! sdundum
Humar síngja tvísaung! tessi mjö ervidur! tá Humar
síngja tvær raddir í einu! hvílígir hævileigar firi Humar!

Stefán Máni hlaut Tindabikkjuna
Glæpafélag Vestfjarða afhenti verðlaunin í gærkvöldi. Húsið hefur selst afar vel.
Stefán Máni hlýtur Tindabikkjuna í ár fyrir skáldsögu
sína Húsið. Glæpafélag Vestfjarða veitir verðlaunin á
hverju ári fyrir bestu íslensku glæpasöguna.
Athöfnin var haldin á Bræðraborg á Ísafirði í gærkvöldi þegar hið árlega glæpakvöld félagsins var
haldið. Það var Hlynur Snorrason, yfirlögregluþjónn
á Ísafirði, sem afhenti verðlaunin. Listakonan Dagný
Þrastardóttir hannaði verðlaunagripinn. Stefán Máni
hlaut einnig aukaverðlaun fyrir mesta illmennið og
var þetta í fyrsta sinn sem þau verðlaun voru veitt.
Húsið hefur hlotið góðar viðtökur bæði á meðal
gagnrýnenda og almennings. Fyrsta upplag bókarinnar var fimm þúsund eintök og er það uppselt. Nú
þegar er búið að selja tæp eitt þúsund eintök af næstu
prentun en heildarupplagið hljóðar upp á tæp níu þúsund eintök. Þessu til samanburðar seldist síðasta bók
Stefáns Mána í um fimm þúsund eintökum.
Glæpafélag Vestfjarða veitti fyrstu Tindabikkjuna árið 2010, en þau hlaut Yrsa Sigurðardóttir fyrir
bókina Ég man þig. Hún hlaut einnig verðlaunin í
fyrra, fyrir Brakið. Í Glæpafélaginu eru þau Anna
Sigríður Ólafsdóttir, Ársæll Níelsson, Elfar Logi
Hannesson, Íris Jónsdóttir og Matthildur Helgadóttir
Jónudóttir.
- fb

SIGURVEGARI Stefán Máni hlaut Tindabikkjuna í ár fyrir

skáldsöguna Húsið.
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Logi Bergmann Eiðsson
46 ára fréttamaður og hrekkjalómur.
Maki: Svanhildur Hólm Valsdóttir.
Börn: Sjö.
Þér finnst fallegt að hlæja að
óförum annarra, hví er það?
Bara. Ég er padda.
Finnst þér ekki nóg af illsku og
mannvonsku í heiminum?
Jú, reyndar. Og alvöru hrekkir
snúast ekki um illsku og mannvonsku, heldur eru í raun frumstæð en samt falleg leið til að tjá
vináttu og hlýhug.
Ætti fólk ekki að vera búið að
þroskast upp úr hrekkjum um tíu
ára aldurinn?
Ég minni á að ég táraðist af hlátri
yfir prumpuvél í síðustu viku. Ég
er greinilega seinþroska.
Hver er markhópur bókarinnar
Handbók hrekkjalómsins?
Allir. Það er hollt að hrekkja
og hressandi, sérstaklega ef
menn styðjast við tíu siðareglur
hrekkjalómsins. Svo er þetta
úrvals klósettbók.
Hafa fórnarlömb þín brugðist
ókvæða við hrekkjunum?
Já. Það getur verið skemmtilegt. Svo fremi sem maður særir
engan. Það er óstuð.

Mest lesið
1
2
3
4

Síld veður á land í Kolgrafaﬁrði
Í varðhald fyrir hrottalega árás
„Ég hef aldrei séð annað eins“
Íslenskar stúlkur plötuðu ferðamann
úr fötunum
5 Harmleikur í Connecticut–ein versta
skotárás í sögu Bandaríkjanna
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Guðlaugur A Magnússon
Skólavörðustíg 10
101 Reykjavík
s. 562 5222
www.gam.is
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DREIFING: dreifing@postdreifing.is
EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060

LÍFIÐ

Meiri Vísir.
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