8%

64%
Yfirburðir
Fréttablaðsins
staðfestir!

Lesa bara
Morgunblaðið

Auglýsing í Fréttablaðinu nærr
til yfir 92% lesenda blaðanna

Lesa bæði
Fréttablaðið og
Morgunblaðið

Lesa bara
Fréttablaðið

SKOÐUN Teitur Guðmundsson segir
þá vera aumingja sem steli af leiðum í
kirkjugörðum. 19

MENNING Nýtt myndband við lagið
Myself eftir Hjaltalín verður frumsýnt
á morgun. 54

SPORT Aron Jóhannsson segir samkeppnina um framherjastöðuna hjá Íslandi meiri en hjá Bandaríkjunum. 46

92%

28%

Prentmiðlakönnun Capacent Gallup. 18-49 ára á höfuðborgarsvæðinu.
u Meðallestur á tölublað, jan.-júní
jan
2012.
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Samþykkt sem leyfir hænur
tilbúin hjá borgaryfirvöldum
Ef borgaryfirvöld fallast á útfærslu Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur má halda hænsn í íbúðarhverfum. Meðal
skilyrða er samþykki nágranna og að rottur nái ekki í hænsnafóðrið. Halda má fjórar hænur en alls enga hana.
DÝRAHALD Borgaryfirvöld skoða nú

Vilja að samningar haldi
Samtök atvinnulífsins munu ekki eiga
frumkvæði að uppsögn kjarasamninga en segja hækkun launa ekki
raunhæfan kost. 4
Prestar kortleggja pílagrímsleið
Þrír prestar og kirkjubóndi undirbúa
merkingu 120 kílómetra pílagrímsleiðar frá Andakíl í Skálholt. 2
Stærstu kaflarnir eftir í sumar
Viðræður um sex kafla í aðildarviðræðum Íslands og ESB hefjast í dag.
Fjórir í viðbót næsta sumar og þá eru
sjávarútvegur og landbúnaður eftir. 6
Bann við byssum Enn á ný eru
deilur um byssueign almennings
hafnar í Bandaríkjunum. 8

hvort leyft verði að halda hænur við
heimahús og fella skilmála um það
inn í nýtt aðalskipulag Reykjavíkur.
Sagt hefur verið frá nokkrum
málum í fjölmiðlum á undanförnum
misserum þar sem nágrannar
kvörtuðu undan hænum á íbúðarlóðum. Hænur eru skilgreindar
sem búfé. Samkvæmt gildandi
reglum er ekki leyft að halda búfé
nema á skilgreindum landbúnaðarsvæði í borgarlandinu. Margir hafa
óskað eftir breytingum á þessu og
fól skipulagsráð Heilbrigðiseftirliti
Reykjavíkur að skoða málið.
Nú liggja fyrir drög að samþykkt
um hænsnahaldið. Verði það að
veruleika munu borgarbúar mega
halda allt að fjórar hænur við hús

Úr drögum að reglum um hænsnahald
➜ Óheimilt er með öllu að halda hana.
➜ Til að fyrirbyggja að rottur komist í fóður skulu ílát vera í
að minnsta kosti 35 sentímetra hæð frá jörðu og um það
bil 60 sentímetra djúp.
➜ Lausaganga hænsna er með öllu óheimil.
➜ Þrífa þarf kofa að minnsta kosti vikulega.

sín en „óheimilt er með öllu að halda
hana,“ segir í drögunum.
Samþykki þarf frá nágrönnum
á aðliggjandi lóðum. Í blokkum og
raðhúsum þarf að auki samþykki
sameigendanna. Hænsnakofarnir
mega ekki standa nær lóðarmörkum en tvo og hálfan metra. Kofarnir verða að vera um tveir fermetrar
fyrir fjórar hænur. Þeim þarf að

fylgja útigerði sem er hænsnhelt
enda verður lausaganga fuglanna
algerlega bönnuð.
Þá þarf að tryggja að meindýr
komist ekki í fóður. „Til að fyrirbyggja að rottur komist í fóður
skulu ílát vera í að minnsta kosti 35
sentímetra hæð frá jörðu og vera
um það bil 60 sentímetra djúp,“
segir í drögunum.

Mikil áhersla er á að hænsnin valdi ekki ónæði vegna hávaða,
ólyktar og óþrifnaðar. „Til að koma
í veg fyrir hávaða ber að hafa myrkur hjá hænsnunum frá klukkan
19.30 til klukkan 7.30 alla daga.“
Í umsögn heilbrigðiseftirlitsins er
minnt á að hænsnahald hafi tíðkast
í Reykjavík fram eftir tuttugustu
öldinni. Hænsnahald sé leyfilegt í
mörgum vestrænum borgum.
„Ljóst er að ef sátt á að nást um
hænsnahald í þéttbýli þurfa að gilda
um það skýrar reglur og það þarf
að vera hægt að stöðva hænsnahald
þar sem það veldur ónæði,“ ítrekar
heilbrigðiseftirlitið og bendir á að
gefa þurfi fólki leiðbeiningar. „Ekki
er hægt að reikna með að allir séu
sérfræðingar í hænsnarækt.“ - gar

Alþjóðlegt mót í Hafnarfirði:

Kasta svifdiski í
húsi Haukanna

18
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ÍÞRÓTTIR Alþjóðlegt mót í frisbee

LÉTTIR TIL Yfirleitt hæg breytileg átt á
landinu í dag, dregur úr úrkomu N-til og
léttir víða til. Hiti í kringum frostmark. 4
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GLERAUGU TIL BÁGSTADDRA Maríanna Jónsdóttir og starfsfólk í Prooptik safnar nú gömlum gleraugum, sem fólk
í fátækari ríkjum heims fær eftir að það hefur fengið sjónmælingu fyrir tilstilli hjálparsamtakanna Vision for all. Síðasti dagur
söfnunarinnar er í dag.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Forseti stefnir að því að ljúka afgreiðslu fjárlagafrumvarps fyrir jól:

Formenn funduðu um þinghlé
L O K K A N D I

Sölutímabil 5.-19. desember
Sölustaðir á

kaerleikskulan.is
S T Y R K TA R F É L A G L A M A Ð R A
O G F AT L A Ð R A

ALÞINGI Formenn stjórnmálaflokkanna funduðu
í gærkvöldi um það hvernig hléi á þingstörfum
Alþingis skyldi háttað. Fundurinn stóð enn þegar
Fréttablaðið fór í prentun.
Fyrr um daginn hafði forseti Alþingis, Ásta
Ragnheiður Jóhannesdóttir, reynt að ná saman um
þinghlé með þingflokksformönnum. Samkvæmt
starfsáætlun fer þingið í jólafrí að loknum þingfundi á morgun og kemur aftur saman 14. janúar.

Ásta Ragnheiður segist enn stefna að því að
þinghlé verði fyrir jól og ekki þurfi að kalla þing
saman á milli jóla og nýárs.
„Ég er vongóð. Við verðum að fara að koma
fjárlagaumræðunni í gegn,“ segir hún. Samþykkja
verður ýmsar breytingar í fjárlögum og bandormi
um ríkisfjármál sem gert er ráð fyrir að taki gildi
um áramótin. Önnur umræða um rammaáætlun
stóð enn yfir þegar blaðið fór í prentun í gær.
- kóp

(svifdiskakasti) verður haldið í
íþróttahúsi Hauka á Ásvöllum í
Hafnarfirði milli jóla og nýárs.
Að því er segir í
tilkynningu verða
þar áttatíu þátttakendur, frá Þýskalandi, Danmörku,
Sviþjóð, Bandaríkjunum, Kanada, Englandi, Portúgal, Sviss, Rússlandi
og Íslandi. Keppendur skiptast í
tíu lið.
Tilgangurinn með mótinu er
sagður annars vegar að gefa
erlendum keppendum tækifæri til að kynnast Íslandi og
hins vegar að styða við bakið á
íslenska frisbee-liðinu, sem berjist í bökkum og fari aldrei á mót
í útlöndum.
Mótið fer fram 29. til 30.
desember og er frítt inn.
- gar
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SPURNING DAGSINS

Ofbeldismaður í varðhaldi vegna gruns um árásir á fimm stúlkur:

Vilja styrkja byggðina:

Líka grunaður um nauðgun

Blönduós vill
sameiningu

LÖGREGLUMÁL Rúmlega þrítug-

Ágústa, er þetta ekki bara fyrir
einhver merkikerti?
„Alls ekki–vilja ekki allir vera
merkilegir?“
Nú gefst fólki kostur á að búa til sín eigin
persónulega frímerki, til dæmis með mynd af
sjálfu sér. Ágústa Hrund Steinarsdóttir er forstöðumaður markaðsdeildar Íslandspósts.

ur maður sem úrskurðaður var
í mánaðarlangt gæsluvarðhald
fyrir helgi er grunaður um fimm
líkamsárásir, fjórar þeirra á ungar
konur, og eina nauðgun. Þetta
kemur fram í varðhaldsúrskurðinum sem Hæstiréttur staðfesti gær.
Maðurinn, Jens Hjartarson, var
handtekinn aðfaranótt fimmtudagsins síðasta fyrir hrottafengna
líkamsárás á átján ára stúlku á
gistiheimili í borginni. Stúlkan
var mjög illa leikin í andliti eftir
árásina.

F ram kemur í varðhaldsúrskurðinum að hann hafi jafnframt borið hníf upp að hálsi
hennar og hótað að drepa hana.
Þessu hefur hann þó neitað.
Jens er fæddur árið 1979 og
hefur hlotið 15 refsidóma frá
árinu 2002. Árið 2003 var hann
dæmdur í sjö ára fangelsi fyrir
tilraun til manndráps og líkamsárásir.
Auk ofbeldisbrotanna fimm og
nauðgunarinnar er maðurinn nú
grunaður um innbrot, þjófnað,
gripdeild og fíkniefnabrot.
- sh

BLÖNDUÓS Bæjarstjórn Blönduóss

Í HALDI YFIR JÓLIN Maðurinn var
leiddur fyrir dómara fyrir helgi.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

vill skoða kosti þess að sveitarfélagið sameinist Húnavatnshreppi. Sveitarfélögin hafi þegar
samstarf um mörg verkefni og hafi
starfað náið saman í mörg ár.
„Því er rökrétt framhald á þeirri
vinnu að skoða með hvaða hætti
sameiginlegt sveitarfélag gæti
tekist á við krefjandi verkefni sem
fram undan eru á næstu árum með
það að markmiðið að styrkja og
efla byggð í Austur-Húnavatnssýslu.“
- gar

Prestar kortleggja og
merkja pílagrímsleið
STEINUM KASTAÐ Ísraelskir landtökumenn köstuðu steinum að palestínskum
bændum, en hermennirnir áttu að stilla til friðar.
NORDICPHOTOS/AFP

Þrír prestar og kirkjubóndi undirbúa merkingu 120 kílómetra pílagrímsleiðar frá
Bæ í Andakíl í Skálholt. Hópurinn hefur efnt til pílagrímsgangna í Borgarfirði.
Fólk nýtur andlegrar upplifunar um leið og það gengur í fótspor forfeðranna.

Til átaka kom milli Palestínumanna og Ísraela í gær:

MENNING „Þú ert leiddur í því

Halda sig við landtökubyggðina
ÍSRAEL, AP Ísraelar sögðu í gær að þeir hygðust halda til streitu áformum sínum um byggingu hundruða húsa í landtökubyggð í austurhluta
Jerúsalem. Verkefnið er hluti af stærri landtökubyggðum sem tilkynnt
var um fyrr í mánuðinum sem viðbrögð við því að Palestína fékk stöðu
áheyrnarríkis hjá Sameinuðu þjóðunum.
Nefnd á vegum innanríkisráðuneytis Ísraels samþykkti í gær skipulag 1.500 íbúða í hverfinu Ramat Shlomo. Ísraelar hafa verið harðlega
gagnrýndir vegna þessara áforma.
Á Vesturbakkanum kom til átaka milli palestínskra bænda og landtökumanna. Þrír Palestínumenn og einn Ísraeli særðust.
- þeb

Sigurjón borgar skuld:

Ölfusingar ítreka tilboð:

Hætt við að
bjóða upp Eiða

Endurvinnsla á
Rauðasandi

FLJÓTSDALSHÉRAÐ Jörðin Eiðar

UMHVERFISMÁL Sorpu og og
öðrum sorpvinnslustöðvum á
Suðvesturlandi og Suðurlandi
sem hafa verið að leita að nýjum
urðunarstað á svæðinu stendur
til boða að setja upp starfsstöð
í Ölfusi. Margar sveitarstjórnir
hafa sagt að þær geti ekki boðið
land undir slíkt.
Kveðst bæjarstjórnin í Ölfusi
ítreka að hún bjóði meðal annars lóð fyrir urðun á Austursandi, um tíu kílómetra fyrir
vestan Þorlákshöfn.
„Skilyrði sveitarfélagsins
fyrir því að sett verði upp
úrvinnslustöð og urðun í
sveitarfélaginu er að strax frá
upphafi verði úrgangur flokkaður og endurnýttur og lífrænn
úrgangur verði ekki urðaður,“
segir bæjarstjórnin.
- gar

á Héraði og byggingar gamla
alþýðuskólans þar voru ekki
boðnar upp í gær eins og til stóð.
Hætt var við
uppboðið eftir
að skuldir voru
gerðar upp.
RÚV greindi frá
þessu í gær.
Kvikmyndaframleiðandinn Sigurjón
SIGURJÓN
Sighvatsson á
SIGHVATSSON
jörðina í gegnum eignarhaldsfélag sem skuldar sveitarfélaginu
Fljótsdalshéraði nokkrar milljónir. Skuldin var komin í vanskil og
að endingu var ákveðið að bjóða
jörðina upp. Sigurjón mun nú
hafa greitt skuldina við sveitarfélagið.
- sh

að ganga til móts við sjálfan þig
og guð,“ segir Elínborg Sturludóttir, sóknarprestur í Stafholti í
Borgarfirði, sem nú skipuleggur
gerð pílagrímsleiðar úr Andakíl í
Biskupstungur.
Séra Elínborg er í áhugamannafélaginu Pílagrímar, sem undirbýr kortlagningu og merkingu
pílagrímsvegar á gamalli þjóðleið frá Bæ í Andakíl yfir að Skálholti. Stofnendur Pílagríma, ásamt
Elínu, eru séra Flóki Kristinsson
á Hvanneyri, séra Geir Waage
í Reykholti og kirkjubóndinn
Karólína Hulda Guðmundsdóttir
á Fitjum.
Hópurinn hefur áður skipulagt
göngur í Borgarfirði og einnig
gengið alla leið í Skálholt. Vegalengdin frá Bæ að Skálholti er 120
kílómetrar og á að skipta henni í
fimm dagleiðir.
Á Bæ var um skeið Benediktsklaustur og skóli á elleftu öld. „Það
var undanfari Skálholts og þannig tengjast staðirnir tveir,“ segir
Elínborg.
Félagið er að leita styrkja frá
ýmsum opinberum aðilum til að
fjármagna verkið. Bæði biskupinn yfir Íslandi og vígslubiskupinn
í Skálholti munu velviljaðir verkefninu.
Pílagrímsgangan á sér fyrirmyndir á borð við leiðina til
Santiago de Compostela á Spáni
og leiðina frá Ósló til Niðarósdómkirkju. Útfærslan hér verður
einmitt að norskri fyrirmynd.
„Við erum öll brennandi í andanum yfir þessu,“ segir Elínborg um
frumkvöðulshópinn. „Það er mjög
vaxandi áhugi á þessu formi af

ÞRÍR AF FORSPRÖKKUNUM Séra Flóki Kristinsson, séra Elínborg Sturludóttir og

séra Geir Waage eru þrjú af fjórum sem stofnuðu félagið Pílagríma í nóvember.
MYND/PILAGRIMAR.IS

trúarlegri upplifun, að fara gangandi í fótspor feðranna.“
Elínborg segir pílagrímsgöngu
snúast um að lifa í æðruleysi, að
sækjast eftir kyrrð og friði og um
einfaldara og hófsamara líf.
„Sannleikurinn er sá að við
Vesturlandabúar getum ekki haldið áfram eins og við höfum gert,
við erum bara að klára jörðina,“
segir Elínborg og undirstrikar
að pílagrímar gangi ekki bara frá
einum stað til annars. „Þetta er
ekki síður innri ganga.“
gar@frettabladid.is

GÖNGUFÓLK Á föstudaginn langa árið
2011 gekk stór hópur frá Gilsbakkakirkju til Stóra-Áskirkju. MYND/PILAGRIMAR.IS

Dagleiðir pílagrímsgöngunnar
1. dagur–Bæjarkirkja að Lundarkirkju og síðan að Fitjum.
2. dagur–Fitjakirkja um Síldarmannagötur að Hvalfjarðarbotni.
3. dagur–Hvalfjarðarbotn um Leggjabrjót að Þingvallakirkju.
4. dagur–Þingavallakirkja um Lyngdalsheiði að Apavatni.
5. dagur–Apavatn um Mosfellsland að Skálholti.

Ert þú með verki? Stjúpunni strax komið í skjól

Hættulegur fangi sem reyndi að bana stjúpu sinni strauk af Litla-Hrauni:

Stoðkerﬁslausnir henta þeim sem eru
með einkenni frá stoðkerﬁ, vilja læra á
sjálfan sig og ﬁnna sín mörk í hreyﬁngu

• Skráning haﬁn á næsta námskeið sem
hefst 14. janúar.
• Mán., mið. og fös. kl. 15 eða 16.30.
• Mat og ráðgjöf sjúkraþjálfara
• Fyrirlestrar um verki, svefntruﬂanir og
heilbrigðan lífsstíl
• Verð fyrir 8 vikur kr. 39.800,„Allir verkir hafa minnkað. Ég var
áður alltaf svo þreytt og alltaf
að leggja mig. Mér ﬁnnst satt að
segja að allir sem eru að ﬁnna
til verkja ættu að koma hingað.
Hreyﬁngin hefur líka áhrif á alla
starfssemi líkamans og svo er
þetta gott fyrir sálina. Mér líður
miklu betur og ég er ákveðin í að
halda áfram.“
Sólveig Guðmundsdóttir

LÖGREGLUMÁL Matthías Máni

Erlingsson, 24 ára refsifangi,
strauk úr fangelsinu Litla-Hrauni
um hádegisbil í gær. Hann var
ófundinn í gærkvöldi, en hans
var leitað um
allt Suðvesturla nd, meða l
a nna rs með
aðstoð sérsveitar Ríkislögreglustjóra.
Matthías
MATTHÍAS MÁNI var um miðjan
ERLINGSSON
september síðastliðinn dæmdur í fimm ára fangelsi fyrir manndrápstilraun. Hann braust inn til
fyrrverandi stjúpmóður sinnar í apríl síðastliðnum, tók hana
kverkataki og reyndi að kæfa
hana með púða en stökk á flótta,

sneri aftur um nóttina og barði
hana þá ítrekað með kertastjaka.
Það fyrsta sem gert var þegar
uppgötvaðist að Matthías var
strokinn var að koma stjúpmóðurinni fyrrverandi í öruggt
skjól, samkvæmt heimildum
Fréttablaðsins.
Að sögn Páls Winkel fangelsismálastjóra er talið líklegast að
Matthías hafi komist yfir girðinguna um fangelsið og síðan
húkkað sér far í bæinn.
Í gærkvöldi var allt kapp lagt
á að hafa uppi á Matthíasi. „Við
komum því strax á framfæri við
lögreglu að við teldum að hann
væri hættulegur,“ segir Páll.
Málið er litið alvarlegum
augum. „Þetta er ekki gott mál
og við verðum að fara mjög vel
yfir allt málið og okkar verklag í
framhaldinu.“
- sh

STROKINN Matthías var klæddur í

gallabuxur, gráa hettupeysu og með
svarta húfu þegar hann fór af LitlaHrauni í gær.

Þrír funheitir snjallsímar
með rafbók
og Netinu í símanum
Samsung Galaxy S II

iPhone 5, 16 GB

Samsung Galaxy S III

Fangar jólaandann í háskerpu.

Tímamót í sögu hörðu jólapakkanna.

Sími morgundagsins, eitursnjall og snar.

4.490 kr.

8.990 kr.

6.590 kr.

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

á mánuði í 18 mánuði*

á mánuði í 18 mánuði*
Staðgreitt: 149.900 kr.

Staðgreitt: 72.900 kr.

8MP

1,2GHz

á mánuði í 18 mánuði*

4.3”

16GB

8MP

1,2GHz

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

Staðgreitt: 109.900 kr.

x2

x2

16GB

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

x4

4”

16GB

8MP

1,4GHz
Exynos

4.8”

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.

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.
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GENGIÐ
17.12.2012
Bandaríkjadalur

126,04 126,64

Sterlingspund

204,31 205,31

Evra

165,75 166,67

Dönsk króna

22,211 22,341

Norsk króna

22,476 22,608

Sænsk króna

18,941 19,051

Japanskt jen

1,5047 1,5135

SDR

194,1 195,26

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
227,8393

Telja Þjóðminjasafnið hafa komist yfir safn Tímans á ólöglegan hátt:

Færri til barnaverndarnefnda:

Ljósmyndarar stefna Katrínu

Tilkynningar
640 á mánuði

DÓMSMÁL Tíu fyrrverandi ljós-

myndarar af Tímanum hafa ákveðið að stefna Katrínu Jakobsdóttur
menntamálaráðherra og Margréti
Hallgrímsdóttur þjóðminjaverði
fyrir dóm. Frá þessu segir á vef
Blaðamannafélags Íslands, sem
rekur málið fyrir ljósmyndarana.
Ljósmyndararnir telja að ljósmyndasafn Tímans hafi ratað ólöglega í hendur Þjóðminjasafnsins og
að þeir hafi með því verið sviptir
umráða- og höfundarrétti sínum.
Þar sé safnið notað á ólögmætan
hátt.

Um aldamót var safnið í eigu
Frjálsrar fjölmiðlunar, síðasta
útgáfufélags Tímans. Eftir að Frjáls
fjölmiðlun varð gjaldþrota falaðist
starfsmaður Þjóðminjasafnsins
eftir safninu við skiptastjóra búsins, Sigurð Gizurarson, og fékk það
afhent árið 2003.
Ljósmyndararnir voru ósáttir við
þetta – vildu frekar að safnið yrði
hýst hjá Ljósmyndasafni Íslands –
en viðræður lögmanns þeirra við
Þjóðminjasafnið hafa ekki borið
árangur og því er svo komið að þeir
hafa ákveðið að höfða mál.

KATRÍN JAKOBSDÓTTIR Ráðherra

verður stefnt í málinu.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Á vef Blaðamannafélagsins segir
að Þjóðminjasafnið hafi afhent óviðkomandi aðilum myndir úr safninu
til notkunar án leyfis ljósmyndaranna.
- sh

BARNAVERND Barnaverndarnefndir landsins fengu 5.800 tilkynningar á fyrstu níu mánuðum
ársins, um 640 í mánuði, samkvæmt frétt á vef Barnaverndarstofu. Tilkynningum hefur fækkað
um 12,7% frá því á sama tímabili í
fyrra, þegar tilkynningarnar voru
6.644 eða um 740 á mánuði.
Flestar tilkynningar voru
vegna áhættuhegðunar barna, um
41%. Um 36% tilkynninga voru
vegna vanrækslu og 23% vegna
ofbeldis.
- bj

SA vilja að samningar haldi
Samtök atvinnulífsins munu ekki eiga frumkvæði að uppsögn kjarasamninga en segja hækkun launa ekki
raunhæfan kost. Forysta ASÍ hefur enga ákvörðun tekið og vill freista þess að ná kjarabót fyrir vissa hópa.
VINNUMARKAÐUR Samtök atvinnu-

FLJÓT Fljótið hefur ekki fengið nafn, en
það þykir minna á Nílarfljót. MYND/NASA

Finna „Nílarfljót“ á Títan:

Greina 400 km
langan árfarveg
VÍSINDI Myndir sem teknar voru
úr könnunarfari NASA sýna
risavaxinn árfarveg á yfirborði
Títans, eins af tunglum Satúrnusar. Árfarvegurinn þykir minna á
Nílarfljótið í Egyptalandi.
Farvegurinn er um 400 kílómetra langur. Ekkert vatn rennur
í ánni heldur er talið að vökvinn
sem þar rennur sé blanda af
ýmsum efnum á borð við metan.
Títan er eini hnötturinn fyrir
utan Jörðina þar sem staðfest
hefur verið að vökvi renni á yfirborðinu.
- bj

ÁRÉTTING
Af stærri útsölustöðum jólatrjáa í
byggingarvöru- og blómaverslunum er
Bauhaus eina verslunin sem einvörðungu selur innflutt jólatré. Lesa mátti
annað úr setningu í frétt í helgarblaði
Fréttablaðsins.

LEIÐRÉTT
Ranglega kom fram í Fréttablaðinu í
gær að ný byggingarreglugerð hefði
tekið gildi. Hið rétta er að beðið verður
með að gefa út nýja reglugerð til 15.
apríl og tíminn þangað til nýttur til
samráðs um breytingu á ákvæðum.

lífsins (SA) ætla ekki að eiga
frumkvæði að uppsögn kjarasamninga í janúar. Samtökin
telja að enginn ávinningur myndi
fylgja slíkri aðgerð og stöðugleiki á vinnumarkaði sé aðalkeppikeflið.
For yst a A lþýðusa mba nds
Íslands hefur enga ákvörðun tekið
varðandi uppsögn samninganna
enn þá. Gylfi Arnbjörnsson, forseti ASÍ, segir það athyglisvert
að SA skuli þegar hafa komist að
niðurstöðu um að samningar skuli
halda.
„Við viljum freista þess að sannfæra þá um lagfæringu á næstu
vikum, en gerum okkur grein
fyrir að ekki er um auðugan garð
að gresja. En það breytir því ekki
að við teljum efnislegar ástæður
til þess að fara yfir málin; skoða
það hvort við getum í sameiningu
komið til móts við þá sem hafa
orðið út undan, að minnsta kosti.
Það eru hópar hjá okkur sem eru
með skertan kaupmátt þegar litið
er til baka,“ segir Gylfi.
Vilhjálmur Egilsson, framkvæmdastjóri SA, og Vilmundur
Jósefsson, formaður SA, fóru
yfir forsendur kjarasamninga á
almennum vinnumarkaði með
fjölmiðlum í gær. SA mun kappkosta, að þeirra sögn, að ná sátt
við aðila vinnumarkaðarins um
að auka kaupmátt með öðrum
aðgerðum en beinum kauphækkunum, og forðast þannig
fyrirsjáanlegt verðbólguskot.
Þeir fóru yfir forsendur kjarasamninganna, sem undirritaðir
voru 5. maí 2011. Þær hafa ekki
haldið nema að litlum hluta, að
þeirra mati. Kaupmáttur hefur
aukist lítillega en það vegur mest
í heildarmyndinni, að þeirra mati.
Verðbólguforsendur standast

Við viljum freista þess
að sannfæra þá um lagfæringu á næstu vikum, en
gerum okkur grein fyrir að
ekki er um auðugan garð að
gresja.
Gylfi Arnbjörnsson, forseti ASÍ.

hins vegar ekki frekar en forsendur um gengisþróun og fyrirheit stjórnvalda um auknar fjárfestingar í atvinnulífinu. Þessu
mati er Gylfi sammála og segir
að meginforsenda kjarasamninga, kaupmátturinn, hafi haldið
en verðbólga sé of mikil.
Á fundi SA kom það skýrt fram
að launahækkanir koma ekki
til greina á þessum tímapunkti.
Aðspurður um þá fullyrðingu
segir Gylfi að ef verkalýðsforystan í landinu hefði alltaf tekið neitun sem endanlegt svar frá sínum
viðsemjendum þá væri staðan
önnur í landinu en raun ber vitni.
„Við höfum tíma fram í janúar
til að fjalla um þetta, en hvaða
afleiðingar þetta hefur gagnvart
þessu samstarfi, hvort samningum verður sagt upp eða ekki, en
jafnframt samstarfi samtakanna
við að undirbúa næstu samninga,
munum við einfaldlega bara
meta.“
Samninganefnd ASÍ hitti framkvæmdastjórn SA á fundi í gær
þar sem rætt var um endurskoðun samninganna. Engin niðurstaða var af fundinum, en þetta
var fyrsti fundurinn í aðdraganda
síðustu endurskoðunar þeirra.
Niðurstaða þarf að liggja fyrir
21. janúar 2013.

FJANDVINIR Vilhjálmur Egilsson hjá SA og Gylfi Arnbjörnsson hjá ASÍ eru ekki í öllu
sammála um næstu skref.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Forsendur kjarasamninga

Kaupmáttur

Verðbólga
Gengisþróun
Fjárfestingar í atvinnulífinu
MAT SAMTAKA ATVINNULÍFSINS

svavar@frettabladid.is

Veðurspá
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BJARTVIÐRI Fínasta veður um allt land í dag, hægur vindur og bjart veður. Á morgun
gengur smám saman í stífa austanátt og verða allt að 20 m/s syðst.

Alicante 18°
Basel
5°
Berlín 3°

Billund
4°
Frankfurt
7°
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4°
Gautaborg
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London 7°
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Fimmtudagur
5-10 m/s.
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Margeirsdóttir
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1. Hver er áætlaður byggingarkostnaður Húss íslenskra fræða?
2. Hvar á Norðurlöndum er öryggi
gangandi vegfarenda minnst?
3. Hvaða nýju ríkisstofnun á að koma
á legg á næsta ári?
SVÖRIN

Ábending um brot bæjarstjóra á starfsskyldum rædd á lokuðum fundi:

Uppþot í Barein:

Grunaður um brot og vikið frá

Táragasi beitt á
mótmælendur

AKRANES „Tilkynning bæjar-

BAREIN Aðgerðasinnar í Barein

stjórnar segir allt sem segja
þarf,“ segir Jón Pálmi Pálsson, sem leystur hefur verið frá
störfum sem settur bæjarstjóri
Akraness vegna gruns um brot
í starfi.
Bæjarstjórnin samþykkti samhljóma á lokuðum fundi á sunnudaginn að leysa Jón Pálma undan
vinnuskyldum til og með 21. desember. „Ástæðan er sú að vaknað
hefur grunur um að um geti verið
að ræða brot á starfsskyldum,“

segir í tilkynningu frá bæjarstjórninni.
„ Þ et t a er u
ábendingar sem
komust í hendur
okkar og ég get
ekki tjáð mig
neitt um það
vegna þeirra
JÓN PÁLMI
reglna
sem
PÁLSSON
gilda um svona
mál,“ svarar Sveinn Kristinsson,
forseti bæjarstjórnar, spurður

um málavöxtu. Sveinn segir að á
næstu dögum verði reynt að komast til botns í málinu áður en framhaldið verði ákveðið.
Jón Pálmi hefur starfað hjá
Akraneskaupstað í 25 ár og er
þar bæjarritari. Hann var settur
tímabundið bæjarstjóri í nóvember eftir að þáverandi bæjarstjóri hætti vegna ágreinings við
hluta bæjarstjórnarinnar. Regína
Ásvaldsdóttir var á dögunum ráðin
sem bæjarstjóri og tekur við starfinu um áramótin.
- gar

saka lögreglu um að hafa beitt
táragasi gegn mótmælendum á
sunnudag. Mótmælin áttu sér
stað í höfuðborginni Manama, á
þjóðhátíðardegi Barein.
Mikil ólga hefur ríkt í Barein
síðastliðin tvö ár. Meirihluti
þjóðarinnar tilheyrir trúflokki
sjíamúslima og hafa þeir farið
fram á aukin völd í landinu.
Mótmælendur hafa hvatt til
frekari mótmæla síðar í vikunni.
- sm

1. Rúmir þrír milljarðar króna. 2. Á Íslandi.
3. Mannréttindastofnun.

i-Helicopter
Stjórnað með iPhone, iPad, iPod touch

Sölustaðir: Epli, Bókabúð Máls og menningar,
Bókaverslun Stefáns Þórarinssonar, Myndiðjan, Omnis,
Símabúðin Firði, Superkaup.is
Dreifing: Demantskort, sími 860-8832
Í BRUSSEL Viðræður munu hefjast um sex samningskafla í aðildarviðræðum milli Íslands og ESB í Brussel í dag, samkvæmt
heimildum Fréttablaðsins. Eftir það verða viðræður hafnar í um 27 af 33 köflum.
FRÉTTABLAÐIÐ/ÞORGILS

Stærstu kaflarnir
tveir verði eftir í júní
Viðræður hefjast um sex kafla í aðildarviðræðum Íslands og ESB í Brussel í dag.
Þá standa sex kaflar eftir, en vonast er til að viðræður hefjist um fjóra til viðbótar
í mars og júní á næsta ári. Þá verði sjávarútvegur og landbúnaður einir eftir.
FRÉTTABLAÐIÐ, BRUSSEL Tveir

Hafdís og Klemmi eru sniðugir
krakkar sem snúa hversdagslegum atburðum upp í ævintýri!
Þau velta ýmsu fyrir sér. Af hverju
að standa við gefin loforð?
Geta góðverk lýst öðrum veginn?
Brúður og syngjandi börn koma
einnig við sögu ásamt Tinnu
táknmálsálfi.
Fæst í verslunum víða um land.

veigamestu samningskaflarnir í
aðildarviðræðum Íslands við ESB,
varðandi landbúnað og sjávarútveg, munu standa eftir um mitt
næsta ár, gangi væntingar innan
framkvæmdastjórnar ESB eftir.
Þetta herma heimildir Fréttablaðsins innan ESB, og yfirmaður
innan stækkunardeildar segist
vonast til þess
að viðræður um
þá kafla muni
hefjast á næsta
ári.
Á ríkjaráð s tef nu m i l l i
Íslands og ESB
í dag munu viðræður hefjast
STEFANO
um sex kafla og
SANNINO
í einum kafla,
varðandi samkeppnismál, mun viðræðum ljúka
með bráðabirgðasamkomulagi.
Með því hafa viðræður hafist í 27
köflum af 33 og bráðabirgðasamkomulag hefur náðst um ellefu
þeirra. Á fyrri hluta næsta árs er
gert ráð fyrir að fjórir kaflar til
viðbótar verði teknir til umræðu,
en þá standi hinir tveir veigamestu eftir.
Kaflarnir sem verða teknir
fyrir í dag varða frjálsa vöruflutninga, skattamál, efnahagsog peningamál, byggðastefnu,
umhverfismál og utanríkistengsl.
Á ríkjaráðstefnu í mars er vonast til þess að hægt verði að hefja

Ef viðræður færu í frost
Óvíst er hvert framhaldið yrði ef Ísland drægi ESBumsóknina til baka eða setti hana til hliðar eftir þingkosningarnar næsta vor. Þetta segir Evrópuþingmaðurinn
Christian Dan Preda frá Rúmeníu aðspurður, en hann
hefur haft umsjón með aðildarviðræðum Íslands gagnvart
Evrópuþinginu.
„Það myndi valda nokkurri óvissu og þykja illskiljanlegt,
en það yrði þá ákvörðun íslenskra stjórnvalda. Þið sóttuð
CHRISTIAN
um aðild og eruð góður kandídat, samningahópur ykkar
DAN PREDA
er fagmannlegur og viðræðurnar ganga vel. Ég skil vel að
Íslendingar hafi varann á gagnvart sjávarútvegi, en um leið er ég bjartsýnn og viss um að viðræðurnar muni verða árangursríkar, því að ykkar
samningamenn hafa mikla reynslu í þessum efnum og ESB er tilbúið að
vinna að lausn sem báðir aðilar geta sætt sig við.“

viðræður um matvælaöryggi og
dóms- og innanríkismál, og í júní
verði þá hafnar viðræður um
staðfesturétt og þjónustufrelsi og
frjálsa fjármagnsflutninga.
„Okkar markmið er að opna viðræður um sem flesta kafla sem
fyrst og við miðum að því að búið
verði að opna fyrir alla kaflana
fyrir lok næsta árs,“ segir Stefano
Sannino, sem stýrir stjórnunarskrifstofu stækkunarmála innan
framkvæmdastjórnarinnar, í samtali við Fréttablaðið.
Sjávarútvegskaflinn hefur enn
ekki verið afgreiddur frá hendi
ESB en nú stendur yfir rýnivinna
þar sem íslensk löggjöf er metin
með tilliti til fiskveiðistefnu sambandsins. Ekki liggur fyrir hvenær þeirri vinnu gæti lokið, en
Sannino segir að endurskoðanir

í sjávarútvegsmálum, bæði hjá
ESB og Íslandi gætu spilað inn í
væntan legar samningsaðstöður
beggja aðila.
„Þegar þau mál taka að skýrast á komandi vikum og mánuðum ættum við að geta tekið næstu
skref á þessu viðkvæma sviði,“
segir hann.
Spurður hvort komandi alþingiskosningar muni koma til með að
setja strik í reikninginn í viðræðunum segir hann það ekki sitt að
leggja mat á það.
„Verði ný stjórn mynduð munum
við með glöðu geði halda starfinu
áfram. Ég vona þó að við munum
geta lokið viðræðunum því að
við höfum áorkað miklu, en það
verður ákvörðun íslenskra stjórnvalda.“
thorgils@frettabladid.is
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Orkulykillinn opnar þér leið að lægra verði
á 67 Orku- og Shellstöðvum um allt land

Ath!
Öll Skeljungskort gilda
líka á Orkustöðvunum.

Ódýrari, einfaldari og þægilegri eldsneytiskaup með Orkulyklinum. Þú borgar með
Orkulyklinum, lækkar eldneytiskostnaðinn og nýtur sérkjara hjá fjöldanum
öllum af samstarfsaðilum okkar.
Vinsamlegast athugið að Ofurdagsafsláttur bætist ekki við aðra afslætti.

Sæktu um Orkulykilinn í dag á www.orkan.is

*Þegar greitt er með lyklum og kortum Orkunnar og Staðgreiðslukorti Skeljungs.

AFSLÁTTUR VINSTRI HÆGRI!

Símanúmer þjónustuvers: 578 88 00
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MORÐIN Í CONNECTICUT
MANNSKÆÐAR SKOTÁRÁSIR Í BANDARÍKJUNUM SÍÐUSTU 30 ÁR

6WÎUOÁNNDËYHUË
¼L3KRQHKM¼
9RGDIRQH

2. apríl 2012, Oakland í Kaliforníu
One L. Goh, fyrrverandi
nemandi við Oikos-háskólann í Oakland, myrti
sjö manns og særði þrjá í
skotárás í skólanum.

¹ÈQ¼QÁJMDHURNNDUPDUNPLË

20. júlí 2012, Aurora í Colorado

20. apríl 1999, Columbine í Colorado

James Eagan Holmes, 24 ára gamall,
myrti 12 manns og særði 58 á miðnætursýningu í kvikmyndahúsi í borginni
Aurora, einu úthverfa borgarinnar Denver.

Tveir nemendur við framhaldsskóla í Columbine,
einu úthverfa borgarinnar Denver í Colorado,
myrtu 12 samnemendur sína og einn kennara,
særðu 20 að auki og sviptu svo sjálfa sig líﬁ.

14. febrúar 2008, DeKalb í Illinois
Steven Kazmierczak, fyrrverandi nemandi við
Northern Illinois háskólann í
bænum DeKalb, myrti ﬁmm
nemendur og særði 18 að auki.

18. júlí 1984, San
Ysidro í Kaliforníu
James Oliver Huberty
myrti 21 mann
á McDonald‘sveitingastað í smábænum San Ysidro.

14. desember
2012, Newtown í
Connecticut
Adam Lanza myrti
26 manns, þar af 20
börn, í barnaskóla í
Newtown.

16. október 1991,
Killeen í Texas

5. nóvember 2009,
Killeen í Texas

George Hennard myrti
23 manns á veitingahúsi
í borginni Killeen í Texas.

Nidal Malik Hasan, sálfræðingur og yﬁrmaður
í Bandaríkjaher, myrti 13
manns og særði 29 að
auki í herstöðinni Fort
Hood, rétt fyrir utan borgina Killeen í Texas.

16. apríl 2007,
Blacksburg í
Virginíu
20. ágúst 1986, Oklahomaborg í Oklahoma
Bréfberinn Pat Sherrill myrðir 14
manns á pósthúsi í Oklahomaborg.

Seung-Hui Cho,
nemandi við háskólann Virginia Tech í
Blacksburg, myrti 32
og særði tugi að auki
á stúdentagörðum
skólans.

Bann rætt enn á ný
Enn á ný eru farnar af stað í Bandaríkjunum deilur um byssueign almennings.
Samkvæmt stjórnarskrá Bandaríkjanna má ekki leggja hömlur á byssueignina.
Obama talar varlega en virðist líklegur til að ætla að láta reyna á vilja þingmanna.
Guðsteinn
Bjarnason

0YP£QX²L9L²DIERUJXQDUYHU²E¨WLVWJUHL²VOXJMDOGNU£P£QX²L

gudsteinn@frettabladid.is
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Það sem af er þessu ári hafa sextán
fjöldamorð verið framin með skotárásum á fólk af handahófi í Bandaríkjunum. Þessar sextán árásir hafa
kostað nærri 90 manns lífið.
Nú síðast var það tvítugur maður,
Adam Lanza, sem réðst inn í barnaskóla í Newtown á föstudag, myrti
þar tuttugu börn og sex fullorðna og
svipti loks sjálfan sig lífi.
Árásarmennirnir eru oftast
einn eða tveir, yfirleitt vel vopnum
búnir og skotvopnin hafa þeir oftast útvegað sér með löglegum hætti.
Í Bandaríkjunum á almenningur
auðveldara með að útvega sér skotvopn en almennt tíðkast, að minnsta
kosti á Vesturlöndum. Samkvæmt
stjórnarskrá Bandaríkjanna má
ekki leggja hömlur á rétt einstaklinga til að eiga skotvopn.
Bill Clinton, þáverandi forseti,
undirritaði árið 1993 lög um að
kanna þyrfti sakavottorð og andlegt heilsufar allra sem hyggjast
kaupa skotvopn. Fæstum hefur þó
verið neitað um slík kaup á grundvelli þessara laga.
Árið 1994 tók svo gildi bann við
sölu sjálfvirkra eða hálfsjálfvirka
skotvopna til almennings, en þau
lög giltu einungis tímabundið til
ársins 2004. George W. Bush, þáverandi forseti, sá ekki ástæðu til að
framlengja bannið.
Árið 1976 voru sett lög sem banna
íbúum í höfuðborginni Washington
að eiga skammbyssur, sjálfvirk eða
hálfsjálfvirk skotvopn. Hæstiréttur komst hins vegar árið 2008 að
þeirri niðurstöðu að lögin stönguðust á við stjórnarskrána og þau voru
því felld úr gildi.
Barnamorðin í Newtown hafa
enn á ný orðið til þess að vekja upp
deilur um skotvopnaeign almennings. Þær hafa staðið yfir áratugum
saman og jafnan magnast í kjölfar
fjöldamorða, en til þessa hafa samtök byssueigenda alltaf haft betur.
Þessa fáu daga sem liðnir eru frá
morðunum í Newtown hafa áhrifamenn í stjórnmálum vestra, bæði úr
röðum demókrata og repúblikana,
hvatt til þess að ráðist verði í að
takmarka möguleika almennings til
að kaupa og eiga skotvopn. Vaxandi
þrýstingur virðist vera á Barack
Obama forseta um að láta nú loks
reyna á það hvort meirihluti verði
fyrir hendi í þetta skiptið á þinginu.
Obama hefur hins vegar varla
nefnt möguleikann á því að setja

BARACK OBAMA Bandaríkjaforseti segir ástandið óþolandi.

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Sótti tíma í háskóla aðeins sextán ára
Adam Lanza, sem myrti 26 manns í barnaskóla í Newtown á föstudag,
var afburðanemandi og fékk að sækja tíma í Western Connecticutríkisháskólanum í Danbury þegar hann var aðeins sextán ára gamall.
Þar fékk hann A í einkunn í tölvukennslu, A- í sögu og B í þjóðhagfræði
en skráði sig úr tímum í tölvunarfræði og lauk ekki prófi í þýsku.
Smám saman hafa birst frekari upplýsingar um þennan unga mann sem
notaði skotvopn í eigu móður sinnar til að myrða hana áður en hann hélt í
barnaskólann, þar sem hann svipti sig svo lífi að loknu voðaverkinu.
Hann átti við einkennilega fötlun að stríða, sem fólst í því að hann fann
ekki fyrir sársauka og þess vegna þurfti að gæta hans vel frá barnsaldri
hvenær sem beittir hnífar eða aðrar hættur voru í nánd. Hann hefði til
dæmis ekki fundið fyrir því ef hann hefði brennt sig.
Fullyrt hefur verið að hann hafi verið með Asperger-heilkenni, sem er
vægt afbrigði einhverfu. Þetta hefur reyndar ekki fengist staðfest, en sérfræðingar hafa lagt á það áherslu við fjölmiðla að engin tengsl séu á milli
Asperger og ofbeldisverka af þessu tagi. Eitthvað fleira þurfi að koma til.
Fram hefur komið að Lanza var afar einrænn og klaufalegur í samskiptum. Stundum hvarf hann úr tímum eða hætti að sinna því sem hann
átti að gera í skóla, og var þá oft kallað á móður hans til að tala við hann.
Hann ólst upp í auðugri fjölskyldu og eftir skilnað foreldra hans bjó
hann hjá móður sinni í ríkmannlegu húsi. Nágrönnum og vinum foreldra
hans ber saman um að þeir hafi verið vingjarnlegir og reynt að sinna syni
sínum eftir bestu getu.

frekari hömlur á skotvopnaeign,
þótt hann hafi harmað atburðinn.
„Við getum ekki þolað þetta lengur. Þessum sorgaratburðum verður að ljúka,“ sagði hann í ávarpi við
minningarathöfn með ættingjum
hinna látnu á mánudagskvöld.
Hann tók engu að síður fram að
staðan væri flókin og ekki auðvelt
að færa þessi mál til betri vegar:
Engin lög gætu „útrýmt illsku úr
heiminum eða komið í veg fyrir öll
ofbeldisverk í samfélaginu okkar,“
eins og hann orðaði það. „Þetta er
samt engin afsökun fyrir því að
sitja aðgerðarlaus. Við hljótum að
geta gert betur en þetta.“

312 milljón
manns búa í Bandaríkjunum

270 milljónir
skotvopna eru í eigu almennings í Bandaríkjunum
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NORÐURLÖND
Ferilskrá kennara á netið

1

Prófum aflýst vegna
sprengjuhótunar

NOREGUR

Borgarfulltrúi
Hægri flokksins
í Ósló, Stefan
Heggelund, vill að
allir grunnskólar
í borginni setji
ferilskrá kennara á heimasíður skólanna.
Þar með verði auðveldara fyrir foreldra að
velja skóla fyrir börnin sín. Það auðveldi einnig
nemendum að velja framhaldsskóla.
Í viðtali við norska blaðið Aftenposten
kveðst Heggelund ekki hafa viðrað þessa hugmynd sína við aðra flokksfélaga en hann er
viss um að hún fái hljómgrunn.

3
1

2

DANMÖRK Aflýsa hefur þurft mörgum

prófum í Viðskiptaháskólanum í Árósum,
School of Business and Social Sciences, vegna
sprengjuhótunar.
Í gær þurfti að rýma skólann í annað sinn á
tveimur mánuðum vegna hótunar um að þar
væri sprengja. Margir nemendur sátu í gær í
prófum þegar þeir þurftu að yfirgefa skólann.
Talsmaður skólans sagði þetta vera afleitt
fyrir námsmennina. Sumir hefðu komið
erlendis frá til að þreyta próf og nú þyrftu þeir
að halda heim á ný, sagði talsmaðurinn við
danska fjölmiðla.

Týna bílunum í jólastressinu

3

SVÍÞJÓÐ Lögreglunni í Stokkhólmi berast
margar tilkynningar um stolna bíla í
desember. Ekki er þó um bílstuld að ræða í
öllum tilvikum, heldur ökumenn sem eru utan
við sig vegna streitu.
Samkvæmt upplýsingum frá tryggingafélagi
hefur ökumaður í rúmlega sjöunda hvert skipti
í raun týnt bílnum af ýmsum ástæðum, að því
er segir á vef Svenska Dagbladet.
Oftast er um að ræða stressaðan þriggja
barna föður í Stokkhólmi á nýlegum bíl. Bent
er á að skynsamlegt sé að biðja börnin að
muna hvar bílnum er lagt. Þau séu ekki jafnstressuð.

2
1,3 milljörðum ráðstafað:

Fjölmargir vilja
20 IPA-styrki
RANNSÓKNIR Alls bárust 67 verk-

;Zgh`ihb{``jYZ^\
_aVWV`hijg^ccVÂ]¨ii^?V;Za

efnistillögur með umsókn um
IPA-styrki en gert er ráð fyrir
að 20 verkefni verði styrkt
á landsvísu. IPA-styrkir eru
styrkir sem Evrópusambandið
veitir ríkjum sem hafa sótt um
aðild að sambandinu.
Til ráðstöfunar eru um 8,3
milljónir evra eða sem nemur
1,3 milljörðum króna árinu
2013.
Verkefni sem styrkt verða
skulu taka mið af „Ísland 2020“
stefnumörkuninni og vera unnin
í samstarfi þriggja aðila hið
minnsta. Lágmarksstyrkur til
hvers verkefnis er um 33 milljónir króna, og að hámarki um
165 milljónir.
Umsóknirnar fara nú í faglegt
mat íslenskra og erlendra sérfræðinga og niðurstöðu er að
vænta í apríl komandi.
- shá
ÍSINGIN GETUR KOSTAÐ TÍMA Forstjóri Flugfélags Íslands segir veðurfar

langalgengustu ástæðu seinkana í innanlandsfluginu.

VERTU KLÁR MEÐ
KORTIÐ OG PINNIÐ
– ÞAÐ FLÝTIR FYRIR
AFGREIÐSLU.

PINNIÐ
Á MINNIÐ

Snúðu kortinu rétt.
Örgjörvinn á kortinu
snýr upp og fram.
Örgjörvinn er lítill
gylltur eða silfraður
kassi á framhlið.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Sex hundruð
sinnum of
seint í loftið
Stundvísi véla hjá Flugfélagi Íslands hefur haldist í
87 prósentum árin 2011 og 2012. Vildum vera oftar
á réttum tíma, segir forstjóri félagsins. Veður er
algengasta ástæða seinkunar, oftast á Ísafirði.
SAMGÖNGUR Stundvísi flugvéla hjá

Skref 1.
Settu kortið í posann.
Örgjörvinn snýr upp
og fram.

Skref 2.
Sláðu inn pinnið og staðfestu viðskiptin
með því að ýta á græna takkann.
Bíddu meðan heimild er sótt.

Með verkefninu Pinnið á minnið er notkun greiðslukorta með örgjörva innleidd á Íslandi.
Íslensk fyrirtæki og korthafar uppfylla þannig alþjóðlegar öryggiskröfur. Upplýsingarnar
í þessari auglýsingu eru ætlaðar til fróðleiks og eru ekki tæmandi. Í þeim felst engin ábyrgð
eða skuldbinding varðandi móttöku greiðslukorta eða miðlun á rafrænum kortafærslum.

Skref 3.
Taktu kortið
úr posanum.

www.pinnid.is

Flugfélagi Íslands (FÍ) hefur haldist í 87 prósentum síðustu tvö ár.
Seinkun er skilgreind ef vélin fer
í loftið meira en 15 mínútum eftir
áætlaðan brottfarartíma.
Alls voru 597 flug, af 4.594, of
sein á síðasta ári og svo virðist
sem hlutfallið verði svipað í ár.
Árni Gunnarsson, forstjóri FÍ,
segir hlutfall stundvísra véla vera
lægra en hann myndi vilja, en
stefnt er að því að vélar séu stundvísar í yfir 90 prósentum tilvika.
„Þetta er aðeins neðar en við
hefðum viljað sjá það, en við
gerum okkur líka grein fyrir því
að 100 prósent er nánast óraunhæft,“ segir hann. „Veðurfar hefur
meiri áhrif á okkur en til dæmis
Icelandair og það er eitthvað sem
við ráðum ekki við.“
Árni segir veðurfar langalgengustu ástæðu seinkunar véla. Hlutfallslega séu seinkanir tíðastar til
Ísafjarðar, en veðurfar og aðstæður á flugbrautinni þar geta verið
erfiðari en á Akureyri og Egilsstöðum.
Flugfélagið tók saman stundvísitölur að beiðni Fréttablaðsins,
en vildi ekki veita nákvæmar upplýsingar um ástæður seinkana.
Helstu ástæður eru þó veður, eins

15

mínútna seinkun
þarf til að vél sé
skilgreind sem sein
hjá Flugfélagi Íslands.
og áður segir, tæknileg bilun og
keðjuverkandi áhrif á aðrar brottfarir vegna þessara seinkana.
Mestu seinkanirnar virðast
vera yfir vetrarmánuðina síðustu
tvö ár, en einnig er hlutfall véla
sem fer of seint í loftið tiltölulega
hátt þegar mest er að gera yfir hásumarið.
Til samanburðar má geta þess
að millilandaflugfélagið Icelandair var stundvísast allra flugfélaga
innan raða AEA, Evrópusambands
flugfélaga, eins og vefsíðan Túristi.is greindi frá í október. Vélar
félagsins fóru í loftið á réttum
tíma í 93,5 prósentum tilvika.
Vefsíðan tekur reglulega saman
stundvísitölur flugfélaga á Keflavíkurflugvelli, en þar eru ekki
15 mínútna skekkjumörk eins og
hjá FÍ. Meðalseinkun brottfara á
Keflavíkurflugvelli er oftast um
það bil ein mínúta.
Árið 2010 voru um 90 prósent
véla FÍ á réttum tíma og 92 prósent árið 2009.
sunna@frettabladid.is
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Vertu öruggur yﬁr hátíðirnar
– veldu dekk fyrir íslenskar aðstæður

Frábær dekkjatilboð til jóla

ESB Samkvæmt svörum utanríkisráð-

herra er ekki hægt að segja til um hve
mörg störf Ísland fengi hjá ESB, ef til
aðildar kæmi.
NORDICPHOTOS/AFP

Skútuvogi 8 og Smiðjuvegi 28
Sími 567 6700 / vakahf.is

Utanríkisráðherra svarar:

Óljóst með ESBstörf Íslendinga
ALÞINGI Óvíst er hversu margir
Íslendingar fá embættismannastöður eða önnur störf hjá ESB
gangi Ísland í sambandið.
Þetta segir í svari Össurar
Skarphéðinssonar utanríkisráðherra við fyrirspurn Vigdísar
Hauksdóttur alþingismanns.
Össur segir að eðli málsins
samkvæmt kalli aðild nýrra ríkja
á aukinn fjölda starfsmanna hjá
stofnunum sambandsins, bæði frá
viðkomandi ríki og öðrum.
Fjöldinn frá nýjum ríkjum ráðist meðal annars af mannfjölda,
en um þau mál hefur ekki verið
rætt í aðildarviðræðunum. Er það
jafnan eitt það síðasta sem gengið
er frá í aðildarferlinu og liggja
tölur því ekki enn fyrir.
- þj

FRÁ BELGRAD Serbar verða að bíða
enn um sinn eftir boði um aðildarviðræður við ESB.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Utanríkisráðherrar ESB:

Ekki rætt við
Serbíu um sinn
aðildarviðræður við Serbíu og
Makedóníu um sinn. Þetta tilkynntu utanríkisráðherrar sambandsins eftir fund í ráðherraráðinu og EUobserver segir frá.
Viðræður gætu hafist í vor, að
því tilskildu að Serbar bæti samskipti sín við Kosovó og Makedóníumenn við Grikkland, vegna
deilna um heitið á Makedóníu.
Varðandi önnur ríki í aðildarferlinu, þá deildu ráðherrar á
pólitískan óstöðugleika í Albaníu
og á Tyrki fyrir að hamla tjáningarfrelsi með því að fangelsa
blaðamenn undir yfirskyni að
berjast gegn hryðjuverkum.
- þj

F í t o n / S Í A

EVRÓPA ESB mun ekki hefja

Forsetinn leiddi fjöldasöng:

Sungið fyrir
Mandela
JÓHANNESARBORG Flokksmenn
Afríska þjóðarráðsins, stjórnmálaflokks Nelson Mandela,
sungu afmælissönginn fyrir
Mandela á flokksþingi sem haldið var í borginni. Það var Jakob
Zuma, forseti Suður-Afríku og
leiðtogi flokksins, sem leiddi
sönginn.
Mandela var fluttur á sjúkrahús hinn 8. desember síðastliðinn með sýkingu í lungum.
Í ræðu sinni á flokksþinginu
óskaði Zuma forsetanum fyrrverandi góðs bata og sendi fjölskyldu Mandela baráttukveðjur.
- sm

Hvíldartíminn
Færð þú umsaminn hvíldartíma í desember?

VR | KRINGLUNNI 7 | 103 REYKJAVÍK | S. 510 1700 | F. 510 1717 | WWW.VR.IS

Virðing
Réttlæti
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RÆDDU UM ÞÁ
ÁHÆTTU SEM FYLGIR
ÞVÍ AÐ HITTA NETVIN
www.saft.is

Syrgja móður og eiginkonu

Börn og eiginmaður hjúkrunarfræðingsins Jacinthu Saldanha
við útför hennar í nágrenni Mangalore í Indlandi í gær. Um tvö þúsund manns komu saman við útförina. Saldanha
svipti sig lífi nokkrum dögum eftir að hún svaraði símtali frá áströlskum útvarpsmönnum sem þóttust vera Karl
Bretaprins og Elísabet drottning til að fá upplýsingar um líðan Katrínar hertogaynju.
NORDICPHOTOS/AFP

Starfsfólk við kennslu í framhaldsskólum
100
Karlar án réttinda
80

Utanríkisráðuneytið og Alþjóðamálastofnun
Háskóla Íslands bjóða til opins fundar með
Urmas Paet, utanríkisráðherra Eistlands.
Fundurinn er haldinn í samstarfi við Alþýðusamband Íslands og Samtök atvinnulífsins.
Össur Skarphéðinsson, utanríkisráðherra, opnar
fundinn. Urmas Paet, utanríkisráðherra Eistlands, fjallar um reynslu Eistlands af Evrópusambandsaðild og þátttöku í myntsamstarfinu.
Að erindi loknu fara fram pallborðsumræður.

Urmas Paet hefur verið utanríkisráðherra Eistlands síðan árið 2005. Hann er stjórnmálafræðingur að mennt með meistaragráðu í alþjóðasamskiptum frá Oslóarháskóla.
Léttar veitingar eru í boði fyrir fundargesti.
Allir velkomnir meðan húsrúm leyfir. Fundurinn fer fram á ensku.
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Opinn fundur á morgun, miðvikudaginn 19. desember,
frá kl. 12.05 til 13.30 í Þjóðmenningarhúsinu

Hlutfall réttindakennara í framhaldsskólum eykst:

Hörð samkeppni um
hverja kennarastöðu
MENNTAMÁL Hörð samkeppni um
hverja lausa stöðu í framhaldsskólum landsins skýrir að einhverju
leyti fjölgun kennara með kennsluréttindi á kostnað þeirra réttindalausu á undanförnum árum, segir
Aðalheiður Steingrímsdóttir, formaður Félags framhaldsskólakennara.
Alls eru 86,3 prósent starfsmanna við kennslu í framhaldsskólum með kennsluréttindi. Hlutfallið var 73 prósent fyrir áratug,
og hefur þokast upp á við á síðustu
árum, samkvæmt mælingum Hagstofu Íslands.
„Efnahagskreppan hefur aukið
samkeppni og það er hart keppt
um hverja stöðu sem losnar,“ segir
Aðalheiður. Starfsmenn við kennslu
sem ekki eru með kennsluréttindi
eru lausráðnir, og skólum er skylt
að auglýsa stöður þeirra og ráða
frekar kennara með réttindi, sækist þeir eftir stöðunni.
„Kreppan birtist fyrst þannig að
ráðningar fólks sem ekki var með
kennsluréttindi voru ekki endurnýjaðar,“ segir Aðalheiður. Það
hefur enda sýnt sig að ásókn í nám
til kennsluréttinda hefur verið
stöðug frá hruni.

86 % starfsmanna við
kennslu í framhaldsskólum eru
með kennsluréttindi.

73%

voru með
kennsluréttindi árið 2002.
Athygli vekur að lægra hlutfall
karla en kvenna er með kennsluréttindi. Um 81,4 prósent karla sem
starfa við kennslu í framhaldsskólum eru með kennsluréttindi en 90,8
prósent kvenna. Aðalheiður segir að
á þessu séu ýmsar skýringar. Þarna
hafi launakjör til dæmis mikið að
segja, en nú sé svo komið að sex
af hverjum tíu framhaldsskólakennurum séu konur.
„Við erum engan veginn ánægð
með að framhaldsskólarnir séu að
verða kvennavinnustaðir,“ segir
Aðalheiður. „Það er grundvallaratriði að launin sem nýjum kennurum bjóðast séu mannsæmandi.
Þetta er fólkið sem er að eignast
börn og koma sér upp heimili en það
lifir enginn á grunnlaununum eins
og þau eru í dag.“
- bj

EINFALDLEGA
Forréttir

Valette foie gras
Andalifur m/fíkjum 90gr
Andalifrakæfa
m/papriku 90gr
• Andalifrakæfa 90gr
• Andaﬁta 300gr
•
•

Paté
í úrvali

Kokkur humarkraftur

Reyktur & graﬁnn lax

matreiddu hina fullkomnu humarsúpu

í úrvali

Aðalréttir

Hreindýralundir og ﬁle

Hangikjöt

Þýsk pekingönd

frábær hátíðarmatur

að skagﬁrskri hefð

frosin 2,6 kg.

ÐIR 20. DES.

Gulrótarkaka

Vanilluís með brownieskökum, karamellusósu
og Bourbon vanillu

KEMUR Í BÚ

þriggja
gj hæða

Ch
k Factory
F t
Cheesecake

Súkkulaðimús
með kókos og
rommi

ekta amerískar ostakökur

Rikka kynnir Gott vörurnar:

Skyrterta
vinsælasta Fabrikku
skyrtertan í heiminum!

Edwards bökur
Sælkerabökur 5 teg.
Sælkerabö
OG
ALIND
Á
Í SM R LA
TIL JÓ

18.des í Smáralind kl 16-18
19.des í Skeifunni kl 16-18
20.des í Garðabæ kl 16-18

Heit súkkulaðikaka
með mjúkri miðju

Silkimjúk
súkkulaðimús með
hindberjum

MEIRA ÚRVAL
Hráskinka í úrvali
fyrir 4-5
• Iberico úr svörtu svíni
• Fumagalli parmaskinka
• Ítalíu hráskinka
• Surtido tradicional
magnpakkning

Spennandi
forréttir
fyrir 4-5
• Graﬁð lamb
• Sveitapaté
• Graﬁnn nautavöðvi
• Taðreykt lambainnralæri

Frosnir sniglar
í hvítlaukssmjöri

Valette
Reykt andarbringa

D

«HWWDHLQDVDQQ

Þarf ekki
að sjóða!
Aðeins 90 mín.
í ofni!

SALT
MINNI

Hagkaups Hamborgarhryggur

Ferskur íslenskur kalkúnn

sérvalinn af fagmönnum úr nýju hráefni

Smjörsprautað kalkúnaskip
tilbúið beint í ofninn!

Eftirréttir

Ostakaka að hætti Jóa Fel

Soja & kókosís

með appelsínusúkkulaði

frábær mjólkurlaus ís

Debic Parfait
fait
gerðu þinn eigin
igin
ís eða ístertu
ertu

Debic
Créme Brulée
auðvelt og gott
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SJÓKVÍ Áætlun gerir ráð fyrir slátrun á 3.350 tonnum af eldislaxi á þessu ári. Í fyrra var slátrað 1.110 tonnum af eldislaxi úr sjókvíum.

MYND/FJARÐALAX

Stjórnsýslan í vegi laxeldismanna
Lög og reglugerðir er lúta að fiskeldi eru ekki miðaðar við nútímaþarfir fyrirtækja og standa vexti í greininni fyrir þrifum, er álit fiskeldismanna. Í Arnarfirði og Ísafjarðardjúpi má ala 100 þúsund tonn af laxi í sjókvíum fyrir milljarðatugi og skapa 1.500 verðmæt störf.
FISKELDI Raunhæft er talið að framleiða
100 þúsund tonn af laxi í Arnarfirði og í
Ísafjarðardjúpi. Lög og reglugerðir standa
sjókvíaeldi á laxi hins vegar fyrir þrifum.
Eldið getur skapað fjölda starfa og mikil
útflutningsverðmæti.
Þetta er meðal þess sem kom fram í máli
Jónatans Þórðarsonar, eldisstjóra Fjarðalax ehf., á Sjávarútvegsráðstefnunni á dögunum þar sem hann ræddi framtíð laxeldis
á Íslandi.
Jónatan bendir á að stærsta einstaka
vandamálið í laxeldi sé laxalúsin. „Eins og
staðan er eyða frændur okkar Norðmenn
milljörðum í að búa til genamöppu af lúsinni til þess að geta búið til bóluefni gegn
henni, en þetta mun taka tíu til fimmtán ár.
Á meðan verðum við að notast við skipulagslegar varnir eins og kynslóðaskipt
svæði: Til þess að stórir firðir geti rúmað
tvær til þrjár kynslóðir þarf að skipuleggja

eldi í þeim með tilliti til lúsasmitvarna. Ein
meginforsenda þess að hægt verði að byggja
upp laxeldi á Íslandi er að við vinnum
heimavinnuna í skipulagsmálum.“
Þetta þýðir að aðeins ein kynslóð er á
hverju svæði á hverjum tíma, en á milli
þurfa að vera „eldveggir“; laxalaus svæði
nægilega stór til þess að skera á smitleiðina,
sem er um 30 kílómetra löng í straumstefnu.
„Þetta þarf að gera í stóru fjörðunum,
Arnarfirði og Ísafjarðardjúpi. Lög og reglur
leyfa þetta varla, það er alla vega umdeilanlegt,“ segir Jónatan og bætir við að í dag séu
umsóknarferli fyrir starfs- og rekstrarleyfi
allt of flókin.
Að mati Jónatans er það þjóðþrifamál
hvernig staðið verður að skipulagningu
sjókvíaeldis á laxi, til dæmis í Ísafjarðardjúpi og Arnarfirði. Í þessum tveimur
fjörðum sé hægt að framleiða 100 þúsund
tonn af laxi sem væntanlega gæfu 60 til

Ein meginforsenda þess að
hægt verði að byggja upp laxeldi á
Íslandi er að við vinnum heimavinnuna í skipulagsmálum.
Jónatan Þórðarson, eldisstjóri Fjarðalax

70 milljarða í útflutningsverðmæti. Svo
umfangsmikið eldi myndi útheimta 1.500
starfsmenn.
Valdimar Ingi Gunnarsson, sérfræðingur
hjá Sjávarútvegsþjónustunni ehf., segir að á
Íslandi séu stór svæði innanfjarða sem geti
hentað til eldis á laxfiskum. „Ísland hefur
verið jaðarsvæði fyrir eldi í sjókvíum en
með hækkandi sjávarhita síðustu tvo áratugi ásamt spá um áframhaldandi hlýnun
er landið orðið að áhugaverðari valkosti til
að hefja eldi laxfiska,“ segir Valdimar.

Heimsframleiðsla á laxi er um tvær milljónir tonna. Markaðir hafa verið að stækka
undanfarin ár og er gert ráð fyrir því að
svo verði áfram. Mikil samkeppni ríkir og
afkoma ræðst mikið af framleiðslukostnaði,
sem er mjög breytilegur eftir löndum.
„Tækifærin á Íslandi eru í umhverfisvænu eldi og jafnvel lífrænu eldi. Þar er
verð hærra en að einhverju leyti kemur á
móti hærri framleiðslukostnaður,“ segir
Valdimar, sem telur að Ísland hafi meiri
möguleika á umhverfisvænu eldi en mörg
samkeppnislönd, meðal annars vegna
þess að hægt sé að skipuleggja eldið frá
grunni og draga þannig verulega úr tjóni af
völdum sjúkdóma.
„Því miður erum við komnir mjög stutt
á veg með strandsvæðaskipulagningu, sem
er ákveðin ógnun við framþróun sjókvíaeldis á Íslandi,“ segir Valdimar.
svavar@frettabladid.is

Gervigreindarrannsóknir fá viðurkenningu:

Getum ekki alveg
sest í helgan stein
UPPLÝSINGATÆKNI Þrír fræðimenn-

um frá Háskólanum í Reykjavík
hafa fengið alþjóðlegu Kurzweilrannsóknarverðlaunin árið 2012
fyrir rannsóknir á sviði almennrar gervigreindar. Verðlaunin eru
veitt árlega rannsóknum sem þykja
skara fram úr.
Helgi Páll Helgason doktorsnemi, Kristinn
R. Þórisson dósent og Eric Nivel
sérfræðingur
tóku við verðlaunum sínum
á AGI-ráðstefnunni við Oxfordháskóla í Bretlandi.
HELGI PÁLL
„Þetta er ein
HELGASON
helsta viðurkenning sem hægt er að fá fyrir
rannsóknir á þessu sviði gervigreindar,“ segir Helgi og telur
margt unnið með jafngóðri viðurkenningu. „Þetta kemur þeirri frábærri vinnu sem unnin er hér við
HR á sviði gervigreindar enn frekar á kortið, umfram það sem þegar
hefur tekist, en hún er mjög framarlega á heimsmælikvarða.“ Hann
segir að auðveldara verði
að láta raddir fræðimanna frá HR heyrast
í vísindasamfélaginu,
auk þess sem athyglin
geti hjálpað til við að
fjármagna áframhaldandi rann-

sóknir. Að auki fengu fræðimennirnir þrír svo peningaverðlaun. „Jú,
en þau voru svo sem ekki mjög há,
eða fimm hundruð dollarar. Við
getum ekki sest í helgan stein enn
þá.“
R a n n s ók n i r n a r sem þei r
félagar fengu verðlaun fyrir nú
eru hluti af þriggja ára verkefninu HUMANOBS sem Evrópusambandið veitti tveggja milljóna
evra styrk til í janúar 2009, en
verkefninu lauk í sumar.
Helgi segir rannsóknir þeirra
snúa að þróaðri gervigreind en
núna þekkist. „Sú sem til er í dag
snýr helst að því að leysa fyrir
fram þröngt skilgreind vandamál,
svo sem að lenda flugvélum, eða
snjallsímaforrit á borð við SIRI
sem hægt er að tala við.“ Viðfangsefni þeirra félaga snúist fremur um
hluti sem einhverjum gæti dottið í
hug að biðja manneskju um að gera.
„Til dæmis að hanna vélmenni sem
gæti farið inn í hvaða hús sem er og
hellt upp á kaffibolla. Slík verkefni
eru utan getusviðs þeirrar gervigreindar sem nú er til.“
Með slíkri tækni segir Helgi vísindamenn komna í seilingarfæri
við vélmenni sem gætu til dæmis
bjargað fólki úr brennandi byggingu eða sjálfvirk geimkönnunarför. „Þessi nýja gervigreind er nær
mannlegri greind að því leyti að
hún er almenn. Kerfin eru hönnuð
til að læra, frekar en að leysa fyrir
fram ákveðin vandamál.“
- óká

TORTÍMANDI Aðdá-

endur kvikmyndanna um
Tortímandann
fá mögulega
hnút í magann við
tilhugsunina um vélar
með mannlega greind.
MYND/WARNER BROS.

HÖRKUTÓL

á heima hjá Sindra
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SKOÐUN
Bandaríska þjóðin þarf að líta í eigin barm:

Bráðdrepandi
byssumenning

F

jöldamorðin í Sandy Hook í Newtown í Bandaríkjunum á
föstudag, þar sem tuttugu lítil börn og sex fullorðnir létu
lífið, gætu orðið vendipunktur í umræðum um byssueign
vestra.
Stór hluti Bandaríkjamanna lítur á það sem helgan rétt
að eiga og bera skotvopn og vísar í stjórnarskrána þeirri skoðun
til stuðnings. Byssueign er ekki algengari í neinu þróuðu ríki
heims. Margendurtekin fjöldamorð brjálaðra byssumanna eru líka
sérbandarískt fyrirbæri. Það
gengur hins vegar einkennilega
hægt fyrir bandaríska stjórnmálamenn að tengja þessar tvær
staðreyndir saman og bregðast
Ólafur Þ.
við í samræmi við það.
Stephensen
Eftir hvert fjöldamorð
heyrast yfirleitt raddir um
olafur@frettabladid.is
að nú sé mál að herða byssulöggjöfina í Bandaríkjunum. Öflugir þrýstihópar, með National
Rifle Association (NRA) í broddi fylkingar, rísa þá yfirleitt upp
og hræða stjórnmálamenn nógu mikið til að ekkert verður úr
lagabreytingum.
Núna er almenningi í Bandaríkjunum hins vegar svo ofboðið að
líklegt er að stuðningur við takmarkanir á vopnaeign verði nægur
til að ýta í gegn breytingum. Enda sagði Obama Bandaríkjaforseti í ræðu sinni í Newtown að breytinga væri þörf ef það ætti að
takast að koma í veg fyrir að slíkur hryllingur endurtæki sig einu
sinni enn. Bandaríkjamenn hljóta að þurfa að horfa í eigin barm
og velta mjög rækilega fyrir sér hvaða þátt þeirra eigin byssumenning eigi í öldu ódæðisverka á árinu, þar sem árásin í Newtown er sú mannskæðasta.
Þrýstihópar byssueigenda beita fyrir sig slagorðinu „byssur
drepa ekki fólk, fólk drepur fólk“. Sem er út af fyrir sig rétt,
einhver þarf að halda á vopninu. Hins vegar liggur í augum uppi
að gott aðgengi að hættulegum vopnum eykur líkurnar á að þau
komist í rangar hendur.
Það er hægt að virða stjórnarskrárbundinn rétt Bandaríkjamanna til að eiga vopn til að verja sig og sína, en banna hins vegar
að almenningur geti átt sjálfvirk eða hálfsjálfvirk vopn og margskota magasín. Slík vopn gera sturluðum mönnum eins og Adam
Lanza kleift að myrða marga á skömmum tíma áður en hjálp berst.
Fordæmi frá öðrum löndum sýna að bann við slíkum vopnum
virkar. Eftir fjöldamorðin í Port Arthur í Ástralíu árið 1996, þar
sem byssumaður myrti 35 manns og særði 23, var lagt bann við
sjálfvirkum og hálfsjálfvirkum byssum og almenningi gert að
afhenda slík vopn gegn gjaldi. Ofbeldisglæpum þar sem skotvopn
koma við sögu hefur síðan fækkað verulega í Ástralíu og viðlíka
fjöldamorð hafa ekki verið framin í landinu.
Obama forseti er í betri stöðu en áður til að koma breytingum
á vopnalöggjöfinni í gegn. Hann er nýbúinn að vinna forsetakosningar og þarf ekki að hafa áhyggjur af endurkjöri.
Hryllingurinn í Newtown er svo ólýsanlegur og raunar óskiljanlegur, að ætla má að hann hafi veruleg áhrif á almenningsálitið.
Í raun má segja að ef þessi skelfilegi atburður verði ekki til þess
að vopnalöggjöf í Bandaríkjunum verði endurskoðuð geti ekkert
orðið til þess að svo verði.

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.
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Breyting varðandi ESB?
Vigdís Hauksdóttir, þingmaður Framsóknarflokksins, spurði Steingrím
J. Sigfússon atvinnuvegaráðherra á
þingi í gær út í umsókn Íslands að
ESB og hvort efnahagsástandið í
Evrópu hefði ekki áhrif þar á. Steingrímur sagði Íslendinga sjálfa verða
að meta stöðuna í Evrópu, en
hins vegar væri ágæt aðstaða
til að fara yfir stöðuna um
áramótin, að lokinni ríkjaráðstefnu ESB. Þá væri hægt að
meta „hvernig við höldum á
málinu á þeim mánuðum
sem eftir eru fram að
kosningum“. Þetta
er að mörgu leyti
athyglisverð
yfirlýsing og því
má velta fyrir

ESB-AÐILD

innanríkisráðherra

„Kafﬁpúðarnir
passa í allar
sem
tvöfaldar skeiðar
fylgja með Senseo
vélum“

UPPGÖTVAÐU NÝJAN BRAGÐHEIM SENSEO

Stefnubreyting?
Vinstri græn hafa átt í nokkrum
vandræðum með aðildarumsóknina,
enda á móti aðild. Steingrímur sagði
enda að samningar um hvernig
á þessum málum væri haldið
giltu ekki eftir kosningar.
Línan hefur hins vegar
verið sú að málið sé í
ákveðnum farvegi, þjóðin
fái að kjósa um niðurstöðu samninga þegar
þar að kemur. Hvað
þarf þá að
endurmeta
um áramótin?

Misheppnuð neyslustýring
Í frumvarpi fjármálaráðherra
um ráðstafanir í ríkisfjármálum,
bandorminum svokallaða, er gert ráð
fyrir hækkun vörugjalds á sykur. Tiltekið hefur verið að þar ráði meðal
annars manneldissjónarmið, verið
sé að stýra neyslu landsmanna að
hollustu. Nú hefur Landlæknisembættið sagt að
tillögurnar séu líklegri til
að auka neyslu á sykri
en hitt. Ráðherra hefur
því tvo kosti; að hætta
við hækkunina eða segja
henni hafa verið komið
á til að auka tekjur.
kolbeinn@frettabladid.is

Persson og Skarphéðinsson

Ögmundur
Jónasson

CAFÉ LATTE

sér hvort von sé á stefnubreytingu
ríkisstjórnarinnar varðandi aðildarumsóknina.

HALLDÓR
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FRÁ DEGI
TIL DAGS

Enn reynir okkar ágæti utanríkisráðherra
að sýna fram á hve hagstætt það yrði
Íslendingum að ganga í Evrópusambandið.
Í Fréttablaðinu er nú leiddur til vitnis sósíaldemókrat og fyrrum forsætisráðherra Svía, Göran Persson. Um þennan
systurflokksmann sinn segir Össur Skarphéðinsson: „Persson benti á að eftir að
Svíar gengu í Evrópusambandið árið 1994
hefðu þeir u.þ.b. tvöfaldað útflutning sinn.
Síðustu 20 árin hefðu Svíar haft jákvæðan
viðskiptajöfnuð við útlönd.“
Þetta telur utanríkisráðherra sem sagt
vera góðan mælikvarða á ágæti Evrópusambandsaðildar. En hvernig skyldi okkur
Íslendingum hafa reitt af á þessu tímabili?
Nú þarf að gæta sín í samanburðarfræðunum. Þannig segja útflutningstölur eða
viðskiptajöfnuður ekki alla söguna. Hvað
viðskiptajöfnuðinn áhrærir þá „reiknast
til gjalda áfallnir vextir föllnu bankanna,
sem verða aldrei greiddir“, svo vitnað sé
í nýlegan pistil frá greiningardeild Arion
banka. Og ef við lítum á vöruútflutninginn verður að taka gengisbreytingar með
í reikninginn. Vöruútflutningur Íslendinga nam árið 1994 rúmum 112 milljörðum króna en rúmum 620 á síðasta
ári. Útflutningurinn hafði með öðrum
orðum rúmlega fimmfaldast! Upphæðin

hefði hins vegar tæplega þrefaldast ef
upphæðir væru uppreiknaðar miðað við
meðalgengi vöruviðskiptavogar á verðlagi
í október 2012 og farið úr 217 milljörðum
í rúmlega 632 milljarða á síðasta ári. Með
öðrum orðum var vöruútflutningur frá
Íslandi samkvæmt þessari reikniformúlu
nær þrefalt meiri árið 2011 en hann hafði
verið árið 1994!
Þannig að Össur Skarphéðinsson hefði
hæglega getað sagt við hinn sænska vin
sinn að Íslendingar hefðu ekki síður staðið
sig en Svíar, sumpart jafnvel gert enn þá
betur en þeir. Þó værum við utan Evrópusambandsins.
Fróðlegt væri að skoða önnur þjóðarbú
í þessu samhengi: til dæmis hið norska,
spænska, þýska og gríska. Ætli það kæmi
ekki upp úr kafinu að einsleitir krónutölumælikvarðar segðu ekki allan sannleika
um velgengni ríkja eða ágæti ríkjasambanda. Ef til vill væri nær að skoða tölur
um atvinnuleysi og umfang velferðarþjónustu.
Greinilegt þykir mér að Persson þarf að
veita vini sínum Skarphéðinssyni einhver
fyllri rök en þau sem er að finna í sænskum hagskýrslum svo dugi til að sannfæra
Íslendinga um að Evrópusambandsaðild
sé allra meina bót.

Kaﬃpúðarnir passa í venjulegar skeiðar Senseo vélanna
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Ja, mikið óskaplega
ertu nú góð

Liðleskjur og aumingjar!
HEILSA
Teitur
Guðmundsson
læknir

Um hátíðir minnumst við hinna
látnu, ástvina og maka, fjölskyldumeðlima og vina. Heimsókn í kirkjugarðinn tilheyrir
hátíðunum og það eru tregafull
spor á stundum að ganga að leiði
ástvinar. Það að missa einhvern
náinn er sár sem aldrei grær að
fullu, sérstaklega þegar sá sem
frá hverfur er í blóma lífsins.
Hvert okkar tekst á við slíkt á
sinn eigin hátt, minningarnar
eru margar og tilfinningarnar
geta verið miklar, sveiflast
mikið og varað lengi. Því þykir
okkur flestum ákveðin huggun
í því að votta hinum látnu virðingu okkar með heimsókn til
þeirra og jafnvel kveikja á kerti
og leggja niður skreytingu til
marks um það að viðkomandi
var hluti af lífi okkar sem við
munum ekki gleyma.
Stolið af leiðinu
Ég fór í blómabúð um helgina
með konunni til að kaupa skreytingu á leiði látins ættingja. Það
sem ég heyrði þar fékk á mig og
gerði mig leiðan og í raun líka
reiðan. Þar var eldri maður sem
var að koma annan daginn í röð
til að kaupa skreytingu á leiði
fyrrverandi eiginkonu sinnar,
en þeirri sem hann hafði keypt
daginn áður hafði verið stolið af

Feldur

S´nob

Þetta er rakalaus
ósvífni og eiginlega
alveg ótrúlegt að einhver
skuli leggjast svo lágt að
stela af hinum látnu og þar
með vanvirða minningu
þeirra. Ég kannaði hvort slík
háttsemi væri algeng og var
mér tjáð að því miður kæmi
þetta fyrir og væri afar
sorgleg hegðun.

leiðinu af einhverjum óprúttnum
aðilanum. Ég var steinhissa og
fann til með honum enda sárt að
missa ástvini og þykir tilhlýðilegt að skreyta og hugsa vel um
leiði sinna nánustu.
Um leið og hann gengur hnarreistur út með pokann á leið í
kirkjugarðinn og lokar á eftir
sér segir afgreiðslukonan að
þetta sé ekki sá fyrsti né heldur
sá síðasti sem muni þurfa að
koma til að endurnýja skreytingar sem hefur verið hnuplað.
Þetta er rakalaus ósvífni og
eiginlega alveg ótrúlegt að einhver skuli leggjast svo lágt að
stela af hinum látnu og þar með
vanvirða minningu þeirra. Ég
kannaði hvort slík háttsemi væri
algeng og var mér tjáð að því
miður kæmi þetta fyrir og væri
afar sorgleg hegðun. Einn sagðist hafa fundið ráð svo það væri
erfiðara að fjarlægja skreytingar, en það væri gert með því að

berja niður festingar einhvers
konar ofan í jörðina, helst hella
vatni meðfram svo þar frjósi og
nota slíkt sem „akkeri“ nokkurs
konar og festu til að þær fjúki
ekki eða sé hreinlega stolið.
Ættu að skammast sín
Nú kann svo að vera að þessi
hegðun hafi eitthvað breyst frá
því sem áður var, mögulega
hefur fólk minna fé milli handanna sökum hinnar margumtöluðu kreppu og því komi til
þessa. Það er hins vegar léleg
skýring og ónothæf um athæfi
sem þetta og tek ég ekkert mark
á henni. Þá ætlast ég hreinlega
til þess að það sem ég ákveð að
leggja á leiði fái að vera þar í
friði. Nú er auðvitað mikilvægt
að kirkjugarðar séu vel hirtir og
er skiljanlegt að blóm sem eru
farin að fölna séu tekin niður
af starfsmönnum garðanna eða
aðstandendum sjálfum, en það
er ekki það sem ég er að tala um.
Þeir sem hafa stolið af leiðum
annarra, og gildir þá einu hver
ástæðan er, ættu vitaskuld að
skammast sín og gera slíkt
aldrei framar. Það er harðneskjulegt og er vond framkoma
við tilfinningar og ást þeirra
sem leggja sig fram um að sinna
leiði þeirra sem þeir hafa misst.
Það er ekkert sem réttlætir þá
hegðun og eflaust hægt að viðhafa mörg orð um þann sem
slíkt framkvæmir, en að mínu
viti ber það vott um fyrirlitningu og dómgreindarleysi viðkomandi. Það er í mínum huga
eiginlega ekki hægt að kalla
slíkan aðila annað en liðleskju
og aumingja, afsakið orðbragðið.
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„Ja, mikið óskaplega ertu KJARAMÁL
➜ Ef við segjum upp
nú góð að vera að vinna
getum við ekki fengið
með þessu fólki,“ sagði
vinnu í Noregi; þar er
eldra fólk stundum við
mig þegar ég byrjaði að
talað norskt táknmál.
vinna fyrir 15 árum. Ekki
fannst mér það, ég hafði
valið mér eitt skemmtilegasta, fjölbreyttasta og
mest spennandi starf að Árný
laun fyrir mína vinnu. Að
loknu sérnámi við Háskóla Guðmundsdóttir loknu háskólanámi fær
Íslands, starf sem krefst táknmálstúlkur
táknmálstúlkur rétt rúmar
þess að ég komi víðar við
280 þúsund krónur á mání samfélaginu en flestir, ef ekki
uði. Á mínum vinnustað, Samskiptamiðstöð heyrnarlausra og
allir, aðrir gera í sínum störfum.
Ég hef verið við störf inni á
heyrnarskertra, vinna 18 KONUR
leikskólum, grunnskólum, framsem táknmálstúlkar með yfir sjö
haldsskólum, háskólum, einnig á
ára starfsreynslu að meðaltali.
fæðingardeild og við jarðarfarir.
Starfsreynslan gerir okkur kleift
Sömuleiðis hef ég sinnt mínum
að sinna öllum þessum fjölbreyttu
störfum á fasteignasölum og hjá
störfum sem við komum að og er
lögfræðingum, lögreglunni og
okkur nauðsynleg. Við vinnum
bráðamóttökunni, í áttræðisafekki á vöktum og meðal dagvinnumælum og brúðkaupsveislum, hjá
launin okkar eru 349.611 kr. á mánspákonu og í hjónabandsráðgjöf.
uði. Ekkert vaktaálag, en við erum
Ekki má gleyma ungbarnaeftirjafnvel kallaðar út á nóttunni og
liti og stofugangi á sjúkrahúsi eða
vinnum oft á kvöldin og um helgar.
stjórnar- og húsfundum, atvinnuEf við segjum upp
viðtölum og fermingum, gay pride
og framboðsfundum, ráðuneytum
Ef við segjum upp getum við ekki
fengið vinnu í Noregi; þar er talað
og Alþingi. Varla er hægt að nefna
norskt táknmál.
þann atburð þar sem við höfum
Ef við segjum upp fær fólk sem
ekki verið að störfum. Ég er táknmálstúlkur.
fékk móðurmál sitt nýverið viðurkennt í lögum sem jafnrétthátt
Sammála gömlum frænkum
íslenskri tungu ekki lengur þjónUndanfarin ár hefur mér þó fundustu á því.
ist að mínir æðstu yfirmenn hjá
Ef við segjum upp fer þjóðfémennta- og menningarmálaráðulagið ekki á hliðina, en heill hópur
neytinu séu sammála gömlum
fólks fær ekki að sinna sínum dagfrænkum um að við séum góðar
legu skyldum á eigin móðurmáli,
– já, við erum kvennastétt. Því
nokkuð sem sem okkur finnst
ekki virðist þeim finnast þörf á
sjálfsagt að gera.
Ef við segjum upp …
því að greiða mér mannsæmandi

Vera Design

Plomo o Plata

Triwa

Monica Boxley

FYLGIHLUTIR SEM
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ÁHRIF HÆKKANA Á FJÖLSKYLDU Í REYKJAVÍK
2010
Fasteignamat íbúðar: 24.000.000
Lóðaverð (15%): 3.600.000

Leikskólagjöld-barn 1
Leikskólagjöld-barn 2
Skólamáltíð
Sorphirða
Fasteignaskattur
Lóðaskattur
Útsvar
OR gjöld
Frístund
Síðdegishressing Frístund
Samtals

2010
20.655
100%
5.000
16.300
0,214%
0,08%
13,03%
8.800
8.365
2.150

Börn á leikskóla 2
Börn í grunnskóla 1

2011
Fasteignamat íbúðar: 21.600.000
Lóðaverð (15%): 3.240.000

2012
Fasteignamat íbúðar: 21.600.000
Lóðaverð (15%): 3.240.000

Laun á mánuði samtals: 700.000
(Meðallaun 334 þ. 2009)

Laun á mánuði samtals: 731.500
(M.v. 4,5% hækkun frá 2011)

Kostnaður á ári
227.205
0
52.500
16.300
51.360
2.880
1.050.739
105.600
87.833
22.575
1.616.992

2013
25.875
75%
6.600
23.100
0,20%
0,20%
13,28%
14.159
11.940
3.450

Kostnaður á ári
284.604
71.151
69.300
23.100
47.520
7.128
1.112.348
169.906
125.370
36.225
1.946.652

Mismunur
57.399
71.151
16.800
6.800
-3.840
4.248
61.609
64.306
37.538
13.650
329.660

Samtals skatta- og gjaldskrárhækkanir 2010-2013 = 329.660

Alls konar skatta- og
gjaldskrárhækkanir
Meirihluti Besta flokksins FJÁRMÁL
barnafjölskyldur í borgog Samfylkingarinnar boðinni þurfa að greiða. Það
eru leikskólagjöld, skólaaði í stefnuskrá, sem kynnt
máltíðir, sorphirða, fastvar í upphafi kjörtímabils,
eignaskattur, lóðaskattur,
að velferð og þjónusta við
íbúana nyti forgangs við
útsvar, gjöld frá Orkuveitu
ráðstöfun fjármuna borgarReykjavíkur, frístundainnar. Fjárhagsáætlun 2013
heimili og síðdegishressing
var samþykkt í borgarí frístundaheimili.
stjórn í síðustu viku og því Þórey
Skattar og gjöld borgarmiður er ekki hægt að segja Vilhjálmsdóttir
innar hafa á þessu sama
að þessari reglu hafi verið framkvæmdastjóri t í mabi l i h æk k að u m
7% umfra m vísitölu.
fylgt eftir þegar litið er borgarstjórnartil þeirra skatta- og gjald- ﬂokks Sjálfstæðis- Reykjavíkurborg gegnir
miklu ábyrgðarhlutverki
skrárhækkana sem dunið ﬂokksins
gagnvart þessum sömu
hafa á borgarbúum á kjörfjölskyldum, sem eru flestar
tímabilinu. Fjölskylda í Reykjavík
með verðtryggð lán, en hækkanmeð börn í grunnskóla og leikskóla
ir borgar innar hafa bein áhrif á
mun á næsta ári greiða 330.000
krónum meira fyrir grunnþjónustu
greiðslubyrði þeirra. Það geta allir
hjá Reykjavíkurborg en árið 2010
skilið að hækkana er þörf, en 20%
vegna ákvarðana borgar fulltrúa
hækkun skatta og gjalda á þremBesta flokksins og Samfylkingarur árum er í hrópandi mótsögn við
innar.
fyrrnefnda stefnuskrá. Það er hol
Á þessu tímabili sem um ræðir,
velferð þegar stærsta sveitarfélag
frá árinu 2010-2013, hefur vísilandsins ákveður hækkanir langt
tala neysluverðs hækkað um 13%
umfram almennt verðlag.
en hækkanir á þjónustu borgarEnn meiri alls konar hækkanir?
innar nema um 20% á sama tíma.
Hér er ekki tekið á frístundum og
Núverandi meirihluti hafði val og
öðrum valkvæðum gjöldum heldur
vald til þess að fara aðrar leiðir en
aðeins þeim gjöldum sem flestar
leið skatta- og gjaldskrárhækkana

➜ Núverandi meirihluti

hafði val og vald til þess
að fara aðrar leiðir en leið
skatta- og gjaldskrárhækkana.

en kaus að fara þessa leið. Þarna
koma skýrt fram ólíkar áherslur
í rekstri en það má segja að fyrri
meirihluti hafi fylgt reglu núverandi meirihluta um ráðstöfun
fjármagns til velferðar og þjónustu
við íbúa betur en þau sjálf. Á þeim
erfiðu tímum þegar þurfti að hagræða hjá Reykjavíkurborg tóku
allir höndum saman, stjórnmálamenn, starfsfólk og borgarbúar, og
náðu að hagræða í kerfinu án þess
að hækka skatta og gjöld – án þess
að skerða þjónustuna verulega.
Núverandi meirihluti virðist vera
sérhlífinn þegar kemur að erfiðum
ákvörðunum um rekstur borgarkerfisins. Borgarbúum er hins
vegar ekki hlíft, hvorki við skattané gjaldskrárhækkunum.
Það er spurning hvort búast megi
við enn meiri hækkunum, þannig að
330.000 gæti jafnvel orðið að hálfri
milljón fyrir fjölskyldufólk í lok
þessa kjörtímabils.

Eimskip og endurreisn Íslands
E

Á langri ferð hefur hróðimskipafélag Íslands, FJÁRMÁL
okkar elsta skipafélag,
ur félagsins borist víða,
enda rekstur þess yfirleitt
var stofnað 17. janúar 1914..
Var almennt álitið að með
með ágætum.
stofnun þess væri stigið eitt
Í bankahruninu 2008
stærsta heillaspor í sögu og
gerðust hins vegar þau tíðsjálfstæðisbaráttu þjóðindi að sjálft móðurskipið,
arinnar. Mættu á fimmta
Eimskip, rakst á sker og
strandaði. Sjálfsagt má
hundrað manns í Fríkirkjendalaust deila um rekstuna í Reykjavík að fagna Margrét
ur félagsins í „góðærinu“
fæðingu þessa „óskabarns Hrafnsdóttir
2001-2008 en það er erfitt
þjóðarinnar“ og hefur það forstjóri Othar
að sjá annað en að endurnafn loðað við fyrirtækið Raven Industries
reisn félagsins frá 2009
síðan. Frá upphafi var saga
hafi tekist vel – ég leyfi mér að
þessa farsæla fyrirtækis tengd
fossunum okkar. Eru ófáir þeir
segja, vonum framar – enda skilaði
Íslendingar sem nöfn á borð við
hún hagnaði til íslenska ríkisins og
MS Gullfoss og Dettifoss ylja um
þjóðarinnar strax árið 2010 án þess
að eigendur tækju út arðgreiðslur.
hjartarætur. Skip þessi voru og eru
tákn um frelsi og feng, þjóðbraut út
Þannig hefur félagið í takt við
í hinn stóra heim sem sprengdi í loft
íslenska þjóðarsál lagt sitt af mörkupp margra alda einangrun og áttum á erfiðum tímum og stutt við
hagafjötra og ótæmandi uppspretta
bakið á íþróttafélögum og framúrfrásagna af ævintýrum og svaðilskarandi einstaklingum, endurreist
förum þegar þau skiluðu farþegum
hinn dýrmæta Háskólasjóð Íslands
og áhöfnum sínum heilum á húfi í
og látið sig varða um menningu og
ferðalok.
listir.
Fleiri siglingaleiðir hafa verið
Ýmislegt gengið á
opnaðar undanfarin ár, vöxtur
félagsins innanlands sem erlendOg það hefur gengið á ýmsu. Á
is hefur verið góður og ný skip í
upphafsárum félagsins urðu skrifstofur þess eldi að bráð í stórbruna.
smíðum í eigu Eimskips væntanleg
Goðafoss fórst 1918. Um tíma lokí íslenska flotann á næstu árum!
uðu stríðsátök tveggja heimstyrjSagan heldur því áfram að enduralda Evrópu að mestu og ýttu undir
taka sig!
Ameríkusiglingar. Á árunum 1944Þjóðin á mikið undir
5 voru bæði Goðafoss og Dettifoss
skotnir niður af Þjóðverjum. GríðarÞað er því ekkert skrítið þótt
legt tjón varð þegar vöruskemma
miklar kröfur séu gerðar til þessa
félagsins varð eldi að bráð en byggð
óskabarns þjóðarinnar. Á öll
var ný og sú stærsta á landinu.
íslenska þjóðin mikið undir því að
Háskólasjóðurinn var stofnaður til
endurreisn hins íslenska hlutabréfaminningar um stofnendur félagsins
markaðar heppnist sem best. Eftirí Vesturheimi. Erlend vöruhús voru
væntingin var því gríðarlega mikil
tekin í notkun í London og New York
þegar kunngert varð um að Eimskip
í eigu Eimskips. Fleiri skrifstofur
færi á markað á þessu ári.
voru svo opnaðar víða um heim.
Auðvitað áttu kaupréttar-

➜Á langri vegferð hefur

hróður félagsins borist víða.

samningar fárra yfirmanna félagsins að bíða þess að félagið skilaði góðum árangri áfram og nú á
markaði. En Íslendingar eru sanngjarnir og fyrirgefa vonandi þessa
óþolinmæði þeirra sem náðu góðum
árangri með félagið, enda hafa þeir
nú séð að sér og gefið eftir þessa
kauprétti. Í samhengi sögunnar eru
því öll teikn á himni um að Eimskip
haldi áfram að farnast vel héðan í
frá sem endranær.
Í sátt við samfélagið
Það er til mikils að vinna að Eimskip og önnur fyrirtæki sem hyggjast taka þátt í endurreisn íslenska
hlutabréfamarksins nái að gera slíkt
farsællega og í sátt við samfélagið.
Eingöngu þannig mun almenningur með tíð og tíma fá tiltrú á
hlutabréfakaupum aftur sem eðlilegum hluta af fjárfestingum og
sparnaðarleiðum sínum.
Efling alíslenskra stórfyrirtækja
og hins íslenska hlutabréfamarkaðar mun svo aftur hafa í för með sér
stóraukna atvinnuuppbyggingu og
ný framtíðarstörf fyrir núverandi
og komandi kynslóðir. Það er ekki
aðeins þjóðarhagur, það er forsenda
tilveru okkar.
Krefjumst ekki fullkomnunar
heldur óskum þess að Eimskip haldi
áfram að vera framúrskarandi og
leiðandi á sínu sviði til framtíðar!
Sá tími mun koma. Sagan segir
okkur það. Nú er rúmt ár þar til
Eimskip á eitt hundrað ára afmæli.
Það verður gaman að sjá hvernig
þá hefur til tekist með fyrirtækið á
íslenskum hlutabréfamarkaði áður
en önnur starfsöld þess rís!

Notaður bíll
Dúndur díll
Við kveðjum árið með hvelli dagana 18. til 31. desember.
Notaðir bílar með dúndur afslætti og veglegum ﬂugeldapakka frá
Hjálparsveit Skáta í Reykjavík í skottinu.

CHEVROLET LACETTI CDX STATION 2. 2006
&LJOOLNt4KÈMGTLJQUVS
7FS§

FORD EXPLORER SPORT TRAC 4X4 - 9. 2007
&LJOOLNt4KÈMGTLJQUVS
7FS§

;PSIVó 

;PSIVó 

;PSIVó 

KIA SPORTAGE - 11. 2005
&LJOOLN4KÈMGTLJQUVS
7FS§

SANGYONG REXTON RX-290 - 7. 2002
&LJOOLNt4KÈMGTLJQUVS
7FS§

SUBARU LEGACY - 12. 2006
&LJOOLNt4KÈMGTLJQUVS
7FS§

;PSIVó 

;PSIVó 

;PSIVó 

%LUWPHêI\ULUYDUDXPSUHQWYLOOXURJP\QGDYt[O

CHEVROLET AVEO LS 1400 - 5. 2010
&LJOOLNt#FJOTLJQUVS
7FS§

Fleiri bílar á tilboði

Veglegur
ﬂugeldapakki
með hverjum
seldum bíl*

Sölustaðir
Hjálparsveita Skáta
í Reykjavík:

t#ÐMBCÛ¥#FOOB7BHOI×G¥B
t3JTBnVHFMEBNBSLB¥VS)443.BMBSI×G¥B
t4Q×OHJO(SBGBSWPHJ
t(SBGBSIPMUWJ¥)ÛTBTNJ¥KVOB

t.KÕEEJO#SFJ¥IPMUJ
t4LÅUBIFJNJMJ4LK×MEVOHB4ÕMIFJNVNB
t/PS¥MJOHBIPMU&MMJ¥BCSBVU
"UIT×MVTUB¥JSPQOBEFTFNCFS

'MVHBFMEBQBLLJGZMHJSFLLJNF¥VNCP¥TT×MVCÐMVN

Traustur styrktaraðili
Hjálparsveitar Skáta
í Reykjavík til fjölda ára

0QJ¥WJSLBEBHBGSÅ
0QJ¥ÅMBVHBSE×HVN
PHÐ3FZLKBOFTC

Bílabúð Benna - Notaðir bílar
#ÐMETI×G¥Bt3FZLKBWÐLt4ÐNJ
/KBS¥BSCSBVUt3FZLKBOFTCt4ÐNJ
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Kirkja og kylﬁngar
rúmlega 700 krónum til
Ég leik golf mér til TRÚMÁL
sóknar minnar. F yrir
ánægju en sú íþrótt er sú
slíka meðhöndlun á fé
kristilegasta sem ég þekki
og líklega sú eina sem
eru menn dæmdir í fanggetur talist það og stenst
elsi þ.e.a.s. ef þeir sitja
ekki í ríkisstjórn. Trúþað með guðfræðilegum
félög eru ekki rekin af
rökum. Erindi þessara
ríkinu og þar með ekki
skrifa er samt ekki það að
þjóðkirkjan heldur eins
útskýra þennan leyndardóm en ég skal gera það Örn Bárður
og menn tönnlast gjarnan
síðar.
á í fáfræði sinni í fjölJónsson
Ástæðan fyrir þessum sóknarprestur í
miðlum og bloggfærslum,
skrifum er fjárhagur trú- Neskirkju
jafnvel þingmenn og ráðfélaga í landinu, allra
herrar. Ríkið rekur engin
skráðra trúfélaga, aðventista,
trúfélög.
hvítasunnumanna, búddista, músSláandi samanburður
líma, lúterskra fríkirkna, kaþólsku kirkjunnar, þjóðkirkjunnar
Nessókn, sem ég þjóna, hefur
og fleiri. Enn fremur er tilgangur
um 50 milljónir í tekjur á ári en
greinarinnar að bera saman fjárhún er önnur fjölmennasta sókn
hag golfklúbbs og fjölmennrar
í Reykjavík. Í sókninni búa tæpsóknar.
lega 11 þúsund manns og gjaldHér áður fyrr þurftu gjaldendur, þ.e. 16 ára og eldri sem tilkerar trúfélaga að rukka inn
heyra þjóðkirkjunni, eru eitthvað
félagsgjöld sinna meðlima og sú
á sjöunda þúsund.
var tíðin að menn gengu í hús til
En hvað kemur golfið þessu
að innheimta sóknargjöld. Síðar
við? Ég skal útskýra það. Nýlega
tóku gjaldheimtan í Reykjavík
sótti ég aðalfund Nesklúbbsins
(NK) sem rekur golfvöllinn á
og sýslumenn um land allt þetta
Seltjarnar nesi. Þar eru um 600
að sér og reyndar ekki í neinni í
félagar. Það sem vakti athygli
sjálfboðavinnu því þessir aðilar
höfðu drjúg innheimtulaun. Loks
mína og kveikti hjá mér samanvar kerfinu breytt árið 1987 og þá
burð er að NK hafði 57 milljónir
var ákveðið að ríkið sæi al farið
í tekjur af þessum hópi á sínu
um innheimtuna og í stað nefrekstrarári. NK með 600 félaga
skatts var sóknargjaldið reiknað
hefur m.ö.o. meiri tekjur en Nessem föst krónutala sem síðan
sókn sem er með á 7. þúsund
gjaldendur. Meðlimafjöldi NK
var umreiknuð í tiltekið hlutfall
er ekki nema 1/10 af Nessókn
tekjuskatts til að verðtryggja
sem þýðir auðvitað að árgjaldið
gjaldið.
fyrir golfið er margfalt hærra en
Skrýtin ráðsmennska
klúbburinn starfar þó ekki nema í
Núna borga ég skv. þessu fyrir5 mánuði en kirkjan allt árið.
komulagi sem meðlimur í þjóðFyrir 700 krónur á mánuði
kirkjunni um 1.100 krónur á máneiga sóknarbörnin aðgang að öfluði í sóknargjald en sá hængur
ugu starfi. Messur eru fjölsóttar
er á að ríkið skilar ekki nema
í Neskirkju og þar fær fólk nær-

➜ Núna borga ég skv.

þessu fyrirkomulagi sem
meðlimur í þjóðkirkjunni
um 1.100 krónur á mánuði í
sóknargjald en sá hængur er
á að ríkið skilar ekki nema
rúmlega 700 krónum…

ingu fyrir sálu sína og anda, eflir
félagsþroska og skilning á hinu
stóra samhengi lífsins og fer heim
að loknu starfi í trú, von og kærleika til að láta gott af sér leiða í
lífi og leik. Barna- og unglingastarf er fjölbreytt og fjölsótt.
Sérstakt starf er fyrir eldri
borgara. Sönglíf er blómlegt og
í kirkjunni starfa fjórir kórar.
Fræðslustarf fer þar fram, s.s.
foreldramorgnar, og fyrirlestrar
eru fluttir af og til um ýmis mál
sem varða lífið og tilveruna. Fjöldi
barna er skírður til kristinnar
trúar, flest 14 ára börn fermast
og mörg brúðhjón ganga í það heilaga í kirkjunni. Sóknarbörn sem
deyja eru flest kvödd í Neskirkju
og miklu skiptir að sú þjónusta sé
vel af hendi leyst. Innihaldsríkt
ritúal tengt dauðanum er gríðarlega mikilvægt í hvaða þjóðfélagi
sem er og ég fullyrði að þjóðkirkjan hefur þróað mjög áhrifaríkt ferli og merkilegt í þessu
sambandi sem á sér margra alda
hefð. Þá hýsir Neskirkja margs
konar starf, s.s. AA og Al-Anon
fundi, lánar og leigir út sali til
einstaklinga og félagasamtaka svo
nokkuð sé upp talið. Víða um land
er með sambærilegum hætti reynt
að halda úti öflugu safnaðarstarfi
þrátt fyrir mannfæð sums staðar
og litlar tekjur og slök skil gera
það enn erfiðara en áður.

Er of dýrt að
skipta um peru?
Ökumenn hafa eflaust tekið
eftir því að ljósabúnaði bifreiða á höfuðborgarsvæðinu
er oft ábótavant. Brautin –
bindindisfélag ökumanna
framkvæmdi nýlega athugun þar sem ljósabúnaður bifreiða var kannaður. Skoðað var ástand og
notkun framljósa 2.200 bifreiða og afturljósa ríflega
2.000 bifreiða. Ekki var litið
á stefnuljós eða hemlaljós.

algengt væri að menn
sneru við þegar þeir
heyrðu hvað það
kostaði að skipta um
eina peru.

en endast á móti nokkuð
lengi.
Við þetta bætist kostnformaður Brautaraður
við að skipta um perur
innar–bindindisþví í ákveðnum tegundum
félags ökumanna
31% bíla með biluð ljós
bíla getur það verið snúið
Langalgengast var að númersljós
og í sumum tilfellum þarf sérhæfð
væru biluð, eða rúm 18%. Þá voru
verkfæri til verksins. Verð fyrir að
tæp 7% bíla eineygð að framan og
skipta um perur getur farið upp í
10.000 kr. Kostnaður með peru og
tæp 5% með annað afturljósið bilað.
vinnu getur þannig verið á bilinu
Eflaust aka margir lengi án þess að
ganga úr skugga um að ljósin séu í
40.000-50.000 kr. þar sem um dýrar
lagi. Þó er mjög auðvelt að kanna
perur er að ræða. Í einstaka bíltegástand þeirra. Þegar bíl er lagt
undum hafa jafnvel sést hærri uppframan við stórar rúður verslana
hæðir. Þessi kostnaður fælir marga
og fyrirtækja sést auðveldlega hvort
bíleigendur frá og þeir ákveða
framljósin eru í lagi. Á sama hátt má
frekar að bíða með peruskiptin þar
bakka að slíkum rúðum til að kanna
til betur stendur á.
afturljós, hemlaljós og bakkljós.
Öryggið í fyrirrúmi
Undirritaður átti samtal við
starfsmann á verkstæði sem fær
Það ætti aldrei að draga það að láta
oft til sín bíla með biluð ljós. Hann
gera við öryggisþætti bílanna, hvort
fullyrti að algengt væri að menn
sem það eru perur, hemlar eða hjólasneru við þegar þeir heyrðu hvað
búnaður. Að hafa ljósin í lagi eykur
það kostaði að skipta um eina peru.
öryggi í umferðinni talsvert, þar
Ef bíleigendur geta sjálfir skipt um
sem ökumaður sér betur í kringum
peruna felst kostnaðurinn eingöngu
sig og bifreiðin verður sýnilegri með
í perunni sjálfri. Sá kostnaður
ljósin í lagi. Hver kannast ekki við
getur verið allt frá nokkur hundruð
að hafa yfirsést aðvífandi ljóslaus
krónum fyrir peru í númersljós,
bifreið?
1.000-2.000 kr. fyrir hefðbundnar
Brautin skorar á þig, ágæti ökuperur í framljós en þó eru dæmi
maður, að næst þegar þú sest upp í
um að framljósaperur kosti allt að
bílinn athugir þú ástand ökuljósa og
40.000 kr. Þá er um að ræða gasgerir þá viðeigandi ráðstafanir til
fylltar perur sem eru mjög dýrar
þess að laga þau ef með þarf.
Einar
Guðmundsson

+-/5(,$5

)XOOE¼²DIIORWWXPMµODJM¸IXP
9HLWXP DIVO£WWDI$TXDVSKHUH

➜ Hann fullyrti að

UMFERÐ

+/$83

681'

OOEDUQDKMµOPH²
NUDIVO¨WWL
IU¯UVWDQGDULRJKM£OPXU

OOKMµODOMµVPH²  DIVO¨WWL
$OOLU1,.(RJ%URRNVKODXSDVNµUPH²DIVO¨WWL
$OODU/LYHVWURQJY¸UXUIU£1,.(£DIVO¨WWL

(OHPHQW7KHUPDO
NU

+ODXSDMDNNL
NU

0LOHU/RQJ6OHHYH
NU

0LOHU6KRUW6OHHYH
NU

5XQZSVWUHWFK
NU

1LJKWOLIH,QILQLWL7LJKW,,
NU

/LJKWZHLJKW6WUHFK
NU

$UP:DUPHUV
NU

(TXLOLEUXP/6
NU

$TXDILQV
NU

6HDO
NU

0LOHU
NU

3 =
3UR=HUR
NU

&8%($,0IMDOODKMµO£NU

3ULQWHU91HFN
NU

5DFH'D\/RQJ
NU

3HUIRUPDQFH7LJKW
NU

/6'-DFNHW,,,
NU

)HDWKHUOLWH
NU

1LJKWOLIH(TXLOLEUXP
NU

(OHPHQW7KHUPDO
NU

7HFK7LJKW
NU

6XSHU6SRUWV%UD
NU

1LJKWOLIH,QILQLWL
NU

3UR
NU

&RRO%R[HU
NU

1LJKWOLIH-DFNHW,,,
1L
KWOLI NU

LQ7HPSR
NU

6WRUP)O\
NU

&RRO%R[HU
NU

U\JJLVYHVWL
NU

1LJKWOLIH(VVHQWLDO
NU

$GDSW*ORYH
NU


NU

Tri ehf.
Suðurlandsbraut 32
Sími: 571 8111

9LVWD-U
NU

9LVWD-U
NU

.D\HQQD
NU

0H²DQELUJ²LUHQGDVW7UL£VNLOXUV«UU«WWWLODOOUDEUH\WLQJD£YHU²L

www.tri.is

.D\HQQD-U
NU

(UJRIOH[
NU

5HVLVWDQFH&RUGV
NU

Verslunin er opin:
Alla virka daga kl. 09:00 -18:00
Laugardaga kl. 10:00 -16:00

$QGURLG

$
9
/
±
7
'
/
$
q63-

$8.$6(1',1*.20,1
9LQVÁODqVSMDOGWÑOYDQPHË$QGURLGHUOHQW
7DVNDRJKH\UQDUWÎOI\OJMD7DNPDUNDËPDJQ
6SMDOGWÑOYXUHUXVNHPPWLOHJDVWDOHLNWÁNLËI\ULUEÑUQRJXQJOLQJDRJ
IU¼EÁUJMÑI¹ÁUHUXHLQIDOGDUÈQRWNXQRJEÑUQLQJHWDQ¼OJDVWÙÕVXQGLU
ÎNH\SLVOHLNMDRJVNHPPWLOHJUDVP¼IRUULWDIDULË¼QHWLËKRUIW¼
EÈÎP\QGLUKOXVWDË¼WÎQOLVWWHNLËOMÎVP\QGLUHËDP\QGEÑQGRJOHVLË
UDIEÁNXU$OOWÈHLQXWÁNLVHPKÁJWHUDËWDNDPHËVÄUKYHUWVHPHU

®75µ/(*7

381.7$

-®/$7,/%2«



61(57,6.-5

9$;7$/$867¨$//7$«018«,

7KH6KDUSHU,PDJH0$

$«(,16.5018«,

p6KDUSHU,PDJHVSMDOGWÑOYDPHË*+]&RUWH[$ÑUJMÑUYDRJ*%PLQQL*%
LQQE\JJW)ODVKPLQQLRJ*%0LFUR6'PLQQLVNRUWI\OJLUVQHUWLVNM¼UPHË[
SXQNWDXSSODXVQRJ&DSDFLWLYHPXOWLWRXFKSXQNWDVQHUWLWÁNQL$QGURLG,FH&UHDP
6DQGZLFKVHPJHIXUDËJDQJDËÙÕVXQGXPÎNH\SLVOHLNMDRJVP¼IRUULWD0\QGDYÄODË
IUDPDQRJDIWDQ$OOWDËWÈPDUDIKOÑËXHQGLQJ9HJOHJWDVNDRJKH\UQDUWÎOI\OJMD

O¼QWÑNXJMDOGRJNU
P¼QDËDUOHJWIÁUVOXJMDOG
*,/',50(«$1%,5*«,5(1'$67

6WÎUOÁNNDËYHUË

*%PLQQLVWÁNNDQOHJWÈ*%

7DVNDRJKH\UQDUWÎOI\OJMD

6SMDOGWÑOYXUKDIDDOGUHLYHULËKDJNYÁPDULNRVWXU%ÁËL
YHJQDPLNLOODUHIWLUVSXUQDURJDXNLQQDUIUDPOHLËVOXDXN
ÙHVVVHPYLËQ¼XPPLNLOOLYHUËOÁNNXQPHËPDJQLQQNDXSXP
I\ULUMÎOLQ6DPEÁULOHJpVSMDOGWÑOYDI\ULUMÎOLQÈI\UUDYDU
¼WYÑIDOWKÁUUDYHUËL


.HPXUPHË*%LQQE\JJËX)ODVKPLQQLDXNÙHVVVHP
*%0LFUR6'PLQQLVNRUWI\OJLU+ÁJWHUDËVWÁNND
PLQQLÈ*%PHË0LFUR6'PLQQLVNRUWL


9HJOHJWDVNDI\OJLUPHËVHPKOÈƭUKHQQLYLË
KQMDVNLRJJHULUNOHLIWDËQRWDWÑOYXQDÈWÑVNXQQL
ÈPLVPXQDQGLKDOOD+H\UQDUWÎOI\OJMDHLQQLJ


&DSDFLWLYHVNM¼WÁNQL

¼UDWUDXVW¼E\UJË

7ÁNQLVHPWU\JJLUDËVSMDOGWÑOYDQHUQÁPDUL¼
VQHUWLQJXRJKUDËYLUNDUL[SXQNWDXSSODXVQ
VNM¼KOXWIÑOO


6KDUSHU,PDJHNHPXUIU¼WUDXVWXPIUDPOHLËDQGD
VHP7ÑOYXOLVWLQQKHIXU¼UDODQJDJÎËDUH\QVOX
DI¼UDWUDXVW¼E\UJËHUDIÑOOXPWÑOYXPKM¼
7ÑOYXOLVWDQXP

*RRJOH3OD\
$ËJDQJXUDËÙÕVXQGXPÎNH\SLVRJÎGØUUDVP¼IRUULWD
RSQDVWPHË*RRJOH3OD\¹DËHUJÁËDVWLPSLOODËKDID
DËJDQJDË*RRJOH3OD\ÙDUVHPÙDËJHULUUÈNDUNUÑIXUWLO
YÄOEÕQDËDULQVÈVSMDOGWÑOYXQQL0HË*RRJOH3OD\VWÎUH\NVW
ÕUYDOLËDIVNHPPWLOHJXPOHLNMXPRJIRUULWXP


$QGURLG,FH&UHDP6DQGZLFK
1ØOHJXSSIÁUVOD$QGURLGVWØULNHUƭVLQVIU¼*RRJOH
+UDËYLUNDULRJVNHPPWLOHJULYDOP\QGLU


0\QGDYÄORJOÑQJUDIKOÑËXHQGLQJ
0\QGDYÄOWLODËWDNDOMÎVP\QGLUHËDP\QGEÑQGEÁËLDË
IUDPDQRJDIWDQ03P\QGDYÄODËIUDPDQ$OOWDË
WÈPDUDIKOÑËXHQGLQJ

+'0,RJPLQL86%
0HË+'0,HUKÁJWDËWHQJMDVSMDOGWÑOYXQDÈEHVWX
JÁËXPYLËVMÎQYDUSHËDKOMÎPWÁNL


23,«7,/./

$//$'$*$

7,/-®/$
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

24 | SKOÐUN |

18. desember 2012 ÞRIÐJUDAGUR

Ranghugmyndir um rjúpnaveiði

JÓLA TI
Æ
G
L
SÆ
3986

kr.
pk.

Mackintosh, 2 kg

598

kr.
pk.

Celebration, 200 g

349

kr.
pk.

Nóa Kropp m/appelsínubragði, 200 g

680

kr.
pk.

Freyju hátíðarsælgæti, 425 g

1998

kr.
pk.

Anton Berg konfekt, 400 g

548

kr.
pk.

After Eight, 300 g

2686

kr.
pk.

Nóa konfekt, 1 kg

2196

kr.
pk.

2198

kr.
pk.

Cadbury Roses, 850 g

279

kr.
pk.

Toblerone mjólkursúkkulaði, 100 g

598

kr.
pk.

M&M súkkulaði, 3 teg.

A
F
A
J
G KORT
fæst á www.kronan.is
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Lindu konfekt, 1 kg

Rjúpnaveiðitímabili þessa RJÚPNAVEIÐAR Fáir klukkutímar nýtast
árs er lokið og full ástæða
Því miður virðast þeir sem
til að fjalla um þá afleitu
sömdu umrædda reglugerð
stöðu sem komin er upp
ekki heldur gera sér vel
varðandi rjúpnaveiðar
grein fyrir því að íslensk
eftir að umhverfisráðvetrarveður eru válynd, og
herra setti á nýja regluá köflum beinlínis hættugerð fyrir tveimur árum.
leg. Tíðarfar í haust var
Við gerð hennar virðist
þannig að örfáir dagar af
algjörlega hafa gleymst Dúi J. Landmark þeim níu sem stýfðir voru
að gera ráð fyrir og taka kvikmyndaúr hnefa nýttust til veiða.
tillit til íslensks veður- gerðarmaður,
Á þessum árstíma nýtast
einnig fáir klukkutímar
fars, öryggis veiðimanna, leiðsögumaður,
veiðiálags og mikilvægis náttúruunnandi og af dagsbirtu þá daga sem
þeirrar upplifunar sem veiðimaður
gefur til veiða.
rjúpnaveiðar hafa fyrir
Reglugerðin skemmir
veiðimenn. Lengst af mátti
því ekki einungis upplifun
veiða rjúpu frá 15. október til 22.
þeirra sem halda til veiða, heldur
desember, eða 69 daga samtals,
er beinlínis verið að gera veiðarnar
en eftir að rjúpnaveiði var bönnuð
hættulegri en nauðsyn ber til, og
því fylgir þung ábyrgð. Íslensk
með öllu árin 2003 og 2004 hefur
náttúra og íslenskt veðurfar eru
veiðidögum fækkað jafnt og þétt;
nógu varasöm án þess að verið
2006 voru þeir 26, 18 dagar árið
sé að auka hættuna með naumt
2010 og á þessu ári og síðasta voru
veiðidagar einungis 9.
skömmtuðum reglugerðum.
Þegar svo fáir dagar eru til ráðAllir eru sammála um nauðsyn þess, ekki síst veiðimenn, að
stöfunar verður veiðiálag einnig
búa svo í haginn að rjúpnaveiðar
mikið á þeim svæðum sem aðgengiverði sjálfbærar í ókominni framleg eru veiðimönnum hverju sinni.
tíð. En hlutverk umhverfisráðSvo mikið að margir þurfa frá að
herra er ekki einungis að banna.
hverfa.
Hann ber líka ábyrgð gagnvart
Núgildandi reglugerð minnkar
ekki veiðiálag eins og henni var
þegnum landsins, sem eiga rétt á
ætlað að gera. Hún takmarkar
að njóta landsins og náttúrunnar
aðgengi að rjúpnaveiði, dregur
á sem fjölbreytilegastan og ríkustórlega úr ánægjunni við hana
legastan hátt, en það leyfir áðurnefnd reglugerð ekki.
og gerir hana hættulega og erfiða.
Það er vitað að stór hluti rjúpuHvað veldur?
unga drepst í fyrstu slagviðrum
Tröllasögur af magnveiði
haustsins. Þeir fuglar sem ná að
lifa fram á vetur eru því mikilEkki ætla ég þeim sem að þessari
vægir fyrir stofninn. Í stað þess
reglugerð standa annað en að vera
að leyfa veiðar fyrr á haustin, og
vel meinandi gagnvart þeim fimm
að hluti þeirra fugla sem deyja
til sex þúsund Íslendingum sem
stunda rjúpnaveiðar. Hins vegar
af náttúrulegum orsökum nýtist
er ég ekki viss um að þau þekki
þar með á jólaborð landsmanna,
rjúpnaveiðar af eigin raun. Frávirðist umhverfisráðuneytinu og
Umhverfisstofnun mikilvægara
sagnir af rjúpnaveiði eru oft tröllaað refur og minkur fái að ganga í
sögur af magnveiði. En veruleikinn
það hlaðborð þó að vitað sé að þeir
er annar. Hinn almenni rjúpnaveiðimaður hefur það eitt markstofnar lifi góðu lífi.

➜ Núverandi reglugerð

minnkar ekki veiðiálag eins
og henni var ætlað að gera.

mið að veiða í jólamatinn fyrir
fjölskylduna. Flestir þurfa 5-20
rjúpur til að uppfylla þær þarfir,
meðalveiði á hvern veiðimann er
oftast um 7 rjúpur samkvæmt
skráningum. Vissulega eru enn til
magnveiðimenn, en með breyttum
viðhorfum hefur þeim farið ört
fækkandi. Með sölubanninu sem
var sett á fyrir nokkrum árum
var blessunarlega tekið fyrir sölu
á rjúpu og þar með fyrir magnveiðina að mestu, og var það góð
ráðstöfun.
Það eru tröllasögurnar sem lifa
og berast manna á milli. Hinir
dagarnir gleymast, ekki er sagt
frá þeim skiptum þegar labbað er
daglangt í erfiðu færi og leiðindaveðri, og afraksturinn er lítill sem
enginn. Það þekkja allir sem veitt
hafa rjúpu að sjá fugla taka sig upp
löngu áður en komið er í færi og
renna sér yfir í næsta dal án þess
að veiðimaðurinn eigi minnsta
möguleika.
Hinn almenni veiðimaður leggur
mikið á sig til að ná í sínar jólarjúpur, tíma, fjárútlát og mikla
líkamlega áreynslu. Langflestir
veiðimenn sýna líka bráðinni tilhlýðilega virðingu og veiða í hófi.
Það eru því tilmæli mín til Svandísar Svavarsdóttur umhverfisráðherra að endurskoða sem fyrst
núgildandi reglugerð, og um leið
sína afstöðu til veiði og veiðimanna.
Hennar hlutverk er ekki að banna,
loka og takmarka, heldur horfa
á stóru myndina, hlusta á þá sem
vilja fá að njóta gæða fallega landsins okkar og vilja að komandi kynslóðir geti það líka.
Lengri útgáfu greinarinnar má
sjá á visir.is.

Fjárfestingar á Íslandi
Fjöldi Íslendinga sem FJÁRFESTINGAR er Seðlabankastjóri að
hvetja mig til að slá til,
lengi hafa búið í útlöndum hefur keypt sér
því það hjálpi Íslandi!
íbúðir á Íslandi á hagEf allir Íslendingar í
stæðum kjörum eftir
útlöndum geta fengið eins
hrunið. Þetta gerir fólk
mikla peninga í útlendum
með íslenskum krónum
banka til fjárfestinga á
sem það fær á enn lægra
Íslandi og ég, gæti svona
gengi en gengur og gerist
lagað verið ákveðin leið
til að fá inn erlent fjárhjá Seðlabankanum, sem
með þessu trixi auðveldar Arna Mathiesen magn án þess að eignir
Íslands og Íslendinga
erlenda fjárfestingu.
arkitekt
safnist bara í hendur
Ódýr u k rónur na r
hrunvalda og erlendra
kaupir fólkið fyrir peninga sem það fær einatt á óverðfjárfesta sem engar taugar bera
tryggðum lánum á lágum vöxtum
til staðarins. En spurningin er
hvort við viljum standa í þess
í erlendum bönkum. Borðleggjandi hagnaður þar sem íbúðin
háttar vafstri við hlið einhverra
borgar sig niður sjálf með leigu
afla sem við vitum ekkert hvert
til annarra Íslendinga sem verða
beri Ísland.
að skaffa sér þak yfir höfuðið á
Ef það er eins rakinn gróðavegur að fara í svona fjárfestÍslandi hér og nú. Ég hef fylgst
ingu þegar maður á ekki einu
með úr fjarlægð og hugsað að ég
sinni pening (bara vinnu í útværi sennilega dáldið fífl að gera
löndum sem auðveldar lántöku
þetta ekki. Þarna gæti ég fyrirþar) má ímynda sér hve rakið
hafnarlítið skaffað mér íbúð fyrir
þetta er fyrir fólk sem á fé á
áhyggjulaust ævikvöld á Íslandi.
lausu og hefur að meginmarkEymd landa minna
miði að ávaxta það. Umsvif
En ég hef líka spáð í að það sé
þeirra sem braska með húsnæði
óhuggulegt að vera að græða á
innanlands hafa þó ekki þann
eymd landa minna sem missa
„kostinn“ að gjaldeyrir streymi
húsnæði sitt og ímynda mér líka
inn í landið, aðeins fjárfestarnir
hagnast.
að eftirspurnin (sem ég myndi
þá stuðla að sjálf) eigi þátt í að
Klárir á uppskriftinni
halda uppi verðinu, sem er allt of
hátt miðað við byggingarkostnað
Nú veit ég ekki hvort útlendingar
þar sem skynsamlega er staðið
sjá fjárfestingarmöguleika í
að verki. Hátt húsnæðisverðið
íslenskum húsnæðismarkaði
líka, en hitt veit ég að útlendstendur ungu fólki fyrir þrifum.
Það getur ekki keypt sér neitt og
ingar keyptu fjölmargar íbúðir
hefur varla pening til að leigja.
í Austur-Evrópu rétt eftir fall
Ég hef líka velt fyrir mér að
járntjaldsins, í gróðavon. Verðið
erfitt sé að standa í viðhaldi á
var lágt (fyrir þá) og virtist bara
húsnæði fyrir eiganda sem býr í
geta hækkað. Þetta er hægt hér
útlöndum. Varla væri gott að vera
líka ef útlendingar eru klárir á
ábyrgur fyrir að íbúðarhúsnæði
uppskriftinni og hægt er að telja
á Íslandi lægi undir skemmdum
þeim trú um að húsnæðisverðið
af viðhaldsleysi eftir nokkur ár?
hækki eftir kaupin.
Vangaveltur af þessu tagi
Ef húsnæðisverð væri lægra
væri freistingin enn meiri til
hafa hindrað að ég hafi hafi haft
mig út í svona viðskipti. En nú
fjárfestinga í geiranum fyrir ein-

➜ Frá sjónarmiði fjárfestis-

ins vill hann aðeins fjárfesta
þar sem gróðavænlegt er.

hverja eða alla þessa hópa, nema
þetta væri hreinlega bannað.
Það er eins og það sé sama
hvers konar fjárfestingu er verið
að kalla eftir, bara hún sé erlend.
Frá sjónarmiði fjárfestisins vill
hann aðeins fjárfesta þar sem
gróðavænlegt er. Ég fór fyrir
forvitni sakir á fund í Noregi
þar sem „lokka“ átti erlenda fjárfestingu til Íslands. Þarna voru
norskir fjölmiðlar. Þáverandi viðskiptaráðherra Íslands (Árni Páll)
talaði um hvað allt væri á uppleið
og hvað allt myndi vera gert til
að létta ferlið fyrir erlenda fjárfestingu á Íslandi og bankastjóri
Íslandsbanka, Birna Einarsdóttir,
talaði um hvað bankinn væri
fullur af peningum!
Við hlið mér sat glaðbeittur
maður sem hugði að fjárfestingu á Íslandi fyrir hönd fyrirtækis síns sem framleiddi og
seldi hjól. Ég sagði honum að
það væri gott að fá fleiri hjól til
Íslands og fólk væri svo blankt
að margir væru farnir að leggja
bílnum. Bjóst ég við að maðurinn yrði feginn að fyrirtæki hans
myndi geta sinnt þjóðþrifaverki
hjá íslenskri frændþjóð í vanda.
Hið gagnstæða gerðist: Maðurinn
missti allan áhuga. Hann vildi
bara græða á fyrirtækinu og
eftirspurn lítið efnaðra Íslendinga hafði lítið gildi fyrir hann.
Gott að losna við þessa blóðsugu
hugsaði ég, en bið íslensk stjórnvöld forláts að hafa eyðilagt
„tækifærið“.
En því ættu Íslendingar að láta
græða á sér þegar þeir hafa bara
þörf fyrir að lifa mannsæmandi
lífi?
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Gjöf þings til þjóðar Lokasenna að Landsbankamáli
Þegar ríkisstjórn vinstri NÝ STJÓRNAR➜ Stjórnarskrármálið
flokkanna
e f t i r l é t SKRÁ
er eina málið sem
þjóðinni stjórnarskrána
komst loks skriður á
ríkisstjórnin getur
málið. Stjórnlaganefnd
úr þessu klárað með
var skipuð og blásið til
sóma. Ruglumbull er
þjóðfundar. Afraksturinn
v a r ð s vo ve g a n e s t i
að láta sérfræðinga
stjórnlagaráðs sem fulltefja för þess frekar.
gerði frumvarp að nýrri
stjórnarskrá. Frumvarpið Lýður Árnason
var afhent Alþingi síð- frambjóðandi
ferli nýrrar stjórnarskrár,
sumars 2011 og sent Dögunar
fundið því allt til foráttu
stjórnlagaráði aftur til
og lagt steina í götu þess.
lokayfirferðar í mars 2012. NiðurTalað er um sátt sem ekki er til
staða þjóðaratkvæðagreiðslu um
og allt gert til að drepa málinu
frumvarpið lá svo fyrir þann 21.
á dreif. Málþóf stjórnarandstöðoktóber sl. Hún var ótvíræð: Þjóðunnar fellur undir sama hatt. En
in þáði hina nýju stjórnarskrá
þrátt fyrir þetta fyrirferðarmikla
með þökkum.
andóf er meðbyr úr einni átt. Frá
þjóðinni sjálfri. Hún hefur ekki
Valdastéttir
mikið álit á varnaðarorðum þingOg ekki að furða. Hún inniber þau
manna og sérfræðinga enda ekki
lýðréttindi sem valdastéttir samlangt síðan hún sviðnaði undan
félagsins hafa kerfisbundið haldið
sömu aðilum.
frá þjóðinni. Stjórnmála flokkar
Stjórnarskrármálið er eina
forðast valddreifingu eins og
málið sem ríkisstjórnin getur úr
heitan eld og vilja að þjóðin dansi
þessu klárað með sóma. Ruglumí kringum þá en ekki öfugt. Þess
bull er að láta sérfræðinga tefja
vegna er persónukjör þeim andför þess frekar. Minnumst þess
stætt, upplýsing almennings og
að þingmeirihluti færði þjóðinni
þjóðaratkvæðagreiðslur. Sömustjórnarskrárgjöfina, þjóðin tók
leiðis vilja viðhlæjendur stjórnvið henni, kláraði og samþykkti
málaflokkanna halda auðlindaafraksturinn. Þinginu ber því
nýtingu fyrir sig eina og hafna
skylda til að standa við sinn hlut
þjóðareign og frjálsri samkeppni.
og samþykkja nýja stjórnarskrá
Enda hafa slíkir lagt sig í líma
óbreytta fyrir þinglok. Annað
við að gagnrýna hið lýðræðislega
væri óhæfa.
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ótt langt sé um liðið VIÐSKIPTI
bankanna, Búnaðarbanka
síðan síðara Landsog Landsbanka, var undbankafarganið reið yfir,
irstöðuatriði af hálfu
býsn a vet u r i n n 1 9 9 8 ,
ríkisstjórnarflokkanna
er það fyrst um þessar
að til forystu í bönkmundir að öll kurl þess
unum veldust ráðþægir
menn. Menn, sem gerðu
eru komin til grafar, svo
öruggt megi telja.
sér fulla grein fyrir hvað
Rætur sínar á málið að
til þeirra friðar heyrði.
Menn, sem kynnu að
rekja til þeirra stjórnar- Sverrir
hátta, sem þá voru við Hermannsson
þjóna ný-frjálshyggjunni
lýði á Íslandi undir for- fv. alþingismaður
til hins ítrasta í fullvissu
ystu ríkisstjórnar Sjálfþess að geta makað eigin
stæðis- og Framsóknarflokksins,
krók í leiðinni.
í höndum mestu óhappamanna í
Þeim í Valhöll var af biturri
reynslu ljóst að Sverrir Heríslenzkri pólitík fyrr og síðar,
mannsson var ekki einn þeirra
Davíðs Oddssonar og Halldórs
Ásgrímssonar – og er þá langt til
manna, sem þeir gætu treyst á til
jafnað. Ekki er enn bitið úr nálslíkra athafna. Hann hafði áður
inni með þau afglöp, sem þá voru
sýnt berlega hversu óráðþægur
unnin og hæst bar í hinu ofboðshann var, og það í máli, sem forlega hruni sem varð á Íslandi
sætisráðherrann bar sjálfur svo
2008.
mjög fyrir brjósti.
Orsakir þess hversu hrunið
Sú saga var upplýst fyrir
varð örlagaríkt var hin gagnmargt löngu, enda þótt ekki væri
gera ný-frjálshyggja stjórnvalda
af völdum þess, sem hér heldur á
og birtist fyrst og fremst í einkapenna, þótt viðkomandi trúi uppvæðingu stofnana; einkum og
spuna kollega í því sambandi.
sér í lagi bankanna. Bankarnir
Nauðsyn ber samt til að hún verði
komust í eigu hlutafélaga og hlutrifjuð upp í sem stytztu máli,
hafarnir tóku til við að stjórna
þótt hún í hina röndina sýni bezt
þeim fyrir sig og sín fyrirtæki
hversu leiðitamur framkvæmdameð svo hrapallegum hætti, og
stjóri Sjálfstæðisflokksins var
hlaut á skömmum tíma að leiða
og auvirðileg senditík formanns
til gjaldþrots þeirra.
flokksins.
Hundruð milljarða króna voru
Bankavöldin
lánuð sýndarfélögum án frambærilegra veða, sem síðan urðu
Davíð Oddsson sendi nefnilega
fjármálastofnunum að fótakefli,
Kjartan Gunnarsson á fund
ba nkastjóra L a nds ba nka ns,
þegar kreppan skall á.
Þessi upprifjun er aðeins gerð
Sverris Hermannssonar, í þeim
til að vekja athygli á að Landserindum að biðja banka stjórann
bankamálið 1998 var ekkert
um að gera Styrmi ritstjóra
annað en lítill angi af þeirri ráðaGunnarsson gjaldþrota og ræna
breytni stjórnvalda, sem kollhann með því mannorðinu. Allt
sigldi fjármálakerfi þjóðarinnar.
var það af þeim rótum runnið
að Davíð þótti ritstjórinn taka
Víti til varnaðar
óþarflega mikið undir málstað
Fjármálakreppa hefir löngum
Jóns Baldvins Hannibalssonar á
riðið íslenzkum stjórnmálasíðum Morgunblaðsins. Frekar
flokkum á slig. Það var því ekki
um þann málatilbúnað geta
menn fræðst við lestur nafnað undra þótt þáverandi ríkisstjórnar flokkar teldu sig koma
lauss bréfs, sem Kjartan Gunnhnífi sínum í feitt með því að ráðarsson reit Matthíasi Johannessen ritstjóra og birzt hefir á
stafa vinum og vanda mönnum
ríkis bönkunum, með vinnuprenti.
brögðum sem ekki mega fyrnast,
Frá upphafi ráðagerða um
og verða til eftirbreytni.
einkavæðingu Landsbankans var
Fyrir því m.a. eru þessar
það eindregið áhugamál framlínur settar á blað ef þær kynnu
sóknarmanna að ná undirtökum
að verða ráðamönnum víti til
í Landsbankanum, sem enn betur
varnaðar.
kom á daginn í átökum síðar um
Vegna hlutafjárvæðingar ríkisbankana tvo, Landsbanka og

Þ

➜ Hundruð milljarða króna
voru lánuð sýndarfélögum
án frambærilegra veða …

Búnaðarbanka. Mun einkum hafa
ráðið för að Landsbankinn var
miklu öflugri banki um gjörvalla
landsbyggðina, þar sem Framsókn hafði frá upphafi hreiðrað
um sig í skjóli ranglátrar kjördæmaskipunar og kosningalaga. Er sú ósvinna að vísu enn
við lýði, þar sem þéttbýlisbúar í
höfuðborginni og nágrenni hafa
aðeins hálfan kosningarétt á
borð við aðra íbúa landsins. Að
ekki sé í þessu sambandi minnzt
á bankavöldin í þáverandi kjördæmi formanns Framsóknarflokksins.
Í Landsbankanum voru aðstæður þannig vaxnar að heilsu
Björgvins Vilmundarsonar fór
mjög hrakandi og óttuðust menn
mjög að brátt liði að tveimur og
einum fyrir honum. Enda fór
Kjartan Gunnarsson að skæla
þegar hann heimsótti Björgvin á
sjúkrabeð í þeim klíðum. Er sagt
að valnum verði þetta á fyrir
kærleika sakir, þegar hann hefir
étið sig að hjarta rjúpunnar.
Um Sver ri Herma n nsson
gilti að Davíð formaður þurfti
að hefna harma sinna á honum
vegna Styrmismála. Formaður bankaráðs var þá Helgi
Guðmundsson og varaformaður Kjartan Gunnarsson, sem
vann öll þau óþrifaverk, sem
Davíð formaður fól honum, og
gekk þó nauðugur til verka á
stundum. Bar það enda greinilega með sér, þegar hann kom
með Styrmis-aftökuna á sínum
tíma. Aðrir nýir í bankaráðinu
voru þeir Guðbjartur Hannesson og Jónas Hallgrímsson, sem
hjálpuðu til við sölu VÍS-bréfanna til Framsóknar.
Undir þessum kringumstæðum
þótti klíkumönnum Framsóknar kostgæft að búast um rammlega í Landsbankamálum vegna
fyrirhugaðrar einkavæðingar
bankans. Og hefir í ýmsu fleiru
sýnt sig að Framsókn var ekki
alltaf mjög vönd að meðulum
undir stjórn Halldórs Ásgrímssonar, né hann sjálfur án þess að
erfð hans á Höfn í Hornafirði sé
nefnd til hlutanna að sinni.

Að æfa sig í foreldrahlutverkinu
Hér í Brekkubæjarskóla MENNTAMÁL
„Margar rannsóknir hafa
á Akranesi höfum við
sýnt fram á góðan árangur
undanfarin ár boðið nemverkefnisins. Það virðist
auðvelda unglingum að
endum í 10. bekk að taka
gera sér raunhæfar hugþátt í forvarnarverkefninu
myndir um foreldrahlut„Hugsað um barn“. Verkverkið. Foreldrar voru
efnið, sem er vinsælt hjá
almennt ánægðir með
nemendum, felst í því að
verkefnið, töldu það hafa
drengir og stúlkur fá unggóð áhrif á samskipti
barnahermi með sér heim Lára Björk
þeirra við unglingana og
og fá reynslu af því að ann- Gísladóttir
ast „ungbarn“ allan sólar- skólahjúkrunarþað opnaði fyrir umræður
um kynferðismál.“
hringinn í tvo daga. Þessi fræðingur
reynsla felur í sér tækiÍ aukinni hættu
færi til að læra um umönnun ungbarna, gera mistök og leiðrétta þau
Einnig vekja þær athygli á því
að börn unglinga eru í aukinni
án þess að það hafi áhrif á raunverulegt barn. Kennsluaðferðin
hættu á námserfiðleikum og eins
er sú sem hentar flestum, að læra
eru þau í meiri hættu á að verða
með því að gera. Þátttaka drengja
fyrir líkamlegu og andlegu ofbeldi.
og stúlkna er nálægt því jöfn og er
Hjúkrunarfræði- og kennaranemar
því um jákvætt jafnréttisverkefni
í HÍ og laganemar í HR hafa einnig
að ræða.
notað verkefnið í námi sínu. Allir
Markmiðið með „Hugsað um
hóparnir mæla með verkefninu.
Verkefnið hlaut fjórar tilnefnbarn“ raunveruleikanáminu er að
gera einstaklinga meðvitaða um
ingar til foreldraverðlauna Heimþá ábyrgð og álag sem fylgir því
ilis og skóla árið 2009. Rauði kross
að annast ungbarn, en vitund um
Íslands og Brekkubæjarskóli hlutu
mikilvægi góðrar umönnunar ungtilnefningu fyrir þátttöku í verkbarna er alltaf að aukast.
efninu. Einnig hlaut verkefnið tilTveir nemar í hjúkrunarfræði
nefningu árin 2005 og 2006.
við Háskólann á Akureyri, þær
Foreldrahelgarnar eru alltaf jafn
Hrafnhildur Eyþórsdóttir og
skemmtilegar. Krakkarnir stofna
Kristín B. Flygenring, fjölluðu
oft til foreldrahópa þar sem þeir
um verkefnið „Hugsað um barn“
koma saman með börnin. Stelpí lokaverkefni sínu til BSc-gráðu
urnar eru yfirleitt mun spenntí hjúkrunarfræði. Tilgangurinn
ari en strákarnir fyrir helgina,
var að kanna reynslu unglinga
en útkoman er yfirleitt þannig að
og foreldra þeirra af verkefninu.
þeir eru mjög ánægðir að helginni

➜ Unglingarnir kynnast

því hvernig það er að vera
„foreldri“ í stuttan tíma og
ábyrgðinni og álaginu …

lokinni. Ég varð vör við það þegar
ég þurfti að fara að aðstoða einn
strák með barnið sitt, sem honum
fannst gráta fullmikið, að á heimili
hans voru saman komnir nokkrir
bekkjarfélagar. Þeir sátu saman
inni í herbergi og voru að dást að
barni hver annars.
Foreldrar njóta þess að sjá unglinginn í umönnunarhlutverki og
það verða til tækifæri fyrir innihaldsrík samskipti. Reynsla unglingsins af því að þurfa að setja
sjálfan sig til hliðar um stund fyrir
„umönnunarhlutverkið“ og geta
ekki eins greiðlega gert það sem
honum kemur til hugar er eftirsóknarverð fyrir þroska og þróun
unglingsins. Einnig er ómetanlegt að nota áhuga nemenda á málefninu í umræðu um mikilvægi
heilbrigðis í bráð og lengd, þeim
og börnum þeirra í framtíðinni til
heilla.
Unglingar kynnast því hvernig
það er að vera „foreldri“ í stuttan
tíma og ábyrgðinni og álaginu sem
því fylgir að fullnægja þörfum
ungbarns og þeir fá fræðslu um
kynheilbrigði út frá víðara sjónarhorni en hefur verið hingað til.
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MERKISATBURÐIR
1271 Júanveldið hefst formlega í Kína
þegar Kúblaí Kan kýs stjórn sinni það
nafn.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð
og hlýhug vegna andláts og við útför
elsku móður okkar, tengdamóður, ömmu,
langömmu og langalangömmu,

1534 Greifastríðið: Johan Rantzau gerir
áhlaupið á Álaborg þar sem 2.000 manns
láta lífið.

HELGU GUÐRÚNAR KARLSDÓTTIR
SCHIÖTH

1836 Bærinn á Norðureyri við Súgandafjörð brotnar í spón og farast sex manns í
snjóflóði. Talið er að þessi bær hafi orðið
fyrir fleiri snjóflóðum en nokkur annar á
Íslandi.

(Deddu) frá Hrísey

sem lést 21. nóvember sl. Sérstakar þakkir
til starfsfólks Eirar fyrir góða umönnun.

1897 Leikfélag Reykjavíkur sýnir sína
fyrstu leiksýningu. Félagið var stofnað
fyrr þetta ár.

Rafn Halldór Gíslason
Alda Hallgrímsdóttir
Gísli Hinrik Sigurðsson
Jónína Sigríður Lárusdóttir
Sigurjóna Sigurðardóttir
Halldór Ásgrímsson
Ásta Sigurðardóttir Schiöth
Ellert Jón Þorgeirsson
barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabörn.

1939 Í bifreiðaskála Steindórs í Reykjavík fer fram fyrsti flutningur óratoríu á
Íslandi og er það Sköpunin eftir Haydn.
1949 Laugarneskirkja í Reykjavík er vígð.
1973 Stjörnubíó brennur þegar eldur
kemur upp skömmu eftir að sýningu
lýkur. Bíóið brann á tveimur klukkustundum.

Elskulegur eiginmaður minn og faðir,

INGI GARÐAR SIGURÐSSON
fyrrum tilraunastjóri á Reykhólum,
Þykkvabæ 17, Reykjavík,

lést á Landakoti sunnudaginn 16. desember.
Jarðarförin verður auglýst síðar.
Kristrún Marinósdóttir
Hörður Ævarr Ingason

AGNES M. SIGURÐARDÓTTIR Hægt verður að fylgjast með ferðum biskups á nýjum vef

biskupsembættisins.

MYND/BJARNI EIRÍKSSON

Opna nýjan vef

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir og afi,

GARÐAR HALLDÓRSSON
Furugerði 7,

lést á Landspítalanum sunnudaginn
16. desember. Útförin fer fram frá
Langholtskirkju föstudaginn 21. desember
kl. 13.00.
Inga Jónsdóttir
Jón Kristinn Garðarsson
Berglind Sigurþórsdóttir
Þórunn Bjarney Garðarsdóttir
og barnabörn.

Nýr vefur Biskupsstofu mun gefa betri innsýn inn í störf
biskups. Samfélagsmiðlar verða einnig virkjaðir.
Nýr vefur biskups Íslands verður opnaður í dag klukkan níu á vefslóðinni
biskup.is. Vefurinn verður opnaður
að lokinni aðventustund starfsfólks
Biskupsstofu þar sem lesið verður úr
Biblíunni, sunginn jólasálmur og boðið
upp á kaffi og smákökur.
Árni Svanur Daníelsson, fjölmiðlafulltrúi Biskupsstofu, segir kjarnann
í vefnum verða upplýsingar um hvað
drífi á daga Agnesar M. Sigurðardóttur biskups. „Dagskráin hjá henni
er þétt, hún tekur þátt í margvíslegum
samkomum og fundum og við ætlum

að segja fréttir af þessu og setja inn
myndir úr kirkjustarfinu. Þar fyrir
utan höfum við sett inn upplýsingar
um hlutverk biskups og um Agnesi
sjálfa,“ segir Árni Svanur og bætir við
að frá og með deginum í dag verði samfélagsmiðlar einnig virkjaðir hjá biskupsembættinu.
„Við höfum verið með síðu á Facebook fyrir kirkjuna en nú bætist
biskupsembættið við bæði á Facebook
og Twitter. Embætti biskups er annasamt og það er ánægjulegt að veita
almenningi innsýn í starfið.“

1979 Tvö flugslys verða með fjögurra
klukkustunda millibili á Mosfellsheiði.
Fyrst ferst einkaflugvél og svo björgunarþyrla og lentu þannig nokkrir í tveimur
flugslysum sama daginn.
1982 Í Ríkisútvarpinu eru lesnar auglýsingar samfellt í sjö klukkustundir, sem er
met.
1982 Kvikmyndin
Með allt á hreinu
eftir Stuðmenn í
leikstjórn Ágústs
Guðmundssonar
er frumsýnd.
1998 Gos hefst
í Grímsvötnum
og er það í fyrsta
skipti sem vísindamenn geta fylgst
með eldgosi undir
stórum jökli.
2001 Samkeppniseftirlitið framkvæmir húsleit
hjá olíufélögunum
fjórum, Keri hf. (áður Olíufélagið hf.),
Olíuverzlun Íslands hf., Skeljungi hf. og
Bensínorkunni ehf., sem leiðir að dómsmáli um samráð olíufélaganna.

Ástkær eiginmaður minn og faðir okkar,

EUGENE R. MATICKO
Ástkær eiginmaður minn, faðir,
bróðir og sonur,

lést á heimili sínu í Fairfax, Virginíu,
þriðjudaginn 11. desember 2012.
Guðrún Ragnarsdóttir Maticko
Karen, María, John Ragnar og Rebecca
tengdasynir og barnabörn.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð og
hlýhug vegna andláts og útfarar ástkærrar
eiginkonu, móður, tengdamóður og ömmu,

ODDGEIR MÁR SVEINSSON
lést á líknardeild Bråta i Mjøndalen í Noregi
þann 15. desember síðastliðinn.
Sigrún S. Jónsdóttir
Eysteinn F. Oddgeirsson
Íris Anna Oddgeirsdóttir
Stefán Már Oddgeirsson
Albert og fjölskylda
Katrín og fjölskylda
Sveinn Oddgeirsson

Okkar innilegustu þakkir til allra sem sýndu
okkur samúð, hlýhug og vináttu við andlát
og útför móður okkar, tengdamóður, ömmu,
langömmu og langalangömmu,

ÁGÚSTU SIGURDÓRSDÓTTUR
húsmóður og bónda,
Götu, Hrunamannahreppi.
Katrín Stefánsdóttir
Anton Viggósson
Sigríður Stefánsdóttir
Ragnar Óskarsson
Sigurdór Már Stefánsson
Guðbjörg Fríða Guðmundsdóttir
barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarn.

SELMU JÓHÖNNU SAMÚELSDÓTTUR
frá Steinstúni.

Starfsfólki Höfða á Akranesi eru færðar
sérstakar þakkir fyrir góða umönnun.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Faðir okkar, tengdafaðir og afi,

HRÓÐMAR MARGEIRSSON
Ágúst Gíslason
Gísli Ágústsson
Samúel Ágústsson
Guðlaugur Agnar Ágústsson
Ingibjörg Ágústsdóttir
Arnar Hallgrímur Ágústsson
og ömmubörn.

Jóhanna Kristín Teitsdóttir
Anna Berglind Einarsdóttir
Ragnheiður Edda Hafsteinsdóttir
Már Einarsson
Steinunn Ólöf Benediktsdóttir

Ögmundarstöðum, Skagafirði,

ÞURÍÐUR JÓNA ÁRNADÓTTIR

andaðist á Heilbrigðisstofnuninni
Sauðárkróki fimmtudaginn 13. desember.
Útför hans verður gerð frá Sauðárkrókskirkju
föstudaginn 21. desember klukkan 14.00.
Jarðsett verður að Reynistað.

andaðist á Dvalarheimilinu Grund
föstudaginn 14. desember. Útför hennar fer
fram frá Háteigskirkju föstudaginn
21. desember kl. 13.00.

Sigríður Hróðmarsdóttir
Jón Margeir Hróðmarsson
Hróðmar G. Eydal
Urður Jónsdóttir

Guðmundur Kr. Eydal
María Jónsdóttir
Ríkey G. Eydal
Hörn Jónsdóttir

Mávahlíð 13, Reykjavík,

Steinunn Ingólfsdóttir
Gylfi Geirsson
Árni Kr. Einarsson
Ómar Ellertsson
Gunnar M. Einarsson
Ingibjörg S. Guðmundsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

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

BJARNI ÞORVALDSSON
vélstjóri, Hrísateig 32,

lést í faðmi fjölskyldu sinnar á
Landspítalanum laugardaginn 15. desember.
Útför hans fer fram frá Laugarneskirkju
föstudaginn 28. desember kl. 13.
Sigurbjörg Ólafsdóttir
Ægir Kári Bjarnason
Þorvaldur Bjarnason
Örlygur Holt Bjarnason
Vignir Þór Bjarnason
Lóa Bjarnadóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir mín, tengdamóðir,
amma og langamma,

Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir,
afi og langafi,

ÓLÖF ÞÓRANNA JÓHANNSDÓTTIR

SNÆBJÖRN ÁSGEIRSSON

ljósmóðir,
Ljósheimum 6, Reykjavík,

Lindarbraut 29 (Nýlenda),
Seltjarnarnesi,

lést á hjúkrunarheimilinu Eir síðastliðinn
föstudag.
Herdís Eyjólfsdóttir
Guðrún Karlsdóttir
Sigurbjörg Alfonsdóttir
Eva S. Kristmundsdóttir
Sascha Trajkovic

Þórhildur Hinriksdóttir
Þórður Sigurjónsson
Sigurjón Þórðarson
Jóhanna Jakobsdóttir
Ólöf Dís Þórðardóttir
Birgir Örn Björnsson
Harpa Rún Þórðardóttir
Romain Buchholtz
Þórður Ingi, Ari, Björn Hinrik, Daníel Snær.

lést á heimili sínu sunnudaginn 9. desember
síðastliðinn. Jarðarför fer fram frá Fossvogskirkju í dag, 18. desember, kl. 15.00.
Bryndís Snæbjörnsdóttir
Jón Snæbjörnsson
Ásgeir Snæbjörnsson
barnabörn, barnabarnabörn og

Mark Wilson
Soffía Guðmundsdóttir
Guðný Hreinsdóttir
aðrir aðstandendur.

HOLLAR HNETUR
Hnetur eru vinsælar um jól. Þær eru afar hollar og góðar en innihalda mikla fitu. Þar utan eru þær ríkar af Evítamíni, fólati, járni, sinki, kalki, magnesíni og
trefjum. Hnetur innihalda auk þess prótín
sem gott er fyrir grænmetisætur að fá.

Ný sending. Pantanir óskast sóttar.

NÝTT

Blóðrásarörvun
fyrir fætur
Opið kl. 9 -18 s laugard. 11 - 16 s sunnud. 13 -177 s Stórhöfða 25 s eirberg.is
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ÓÞÆGINDIN HURFU
STRAX MEÐ MAXIM
AT HÚS KYNNIR Maxim Sensitive svitastoppari er byltingarkenndur valmöguleiki fyrir fólk með viðkvæma húð. Steinunn Hall fann strax mun eftir að
hún skipti yfir í Maxim Sensitive.
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g er ein af þeim sem mega aldrei
sjá eitthvað nýtt auglýst í snyrtivörugeiranum, þá verð ég að prófa
það,“ segir Steinunn Hall, stjórnendamarkþjálfi og viðskiptafræðingur, en
hún keyptir sér Maxim-svitastoppara
fyrir nokkru eftir að hafa séð hann auglýstan í blöðum. Hluti af starfi Steinunnar er til dæmis fólginn í þjálfun hópa og
að halda fyrirlestra fyrir framan hóp af
fólki. Þess vegna vill Steinunn geta klætt
sig í hvaða föt sem er án þess að þurfa
að hafa áhyggjur af svitamyndun.
Steinunn fann þó fljótlega fyrir óþægindum við notkun svitastopparans og
hafði samband við innflytjandann sem
tók strax á vandamálinu. „Ég fann fyrir
mikilli ertingu og óþægindum í húðinni
undir höndum svo ég gat ekki sofið. Ég
sá á netinu að þetta er þekkt vandamál
og að til er eitthvað sem heitir Maxim
Sensitive. Ég hafði samband við Söndru
Lárusdóttur sem tók mér strax vel. Hún
sendi mér samdægurs Maxim Sensitive
og bað mig að láta sig vita hvernig það
færi í mig,“ segir Steinunn og bætir við
að óþægindin hafa horfið eins og skot.
„Nú finn ég ekki fyrir neinum óþægindum. Ég nota Maxim Sensitive þrisvar
í viku fyrir svefn og get gengið í hvítri
skyrtu eða síðerma þröngum bómullarbolum í hvaða lit sem er algjörlega
áhyggjulaus og handarkrikinn er alltaf
þurr. Svitastopparinn endist í 48 tíma og
ég get farið í sturtu, sund eða í ræktina
án þess að þurfa að bera á mig aftur.
Svitastopparinn er eitthvað nýtt og
sniðugt sem virkar í raun eins og auglýsingin sagði til um,“ segir Steinunn.
„Þessi valmöguleiki er bylting fyrir
viðkvæma,“ segir Sandra Lárusdóttir
hjá At húsi ehf og bendir á að Maxim
Sensitive gæti til dæmis hentað yngra
fólki. „Algengt er að unglingar sem eiga
við vandamál að stríða með svitamyndun, eins og í handarkrika, í andliti, á
höndum eða fótum, líði mjög fyrir þetta
vandamál og þá er þessi möguleiki fyrir
hendi.“
„Maxim Sensitive inniheldur einungis
10,8 prósent af efninu álklóríði í stað
15 prósenta og gæti hentað þeim hóp
betur,“ segir Sandra. „Ég mæli ekki endilega með að börn noti svitastoppara en
margir unglingar líða mjög fyrir þetta
vandamál og þá er þessi möguleiki fyrir
hendi.“
Söluaðilar Maxim eru: Apótek Garðabæjar, Apótekið, Apótek Vesturlands,
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Árbæjarapótek, Femin.is, Fjarðarkaup,
Hagkaup, Laugar Spa, Lyfja, Lyfjaborg,
Lyfjaval, Lyfjaver,
Reykjavíkurapótek, Rimaapótek, Urðarapótek, Verði þinn
vilji, World Class,
Lyf og heilsa, Kostur, Heilsueyjan,
Vestmannaeyjum
og heilsaogutlit.is.

VIRKAR
„Það er æðislegt að
prófa eitthvað sem virkar,“ segir Steinunn Hall
um Maximsvitastoppara.

FÓLK| HEILSA

FRÁ HÖRMUNGUM TIL HEILSU
VARASÖM MYGLA Ragnar Sær Ragnarsson, eigandi Heilsuhótels Íslands, missti nánast heilsuna þegar hann bjó í húsi sýktu af
myglusveppi. Þegar hann að lokum hrökklaðist út tók það hann um 6 mánuði að ná heilsu á ný.
„Það má segja að ég hafi farið til heljar og risið
upp aftur,“ segir Ragnar. Honum var úthlutað
íbúðarhúsnæði þar sem hann gegndi sveitarstjórastöðu um nokkurra ára skeið. Í námunda
við húsið var hverasvæði og gekk reykurinn yfir
húsið sem aftur orsakaði sífelldan raka.
„Við vissum það ekki þá en við það myndaðist
sveppagróður í gluggum, þaki, sperrum og lofti.
Slíkir myglusveppir gefa frá sér eitruð frjó sem eru
mönnum ósýnileg en geta verið skaðleg.“
Fljótlega fór að sögn Ragnars að bera á neikvæðum áhrifum. „Stelpan mín varð hás og hætti
að geta sungið í kór. Við létum hreinsa háls- og
nefkirtlana úr stráknum og ég var orðinn verulega
slappur. Ég upplifði þreytu, sljóleika, einbeitingarskort, liðverki og bólgur og voru einkennin ekki
ósvipuð lýsingum á vefjagigt. Þegar verst lét
þurfti ég að stoppa þrisvar og liðka mig á klukkutíma akstri til að hreinlega líða ekki útaf. Ég átti
erfitt með svefn og vaknaði upp með blóðnasir. Ég
leitaði læknis sem sendi mig heim með svefn- og
geðlyf.“
Ragnar segir þau hjónin fljótt hafa farið að gruna
að eitthvað væri í umhverfinu og fengu þau heilbrigðiseftirlitið til að kanna hvort áhrifa gætti frá
nálægri rafstöð, en ekkert fannst. „Við gáfumst á
endanum upp og fluttum út. Á sex mánuðum náði
ég um það bil 80 prósent heilsu. Líkaminn þurfti að
komast út úr aðstæðunum og það tók þennan tíma
fyrir líffærin að skilja eitrið út. Ég hef svo verið
að byggja mig upp síðan og er orðinn fær í flestan
sjó í dag,“ segir Ragnar en hann rekur Heilsuhótel
Íslands að Ásbrú íReykjanesbæ og hefur gert það
síðastliðin tvö ár.
„Ég hef setið fjölmörg heilsunámskeið, tileinkað
mér hollt mataræði, hreyfingu og aga og hægt
og bítandi náð að vinna mig út úr þessum óheilbrigðu aðstæðum.“
Ragnar segir það ekki hafa verið fyrr en um það
leiti sem hann flutti út sem hann gerði sér grein
fyrir því hvað hefði bjátað á. „Þá las ég viðtal

BJÓ Í SÝKTU HÚSI
Ragnar upplifði þreytu,
sljóleika, einbeitingarskort, liðverki og bólgur
og voru einkennin ekki
ósvipuð lýsingum á
vefjagigt. Hann hefur
verið að vinna sig til
heilsu frá því að hann
flutti út.
MYND/VILHELM

VIÐVARANDI RAKI
„Við vissum það
ekki þá en við þetta
myndaðist sveppagróður í þaki, sperrum og lofti. Slíkir
myglusveppir gefa
frá sér eitruð frjó
sem eru ósýnileg
mönnum en geta
verið skaðleg.”

við Sylgju Dögg Sigurjónsdóttur, líffræðing hjá
Húsi og heilsu, þar sem hún lýsti því hvaða áhrif
myglusveppur gæti haft á heilsu fólks. Ég kallaði
á konuna mína og sagði: „Þetta er það sem hefur
verið að hrjá okkur.“ Húsið var í kjölfarið skoðað
og tekið í gegn. „Ég hefði þó frekar viljað sjá það
hverfa alveg,“ segir Ragnar. Nokkrum mánuðum
síðar sá hann heimildarmynd í Sjónvarpinu sem
fjallaði um ung börn á vöggustofu í Danmörku sem

öll höfðu veikst af völdum myglusvepps. Þar hafði
orðið leki undir viðargólffjölum sem börnin léku
sér á. „Fólk þarf því að vera vakandi fyrir þessu,
jafnvel þó um sé að ræða nýlegt húsnæði enda
mörg nýleg dæmi um slælegan frágang sem hefur
valdið því að myglusveppur nær sér á strik. Eins
þarf að vera vakandi fyrir vatnsleka og viðvarandi
raka.“
■

vera@365.is

Næstu námskeið við
Heilsuhótel Íslands
Heilsunámskeið vorönn 2013
4. - 18. janúar
8. - 22. mars
3. - 17. maí
Betra er að panta tímanlega vegna aukinnar aðsóknar á
vornámskeiðin.
Flest stéttarfélög og fyrirtæki styrkja einstaklinga á námskeiðin.
Munum að bætt heilsa, aukið þrek og orka er uppskrift að
hamingjusamara líﬁ.

www.heilsuhotel.is

Sími 512 8040

Save the Children á Íslandi

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

Fótboltaveisla
yfir hátíðirnaR
Það er FulLt af Frídögum ÞesSi jól

FJÓRAR UMFERÐIR UM JÓLIN
Í LEIFTRANDI HÁSKERPU
FÁÐU ÞÉR ÁSKRIFT | 512 5100 | STOD2.IS | VERSLANIR VODAFONE | VERSLANIR OG ÞJÓNUSTUVER SÍMANS 800 7000

PRENTUN.IS

Fáanlegt í apótekum, heilsubúðum
og heilsuhillum stórmarkaðanna

www.gengu
Frekari upplýsingar á
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þeim sem allt ervigel.isa

NORÐURKRILL

Hreint Omega3, gott fyrir
hjarta, heila og liði

GOLD

NUTRILENK

™

Gull fyrir liðina

-Verkjagel
V
• Kalt fyrir íþróttaálag og nýja verki
• Heitt fyrir króníska verki
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LIONSKONUR GÁFU
94 BARNABÆKUR
HINN RÉTTI JÓLAANDI Meðlimir Lionsklúbbsins ÚA í Mosfellsbæ héldu upp
á fimm ára afmæli klúbbsins þann 10. desember og létu gott af sér leiða.

Þ

að er jóla- og afmælisandi í
klúbbnum þar sem eru 27 konur.
Þær ákváðu að gefa Krikaskóla
barnabækur nú fyrir jólin í tilefni
þeirra tímamóta. Krikaskóli í Mosfellsbæ var stofnaður árið 2008 en
hann er samþættur leik- og grunnskóli
fyrir börn frá tveggja til níu ára. Lionskonurnar söfnuðu 94 barnabókum
sem þær afhentu skólanum fyrir helgi.
Að sögn Ásu Jónsdóttur Lionskonu
var bæði um að ræða nýjar bækur og
eldri. „Allar notaðar bækur voru vel
með farnar og geta því nýst skólanum
vel. Aðrar bækur voru keyptar nýjar,“
segir Ása sem segir að vel hafi gengið
að safna bókunum hjá fjölskyldum
klúbbskvenna. „Þetta voru bæði
þýddar bækur og eftir íslenska höfunda. Það var afar ánægjulegt að gefa
skólanum þessar bækur,“ segir Ása
enn fremur.
Nemendur skólans tóku vel á móti
Lionskonum þegar þær komu færandi
hendi og sungu fyrir þær nokkur lög.
Krikaskóli er sérstakur að því leyti
að þar geta börnin byrjað á leikskólastigi og haldið áfram upp í grunnskóla.
Í skólanum eru 180 börn en hann flutti
í nýtt húsnæði í Sunnukrika í mars
2010.

Í JÓLASKAPI
Krakkarnir í Krikaskóla í
Mosfellsbæ tóku á móti
bókagjöf með söng.

GÓÐAR BÆKUR
Það voru margar fínar
barnabækur sem komu
upp úr kössunum. Hér
tekur Guðlaug Jónsdóttir á móti bókum frá
Lionskonunum Svöfu
Harðardóttur, Dagnýju
Finnsdóttur, Önnu Maríu
Einarsdóttur og Kristínu
Davíðsdóttur.

MELTINGARÓNOT
ALGENG UM JÓL
GENGUR VEL KYNNIR PRÓGASTRÓ DDS PLÚS 3 getur fyrirbyggt
ónot þegar álag er mikið á meltinguna.

F

jölmargir þjást þessa dagana af
þreytu, uppþembu, vindgangi og
krampa eftir máltíðir svo eitthvað
sé nefnt og er því mjög gott og fyrirbyggjandi að taka inn vinveitta gerla
til að hjálpa blessaðri meltingunni sem
svo sannarlega þarf að streða við ýmislegt „jólagóðgæti“ sem freistandi er að
fá sér á hátíðis- og tyllidögum.
PRÓGASTRÓ DDS plús3 eru öflugir
próbíótískir
gerlar sem
hafa svo
sannarlega
hjálpað
fólki
með
margs
konar
meltingaróþægindi.
Prógastró DDS
plús3 inniheldur
hinn öfluga DDS1-asídófílus sem er sýruþolinn
og hefur þann hæfileika að lifa
af ferðalagið í gegnum súran magann. Hann endar í smáþörmunum, þar
sem hans er þörf, og margfaldar sig þar.

PRÓGASTRÓ fyrir reyktu kjötmáltíðina
á aðfangadagskvöld losnaði ég við
þreytu sem fylgdi svo þungri máltíð. Ég
var þaninn og bólginn en get nú betur
notið matar og návistar ástvina á þessu
helga kvöldi.“

FYRIRBYGGJANDI
Flest okkar þurfa góðgerla
(próbíótíska gerla), sérstaklega eftir fimmtugt. Hentugast er
að taka inn PRÓGASTRÓ DDS plús 3 á
morgnana á fastandi
maga með einu glasi
af volgu vatni. Skortur á próbíótískum
gerlum
getur
lýst sér
meðal
annars í
uppþembu,
niðurgangi, harðlífi, krampa í
meltingu, vindgangi, bakflæði og
nábít. PRÓGASTRÓ
DDS plús 3 er öflug
náttúruleg leið til
að styrkja og létta á
meltingunni. Hægt er
að fá frekari upplýsingar á www.gengurvel.is
PRÓGASTRÓ DDS
plús 3 fæst í apótekum, heilsubúðum og
heilsuhillum stórmarkaðanna.
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ÞREYTA OG UPPÞEMBA Á AÐFANGADAGSKVÖLD?
Fjölmargir kannast við þyngsli í maga
og ónot eftir þunga og mikla máltíð.
Til að forðast þetta er upplagt að taka
inn 2-3 hylki af PRÓGASTRÓ DDS plús
3 fyrir stórar máltíðir með einu glasi
af vatni. Fjölmargir viðskiptavinir hafa
tjáð ánægju sína með PRÓGASTRÓ,
meðal annars maður á miðjum aldri
sem sagði: „Eftir að ég fór að taka

BETRI JÓL
PRÓGASTRÓ DDS
plús 3 sannkölluð
himnasending fyrir
meltinguna. 100 hylki
í glasi og æskilegt
að geyma í kæli eftir
opnun.
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HLÝLEGHEIT Litlir pakkar
úr dagblaðapappír, skreyttir
með greni og könglum.
EKKERT GLYS OG GLINGUR Auður Árnadóttir blómaskreytingameistari sneri sér
að náttúrulegum efnum í jólaskreytingar fyrir fjórum árum og vill helst ekki taka jólaskrautið niður. Sumt fær að standa allt árið.
MYND/VALLI

GLÆSILEG BORÐSKREYTING Greinar,
kanilstangir og falleg hjörtu úr silfurkambi í
glæsilegri kertaskreytingu á jólaborði Auðar.

JÓLAKÚLUR ÚR MOSA
NÁTTÚRULEGT JÓLASKRAUT Auður Árnadóttir blómaskreytingameistari vill
helst ekki taka jólaskrautið niður eftir jólin og sumt fær að hanga allt árið.

G

lys og glingur hefur nánast dottið út hjá
mér og nú skreyti ég bara með náttúrulegu
efni heima hjá mér um jólin,“ segir Auður
Árnadóttir blómaskreytingameistari. Síðustu fjögur
árin hefur hún leitað út í náttúruna eftir hráefni
í skreytingar. Nú fær „jólaskrautið“ jafnvel að
hanga allt árið. „Yfirleitt var ég orðin þreytt á jólaskrautinu eftir hátíðisdagana en nú get ég ég eiginlega ekki hugsað mér að taka jólin niður. Þetta er
svo notalegt. Fólk heldur kannski að það sé ekki
nógu jólalegt að vera með náttúruna svona inni í
stofu, en það er ótrúlega hátíðlegt.“
Auður býr meðal annars til engla úr ull, kransa

úr greinum og greni og litlar kúlur úr mosa, skófum
og silfurkambi. Hún laumast þó til að setja smá
glimmer á mosakúlurnar til að gera þær jólalegri en
þær glimmerlausu lætur hún hanga allt árið.
„Við þurfum að njóta náttúrunnar miklu betur. Ég
er svo heppin að ég bý með hraunið allt í kringum
mig hér í Garðabænum og hef lært að meta það,“
segir Auður en auk skreytinganna býr hún einnig
til myndir úr náttúrulegum efnum. Þá hefur Auður,
ásamt Ástu Bárðardóttur, sett upp Jólastofu að
Kirkjulundi 19 við Vífilsstaði í Garðabæ, þar sem
hægt er að nálgast skreytingar eftir hana. Þá er hún
einnig á Facebook sem Auður í náttúru Íslands.

NÁTTÚRAN HÁTÍÐLEG „Fólk heldur kannski að það
sé ekki nógu jólalegt að vera með náttúruna svona inni í
stofu en það er ótrúlega hátíðlegt.“ Auður er með lifandi
jólatré og leggur undir það feld. Skrautið býr hún til sjálf
og sækir sér efnivið út í móa.

SILFURKAMBUR Á VÍR Einfalt og fallegt skraut sem
setur mikinn svip á jólaborðið.

NÁTTÚRULEGAR
JÓLAKÚLUR Kúlurnar býr
Auður til úr mosa, skófum
og silfurkambi. Þær geta
hangið uppi allt árið en fyrir
jólin laumar Auður örlitlu af
glimmer á kúlurnar.

FLOTT JÓLAGJÖF!
BRAINBOX FLORID
- FLOTT Í SKÓLANN!

PADDED PAK´R TTR
- EINS OG FIÐUR!
HÆGT AÐ PAKKA
SAMAN Í FRAMANÁVASA
KR. 10.990
IPAD TALOR
NEOPHRENE FÓÐUR

TEKUR ALLT AÐ 17” TÖLVU
MIKIÐ ÚRVAL AF
KR. 13.990
EASTPAK BAKPOKUM,
FERÐATÖSKUM OG HYATT TÖLVUUMSLAG
TÖLVUTÖSKUM.
STÆRÐIR 13” - 15” - 17”
GRÁ OG SVÖRT

GRÁ OG SVÖRT

KR.7.990 - 8.990

KR. 5.990

AVIATOR FERÐATASKA
- FYRIR AUKA FARANGURINN!
CAIN - ER SKIPULÖGÐ!

EASTPAK PADDED PAK´R

LÉTT OG HÆGT AÐ PAKKA SAMAN.

SVÖRT

TÖSKUR MEÐ HÚMOR!

KR. 12.990

24 LÍTRA - 400 GR.

KR.34.990

SUSHI OG MARSHMALLOW,
SVÖRT, CAMO, LEÐUR O.FL.

30 ÁRA
ÁBYRGÐ!
TRANSFER S - FINNST STRAX

HICKS 55 - FERÐAST LÉTT

Á FÆRIBANDINU!

ASH BLEND

TRANSFER M

CAMO - SVÖRT

HELDUR UTAN UM HLUTINA

KR.24.990

SVÖRT
KR.26.990

KR.10.990

MÖRKIN 6

SPORTÍS

108 REYKJAVÍK

S:520-1000

KR.33.990

CONTAINER - GLEYPIR ALLT!
CAMO - SVÖRT

SPORTIS.IS

KR.26.990

FÓLK| JÓL
JÓLIN KOMIN
Mörgum íbúum Reykjanesbæjar
finnst jólaundirbúningurinn ekki byrja
fyrr en ljósin eru kveikt á Týsvöllum 1.
MYND/ÚR EINKASAFNI

)ORWWLUNMÊODU KVEIKIR STUNDUM
EINUM DEGI FYRR
]¼§ûĖÌ
h!gxØØÄ

/ÃÙÆÆhááíÔĬĬÄûí
%hÆāÌÐháíÔÔĬÄûí

2SLÇP¸QPLÇY NO 
2SLÇILPPWIÍVWNO 
2SLÇODXJDUGDJD NO

LJÓSAHÚS Húsið að Týsvöllum 1 í Reykjanesbæ var byggt sérstaklega með
jólaskreytingar í huga. Í ár tók fjóra daga að setja ljósin upp.

Í
/DXJDYHJLs6ÄPL

KUNG FU
FYRIR ALLA

WU SHU ART
TAI CHI

Í samstarfi við Kína
-Capital Institute of
Physical Education

FU
FRÍTT Í KUNG A
TIL ÁRAMÓT

DREKINN

WUSHU FÉLAG REYKJAVÍKUR
Skeifunni 3j · Sími 553 8282
www.heilsudrekinn.is

búar Reykjanesbæjar hafa lengi
verið þekktir fyrir að skreyta
heimili sín mikið fyrir jólin, bæði
að utan sem innan. Einn þeirra sem
gáfu tóninn fyrir mörgum árum er
Grétar Ólason. Hann byggði fallegt
einbýlishús sitt fyrir rúmlega sextán
árum sérstaklega með það í huga að
hægt yrði að skreyta það mikið. „Þetta
eru sextándu jólin sem við höldum á
þessu heimili. Ég byggði húsið okkar
sérstaklega með það í huga að hægt
yrði að skreyta það vel. Ég var að gera
rafvirkjana vitlausa, þeim fannst allar
þessar tengingar í húsinu vera fullmikið bruðl og vitleysa. En húsið var
byggt með þetta í huga frá upphafi.“

MIKIL VINNA
Mörgum bæjarbúum finnst jólaundirbúningurinn ekki byrja fyrir
alvöru fyrr en Grétar og fjölskylda eru
búin að skreyta húsið sitt. „Ég kveiki
alltaf á ljósunum fyrsta sunnudag í aðventu. Reyndar stelst ég stundum til
að gera það degi fyrr ef veðrið er gott.
Þá kveiki ég seinni part dags á laugardegi þegar farið er að rökkva. Síðan
slekk ég á öllum saman á miðnætti
6. janúar ár hvert.“ Áður fyrr eyddi
Grétar einni viku í að festa upp ljósin
en í ár tók hann fjóra daga í verkið
með hjálp sonar síns og tengdasonar.
„Það er auðvitað mikil vinna að standa
í þessu einn og ég er eldri núna en ég

var fyrir sextán árum þegar ég byrjaði
á þessu einn. Við vorum fjóra daga
að vinna verkið í ár, frá klukkan 8 um
morguninn til 22 um kvöldið. Reyndar
er ég aðeins farinn að kvíða þessu
þegar jólin nálgast. Ég get samt ekki
hætt við, mér finnst ég vera að svíkja
fólk ef ég tengi ekki ljósin á hverju ári.
Við eigum líka fjögur barnabörn, sem
auðvitað hvetur mann líka áfram því
þau vilja auðvitað sjá ljósin hver jól.“

VERÐLAUNAÐ HÚS
Fjölskyldan hefur unnið til fjölda
verðlauna fyrir jólaskreytingar sínar,
en húsið var meðal annars valið Ljósahús Reykjanesbæjar árin 2009 og
2011. Samtals hafa þau hlotið þrettán
verðlaunaskildi, þar á meðal frumkvöðlaverðlaun frá bæjar yfirvöldum.
Stöðugur straumur fólks er að húsinu í desember og það eru ekki bara
bæjarbúar sem koma að skoða húsið.
„Hingað koma rútur með erlendum
ferðamönnum sem taka á sig krók
inn í bæinn til að skoða húsið og
raunar fleiri hús því það eru mörg vel
skreytt hús í Reykjanesbæ. Hingað
koma líka rútur með eldri borgurum
af höfuðborgarsvæðinu og bara alls
konar fólk. Það er því oft mikil bílaumferð hér kringum miðnætti. Nágrannarnir hafa þó tekið vel í þetta
uppátæki mitt og hafa held ég bara
gaman af þessu öllu saman.“
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JÓLALJÓSASVEINN
Grétar Ólason byggði
hús sérstaklega fyrir
jólaskreytingar.
MYND/ÚR EINKASAFNI
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250-499 þús.

BÍLAR &
FARARTÆKI
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Sendibílar

5-6LTR/100 KM
JÓLALEIKUR BÍLALINDAR
OG HÖFÐAHALLARINNAR

100 % LÁN MÖGULEGT.
BMW 3 TOURING.Árgerð 2000,ekinn
215.þ km,bensín, sjálfskiptur,er á
staðnum.Verð 980.000. Rnr.350196.
Sími:562-1717.

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!

M.BENZ Sprinter 316 cdi 4x2.
Árgerð 2006, ekinn 195 Þ.KM,
dísel, sjálfskiptur. Verð 3.190.000.
Rnr.147890.

VILTU KAUPA EÐA SELJA!!, Komdu
til okkar, sendu okkur mail á
100bilar@100bilar.is eða hringdu í
síma 5179999, Skráðu bílinn frítt hjá
okkur. Kíktu á www.100bílar.is

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

Bílalind
Funahöfði 1, 110 Reykjavík
Sími: 5808900
Hlökkum til að sjá þig :)
www.bilalind.is
KIA Carens dísel 7 manna. Árgerð
2008, ekinn 118 Þ.KM, dísel,
sjálfskiptur. Verð 1.590.000.
Rnr.132312.

Bílar til sölu

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.
Allar stærðir sendibíla. Nýja
Sendibílastöðin sími 568-5000.

TILBOÐ 390 ÞÚS!
MITSUBISHI GALANT 3.0 V6 196
hö, árg‘99 ek.148 þús km. ssk,
heilsarsdekk, sk 13, nýleg tímareim ofl.
lýtur vel út, ásett verð 620 þús fæst á
tilboðsverði 390 þús! s.841 8955

MAN L36 10.224 llc. Árg. 2001,ek.
223.þ km,dísel,8 gírar. Verð
5.980.000.- með vsk,sturtupallur
á 3 vegu og krani,bíll með
toppþjónustubók,nýlegur mótor,er á
staðnum.Rnr.320482.Sími:562 1717.

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

Varahlutir
!!! DÍSEL TILBOÐ 399Þ

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

IVECO Daily 35s18 a v. Árgerð 2007,
ekinn 55 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð
2.850.000 + Vsk Rnr.176426.

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

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.

KIA Sorento ex 140hö. Árgerð 2006,
ekinn 146 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur.
Verð 2.390.000. Rnr.140155.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík
Sími: 590 2160
www.notadir.is

LAND ROVER Discovery 3 se.
Árgerð 2005, ekinn 140 Þ.KM, dísel,
sjálfskiptur. Verð 3.800.000 stgr. ásett
4490 þús. ath skipiti. Rnr.110743.

SJÁLFSKIPTUR - TILBOÐ 450
ÞÚS!
KIA SORENTO
KIA SORENTO Luxury Diesel. Skr.
9/2003. Frábær og fallegur. Ssk. í góðu
lagi með krók. Nýleg heilsársdekk. Ek.
121 þús. km. V. 1.9 M. S. 616 6364.

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.

KIA Ceed eco-dynamics. Árgerð 2011,
ekinn 30 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð
2.850.000. Rnr.140355.
HYUNDAI I 30. Árgerð 2007, ekinn
62 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð
1.690.000 stgr allt að 80% lán
Rnr.147606.

DIESEL TERRANO - TILBOÐ
265ÞÚS
Nissan Terrano árg. ‚97 Diesel sjálfssk.
7 manna, sk. ‚13 ek. 230þús. krókur,
góð heilsársdekk. Verð 265 þús. Uppl.
í s. 891 9847.

EINN MEÐ ÖLLU
AUDI Q7 quattro. Árgerð 2006, ekinn
101 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð
5.590.000. Rnr.100303. TILBOÐSVERÐ
kr: 4.890.000,-

FORD Expedition Limited 4x4. Árg.
2008, ek. 88 Þ.KM Hlaðinn búnaði
Verð 4.990.000. Rnr.135297.

VW Golf ,01. Ek. 207 þ.km. Ný
uppgerður, beinskiptur. Sk. ,13. Verð
450þús. s: 6915395
Cherokee ‚95 2,5l. bsk. ek. 240þ. sk.
‚13. Gott viðhald, Verð 290þús. s. 896
5430.

500-999 þús.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík
Sími: 590 2160
www.notadir.is

CHRYSLER Sebring lx. Árgerð 2005,
ekinn 78 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.
Verð 990.000. tilboð 750 þús stgr.
Rnr.175637.

VARAHLUTAVAKTIN
SÍMI 555 6666

Litla bílasalan
Eirhöfða 11, 110 Rvk.
Sími: 587 7777
www.litla.is

BULL VERÐ !!!!!
Reno Megane árg. ‚99 Ek. 175 þús.
Verð 300 þús. Tilboð 185 þús. Uppl. í
síma 896 9819.

DISEL V10 MEÐ ÖLLU
VW Touareg V10 Diesel. Árg. 2006,
ek. 135 Þ.KM, Dísel, sjálfskiptur ofl ofl
Jólaverð 3.990.000. Rnr.146320.

Toyota Carina E árg.‘96, þarfnast
viðgerðar, selst ódýrt. Hafið samband
í S: 849 4337

0-250 þús.

Peugeot 407 S/D 1,8 bensín árgerð
2004, 5 gíra ekinn 144 þ km ný
nagladekk góður bíll verð 1.190.000TILBOÐ NÚ 699.000- mikið
endurnýjaður uppl. í síma 861-7600.
Möguleiki á VISA/EURO Rað.

Bílar óskast
0-250 STAÐGREITT

Toyota Prius Sol Árgerð 2012 NÝR
bíll. Ssk, a/c, cruise, 5 ára ábyrgð,
bakkmyndvél, 15” álfelgur o.m.fl..
Hvítur í boði. Verð aðeins 4.790þ.kr.
Kostar í umboði 5.600þ.kr.

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík
Sími: 5861414
Myndeftirlit á plani
http://www.stora.is

Vantar bíl á verðinu 0-250. Skoða allt.
Jeppa, fólksbíl. Má þarnast lagfæringar.
Sími 857 9326.

!!! 0-250ÞÚS STAÐGREITT !!!

FLOTT EINTAK
AUDI A4 Sedan 1,8T S-line. Árg.
2008, ek. 78 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur,
leður, toppl. Ofl ofl Verð 3.390.000.
Rnr.146350

GÓÐUR BÍLL 100% VISA/
EURO

JÓLALEIKUR
HÖFÐAHALLARINNAR OG
BÍLALINDAR

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.

MMC Pajero Sport GLS Turbo Disel
Árg. 2007, ek. 189 Þ.KM, Dísel, 5 gírar.
Verð 1.990.000. Rnr.192852.

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

Bíll.is
Sími: 577 3777
www.bill.is

100 % LÁN Í BOÐI

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

Nissan Almera árg. ‚97 ekinn 214 þ.
km 5 gíra 5 dyra CD skoðaður 2013
ný vetrardekk verð aðeins 199.000möguleiki á 100% VISA/EURO
raðgreiðslum uppl. í síma 861-7600.

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.

Hjólbarðar

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.
Varahlutir í VW Golf, Polo,Yaris,
Skoda Oktavia árg. ‚03, Honda Civic
og Kangoo. Viðgerðir. Gírkassar.
Bremsuviðgerðir, renni diska og skálar.
Kaupi bíla. Uppl. í s. 892 7852.
Varahlutir í Lancer 1,6 station ‚97
1300 árg.‘00.MMC Carisma ‚98, Kia
Rio ‚01, primera ‚98. Baleno Wagon
‚97. MMC Space Wagon ‚97, Kia
Sephia ‚99, Yaris ‚00, Corolla ‚94 ,‘98,
Escord ‚98. Accent ‚95 & ‚97 & ‚98,
‚99. Impreza ‚97 & ‚99. Legacy ‚98.
Almera ‚98. Carina ‚97, Vento ‚97,
Lanos ‚99, Elantra Wagon ‚97 og ‚99
Civic ‚99. Golf ‚95, Sunny ‚94. S. 896
8568.

SMÁPARTAR.IS
Eigum mikið úrval af varahlutum í
Subaru árg. ‚97 til ‚02, Skoda Octavía
árg. ‚00 til ‚07. Honda CR-V árg. ‚05.W
Polo ‚07 Passat ‚01. Suzuki Baleno
árg. ‚00. Smápartar.is Sími 56750407785040.

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

EKINN AÐEINS 128ÞÚS ÓDÝR!
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.

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

ÓDÝRAR VIÐGERÐIR,
LEYSUM ÖLL MÁL!
Fljót og góð þjónusta. Bílahlutir ehf.,
Eldshöfða 4, s. 587-5058.
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Nudd

ÞJÓNUSTA

HÚSNÆÐI

NUDD NUDD NUDD Slökunarnudd
101 RVK. S. 862 6653. Irena

Pípulagnir

Húsnæði í boði

Slökunarnudd í miðbæ Reykavíkur. S.
690 9274 Zanna Volkova.

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

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

JÓLATILBOÐ

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

Örfá stykki af Lay-Z-Spa heitu
pottunum á tilboði til jóla. Aðeins
99.000 kr VDO. Borgartún 36. S:588
9747 www.vdo.is

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

Önnur þjónusta

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

GISTIHEIMILI GUESTHOUSE WWW.
LEIGUHERBERGI.IS

JÓLASENDINGIN ER KOMIN

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

Garðyrkja

KEYPT
& SELT
Til sölu

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

ÓDÝR HEIMILISTÆKI
Þvottavélar, ísskápar, þurrkara 10 KG,
uppþvottavélar, Koja, svefnsófi, king
size rúm. S. 896 8568.

SÉRVERSLUN MEÐ
NÁTTÚRUVÆNAR OG
ANDLEGAR VÖRUR.

HEILSA

JÓLA OG NYTJAMARKAÐUR

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

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

Óskast keypt

Heilsuvörur

Geymsluhúsnæði

Árangur næst með Herbalife. Frítt
lífstílsmat. Hringdu núna S. 896 4662
Edda Borg
Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu
árangri. Erla Bjartmarz S. 899 4183
www.eco.is Ný netverslun: www.
betriheilsa.is/erla

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

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

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

ÞARF AÐ FRÍSKA UPP FYRIR
JÓLIN?

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

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

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

KAUPUM GULL JÓN & ÓSKAR

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.

Fæðubótarefni

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

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

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

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

WWW.GEYMSLAEITT.IS
Sér geymslur frá 3.900. 1-17m2.
Aðgangur

Nudd
Nudd Nudd Nudd tilboð í dag,
tímapantanir. Uppl. í s. 616 6469.
Nuddstofan Svæði 105 Holtin.
Slökunarnudd/heilnudd, Nuddstofan
svæði 112. Uppl. S: 693 0348 eða
823 5669.

8-22 alla daga. Ný sérhönnuð
geymsluhús, upphitað og vaktað. S:
564-6500

ATVINNA

Nuddstofan Jera. Klassískt vöðva og
slökunarnudd. Notarlegt umhverfi.
Sími 659 9277.
Jólagjöf Nuddarans. Vandaðir og
ódýrir ferðanuddbekkir til sölu. S:891
6447 Óli.

Atvinna í boði

s. 552-4910.

HEIMILIÐ

Húsaviðhald

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

STAÐGREIÐUM GULL,
DEMANTA OG ÚR.
Hringar, hálsmen, armbönd,
Rolex, Cartier, Patek Philippe
o.fl. Hringdu núna og fáðu tilboð
þér að kostnaðarlausu! www.
kaupumgull.is
Upplýsingar í síma 661 7000.

VEITINGARHÚSIÐ HORNIÐ
Óskar eftir að ráða þjón (vaktstjóra) í
fullt starf. Sendið umsókn með mynd
á hornid@hornid.is.

Verslun
BÚRADAGAR Í DÝRALANDI
Tek að mér að mála, flísa, og ýmisl.
fl. Vönduð vinnubrögð. Gott verð. S.
866 9784.

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

Tilboð á fuglabúrum Verð frá 4.990,Dýraland Mjódd s.587-0711 Dýraland
Kringlan 7 s.588-0711 Dýraland
Spöngin 23 s.587-0744

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

Til sölu

VANTAR ÞIG SMIÐI,
MÚRARA EÐA
JÁRNABINDINGAMENN?

Tilboð dagsins

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

Bolir kr.1.500
Mikið!
úrval
Lagersala Gnoðavogi 44, kjallari
FRÉTTIR

VIÐSKIPTI

Atvinna óskast

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
SPORT

BEAUTY IN BLACK
HOLTSBÚÐ 61 GARÐABÆ
20% jólaafsláttur af öllu !! Bolir,
peysur,toppar, kjólar. Opið frá 13-18.
Velkomin í Beauty in Black. sími
695-6679

UMRÆÐAN

ÚTVARP

BÚRADAGAR Í DÝRALANDI
Tilboð á hamstrabúrum Ein hæð
verð 5.985,- Tvær hæðir verð 6.986,Þrjár hæðir verð 7.980,- Dýraland
Mjódd s.587-0711 Dýraland Kringlan
7 s.588-0711 Dýraland Spöngin 23
s.587-0744
LÍFIÐ

SJÓNVARP

BESTU BROTIN AF X-INU
- oft á dag
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Þorsteinn J. og gestir
Þorsteinn J. sér um upphitun
fyrir leiki og stýrir ítarlegri
umfjöllun eftir leiki ásamt
handboltasérfræðingum
og góðum gestum.
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LÁRÉTT
2. stórra herbergja, 6. í röð, 8. námsgrein, 9. pota, 11. ónefndur, 12.
skattur, 14. digurmæli, 16. átt, 17.
traust, 18. stjórnarumdæmi, 20.
klukka, 21. streita.

Listin að gera sig að fíﬂi
BAKÞANKAR
Erlu Hlynsdóttur

LÓÐRÉTT
1. krass, 3. frá, 4. jarðbrú, 5. tál, 7.
skór, 10. for, 13. nytsemi, 15. ruddi, 16.
berja, 19. átt.
LAUSN

É

g mætti auðvitað í skólann, sex ára
gömul, því ég vissi að það var það sem
allir gerðu. En ég var hrædd, alveg dauðhrædd. Fyrstu tuttugu ár lífs míns einkenndust af tvennu: Feimni og óöryggi.
Ég roðnaði og stamaði þegar ég átti að
lesa upphátt fyrir bekkinn. Ekki því
ég gæti illa lesið heldur því þá beindist
athyglin að mér. Og það var vont. Ég vildi
vera ósýnileg.

MÉR gekk illa að eignast vini og ég
hélt mig inni í minni skel. Eins
furðulega og það kann að
hljóma þá hugsaði ég stundum um það eftir á af hverju
í ósköpunum ég var ekki
lögð í einelti. Krakkarnir
létu mig bara í friði. Svo
varð ég eldri, byrjaði að
reykja, byrjaði að drekka og
sat löngum stundum niðri á
Lækjartorgi með vinkonum mínum, í
hermannaklossum
og útkrotuðum
jakka úr Vinnufatabúðinni. Ókunnugt fólk sem gekk
framhjá kastaði
stundum í okkur
klinki og sagði
okkur að kaupa
okkur líf. Í tíunda

LÁRÉTT: 2. sala, 6. rs, 8. fag, 9. ota, 11.
nn, 12. tíund, 14. grobb, 16. sv, 17. trú,
18. lén, 20. úr, 21. álag.
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LÓÐRÉTT: 1. krot, 3. af, 4. landbrú,
5. agn, 7. stígvél, 10. aur, 13. not, 15.
búri, 16. slá, 19. na.

2

1
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Innﬂutnings og framleiðslufyrirtæki til sölu
Innﬂutningur, mörg góð umboð.
Framleiðsla undir eigin nafni, góð framlegð.
Þjónusta við þekkt fyrirtæki.
Vel tækjum búið fyrir járnsmíði.
Upplýsingar aðeins á skrifstofu.
Sveinn G. Guðmundsson
Sölufulltrúi
s. 899 8546
sveinn@domusnova.is

bekk var ég send burt í heimavistarskóla.
Ég var enn í miklum mótþróa og henti
bókstaflega í ruslið þeim bókum sem
ég fékk þá sem verðlaun fyrir framúrskarandi námsárangur (fyrirgefið mér,
bókagjafar).

LÍKLEGA hef ég verið átján ára þegar
ég fékk nóg. Ég gafst upp á að fela mig
og sagði óöryggi mínu stríð á hendur.
Seinna lærði ég að það sem ég þarna tileinkaði mér kallaðist að fara út fyrir
þægindarammann. Ég fór á námskeið hjá
Dale Carnegie, ég hélt hryllilegar ræður
í brúðkaupum og ég gerði mig að fífli. Ég
hef haldið skemmtiræður þar sem brosin
eru vandræðaleg. Ég hef farið heim og
grátið mig í svefn yfir því hvernig ég hef
opinberað hvað ég er mikill vitleysingur.
ÞETTA rifjaðist allt upp fyrir mér nýverið þegar ég þurfti að halda stutta tölu.
Að henni lokinni var ég stolt og fannst
ég hafa komið máli mínu vel til skila.
Ég hugsaði að þetta hefði hana litlu mig
aldrei grunað.
HVERT einasta ranga skref, hver vitleysan á fætur annarri, hver mistökin –
allt er þetta hluti af því sem ég er í dag.
Þetta var vinna, margra ára vinna sem
enn stendur yfir. Mitt ráð til þín: Farðu út
fyrir þægindarammann. Ögraðu sjálfum
þér.

MYNDASÖGUR
PONDUS
Grétar Hannesson Hdl.,
Löggiltur fasteignasali.
gretar@domusnova.is

Uppboð á tíðniheimildum á
800 MHz og 1800 MHz tíðnisviðunum
Póst- og fjarskiptastofnun hefur birt skilmála rafræns uppboðs
á tíðniheimildum sem auglýst var 29. október sl. Um er að ræða
ﬁmm tíðniheimildir á 800 MHz tíðnisviðinu (samtals 60 MHz)
fyrir farnetsþjónustu sem bundnar verða ákveðnum útbreiðsluog uppbyggingarkröfum og ﬁmm tíðniheimildir á 1800 MHz
tíðnisviðinu (samtals 50 MHz) sem verða tæknilega hlutlausar og
án kvaða.
Aðilar sem óska þátttöku skulu skila inn tilgreindum gögnum, sbr.
skilmála uppboðsins, til Póst- og fjarskiptastofnunar, Suðurlandsbraut 4, fyrir kl. 14:00, föstudaginn 11. janúar 2013. Uppboðið
mun hefjast mánudaginn 11. febrúar 2013, skv. nánari ákvæðum
skilmálanna.

Eftir Frode Øverli

Fyrir aksturstímann
skulum við fara yfir
það sem má gera
betur frá því í gær! Í
fyrsta lagi vil ég ekki
heyra fleiri setningar
úr Derrick-þáttunum!

Warum
nicht,
würfelzucker?

Svo er það bara! Og! Maður
bakkar ALDREI í hringtorgi! Og
fer ALDREI út úr bílnum á ferð!
Ekki einu sinni til að athuga
hvort stefnuljósin virki! Og
þú sleppur ekki stýrinu til að
finna ópal!

Þú verður að
hætta að
skrúfa niður
rúðuna til að klappa
hjólamönnum...

GELGJAN
Hvernig finnst
þér nýi
hringitónninn
minn?

Og ekki sitja
á húddinu!

Ein spurning...
hvenær fæ ég
að taka prófið?

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman
Fyrstu þrjátíu ár ævi
minnar hringdu allir símar
nákvæmlega eins.

Pabbi, ég er alltaf jafn gáttaður á lífsreynslu þinni...

HANDAN VIÐ HORNIÐ

...en næstum aldrei á
góðan hátt.

Eftir Tony Lopes

Nánari upplýsingar, skilmála og skráningareyðublað er að ﬁnna á
vef stofnunarinnar www.pfs.is

Næst á dagskrá
hér í spendýramaraþoninu okkar,
mannfólk!

Grafískur
hönnuður
Icewear óskar eftir að ráða fjölhæfan
grafískan hönnuð til starfa sem fyrst.
Fjölbreytt verkefni á lifandi og skemmtilegum vinnustað.
Viðkomandi þarf að hafa góða kunnáttu í helstu Adobe-forritum,
s.s. InDesign, Photoshop og Flash.
Helstu verkefni eru blaðauglýsingar, umbrot bæklinga,
umbúða hönnun og gerð markaðsefnis.
Vinsamlegast sendið umsóknir á netfangið agust@icewear.is
fyrir 24. desember nk.
Upplýsingar um menntun, reynslu og fyrri störf nauðsynlegar
ásamt sýnishornum af fyrri verkum.
Um Icewear: Icewear var stofnað 1972 og starfaði í ullariðnaði.
Á undanförum árum hefur fyritækið þróðað útvistarlínu sem er seld
í erslunum í Evrópu og Norður Amríku undir vörumerkjunum Icewear og
Norwear. Víkurprjón er alfarið í eigu Drífu ehf.

BARNALÁN
Kolla kom með myndir af ömmu
sinni og afa í sögustund í
skólanum í dag. Ég kom með
hjartalaga steininn minn.

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman
En auðvitað þurfti heimska
Anna að trompa alla hina.
Trompa??

Hvernig er hægt að trompa þá
sem deila persónulegum fjársjóðum með vinum sínum?

Ef þú ert Anna, þá
Núna
gerirðu það með
þoli ég
því að koma með Önnu ekki
fjölskyldusafnið
heldur.
af upprunalegum
Picasso-málverkum.
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500GB FLAKKARI
LaCie Rikiki er glæsilegur 500GB USB 3.0
ﬂakkari í burstuðu Gun Metal Black álhúsi
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1TB RIKIKI 17.900

1280x800
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PROTAB26 IPS
Glæsileg spjaldtölva með einstökum 10’’
IPS HD fjölsnertiskjá búin allri nýjustu
tækni og Multi Core Mali400 3D skjákjarna

34.900
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JÓHANNES ÁGÚSTSSON Hefur lengi verið niðursokkinn í barokktónlist og rakst við grúsk í Dresden á konsert sem mögulega er

eftir Vivaldi.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Gleymd barokkperla
ómar aftur í Hörpu
Kammersveit Reykjavíkur heldur sínu árlegu jólatónleika í Hörpu annað kvöld. Á
efnisskrá er ﬁðlukonsert sem Jóhannes Ágústsson fann í háskólabókasafninu í
Dresden og áhöld eru uppi um að sé eftir sjálfan Vivaldi eða nemanda hans.

Ä0pU¿QQVWIRUPLèDIVNDSOHJD
Ä0pU
0pU ¿QQVW IRUPLè DIVNDSOHJD
YHOKHSSQDèKQLWPLèDèRJIiJDè
«0M|JIDOOHJW³
)5 Ëç $  % -g 5. , 1 * 9 $ 56 'Ï 7 7 , 5 ., / - $ 1

Ä6DJDQHUY|QGXèYHOKHSSQXè
RJVpUOHJDVNHPPWLOHJ³
Ò5806g*1'Ï01()1'$5)-g589(5ç/$81$11$

ÄÏWU~OHJDVNHPPWLOHJEyN«
YHUXOHJDNUDVVDQGL³

Það er ekki á hverjum degi sem
óþekkt tónverk eftir löngu látna
meistara eru flutt í fyrsta sinn
eftir aldalanga þögn á Íslandi.
Það gæti þó orðið reyndin á árlegum jólatónleikum Kammersveitar Reykjavíkur í Hörpu
annað kvöld. Á efnisskrá er
meðal annars fiðlukonsert þar
sem Una Sveinbjarnardóttir fiðluleikari leikur einleik. Höfundur
konsertsins er skráður óþekktur en grunur leikur hins vegar
á að hann geti verið eftir sjálfan
Vivaldi eða nemanda hans.
Tildrög málsins eru þau að
Jóhannes Ágústsson, útgefandi
og annar af eigendum 12 tóna,
hefur lengi verið niðursokkinn í
barokktónlist og hefur grúskað
í handritasöfnum háskólabókasafnsins í Dresden. Dresden var
jafnan álitin höfuðborg barokksins á árunum 1720 til 1750 og þar
sameinuðust tónlistarstefnur frá
Frakklandi, Ítalíu og Þýskalandi.
„Háskólabókasafnið í Dresden
geymir ansi merkilegt handritasafn frá þessum tíma,“ segir
Jóhannes. „Nú er búið að skanna
inn þann hluta safnsins sem er
með hljóðfæratónlist. Ég var að
fara yfir á netinu verk sem eru
höfundarlaus og rakst þá á þennan konsert.“
Það vakti athygli Jóhannesar að

í verkinu voru hlutar bæði fyrir
orgel og sembal, sem þýddi að
konsertinn hafði verið leikinn í
bæði höll og kirkjum, sem bendir
aftur til að hann hafi verið vinsæll og mikið spilaður.
„Það sem stuðaði mig mest
voru hins vegar ákveðnar skipanir í handritinu fyrir hljóðfæraleikarana. Þær voru með orðalagi
sem hingað til hefur eingöngu
verið þekkt úr verkum Vivaldis.
Ég hafði samband við einn helsta
Vivaldi-sérfræðing okkar daga og
hann sannfærðist fljótlega um að
hér væri mögulega á ferð áður
óþekktur konsert eftir meistarann.“
Málið er enn til rannsóknar
og meðan fræðimenn reyna að
brjóta málið til mergjar er höfundur konsertsins enn skráður
óþekktur eða „anonymous“.
„Kannski kemur aldrei ljós með
óyggjandi hætti hver höfundurinn er,“ segir Jóhannes. „En það
eru þarna nánast beinar tilvitnanir í verk Vivaldis og ákveðinn
stíll sem bendir til að hann sé tónskáldið.“
Á hinn bóginn kemur til greina
annar fiðluleikari sem starfaði í
Dresden, Cattaneo.
„Það er hugsanlegt að hann
hafi verið nemandi Vivaldis og
sé höfundur konsertsins. Það

kom að minnsta kosti í leitirnar
annar konsert sem er sannanlega
eftir hann og þar er þetta orðalag
notað líka.“
Jóhannes segir að fyrir fræðimenn á sviði tónlistar sé háskólabókasafnið í Dresden eins og fjársjóðskista, þar sem enn eru að
finnast týndir gimsteinar.
„Bókasafnið í Dresden hefur
getið af sér margar stórar uppgötvanir, til dæmis á verkum
eftir Vivaldi. Það er ógrynni af
verkum sem enn á eftir að rekja
til höfunda sinna, svo það bíða
eflaust ófáir fjársjóðir þess enn
að vera uppgötvaðir.“
Konsertinn verður fluttur í
fyrsta sinn síðan líklega á 18. öld
í Hörpu annað kvöld og Jóhannes hrósar Kammersveitinni fyrir
frumkvæðið og hlakkar mikið til
að heyra það.
„Það er mikið hugrekki að
flytja svona óþekktan konsert.
Ég heyrði í kollega mínum í Bretlandi, sem hefur hljóðritað mikið
af konsertum eftir Vivaldi. Hann
hafði setið við æfingar á þessum
og sagði að þarna hefði verið einn
erfiðasti sólópartur sem hann
hefði fengist við. Þetta verða í
öllu falli mjög spennandi tónleikar og í raun merkileg stund í
barokksögunni.“
bergsteinn@frettabladid.is
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„Rosalegt áhættuatriði“

ZZZIRUODJLGLV±DOY|UXEyNDE~èiQHWLQX

„Mér líður eins og ég sé að æfa
Paganini,“ segir Una Sveinbjarnardóttir fiðluleikari, sem leikur
einleik í umræddum konsert á tónleikum Kammersveitarinnar annað
kvöld. Hún segir það síst orðum
aukið hjá Jóhannesi að einleikskaflinn sé erfiður.
„Hann er mjög erfiður en líka
stórskemmtilegur og greinilegt
að höfundurinn hefur verið mikill
fiðluvirtúós,“ segir Una sem hefur
æft verkið undanfarna tvo mánuði.
„Þetta er gríðarleg fingraleikfimi
og fer mjög hátt upp á fiðluna.“
Sjálf hallast hún að því að
verkið sé ekki eftir Vivaldi heldur
Cattaneo. „Ég var að skoða á
netinu aðra konserta eftir hann
sem eru líka í a-dúr, eins og þessi.
Það er merkilegt því þeir eru

ekki ýkja margir konsertarnir frá
þessum tíma sem eru í a-dúr.
Cattaneo virðist hafa verið poppari
síns tíma, greinilega mjög vinsæll
og spilaður víða. Það er líka mikið
af öfugum rytma í verkunum hans,
sem er líka mikið notað í djassi og
er mjög skrautlegur.“
Una segir það mikla ábyrgð að
leika opinberlega konsert sem
hefur legið óbættur hjá garði í
fleiri aldir en um leið ómetanlegt
tækifæri.
„Þetta er auðvitað vandasamt;
þetta er svolítið eins og að búa til
„souffle“–mjög erfitt en ef það
heppnast rennur það mjög ljúflega
niður.“ En er hún búin að ná fullkomnum tökum á verkinu?
„Neineinei,“ segir hún og hlær.
„Þetta er rosalegt áhættuatriði.“

UNA SVEINBJARNARDÓTTIR
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huldar þar til gluggi dagatalsins verður
opnaður í upphafi atburðarins. Listamaðurinn Hugleikur Dagsson gerði
dagatalið í ár.
17.30 Kertasníkir kíkir í heimsókn á
Jólatrjáasölu FBSR við Flugvallarveg.

Tónlist

Uppákomur
10.15 Sóla sögukona skemmtir í Fjölskyldu- og húsdýragarðinum. Hún segir
börnunum sögur af sjálfri sér, jólasveininum og jólakettinum. Allir velkomnir.
11.00 Hurðaskellir 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

12.15 Sesselja Kristjánsdóttir mezzósópran syngur Söngva Pálínu á hádegistónleikum Íslensku óperunnar í Norðurljósasal Hörpu. Aðgangur er ókeypis.
20.00 Ljósberatónleikar verða haldnir í
Akureyrarkirkju.
21.00 Hljómsveit Ómars Guðjónssonar
heldur tónleika á Café Haití, Geirsgötu
7b.
Upplýsingar um viðburði sendist á hvar@
frettabladid.is

ÖÐRUVÍSI VINNA Hrafnhildur segir töluverðan mun á því að skrifa leikrit fyrir útvarp og fyrir svið.

FRÉTTABAÐIÐ/VALLI

Býr til myndir úr
hljóðum og texta
Leikritið Opið hús eftir Hrafnhildi Hagalín verður ﬂutt í Útvarpsleikhúsinu á
jóladag. Þar segir af ﬁmm manneskjum sem skoða hús sem auglýst er til sölu.
Verkið var leiklesið hér heima hjá
mér á Listahátíð í vor, í leikstjórn
Kristínar Eysteinsdóttur, og svo
vann ég það áfram fyrir þessa uppfærslu í útvarpinu,“ segir Hrafnhildur Hagalín um leikrit sitt, Opið
hús, sem Útvarpsleikhúsið sendir
út á jóladag. „Það breyttist töluvert í vinnslunni og við áttum í
ákveðnum díalóg um þróunina, ég
og Kristín leikstjóri.“
Hafa verk þín verið flutt í
Útvarpsleikhúsinu fyrr? „Já, fyrir
tveimur árum samdi ég verkið Einfarar fyrir nokkra eldri leikara og
leikstýrði því sjálf. Þannig að ég
kom reynslunni ríkari að þessari
vinnu og gat hugsað verkið betur
fyrir útvarpsmiðilinn af því ég
þekkti hann.“
Er mikill munur á því að skrifa
fyrir útvarp og svið? „Já, það er
talsverður munur á því. Í útvarpi
þarf að hugsa allt út frá hljóði og

að búa til myndir í hugum hlustenda út frá því og textanum eingöngu. Í þessu verki er húsið miðpunkturinn og það er alltaf mikið
af mismunandi hljóðum í húsum,
þannig að ég byggði verkið dálítið
út frá því.“
Um hvað fjallar verkið? „Það
fjallar um fólk sem kemur að
skoða hús. Þetta eru tvenn hjón,
eldri hjón og yngri hjón, og svo
dúkkar þarna upp líka miðaldra
karlmaður. Það kemur síðan í ljós
þegar líða tekur á verkið að þau
tengjast öll á einn eða annan hátt.“
Hallur Ingólfsson semur tónlistina. Samdi hann hana sérstaklega fyrir þetta verk? „Já, hann
gerði það. Hann var ekki með
okkur í vor en kom inn í á seinni
stigum og samdi tónlistina sérstaklega fyrir þessa útvarpsversjón.“
Eigum við svo von á sviðsverki

Opið hús
Höfundur: Hrafnhildur Hagalín.
Leikstjóri: Kristín Eysteinsdóttir.
Leikendur: Erlingur Gíslason,
Kristbjörg Kjeld, Unnur Ösp
Stefánsdóttir, Bergur Þór Ingólfsson, Björn Thors og Ellert A.
Ingimundarson.
Tónlist semur Hallur Ingólfsson.
Hljóðvinnslu annast Einar
Sigurðsson.

frá þér fljótlega? „Já, vonandi. Ég
er alveg á fullu að skrifa núna.
Tók mér hlé frá þeim samstarfsverkefnum sem ég hef verið á kafi
í undanfarin ár. Þannig að ég hef
dregið mig dálítið í hlé og er að
vinna að verkum sem ég hef beðið
eftir að komast í talsvert lengi.“
Opið hús verður flutt á Rás 1 á
jóladag kl. 13. fridrikab@frettabladid.is

EINSTÖK GJÖF
FYRIR ALLA
Óskaskrín henta fullkomlega í harða pakka fyrir þá sem
vilja upplifa og njóta, þá sem velja sjálfir, þá sem eiga allt.
PIPAR\TBWA

•

SÍA

Það er einfalt að velja rétta gjöf – gefðu upplifun í öskju,
gefðu Óskaskrín.

sími 577 5600 info@oskaskrin.is www.oskaskrin.is

Opna – Velja – Njóta

ÆVINTÝRALEG VERÐ
Á JÓLABÓKUM
9.749.-

2.549.4.844.11.299.-

3.499.-

Verðin gilda til og með 22.12.2012
Birt með fyrirvara um prentvillur og myndbrenglanir.

2.549.-

3.229.2.404.-

2.464.3.399.-

3.399.-

Verslaðu jólabækurnar í Griffli og þú átt
möguleika á að vinna GoBook rafbókarlesara!
Dregið verður úr pottinum 22. desember.

Jólapappír frá

199.-

OPIÐ TIL KLUKKAN 22.00 • SKEIFUNNI 11

2.464.-
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Enginn fæðist illur
BÆKUR ★★★★★
Spádómurinn
Hildur Knútsdóttir
JPV-ÚTGÁFA

Hildur Knútsdóttir
er ungur og upprennandi rithöfundur og er
Spádómurinn þriðja
bók hennar á aðeins
tveimur árum. Í fyrra
kom út skáldsagan
Sláttur sem segir frá
Eddu sem fengið hefur
grætt í sig nýtt hjarta
og Hola, lovers eða
lífsstíls- og megrunarbók tískubloggsins eða hvernig á
að þóknast karlmönnum og vera
betri en aðrar konur, hæðin sjálfshjálparbók sem byggir á frægu
tískubloggi Hildar. Nú í ár kemur
út fyrsta barnabók hennar, Spádómurinn, sem segir frá Kolfinnu,
fimmtán ára stúlku sem rekst
á tunglfisk í fjörunni og lánar
honum vængina sína.
Þegar kornabörn fæðast í þorpi
Kolfinnu eru þeim gefnir vængir.
Samkvæmt spádómi sem kveðinn
var upp fyrir langa löngu munu
tvö tungl rísa á himni og þá munu
allir þurfa að fljúga í fyrsta sinn,
austur til að forðast heimsenda.
En einmitt þegar Kolfinna lánar
vængbrotnum tunglfiski vængina sína skína tvö tungl á himni.
Þegar hún kemur heim hafa þorpsbúar yfirgefið heimili sín í flýti og
aðeins hin sex ára Mýrún er eftir
í þorpinu. Hefst þá mikil ævintýraför þar sem Kolfinna kynnist tunglfiskum og starálfum,
dálísum og tungldrottningunum
Þrá og Iðrun en sú síðastnefnda

vill hneppa þorpsbúana í þrældóm.
Spádómurinn
er ekki einföld
ævintýra saga um
baráttu góðs og
ills. Það er engin algóður eða alvondur
í bókinni. Þorpsbúar sem ganga á
hönd Iðrun gera
það ekki af græðgi
eða illsku, heldur
af ást, til að bjarga
lífi sinna nánustu.
Jafnvel Iðrun sjálf
er ekki alvond.
Tungldrottningin
Þrá segir Kolfinnu
að Iðrun fæddist ekki ill, hún var
eitt sinn góð drottning. Eins og
allir harðstjórar nærist hún á ótta
þegna sinna, en er sjálf yfirbuguð
af hræðslu.
Hetjur verða ekki hetjur með
því að berjast gegn herjum hins
illa, heldur með því að sýna hugrekki; hugrekki til að grípa til
aðgerða gegn óréttlæti eða illum
gjörðum og hugrekki til að fyrirgefa sjálfum sér og öðrum. Þrátt
fyrir að Kolfinnu takist að koma í
veg fyrir að þorpsbúar séu hnepptir í þrældóm er ekki víst að hún
beri nægilegt hugrekki til að fyrirgefa það sem gerðist á ævintýraför sinni. Bókinni lýkur þegar Kolfinna flýr á vit nýrra ævintýra, til
tunglríkis Þrár. En mesta ævintýrið sem bíður hennar er að læra að
fyrirgefa og sættast við samfélag
sitt.
Brynhildur Heiðar- og Ómarsdóttir
NIÐURSTAÐA: Skemmtilega skrifað
og frumlegt ævintýri, sem tekst á
við flóknar og erfiðar spurningar um
hvað felst í því að vera hetja.

CAMERARCTICA Tónleikarnir enda alltaf á sálminum Í dag er glatt í döprum hjörtum og oftast hljóma síðustu tónarnir um leið

og klukkurnar í kirkjunum slá tíu.

Gefa rafmagnsljósunum frí
Kammerhópurinn Camerarctica heldur sína árlegu kertaljósatónleika í fjórum
kirkjum á höfuðborgarsvæðinu næstu kvöld og leikur ljúfa tónlist eftir Mozart.
„Við stofnuðum þennan kammerhóp
þegar við komum heim frá námi og
á hverju einasta ári höfum við haldið svona kertaljósatónleika. Létum
sérútbúa kertastjaka og flytjum
þá á milli og gefum rafmagnsljósunum alveg frí. Svo er bara
rökkrið kringum áheyrendur og
það ríkir mikil stemmning,“ segir
Hallfríður Ólafsdóttir, flautuleikari í Camerarctica. Fram undan
eru fernir tónleikar í jafnmörgum
kirkjum, í Hafnarfjarðarkirkju
miðvikudagskvöld 19. desember,
í Kópavogskirkju fimmtudagskvöldið 20. desember, í Garðakirkju
föstudagskvöldið 21. desember og

í Dómkirkjunni laugardagskvöldið 22. desember. Tónleikarnir eru
um klukkustundar langir og hefjast allir klukkan 21. Flytjendur
eru auk Hallfríðar flautuleikara
þau Ármann Helgason klarinettuleikari, Hildigunnur Halldórsdóttir
og Rannveig Marta Sarc fiðluleikarar, Svava Bernharðsdóttir víóluleikari og Sigurður Halldórsson
sellóleikari.
Aðgangseyrir er 2.500 og 1.500
fyrir nemendur og eldri borgara en
frítt er fyrir börn yngri en tólf ára.
„Þetta er 20. árið sem svona
tónleikar eru haldnir og nú verðum við með sömu efnisskrá og

við byrjuðum með,“ segir Hallfríður. „Tvær af perlum Mozarts,
Klarinettukvintettinn og Flautukvartettinn í D-dúr. Það eru mikil
uppáhaldsverk sem hafa fengið að
hljóma af og til. Að venju lýkur tónleikunum á Í dag er glatt í döprum hjörtum úr Töfraflautunni og
oftast hljóma síðustu tónarnir um
leið og klukkurnar í kirkjunum slá
tíu. Við höfum fundið mikið þakklæti fyrir að hafa staðið að þessu.
Mörgum finnst ómissandi að koma
úr miðri ösinni inn í kyrrðina og
kertaljósin og hlusta á eitthvað
fallegt og friðsælt fyrir jólin.“
gun@frettabladid.is

Fyllum hátíðina af samtölum
og sérblönduðu gæðakaffi.

Gevalia gæðakaffi,
svo hrífandi að það talar sínu máli.
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Lifanddi jólatré.
Verð frá:

3.090

kr.

OPIÐ TIL

2
2
TIL JÓLA
SÖLU
Í JÓLATRJÁA

Í BREIDD

SÉRVALIN

JÓLATRÉ
BYKO BÝÐUR EINGÖNGU UPP
Á HÁGÆÐA SÉRVALIN JÓLATRÉ
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.

Sölustaðir:
Timburverslun Breidd
Virka daga: kl. 8 -22
Laugardaga: kl.10 -22
Sunnudaga: kl.11 -22
Grandi
Virka daga: kl. 8 -19
Laugardaga: kl.10 -19
Sunnudaga: kl.10 -18
Selfoss
Virka daga: kl. 8 -18
Laugardaga: kl.10 -18
Sunnudaga: kl.12 -18

Hluti söluandvirðis af hverju
jólatré fer til Hjúkrunarheimilis
Sunnuhlíðar í Kópavogi.
Verðvernd BYKO tryggir þér lægra verð. Sjá nánari upplýsingar og skilmála á www.byko.is.

LIFANDI JÓLATRÉ
Íslensk fura
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 .............................5.490 kr.
175-200 cm .............................6.190 kr.
200-225 cm .............................7.850 kr.

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.

Martröð
fræga fólksins
Fylgiﬁskar frægðarinnar eru margvíslegir en enginn
þó meira ógnvekjandi en ágangur andlega veikra
aðdáenda.
Fregnir bárust í síðustu viku
af hryllilegu ráðabruggi, þar
sem þrír menn höfðu í hyggju að
myrða kanadíska ungstirnið Justin
Bieber og skera undan honum.
Til allrar hamingju komst lögreglan á snoðir um glæpinn fyrirhugaða og handtók tvo mannanna,
en sá þriðji, Dana Martin, hafði
skipulagt morðið handan veggja
fangelsis.
Þetta er ekki í fyrsta skipti sem
veikir menn eða konur reyna að
ráða fólki í skemmtanabransanum
bana, og því miður hefur sumum
meira að segja tekist ætlunarverkið.
Frægast er líklegast morðið á
John Lennon, en hann var skotinn
til bana fyrir utan Dakotabygginguna í New York hinn
8. desember 1980. Morðinginn,
Mark David Chapman, hafði haft
Bítilinn fyrrverandi á heilanum
um nokkuð skeið, og lét til skarar skríða aðeins nokkrum klukkustundum eftir að Lennon gaf
honum eiginhandaráritun.
Annar Bítill varð fyrir lífshættulegri árás nærri tveimur
áratugum síðar, en þann 30. desember 1999 réðist óður hnífamaður á George Harrison og stakk
hann meira en 40 sinnum í höfuð
og búk. Harrison var heppnari
en Lennon, og lifði árásina af, en
vinir hans og fjölskylda vitna um
það að árásin hafi breytt honum
mikið. Árásarmaðurinn, Michael
Abram, var dæmdur ósakhæfur
vegna geðrænna vandamála, en
var vistaður á geðsjúkrahúsi í eitt
og hálft ár eftir árásina.

Árið 1981 komst hinn 25 ára
gamli John Hinckley í heimsfréttirnar þegar hann reyndi
að ráða forseta Bandaríkjanna,
Ronald Reagan, af dögum. Reagan hafði reyndar ekki starfað innan skemmtanabransans í
dágóðan tíma, en Hinckley var
haldinn sjúklegri þráhyggju fyrir
ungstirninu Jodie Foster. Hann
hafði sent henni nokkur ástarbréf en fékk ekki þau viðbrögð
sem hann óskaði eftir. Hann taldi
banatilræði á hendur forsetanum
hans einu leið til þess að láta leikkonuna taka eftir sér. Reagan lifði
til ræðið af, þrátt fyrir að hafa
fengið byssukúlu í bringuna, en
Hinckley var vistaður á stofnun,
þar sem hann er enn.
Gít a rlei k a r i þu nga r ok k s hljómsveitarinnar Pantera, „Dimebag“ Darrell Abbott, var skotinn
til bana þann 8. desember 2004,
þar sem hann stóð uppi á sviði
ásamt hljómsveit sinni Damageplan. Árásarmaðurinn, Nathan
Gale, var með Darrell á heilanum, og kenndi honum um upplausn Pantera, en hann var mikill aðdáandi. Þrír aðrir týndu lífi í
árásinni, að ótöldum Gale sjálfum,
en hann var skotinn til bana af lögreglumanni.
Tveir menn voru handteknir í
fyrra, þeir Junior Bradshaw og
Kevin Liverpool, grunaðir um að
hafa ætlað að ræna bresku söngkonunni Joss Stone og myrða hana.
Í fórum þeirra fannst líkpoki,
reipi, tvö sverð, og handskrifaðar leiðbeiningar að heimili söngkonunnar. Mennirnir bíða nú dóms.

oyster perpe tual gmt-ma ster ii
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Gefðu persónulega
jólagjöf í ár
PIPAR\TBWA U SÍA U 123272

Fallegar gjaﬁr
fyrir ástina þína.

HJÁ BARNEYS Ashley og Mary-Kate sækja kokkteilboð á vegum Christian Loubou-

tin í nóvember í fyrra.

www.jonogoskar.is

Sími 5524910 / Laugavegi 61 / Kringlan / Smáralind

NORDICPHOTOS/GETTY

STANDA SAMAN Ashley og Mary-Kate
á CFDA-tískuverðlaununum í sumar.

Standa saman
Mary-Kate og Ashley Olsen hafa fundið uppstillingu
sem virkar. Systurnar bregða sjaldan af vananum.

Einn af jólaglaðningum Heilsuhússins
Fæst með rúsínum og sultuðum appelsínum,
með súkkulaði og hrein - Pandoro.

Tvíburasysturnar Mary-Kate og Ashley Olsen hafa verið í sviðsljósinu nánast frá fæðingu. Þær voru valdar í hlutverk Michelle Tanner í
sjónvarpsþáttunum Full House aðeins sex mánaða gamlar og léku það
hlutverk í átta ár. Systurnar hafa að mestu sagt skilið við leiklistina í
dag og einbeita sér þess í stað að tísku og hönnun, en saman reka þær
tískumerkið The Row. Eftir að hafa eytt ævinni í sviðsljósinu virðast
Olsen-systurnar hafa fundið uppstillingu sem þeim þykir henta best á
rauða dreglinum og eru þær sjaldan myndaðar öðruvísi.

SVARTKLÆDDAR SYSTUR Olsentvíburarnir mættu svartklæddir á
afmælishátíð WWD árið 2010.

BROSMILDAR Glaðværar systur á MOMA-listasafninu í New York árið 2009.

– Skemmtileg nýjung í
jóla- og áramótaveislur
Laugavegi • Kringlunni • Smáratorgi • Lágmúla • Akureyri • Selfossi
FRÉTTIR

VIÐSKIPTI

SPORT

UMRÆÐAN

ÚTVARP

UMDEILDIR PISTLAR

LÍFIÐ

SJÓNVARP

- oft á dag

SAMRÝNDAR Systurnar voru viðstaddar tískuviðburð á The Four Seasons haustið

2009.

ENDURTAKA LEIKINN Systurnar á
Tribeca-kvikmyndahátíðinni árið 2011.

VINSÆLL Daníel Óliver er í miklu

dálæti á tónlistarsíðunni Scandipop.
MYND/LALLI SIG

Íssósur frá
Ísbúð Vesturbæjar
Ómissandi með ísnum um jólin

Fást í verslunum Hagkaups, Fjarðarkaupum og
g Melabúðinni
Ísbúð Vesturbæjar, Hagamel, Grensásvegi og Fjarðargötu Hafnarﬁrði
Hafnarrﬁrði
Heimsæktu okkur á Facebook

Daníel tvisvar
tilnefndur
Enn berast fréttir af nýjustu
ofurstjörnu okkar Íslendinga,
Daníel Óliver. Tónlistarsíðan
ScandiPop hefur nú tilnefnt hann
til árlegra tónlistarverðlauna sín
sem besta karlkyns flytjandann
og nýjasta lag hans, DJ Blow My
Speaker, sem besta lagið flutt af
karlmanni. Daníel var staddur í
upptökum hjá stjörnupródúsernum Jonas von der Burg þegar
Fréttablaðið náði af honum tali en
kvaðst þakklátur og auðmjúkur
yfir þessum heiðri. Úrslitin verða
kunngjörð um miðjan janúar. - trs
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21 með Adele vinsælust á iTunes
Plata bresku söngkonunnar selst enn vel þrátt fyrir að hafa komið út fyrir tæpum tveimur árum.

VINSÆL Platan 21 með Adele hefur notið gríðarlegra vinsælda um allan heim.
NORDICPHOTOS/GETTY

Plata ensku söngkonunnar Adele,
21, selst enn eins og heitar lummur
tæpum tveimur árum eftir að hún
kom út. Hún var sú mest selda hjá
iTunes í Bandaríkjunum árið 2012 og
sló þar við nýjum útgáfum frá hinum
vinsælu Taylor Swift og Mumford &
Sons.
Listinn var tekinn saman yfir þær
plötur sem var oftast halað niður á
tónlistarveitunni. Vinsælasta lagið
var Call Me Maybe með Carly Rae
Jespen og í öðru sæti var Somebody
That I Used To Know með Gotye. Í
því þriðja var We Are Young með

Fun, Payphone með Maroon 5 í fjórða
og í fimmta sætinu var Starships með
Nicki Minaj.
Adele hlaut sex Grammy-verðlaun
fyrr á árinu fyrir 21. Nýlega hlaut
lag hennar Skyfall, úr samnefndri
Bond-mynd, tilnefningar til Screen
Actors Guild- og Golden Globe-verðlaunanna. Líklegt má telja að lagið
hljóti einnig Óskarstilnefningu.
„Takk fyrir að sýna mér þennan heiður að leyfa mér að taka þátt í Golden
Globe-verðlaununum. Ég hefði aldrei
trúað því að ég myndi komast nálægt
einhverju slíku,“ sagði Adele.
ÁST VIÐ FYRSTU SÝN Blanchett og

eiginmaður hennar hafa verið gift í
fimmtán ár.
NORDICPHOTOS/GETTY

Trúir á ást við
fyrstu sýn

FULLKOMNAÐU STEMNINGUNA

NÝTT!

Cate Blanchett segir að það hafi
verið ást við fyrstu sýn þegar
hún hitti eiginmann sinn Andrew
Upton í fyrsta sinn.
Hobbitaleikkonan Blanchett
og handritshöfundurinn Upton
hafa verið í hjónabandi í fimmtán ár. „Rómantískasta stundin í lífi mínu var þegar ég hitti
eiginmanninn minn. Var það ást
við fyrstu sýn? Já, engin spurning,“ sagði hin 43 ára Blanchett.
„Hann bað mín tveimur vikum
eftir að við hittumst fyrst. Þetta
var gamaldags bónorð.“ Þau
hjónin eiga þrjá syni, þá Dashiell,
Roman og Ignatius.

Í KJÖTKJÓLNUM Lady Gaga fannst

þægilegt að vera í kjötkjólnum.

Kjötkjóllinn sá
þægilegasti
fylling með jarðarberjabragði
í ljósu súkkulaði

Listrænn stjórnandi Lady Gaga,
Nicola Formichetti, sér eftir
nokkrum kjólum söngkonunnar
en ekki hinum fræga kjötkjól.
Formichetti aðstoðar Gaga við
kjólagerðina og margir kjólarnir
eru ákaflega sérstakir.
„Kjötið var keypt hjá slátrara
heima í Los Angeles. Það var argentínskt, held ég,“ sagði hún um
kjötkjólinn sem Gaga klæddist
á MTV-tónlistarverðlaununum
2010. „Hún sagði mér að kjötkjóllinn hefði verið það þægilegasta sem ég hefði búið til handa
henni.“
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Persónuleg og heilsteypt rokkplata
★★★★★
God´s Lonely Man

750

KR.

Pétur Ben
EIGIN ÚTGÁFA

God‘s Lonely Man er önnur sólóplata Péturs Ben. Sú fyrri, Wine
for My Weakness, kom út árið
2006 og fékk mjög góða dóma, var
meðal annars valin besta rokk- og
jaðartónlistarplatan á Íslensku
tónlistarverðlaununum árið eftir.
Pétur hefur samt ekki setið
auðum höndum þessi sex ár sem
liðu á milli platna. Hann hefur
unnið sem upptökustjóri, lagahöfundur og hljóðfæraaleikari, meðal annarss
með Mugison, Bubba
a
og Ellen Kristjáns, auk
k
þess að hafa samið tón-list fyrir kvikmynd-ir og leikhús. Í fyrra
gerði hann svo plötuna
Numbers Game í samstarfi við Eberg.
Það fór mikil vinna
í God‘s Lonely Man.
Hún var meðal annars tekin upp tvisvar
þar sem Pétur var ekki
ki nógu sáttur við útkomuna í fyrra skiptið.
Það er ekki hægt að segja annað
en að umstangið hafi borgað sig.
Þetta er óvenju kraftmikil og
sannfærandi rokkplata.
God‘s Lonely Man sækir stíft í
jaðarrokk síðustu áratuga. Það er
til dæmis greinileg All Tomorrow‘s
Parties (Velvet Underground)
stemning í upphafslaginu Pieces
of the Moon (ásláttur inn, gítarinn, fiðlan …), titillagið minnir töluvert á tónlist Nick Cave &
the Bad Seeds og á laginu Yellow
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GOD’S LONELY MAN „Þetta er óvenju kraftmikil og
sannfærandi
rokkplata.“
sa
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Flower er Jesus
Fl
& Mary Chainbl ær. H lj ó m ur plötunnar er
frekar
hrár og
fre
djúpur
og mjög
djú
vel heppnaður.
Auk hefðbundinna rokkhljóðfæra
eru strengir í öllum lögunum
nema lokalaginu. Þeir eru misáberandi í hljóðblönduninni, en
setja oft sterkan svip á tónlistina.
Lokalagið, Tomorrow‘s Rain, sker
sig svolítið úr og er eitt af bestu
lögunum. Í því gegnir kórsöngur
mikilvægu hlutverki og sá kór er
ekki verri endanum; Sindri Sin
Fang, Lay Low, Snorri Helgason
og fleiri. Það er reyndar valinn
maður í hverju rúmi á plötunni.
Sigtryggur Baldursson trommar,

Davíð Þór Jónsson spilar á hammond og píanó, Amiinu-stelpurnar sjá um strengjaleikinn og svo
framvegis. Margir þessara snillinga sýna fín tilþrif en Pétur sjálfur er samt í aðalhlutverki og sýnir
enn á ný hvað hann er frábær
gítarleikari.
Þó að áhrif heyrist frá jaðarrokki síðustu áratuga á God‘s
Lonely Man hefur Pétur Ben
fundið sína eigin samsetningu
og útkoman er heilsteypt og flott
plata. Textarnir, sem eru á ensku,
eru líka góðir. Þeir eru bæði
persónulegir og fullir af skemmtilegum pælingum.
Trausti Júlíusson
NIÐURSTAÐA: Sterk og persónuleg
rokkplata frá Pétri Ben.
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MEIRI FYLLING
& MEIRI

ENNEMM / SÍA / NM55792

munaður

Glimrandi gott verð fyrir allt að 45 kg þungan pakka
– aðeins 750 krónur hvert á land sem er.
Sendu jólapakkann þinn ﬂjótt og örugglega með
Eimskip Flytjanda. Upplýsingar um næsta
afgreiðslustað á www.ﬂytjandi.is

„Kafﬁpúðarnir
passa í allar
tvöfaldar skeiðar
sem fylgja með
Senseo vélum“

Viðtakandi fær tilkynningu þegar sækja má sendingu.
Hámarksstærð pakka er 0,5 x 0,5 x 0,5 m
og hámarksþyngd 45 kg.

80

ÁFANGASTAÐIR
UM ALLT LAND

| www.ﬂytjandi.is | sími 525 7700 |

UPPGÖTVAÐU NÝJAN BRAGÐHEIM SENSEO
Kaﬃpúðarnir passa í venjulegar skeiðar Senseo vélanna
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Hér til að slaka á
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Íslenskir áhorfendur þekkja norska leikarann Terje Skonseng Naudeer úr
sjónvarpsþáttunum Himmelblå. Hann er staddur á Íslandi þessa dagana þar sem
hann slakar á, slæpist um og ætlar að skoða Hörpu og listagallerí.
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„BESTA ILLMENNI ÞESSA ÁRS

– MATTHEW FOX“
PETE HAMMOND - BOX OFFICE
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EGILSHÖLL

RED DAWN
KL. 5:50 - 8 - 10:10
RED DAWN VIP KL. 5:50 - 8 - 10:20
RISE OF THE GUARDIANS ÍSLTALI3D KL. 5:50
RISE OF THE GUARDIANS ÍSLTALI KL. 5:50
RISE OF THE GUARDIANS ENSTALI KL. 10:10
PLAYING FOR KEEPS
KL. 8 - 10:20
KL. 5:50 - 8
CHRISTMAS VACATION
KL. 10:30
ALEX CROSS
TWILIGHT: BREAKING DAWN PART 2 KL. 8
WRECK-IT RALPH ÍSL. TALI KL. 5:50
KL. 8 - 10:30
ARGO

VIP

RED DAWN
KL. 8 - 10:10
RISE OF THE GUARDIANS ÍSLTAL3D KL. 5:30
RISE OF THE GUARDIANS ÍSLTAL KL. 5:50
ALEX CROSS
KL. 8 - 10:20
TWILIGHT BREAKING DAWN PART 2 KL. 5:30 - 8
HERE COMES BOOM KL. 8 - 10:30
KL. 10:20
ARGO
WRECK-IT RALPH ÍSLTAL KL. 5:40
KRINGLUNNI NÚMERUÐ SÆTI

RED DAWN
KL. 10:20 - 11
RISE OF THE GUARDIANS ÍSLTAL3D K L .3
RISE OF THE GUARDIANS ÍSLTAL KL. 5:50
RISE OF THE GUARDIANS ENSTAL KL. 8
PLAYING FOR KEEPS KL. 5:40 - 8
SKYFALL
KL. 5 - 8 - 10:10

AKUREYRI

RED DAWN
KL. 8 - 10:10
RISE OF THE GUARDIANS ÍSLTALI3D KL. 6
CHRISTMAS VACATION KL. 6 - 8
ALEX CROSS
KL. 10:10
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„Ég er hér til þess að heimsækja vini,“ segir norski leikarinn Terje Skonseng Naudeer,
en hann ákvað að skella sér í
vetrarfrí til Íslands.
Terje hefur verið tíður
gestur á skjáum landsmanna í
sjónvarpsþáttunum Himmelblå,
en þar leikur hann smábátaveiðimanninn Roland.
„Ég lærði leiklist í ArtsEdskólanum í London, og í mínum
árgangi voru heilir sex Íslendingar,“ segir Terje, en hann
heldur í vinskap sinn við þá og
er þetta önnur heimsókn hans
til landsins. „Árið 2004 kom ég í
svona týpíska túristaheimsókn.
Fór í Bláa lónið, sá Gullfoss og
Geysi og allt það. Núna kom ég
bara til þess að slaka á.“
Terje gistir á hóteli í miðbæ
Reykjavíkur og nýtur þess að
rölta um borgina. „Ég hef verið
svolítið í sundlaugunum, en svo
kann ég líka vel við að labba
bara um, fá mér kaffibolla og
lesa bók,“ bætir hann við, en
hann á tvo daga eftir af dvöl
sinni.
„Ég fer héðan á fimmtudaginn, en þangað til ætla ég að
slæpast sem mest. Mig langar að
skoða listagallerí, sjá Hörpu og
sitthvað fleira,“ segir þessi geðþekki leikari rétt áður en hann
skýst inn á kaffihús.

SLÆPIST Í SUNDI Norski leikarinn Terje Skonseng Naudeer hefur haft það náðugt á

Íslandi.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Ástir og örlög á Ylvingen
Norska þáttaröðin Himmelblå er með
þeim allra vinsælustu þar í landi frá
upphafi. Í þessum dramatísku þáttum
fylgjumst við með einstæðri móður
flytja ásamt börnum sínum frá Ósló
til Ylvingen, en það er pínulítil eyja í
norðurhluta Noregs.
Alls voru gerðar þrjár seríur og var það
að meðaltali um ein milljón Norðmanna
sem fylgdist með. Þátturinn sló áhorfsmet þegar 1.309.000 manns horfðu á
lokaþátt annarrar seríu, en það samsvarar um fjórðungi norsku þjóðarinnar.

KEFLAVÍK

RED DAWN
KL. 10:10
RISE OF THE GUARDIANS ÍSLTAL KL. 5:50
PLAYING FOR KEEPS KL. 8
CHRISTMAS VACATION KL. 5:50 - 8
ALEX CROSS
KL. 10:10

TRYGGÐU ÞÉR MIÐA Á

Trinsi í hópi frægra gítarleikara
Brasilíski gítarleikarinn Thiago Trinsi með lag á bandarískri safnplötu.
Brasilíski gítarleikarinn Thiago
Trinsi, sem starfar hér á landi
sem tónlistarkennari, er að taka
upp lag sem verður á safnplötunni
Guitar Wizards sem bandaríska
útgáfufyrirtækið Versailles gefur
út víða um heim í janúar.
Margir þekktir gítarleikarar
eiga lög á plötunni, þar á meðal
Gilby Clarke, sem spilaði með
Guns N‘Roses, Bernie Marsden,
sem spilaði með Whitesnake, og
Jimmy Crespo, fyrrum liðsmaður
Aerosmith.
Með Trinsi í laginu spila
trommarinn Garry King, sem
hefur unnið með Jeff Beck og Paul
McCartney, Mike Lepond, bassaleikari Symphony X, og hljómborðsleikarinn Sergey Boykov.
Trinsi viðurkennir að það sé

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ

ÍSLENSKT TAL

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ
ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ

-S.G.S., MBL
-H.V.A., FBL
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GLERAUGU SELD SÉR

5%

HÁSKÓLABÍÓ

NÁNAR Á MIÐI.IS

5%

KL. 5.20

12

www.laugarasbio.is
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-bara lúxus sími 553 2075

Miðasala og nánari upplýsingar
þriðjudagstilboð

ÍSL TAL
þriðjudagstilboð

þriðjudagstilboð

ÞRIÐJUDAGUR ER TILBOÐSDAGUR
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THIAGO TRINSI Brasilíski gítarleikarinn

á lag á plötunni Guitar Wizards.
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Sýningartímar

SO UNDERCOVER
RISE OF THE GUARDIANS 3D
KILLING THEM SOFTLY
SKYFALL
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www.lyfja.is
– Lifið heil

Ekki gleyma
þér um jólin
Fjölvítamín,
öflug trefjablanda og
Gr8 góðgerlablanda.
NOW eru bætiefni án
óæskilegra aukaefna.

Fyrir þig
í Lyfju
ÍSLENSKA / SIA.IS / LYF 622613 12/12
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mikill heiður að fá að vera með á
plötunni og einnig að hafa fengið
þessa góðu tónlistarmenn til að
spila með sér í laginu.
Aðspurður segist hann hafa
fengið boð um að eiga lag á plötunni eftir að hafa haldið fyrirlestra í Bandaríkjunum um gítarleik. „Ég hef verið að spila fyrir
marga áhorfendur og margir frá
útgáfufyrirtækjum hafa komið að
horfa á,“ segir hann.
Trinsi, sem hefur náð langt
í gítarkeppnum á netinu, hefur
ekki haldið slíka fyrirlestra hér á
landi en segist hafa áhuga á því ef
slíkt myndi bjóðast. Hann hefur
einnig ferðast um Bandaríkin til
að kynna nýtt kennslumyndband
í gítarleik sem hann bjó til.
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Bláeygt og blæbrigðalítið
TÓNLIST ★★★★★
Fallið lauf
Sverrir Bergmann
SENA

Fallið lauf er önnur sólóplata Sverris Bergmanns
og sú fyrsta sem er sungin
gin einungis á íslensku. Sverrir var áður
helsta driffjöðrin í hljómsveitinni
Daysleeper, sem spilaði kassagítarrokktónlist undir sterkum áhrifum
grugg-tónlistarstefnunnar. Á þessari plötu nýtur hann fulltingis Halldórs Gunnars Pálssonar, sem er
best þekktur sem kórstjóri Fjallabræðra. Þeir unnu einmitt með
Sverri að þjóðhátíðarlagi Vestmannaeyja nú í sumar (Þar sem
hjartað slær).
Platan hefur að geyma 11 lög og
er þjóðhátíðarlagið þar á meðal.
Fjögur þeirra samdi Halldór en

a n na rs er u lögi n
„fengin
að láni“ frá
„
erlendum lagahöfunde
um og við þau hafa
u
verið samdir íslenskir
v
textar, flestir af þeim
te
Sævari Sigurgeirssyni
S
og Hallgrími Oddssyni. Textarnir fjalla
sy
um ástina og hvernig
hún virðist vandræðast fyrir fólki,
en þá er best að sættast (Semjum
frið) eða bara neita að fara (Ég fer
ekki neitt)!
Lagavalið ber þess merki að þeir
Sverrir og Halldór sækja mikið
til sálartónlistar, jafnvel þeirrar
stefnu sem kölluð hefur verið upp
á ensku „blue-eyed soul“ (eitt lagið
heitir meira að segja Augun blá).
Meðal lagahöfunda eru Amos Lee,
James Morrison og sálargoðsögnin
Dan Penn.
Á plötunni má greina einnig greina sterk gospel-áhrif

(Kærleikur, von og trú, Að dökkri
strönd). Fallið lauf er því miður
frekar tilþrifalítil plata og það er
ekki fyrr en með síðustu lögunum, sem bæði eru eftir Halldór,
að maður heyrir hvers Sverrir er
megnugur sem söngvari (Augun
blá, Þar sem hjartað slær). Að öðru
leyti skilja lögin lítið eftir sig, og
stundum finnst manni sem sama
lagið spilist í tví- eða þrígang. Auðvelt er að ímynda sér að einhverjir kunni að meta plötuna, einmitt
vegna blæbrigðaleysisins. Það væri
til að mynda róandi að heyra lög af
henni, væri maður fastur í umferð.
Lögin eru nokkuð mónótónísk, sem
er synd því Sverrir hefur löngu
sannað sig sem fínn söngvari. Ef
til vill ætti hann að koma meira að
lagasmíðunum sjálfur. Björn Teitsson
NIÐURSTAÐA: Tilþrifalítil sálarplata
frá annars góðum söngvara.

Jólatónleikar Bartóna og Kötlu
Karlakór Kaffibarsins og Kvennakórinn Katla halda tónleika til styrktar
Barnaspítala Hringsins.
Karlakór Kaffibarsins, Bartónar, og kvennakórinn
Katla blása til jólatónleika í Tjarnarbíói í kvöld. Tónleikarnir hefjast klukkan 20 og allur ágóði rennur til
Barnaspítala Hringsins. Þetta er í fyrsta sinn sem
kórarnir sameinast á tónleikum. Kórinn Bartónar var
stofnaður fyrir nokkrum misserum og hefur verið
iðinn við tónleikahald víðs vegar um borgina. Kvennakórinn Katla er hins vegar nýstofnaður. Búast má við
miklu stuði þar sem ætlunin er að koma áhorfendum
í sannkallað jólaskap. Tónlistarmaðurinn Cheek
Mountain Thief kemur einnig fram á tónleikunum.
Miðar kosta 1.000 krónur og fást á midasala@
tjarnarbio.is, í síma 512 2100 eða á Kaffibarnum.

BARTÓNAR Karlakór Kaffibarsins, Bartónar, hefur vakið

athygli fyrir líflegan flutning, en hann blæs til jólatónleika í
Tjarnarbíói í kvöld ásamt kvennakórnum Kötlu og tónlistarmanninum Cheek Mountain Thief.
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VM heldur félagsfund 18. desember kl. 20:00 í VM húsinu

GJAFA
KORT
DAGSKRÁ FUNDARINS:
1. Endurskoðun kjarasamninga 21. janúar 2013

Gjafakort Kringlunnar er gjöf af
öllu hjarta. Þú færð kortið á
þjónustuborðinu á 1. hæð við
Hagkaup eða á
gjafakort.kringlan.is

2. Önnur mál
Nánari upplýsingar á heimasíðu VM, www.vm.is.

VM-FÉLAG VÉLSTJÓRA OG MÁLMTÆKNIMANNA
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Samkeppnin meiri hjá Íslandi
Knattspyrnukappinn Aron Jóhannsson hefur ekki gert upp hug sinn hvort hann kjósi að spila fyrir hönd Íslands eða Bandaríkjanna. Landsliðsþjálfari Bandaríkjanna hringdi í Aron og lýsti yﬁr áhuga sínum á honum.
FÓTBOLTI Óhætt er að segja að Aron

Lið rekið fyrir
hommahatur
FÓTBOLTI Öllum liðsmönnum

sænska knattspyrnuliðsins
Sörskogens IF var vikið úr
félaginu eftir að hafa gert sig
seka um að ausa samkynhneigða
andstæðinga sína svívirðingum.
Liðið lék á dögunum við liðið
Snipers frá Stokkhólmi, í sjöundu deild þar í landi, en allir
leikmenn Snipers eru sam- eða
tvíkynhneigðir.
Sörskogens fékk sekt frá knattspyrnusambandinu, en forsvarsmenn liðsins bættu um betur og
ráku alla liðsmennina.
- seth

Stelpurnar
mæta Dönum
FÓTBOLTI Kvennalandslið Íslands

í knattspyrnu mætir Dönum í vináttuleik þann 20. júní á
næsta ári og verður
leikið í Danmörku.
Leikurinn verður að
öllum líkindum síðasti leikur Íslands
áður en úrslitakeppni
Evrópumótsins hefst
þann 10. júlí í Svíþjóð.
Danir eru líkt og Íslendingar á
meðal keppenda á EM. Danir eru
í A-riðli ásamt Svíþjóð, Ítalíu og
Finnlandi. Danmörk er í 13. sæti
á styrkleikalista FIFA en Ísland
er þar skammt á eftir eða í 15.
sæti.
Ísland og Danmörk hafa mæst
sex sinnum áður og Ísland hefur
aðeins einu sinni lagt Dani að
velli. Það var á Algarve-mótinu
árið 2011. Danir hafa unnið
fimm leiki. Ísland mætir Skotlandi í vináttuleik á Laugardalsvelli þann 1. júní og í mars verður leikið í Algarve-bikarnum á
Spáni þar sem mótherjar Íslands
verða Bandaríkin, Svíþjóð og
Kína.

Jóhannsson hafi slegið í gegn hjá
AGF í dönsku úrvalsdeildinni á
árinu sem senn er liðið. Deildarmörk kappans urðu tuttugu samanlagt en fjórtán þeirra hafa verið
skoruð á yfirstandandi leiktíð.
„Þetta er besta árið mitt, hingað
til. Ég ætla að vona að ég sé ekki
að toppa núna, 22 ára. Vonandi er
eitthvað meira og betra eftir,“ segir
Aron. Frammistaða Grafarvogspiltsins er sérstaklega aðdáunarverð í ljósi þess að hann hefur ekki
gengið heill til skógar síðan í lok
ágúst.
„Í tvo mánuði æfði ég bara tvisvar í viku til þess að ég gæti náð
leikjunum og þá spilað 60 eða 70
mínútur. Þegar ég var alveg meiddur var ég látinn æfa daginn fyrir
leik til þess að geta komið inn á
þegar hálftími var eftir af leik,“
segir Aron og grínast með að það
hafi eyðilagt tölfræðina fyrir sér.
Hann sé í raun og veru búinn að
skora rúmlega mark að meðaltali
í leik og hann sé fullur af sjálfstrausti.
„Alveg tvímælalaust. Ég finn
líka þegar það hefur gengið svona
vel marga leiki í röð fer maður inn
á völlinn vitandi að maður mun
skora. Ef maður skorar ekki á
maður allavega góðan leik. Mér
líður eins og ég viti það að ég
sé að fara inn á og spila vel,“
segir Aron.

minnti á möguleika hans vestanhafs. Aron var ekki valinn í landsliðshópinn fyrir æfingaleik gegn
Andorra í nóvember og enn hringir
Klinsmann. Nú býður hann Aroni
til æfingabúða bandaríska landsliðsins í Los Angeles og Arizonaríki í janúar.
„Þetta áttu að vera tvær vikur og
tækifæri fyrir mig að sjá hvernig
þeir vinna, hitta strákana, þjálfarana og hann (Klinsmann) sjálfan,“
segir Aron.
„Ég eyk auðvitað verðgildið á
sjálfum mér með því að vera valinn í bandaríska landsliðið. Þótt ég
hefði farið í þessa ferð hefði ég ekkert verið búinn að spila landsleik og
gæti enn spilað fyrir Ísland. Ég leit
meira á þessa ferð sem tækifæri
fyrir sjálfan mig.“
Meiðsli Arons komu í veg fyrir að
hann gæti mætt í æfingabúðirnar.
Aron fer í aðgerð vegna kviðslits á
miðvikudaginn og verður frá æfingum næstu vikurnar. Að öllu eðlilegu
verður hann kominn í gott stand
þegar leik í dönsku úrvalsdeildinni
verður framhaldið í mars.

Jürgen Klinsmann hringir
Aron er alíslenskur en fæddur
í Bandaríkjunum þar sem foreldrar hans voru við nám. Hann
er því gjaldgengur í bandaríska
landsliðið. Aron sagði þó í viðtali
við Fréttablaðið í byrjun október að umræða um að hann væri
gjaldgengur í bandaríska landsliðið hefði farið inn um annað eyrað
og út um hitt. Jürgen Klinsmann,
landsliðsþjálfari Bandaríkjanna
og fyrrum stjörnuframherji þýska
landsliðsins, hefði hringt í
Aron en svar hans hefði
verið að hann væri
Íslendingur og myndi
velja Ísland. Aron var
valinn í landsliðshópinn
fyrir leikina gegn Albaníu
og Sviss í undankeppni
HM í október og málið
virtist úr sögunni.
„Svo meiddist ég og
komst ekki í landsliðsferðina þar sem ég
hefði líklega spilað
fyrstu landsleikina
mína,“ segir Aron
og þá hringdi Klinsmann á nýjan leik og

Fundaði með Heimi Hallgríms
Aron skoraði fjögur mörk fyrir
AGF í einum leik í dönsku úrvalsdeildinni í lok ágúst. Daginn
eftir var landsliðshópurinn fyrir
leikina gegn Noregi og Kýpur í
undankeppni HM kynntur. Mikil
fra m herjava nd ræði h rjáðu
íslenska liðið en þó var ekkert
pláss fyrir Aron. Lagerbäck var
spurður að því hvort Aron gæti
leyst framherjakrísuna. Lagerbäck sagði að samkvæmt sínum
heimildum væri tími Arons ekki
kominn og gæðamunur væri
á honum og Birni Bergmann
Sigurðarsyni. Sá sænski hafði þó
ekki séð Aron spila.
„Mér fannst það auðvitað frekar svekkjandi því ég var búinn
að standa mig vel allt árið í Danmörku fram að þeim tíma. Sérstaklega þar sem að enginn
framherji gat spilað þá var hann
ekkert búinn að tékka á mér,“
segir Aron. „Markmiðið hjá mér,
þegar ég las þetta, var að standa
mig það vel að hann gæti ekki
litið framhjá mér. Ég vona að
ég sé búinn að því núna,“ segir
Aron sem var valinn í landsliðið í
næsta verkefni eins og fjallað var
um hér að ofan.
„Ég hélt áfram að skora og
standa mig vel. Ég ætlaði að fara
í þessa landsliðsferð og fá mína
fyrstu landsleiki. Ég var hins
vegar meiddur í náranum og
treysti mér ekki til að fara. Ef

ég hefði farið væri þetta búið mál
og enginn að pæla í þessu.“
Aron fundaði með Heimi Hallgrímssyni, aðstoðarmanni Lagerbäck, á föstudaginn.
„Við töluðum lengi og vel saman,“
segir Aron. „Hann gerði mér ljóst
að þeir vildu að ég spilaði fyrir
Ísland. Auðvitað skil ég það. Ég var
auðvitað ekki að ætlast til þess að
hann myndi lofa mér einu né neinu
í þessu spjalli. Hann gerði mér ljóst,
eins og þeir gerðu um daginn þegar
þeir völdu mig í landsliðið, að þeir
væru auðvitað að velja mig til þess
að ég myndi spila með þeim.“
Þrátt fyrir að hafa verið mikið
í sviðsljósinu undanfarna daga og
vikur hefur Aron húmor fyrir þessu
öllu saman.
„Ég gæti þurft að taka upp þátt
eins og LeBron og nefna hann
„Ákvörðunin“,“ segir Aron og
hlær. NBA-stjarnan LeBron James
vakti mikla athygli í sjónvarpsþættinum „The Decision“ þar sem
fylgst var með ákvörðunarferlinu
í aðdragandi þess að hann gekk til
liðs við Miami Heat frá Cleveland
Cavaliers.
„Það er mikið að gera hjá mér
núna. Fyrst ég er að standa mig
svona vel sýna fullt af liðum áhuga.
Það er aldrei að vita hvað gerist.
Þegar næstu landsleikir koma vona
ég að ég geti tekið ákvörðun sem
ég er mjög ánægður með sjálfur,“
segir Aron.
kolbeinntumi@365.is

Framherjar Íslands betri
„Mér finnst framherjarnir í íslenska landsliðinu vera betri en þeir
bandarísku,“ segir Aron, sem telur samkeppnina um stöðu framherja
í íslenska landsliðinu meiri en í því bandaríska. Ekki minnki
samkeppnin þegar landsliðsþjálfarinn Lars Lagerbäck
stilli miðjumönnunum Gylfa Sigurðssyni og Birki
Bjarnasyni upp í framlínu landsliðsins. Því séu í
raun fimm heimsklassa framherjar á undan
Aroni í röðinni.
„Bandaríkin eiga auðvitað fullt af
leikmönnum líka,“ segir Aron. „Ég ætla
ekki að byggja ákvörðunina á því að ég
sé hræddur um að það séu einhverjir
aðrir á undan mér. Ég verð að hafa trú á
sjálfum mér að ég geti fengið að spila. Í
því landsliði sem ég mun velja verð ég að
sanna fyrir þjálfaranum að ég eigi að spila
frekar en hinir,“ segir Aron, sem áttar sig á
því að Bandaríkin séu nánast fastagestur á
lokakeppnum heimsmeistaramóta. Færi
hann á HM væri það mikilvægt fyrir
sjálfan sig.
„Auðvitað langar mig að spila
fyrir Ísland. Það hefur verið
draumurinn minn frá því ég var
lítill. Hvort það sé betra fyrir
ferilinn minn og sjálfan mig að
spila fyrir Bandaríkin getur vel
verið líka.“

SAMKEPPNIN UM FRAMHERJASTÖÐUNA Í BANDARÍKJUNUM
- Í öll anddyri
- Hvaða stærð sem er
- Afgreidd á 2 dögum
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JOZY ALTIDORE er fyrsti

kostur í framlínu bandaríska
liðsins í dag. Framherjinn 23
ára hefur skorað 13 mörk í 52
landsleikjum og verið iðinn
við kolann hjá AZ Alkmaar í
Hollandi.

TERRENCE BOYD er fæddur
í Þýskalandi en á bandarískan
föður sem hann hefur þó slitið
á öll tengsl við. Boyd er 21
árs og spilar með Rapid í Vín
í Austurríki. Hann á enn eftir
að skora fyrir landslið Bandaríkjanna eftir sjö tilraunir.

HERCULEZ GOMEZ spilaði
sinn fyrsta landsleik 25 ára en
stendur nú á þrítugu. Gomez
spilar með Santos Laguna í
efstu deild í Mexíkó. Hann
hefur skorað 5 mörk í 19
landsleikjum.

JUAN AGUDELO á ættir sínar

að rekja til Kólumbíu. Sóknarmaðurinn tvítugi leikur með
Chivas USA í atvinnumannadeildinni vestanhafs, MLSdeildinni. Hann hefur skorað
tvö mörk í 16 landsleikjum.

EDDIE JOHNSON hefur verið
viðloðandi landsliðið frá 2004.
Johnson, sem er 28 ára og
spilar með Seattle Sounders í
MLS-deildinni, hefur skorað 14
mörk í 44 landsleikjum.

markhonnun.is
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Converse
Buffalo

Converse er til í öllum stærðum og littum en sniðið er hins vegar alltaf
a
eitt og hið sama
sama. Sniðið hefur staðist tím
tímans tönn í tæpa öld. Converse All-staar körfuuboltaskóri
rinn var hannnaður og búinn til af Converse gúmmífyrirtækinu
í Massachusetts árið 1917 og því styttistt í 100 áraa afmæli sskósins.
Árið 1921 réð Converse körfubolt
ltastjörn
rnuna Charrles „Chucck“ Taylor til að kynna skóna. Tveimur árum síðar
var nafnið Chuck Taylor sett á alla skó
kó sem koomu frá Co
Converse og var hann því orðinn hluti af vörumerkinu.
pphaflega komu skórnir, sem voru úr striga
ga og gúmmíi,
mmíi, eingööngu í svörtu. Vegna pressu frá körfuboltaliðum í
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fubolta
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hels táknmynd
ælir körfuboltaskór
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Betra líkamlegt ásigkomulag skortir
Íslenska kvennalandsliðið í handknattleik mætir Tékkum í umspilsleikjum um sæti á heimsmeistaramótinu næsta sumar. Landsliðsþjálfarinn segir að bæta þurﬁ frammistöðuna frá því á EM í Serbíu til að eiga möguleika og að stelpurnar þurﬁ að vera í betra standi.
HANDBOLTI „Tékkar eru með

gríðarlega sterkt lið. Þær spiluðu
frábærlega á EM og unnu sem
dæmi Úkraínu, lið sem við töpuðum í tvígang fyrir í riðlakeppni
EM. Þær töpuðu naumlega bæði
gegn Noregi og Danmörku. Þá leiki
sá ég og þær voru að spila virkilega vel,“ segir Ágúst Jóhannsson,
þjálfari kvennalandsliðs Íslands.
Um liðna helgi varð ljóst að
Ísland mætir Tékkum í umspilsleikjum um sæti á heimsmeistaramótinu í Serbíu. Leikirnir fara
fram í júní en lokakeppnin í desember.
Ísland hefði ekki getað fengið betri mótherja í drættinum og
Ágúst játar því að ekkert lið hafi
verið ofar á óskalistanum. Tékkar
og Rúmenar hafi komið upp í kollinn en allir andstæðingarnir séu
sterkir.
„Tékkar eru mjög sterkt lið.
Okkar lið þarf að vera heilsteyptara í þessum leikjum og í
betra líkamlegu ásigkomulagi en
í Serbíu. Það er eitthvað sem leikmenn þurfa að vinna í og ég kem til
með að ræða við hópinn í rólegheitunum,“ segir Ágúst og telur Íslendinga eiga helmingsmöguleika gegn
Tékkum svo framarlega sem stelpurnar verði í betra standi.
Ísland fær fríköst en andstæðingurinn víti
Ágúst nefnir vítaköst sem dæmi
þegar hann er spurður hvernig
Ísland standi illa hvað líkamlega
getu varðar.
„Við fáum á okkur 21 vítakast
í þremur leikjum á meðan við

sækjum ellefu. Það er bara einn
þáttur. Þegar okkar leikmenn
sækja í fintur, fara í árásir einn
gegn einum þá fáum við fríköst. Við
klárum ekki brotin okkar megin
nógu vel og fáum á okkur vítaköst,“
segir Ágúst en gerir sér grein fyrir
því að líkamlegur styrkur verði
ekki bættur yfir nóttu.
„Þetta er einn þáttur í þessu
sem við þurfum að vinna í hægt
og rólega og markvisst á næstu
árum. Þetta er ekkert sem breytist á næstu mánuðum.“
Vinstri skytturnar klikkuðu
Ágúst segir vissulega vonbrigði að
íslenska liðið hafi ekki komist upp
úr riðli sínum á Evrópumótinu í
Serbíu sem lauk um helgina. Markmiðið hafi verið háleitt en spilamennskan hafi þó valdið honum
vonbrigðum ef frá er talið tapið
gegn Rúmeníu sem hafi verið
góður leikur af hálfu íslenska liðsins.
„Þess ber þó að geta að Svartfjallaland vann mótið og Rússland varð
í sjötta sæti. Þetta eru gríðarlega
sterkar þjóðir, það segir sig sjálft,
en að sama skapi vil ég meina
að við getum betur og eigum að
geta sýnt betri spilamennsku en
við gerðum. Varnarleikurinn var
almennt nokkurn veginn á pari en
hraðaupphlaup og sóknarleikur er
eitthvað sem við þurfum að vinna
með,“ segir Ágúst sem vill að fleiri
leikmenn taki meiri ábyrgð í sóknarleiknum.
Vinstri skyttur íslenska liðsins,
þær Stella Sigurðardóttir, Ramune
Pekarskyte og Hrafnhildur Ósk

TVEIR GÓÐIR Ágúst Jóhannsson (til hægri) með Gústaf Adolf Björnsson, aðstoðarmann sinn, sér við hægri hönd á æfingu
landsliðsins í Serbíu.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Skúladóttir, náðu sér engan veginn á strik á mótinu.
Þurfum að spila betur en í Serbíu
„Það var svo sem sama hver var að
spila þar, þær voru því miður ekki
að ná sér á strik. Allar reyndu að
sjálfsögðu 100 prósent, það vantaði ekkert upp á það, en svona er
þetta stundum. Það náði sér enginn á strik þar og það vantaði

sárlega mörk af vinstri vængnum.
Það segir sig sjálft að lykilmenn
þar voru ekki að skora þau mörk
sem þeir eru vanir að gera,“ segir
Ágúst sem var afar ánægður með
framlag Rutar Jónsdóttur í stöðu
hægri skyttu.
„Rut spilaði frábærlega og þetta
var hennar besta stórmót,“ segir
Ágúst. Næst á dagskrá eru æfingaleikir í mars áður en hópurinn

kemur saman í maí fyrir leikina
gegn Tékkum í júní.
„Við höfum góðan tíma fyrir
leikina gegn Tékkum. Við vinnum
í þessum hlutum, reynum að bæta
okkur og vera eins tilbúin og við
getum fyrir Tékkaleikina. Það
verða gríðarlega erfiðir leikir og
þar þurfum við að spila betur en
við gerðum í Serbíu.“
kolbeinntumi@365.is
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Balotelli farinn í mál við félagið sitt Góður á lélegum bílum
FÓTBOLTI Ítalinn Mario Balotelli

virðist ætla að gera það sem hann
getur til þess að komast frá Man.
City því hann er nú farinn í mál við
félagið.
Balotelli er afar ósáttur við að
hafa verið sektaður um tveggja
vikna laun fyrir agaleysi á síðustu
leiktíð. Hann missti af 11 leikjum
á síðustu leiktíð vegna leikbanna.
Leikmaðurinn fékk níu gul spjöld
og þrjú rauð.
Hann áfrýjaði þessum úrskurði
félagsins en hafði ekki erindi sem
erfiði innan félagsins. Hann hefur
því farið með málið inn á borð

BALOTELLI Lætur ekki vaða yfir sig.
NORDICPHOTOS/GETTY

ensku úrvalsdeildarinnar og þriggja
manna dómstóll á vegum deildarinnar mun nú fara yfir málið.

Það er alls ekki algengt að deilur leikmanns og félags fari á borð
yfirmanna deildarinnar. Samtök
atvinnuknattspyrnumanna hafa
verið Ítalanum innan handar frá
upphafi málsins.
Balotelli er ekki sáttur í herbúðum félagsins og hefur fengið
fá tækifæri í vetur. Hann fékk þó
tækifæri gegn Man. Utd sem hann
nýtti ekki og fékk að heyra það frá
stjóranum, Roberto Mancini, eftir
leik.
Hann var síðan ekki í leikmannahópi liðsins um síðustu
helgi.
- hbg

F1 Jenson But ton , ök uþór
McLaren-liðsins í Formúlu 1,
segir að Lewis Hamilton, fyrrum
liðsfélagi hans, muni koma nýjum
liðsfélaga hjá Mercedes á óvart.
Nico Rosberg eigi eftir að átta sig
á hversu hæfileikaríkur og fljótur Hamilton er.
Button er eini liðsfélagi
Hamilton í Formúlu 1 sem
hefur endað ofar í titilbaráttunni en hann. Meðal
þeirra sem ekið hafa
við hlið Hamilton hjá
McLaren síðan 2007
er tvöfaldi heims-

meistarinn Fernando Alonso.
„Hann verður að öllum líkindum
svolítið hissa,“ sagði Button þegar
hann var spurður við hverju Rosberg mætti búast. „Ég veit að þeir
voru liðsfélagar í gamla daga,
en ég held að það muni koma
honum á óvart hversu góða
hluti Hamilton getur gert með
lélegan bíl.“
„Þetta hefur verið gott
sa msta rf hjá okkur
Hamilton,“ sagði Button
enn fremur. „Við höfum
haft gaman af þessu.“
- bþh

UPPRISA PEYTON MANNING
Það voru ansi margir búnir að afskrifa Peyton Manning fyrir tímabilið í ár. Hann hafði misst út heilt tímabil vegna meiðsla var búinn
að gangast undir þrjár aðgerðir vegna meiðsla á hálsi. Manning hefur blásið á allar hrakspár í vetur og spilað eins og kóngur.
NFL Leikstjórnandinn Peyton Mann-

ing hefur verið ein skærasta stjarna
bandarískra íþrótta frá því hann
kom inn í deildina árið 1998. Hann
spilaði fjórtán tímabil með Indianapolis Colts en var látinn fara frá
félaginu fyrir yfirstandandi tímabil.
Ástæðan var sú að Manning hafði
farið í þrjár aðgerðir á hálsi og
óvissa var um hvort hann gæti spilað aftur. Þess utan er leikmaðurinn
orðinn 36 ára gamall og Colts valdi
leikstjórnandann Andrew Luck
fyrstan í síðasta nýliðavali.
Félagið varð því að fórna sínum
dáðasta syni og byggja upp á nýtt
með Luck. Það var engu að síður
afar erfið ákvörðun fyrir félagið
en sú staðreynd að Manning átti að
fá stjarnfræðilegar upphæðir fyrir
næsta ár auðveldaði þó ákvörðunina.
36 ára gamall varð Manning
líklega eftirsóttasti leikmaður
allra tíma í deildinni með lausan
samning. Hann fór ekki leynt með
meiðsli sín er hann heimsótti félög
og fór í alls kyns prófanir fyrir þau.
Eðlilegt enda hafði hann misst af
öllu síðasta tímabili vegna meiðsla.
Á endanum fór þó svo að hann
samdi við Denver Broncos sem
fórnaði hinum unga Tim Tebow
fyrir Manning. Það sem meira er
þá skrifaði Manning undir fimm
ára samning við félagið. Fyrir þann
samning fær hann litlar 96 milljónir dollara.
Í sínum fyrsta leik í vetur sýndi
Manning að þrátt fyrir langa fjarveru væri hann enn einn af bestu
leikmönnum deildarinnar. Hann
kláraði 19 af 26 sendingum sínum
í leiknum og kastaði í heildina yfir
250 metra. Þar af voru tvær sendingar fyrir snertimarki í 31-19 sigri
á Pittsburgh Steelers.
Allar fyrstu vikurnar gengu
ekki svona vel. Leikir hafa tapast
en Denver-liðið hefur slípast eftir
því sem liðið hefur á tímabilið og

GOÐSÖGN

Peyton Manning er einn
merkasti
íþróttamaður
síðari tíma
í Bandaríkjunum.
Hann virðist
eiga inni fleiri
ár á toppnum.

NORDICPHOTOS/GETTY

Manning verður betri með hverjum leik.
Þegar stutt er í úrslitakeppnina
er Denver líklega heitasta lið deildarinnar enda búið að vinna níu leiki
í röð og búið að tryggja sig inn í
úrslitakeppnina. Síðasti tapleikur
var í byrjun október.
Nú um helgina vann Denver lið
Baltimore á útivelli og það í fyrsta
skipti. Það er tákn um breytta tíma
í Denver.
Margir sérfræðingar eru á því
að Manning hafi verið besti leikmaður deildarinnar í vetur ásamt
þeim Tom Brady hjá New England
Patriots og Adrian Peterson, hlaupara Minnesota Vikings.

Afrekaskrá Manning
Aldur: 36 ára
Hæð: 196 cm.
Þyngd: 104 kg.
Besti leikmaður NFL: 4 (2003,
2004, 2005, 2008, 2009)
Super Bowl-sigurvegari: 1 (2006)
Bestur í Super Bowl: 1 (2006)
Stjörnulið NFL: 11 (1999, 2000,
2002, 2003, 2004, 2005, 2006,
2007, 2008, 2009, 2010).
Bestur í Stjörnuleik: 1 (2005).

Manning er eini leikmaðurinn í sögu NFL-deildarinnar sem
hefur verið valinn sá besti fjórum

Önnur afrek:
Fljótastur í sögunni að kasta yfir 50
þúsund metra.
Fljótastur í sögunni að ná 4.000
sendingum.
Fljótastur í sögunni að kasta fyrir
400 snertimörkum.
Flestar endurkomur í lokaleikhluta
á tímabili: 7
Fyrsti leikstjórnandinn sem nær
sigri gegn öllum liðum deildarinnar.

sinnum. Það væri því sögulegt ef
hann fengi verðlaunin í fimmta sínn
á endurreisnartímabili sínu.

„Peyton er stórkostlegur leikmaður og myndi gera öll lið betri.
Ég þakka Guði fyrir að hann sé
hjá Denver Broncos,“ sagði John
Fox, þjálfari Denver, en Manning
var að vinna sinn níunda leik í röð
gegn Baltimore.
Eins og staðan er í dag mun
Denver sitja hjá í fyrstu umferð
úrslitakeppninnar. Það eru svo
talsverðar líkur á því að Manning mæti sínu gamla félagi, Colts,
og arftaka sínum, Andrew Luck,
í annarri umferð úrslitakeppninnar. Sá leikur myndi draga
ansi marga menn að sjónvarpstækjunum.
henry@frettabladid.is

Betri gæði á góðu verði
Rúm, dýnur, hægindasófar, svefnsófar, gjafavörur og ﬂeira
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Skoðið nýja jólavörulistann á eirberg.is – Fjölmargar gjafahugmyndir!

Háls- og herððanudd
HOM-NMS300BW

Shiatsu nudd meðð hita.
Dregur úr vöðvasppennu
í hálsi og herðum.

Mediﬂﬂow H20 heilsukoddinn
MFL-12100

14.750 kr.

Einstakuur heilsukoddi með vatnsfyllingu.
Klínískar rannsóknir sýna að Mediﬂow heilsukoddinn er einn besti koddi á markaðnum til
að minnka verki í hálsi og auka svefngæði.*
Mjúkur en veitir samt fullkominn stuðning fyrir hálsinn. Efsta lagið er úr mjúkum trefjum.
Þar fyrir innan er vatnspúði sem fylltur er með mismiklu vatni til að stilla hæﬁlegan stuðning
fyrir hvern og einn.

Herðanudd – fjölnota

Verð: 9.750 kr.

HOM-NSP200

Öﬂugt hamrandi nudd sem dregur
úr vöðvabólgu. Heentar einnig
á bak, mjaðmir og læri.
Margskonar stillim
möguleikar.

/DYLQ5$3DSSDJDOOR0.XKLHPHMHU.\
3DSSDJDOOR
 &HUYLFDOSDLQDFRPSDULVRQRIWKUHHSLOORZV$UFK3K\V0HG5HKDELO

16.980 kr.

Jólatilboð á Homedics nuddtækjum: Veldu tvö og fáðu 20% afslátt
Jólatilboð
Withings WiFi vogin

Nuddrúlla
úlla með
gaddaboltum
SIS-162052

þú sparar
arr 33.275
.2 kr.

Örvar blóðﬂæði og
dregur úr vöðvaspennu.

3.590
590 kr.
LED-8251L
LED-8251

Lítil öﬂug
vasaljós
á lyklakippuna

Withings vogin
inn

LED-8252

Verð frá: 1.950 kr.

WIT-207

Mælir þyngd, ﬁtuhlutfall og vöðvamassa.
Þráðlaus samskipti við tölvu, snjallsíma
og iPod touch. Skynjar allt að 8 notendur.
Birtir yﬁrlit í tölvunni yﬁr árangur og markmið.
Framúrskarandi tækni og hönnun.

Gigtarhanskar

29.475 kr. Verð áður 32.750 kr.

Hanskar sem halda hita á höndum og
draga úr bólgu. Lipurt efni sem andar vel.
Hentar vel fyrir fólk með liðagigt og slitgigt.

Vandað höfuðljós fyrir útivistarfólk.
Með dimmer.
Ljósmagn: 60 lm
Lengd ljósgeisla: 31 m
Þyngd: 114 g

9.750 kr.

6.750 kr.

Vara væn
æ tanleg
æn
e
á miðvvik
ikudag

Höfuðljós H3
MEC-10044

Yo
Yogasokkar

Nuddpúði með gelhausum

SIS-34305

HOM-SP1000

Sttamir og hlýir sokkaar
seem henta vel í yogaa,
piilates og dans.

Rakatæki M
Mini

LUM-NBCTE

Vekjaraklukka sem eykur ljósmagn smátt og smátt í 30 mín.
líkt og við sólarupprás. Ljósið
gefur líkamanum merki um að
draga úr framleiðslu
framleiðsl svefn
s efnhormóna og auka framleiðslu
hormóna sem hjálpa þér að
vakna. Hentar einstaklega
vel í skammdeginu
á Íslandi.

17.750 kr.

Einstök tilﬁnning – mjúkir gelhausar sem
laga sig að líkamanum. Shiatsu nudd og
titringur. Infrarauður hiti.
Fjarstýring með ýmsum
stillimöguleikum.

1.990 kr.

Sólarljósið
í skammdeginu

LED-7493

AOS-U7146

Taktu rakatækkið þitt með hvert sem
þú ferð. Lítið oog handhægt ultrasonic
rakatæki til að nota heima við, í
vinnunni eða á ferðalagi. Fyrir allt að
20 m2 rými. Paassar fyrir allar tegundir
af 0.5 l vatnsﬂööskum. Spennubreytir
og aðlaganleg kló svo hægt er að
nota tækið hvaar sem er í heiminum.

8.450 kr..

19.750 kr. Nuddpúðar frá 14.970 kr.

NÝTT

með gelhausum

Nuddsæti með
gelhausum og þrýstingi
HOM-CBS2000

Einstök tilﬁnning – mjúkir
gelhausar sem líkja eftir höndum. Þrýstingsnudd fyrir axlir
og mjóbak. Shiatsu nudd með
gelhausum fyrir bak. Infrarauður
hiti. Axlarhlutinn er hæðarstillanlegur svo sætið henti sem
ﬂestum. Fjarstýring með fjölda
stillimöguleika.

59.760 kr.
Úrval nuddsæta verð frá 19.750 kr.

NÝTT

með gelhausum

Opið kl. 9 -18 s laugard.
g
kl. 11 - 16 s sunnud. kl. 13 -17 s Aðfangadag kl.10 -12 s Stórhöfða 25 s Sími 569 3100 s eirberg.is
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Í KVÖLD
Stöð 2 kl. 20.15
Modern Family
Fjörið heldur áfram í Modern Family á
Stöð 2 í kvöld. Cameron byrjar í nýju starﬁ
sem tónlistarkennari og Mitchell reynir
fyrir sér sem heimavinnandi húsbóndi. Gloria og allir hennar nánustu þurfa að fást við fylgiﬁska
óléttunnar.

The Office Christmas
Special
STÖÐ 2 GULL KL. 20.15 Ricky
Gervais og félagar hafa hér sett
saman sérstakan jólahátíðarþátt.
Jólagleði skrifstofunnar er yﬁrvofandi og David hefur lofað að taka
nýju kærustuna með. Vandamálið er
að hann á enga kærustu enn.

In Plain Sight

America‘s Sweethearts

SKJÁR 1 KL. 22.00 Mary Shannon
starfar fyrir bandarísku vitnaverndina og það er oft á tíðum erﬁtt starf.
Á sama tíma þarf hún að kljást við
eigið líf og erﬁða fjölskyldu sína.
Í þessum lokaþætti þarf Mary að
eiga við vitni sem hún kann einkar
illa við.
TV. COM

RÚV KL. 14.05 Billy Crystal leikur
hér Lee Phillips sem er kynningarstjóri kvikmyndar. Þegar aðalleikarar
hennar ákveða að skilja þarf hann
að halda pressunni fjarri. Ekki bætir
á þegar leikstjórinn heldur eina
eintaki myndarinnar í gíslingu.

9,0

8,1

7,0

31%

5,6

06.36 Bæn 06.39 Morgunþáttur Rásar 1 06.40
Veðurfregnir 07.00 Fréttir 07.30 Fréttayfirlit 08.00
Morgunfréttir 08.05 Morgunstund með KK 08.30
Fréttayfirlit 09.00 Fréttir 09.05 Okkar á milli 09.45
Morgunleikfimi 10.00 Fréttir 10.03 Veðurfregnir
10.13 Norðurslóð 11.00 Fréttir 11.03 Samfélagið
í nærmynd 12.00 Fréttir 12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir 12.45 Veðurfregnir 12.50
Dánarfregnir 13.00 Fyrr og nú 14.00 Fréttir 14.03
Tónleikur 15.00 Fréttir 15.03 Útvarpssagan:
Aðventa 15.25 Tungubrjótur 16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Tríó 17.00 Fréttir 17.03 Víðsjá 18.00
Spegillinn 18.50 Veðurfregnir 18.53 Dánarfregnir
19.00 Endurómur úr Evrópu - Jólakonsert 20.00
Leynifélagið 20.30 Okkar á milli 21.10 Hvað
er málið? 21.40 Íslendingasögur 22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir 22.10 Orð kvöldsins 22.20
Fimm fjórðu 23.15 Kvika 00.00 Fréttir 00.05
Næturútvarp Rásar 1

SKJÁREINN

STÖÐ 2
12.00 Maður og jörð– Eyðimerkur Lífið í ofninum (2:8) (Human Planet) (e)

07.00 Barnatími Stöðvar 2

17.30 Spænski boltinn: Real Madrid

17.00 Simpson-fjölskyldan (15:22)

06.00 Pepsi MAX tónlist

08.05 Malcolm in the Middle (14:22)

- Espanyol

08.00 Rachael Ray (e)

12.55 Maður og jörð - Á tökustað

08.30 Ellen (63:170)

19.10 Þýski handboltinn: Lubbecke -

(2:8) (Human Planet: Behind the Lens) (e)
13.10 Kexvexmiðjan (2:6) (e)

10.40 How I Met Your Mother

myndir frá leikjunum í spænsku úrvalsdeildinni.

(20:24)

22.40 Þýski handboltinn: Lubbecke

Marge og Hómer reyna að kvarta þegar
þau fá himinháan símareikning þar sem
þau kannast ekkert við þessi símtöl til
Brasilíu. Lísa viðurkennir á endanum að
hafa hringt þessi símtöl og fjölskyldan
skellir sér öll til Braselíu þegar hún hefur
heyrt útskýringar Lísu. Í Brasilíu gengur
á ýmsu eins og oftast nær hjá Simpsonfjölskyldunni.

11.05 Fairly Legal (3:13)

- Flensburg

17.25 Íslenski listinn

19.05 America‘s Funniest Home

11.50 The Mentalist (14:24)

17.50 Gossip Girl (5:25)

Videos (40:48) (e)

12.35 Nágrannar

18.35 Game Tíví

19.30 Everybody Loves Raymond

13.00 American Idol (30:39) (31:39)

19.00 Friends (15:24)

(17:26) (e)

19.50 How I Met Your Mother

19.55 Will & Grace (21:24) (e)

(14:20)

20.20 Necessary Roughness (4:16)

20.15 The Secret Circle (18:22) Banda-

Bráðskemmtilegur þáttur um sálfræðinginn Danielle sem naut mikilla vinsælda á SkjáEinum á síðasta ári. Hafnaboltaleikmaður leitar til Dani í kjölfar
þess að hann virðist ekki geta slegið
bolta inn á vellinum.

09.15 Bold and the Beautiful
09.35 Doctors (46:175)

13.40 Njósnari (2:6) (Spy) (e)
14.05 Amerískar elskur (America‘s
Sweethearts)
15.50 Íslenski boltinn (e)
16.40 Ástareldur (Sturm der Liebe)
17.30 Jóladagatalið
17.31 Hvar er Völundur?
17.37 Jól í Snædal

10.15 The Wonder Years (7:22)

14.55 Sjáðu

18.00 Turnverðirnir (6:10)

20.50 HM 2011: Ísland - Austurríki
22.10 Spænsku mörkin Sýndar svip-

07.00 Reading - Arsenal

15.25 iCarly (28:45)

18.15 Táknmálsfréttir

Flensburg BEINT

14.45 QPR - Fulham

08.45 Dr. Phil (e)
09.35 Pepsi MAX tónlist
16.25 Kitchen Nightmares (10:17) (e)
17.15 Rachael Ray
18.00 Dr. Phil
18.40 30 Rock (17:22) (e)

15.45 Ofuröndin

16.25 Newcastle - Man. City

(Nigella: Kitchen) (e)

16.10 Svampur Sveins

18.05 Premier League Review Show

19.00 Fréttir

16.35 Bold and the Beautiful

19.30 Veðurfréttir

17.00 Nágrannar

2012/13 Sýndar eru svipmyndir frá
öllum leikjunum í ensku úrvalsdeildinni.

rísk þáttaröð um unglingsstúlku sem
flytur til smábæjar í Washington og er
tekin inn í leynifélag unglinga sem búa
öll yfir óvenjulegum hæfileikum.

19.35 Kastljós

17.25 Ellen (64:170)

19.00 Tottenham - Swansea

21.00 The Vampire Diaries (18:22)

20.10 Íþróttaannáll 2012

18.10 Jóladagatal Skoppu og Skrítlu

20.40 WBA - West Ham

(18:24)

22.20 Football League Show 2012/13

18.23 Veður Ítarlegt veðurfréttayfirlit.

Sýndar svipmyndir úr leikjunum í næstefstu deild enska boltans.
22.50 Sunnudagsmessan

Bandarísk þáttaröð um unglingsstúlku
sem fellur fyrir strák sem er í raun
vampíra og hefur lifað í meira en 160
ár. Hann reynir að lifa í sátt og samlyndi
við venjulegt fólk en bróðir hans er ekki
alveg eins friðsæll.

00.05 Liverpool - Aston Villa

21.45 Game Tíví

eiginkonan Alicia Florrick snýr aftur í
fjórðu þáttaröðinni af The Good Wife.
Þættirnir, sem hlotið hafa fjölda verðlauna, njóta alltaf mikilla vinsælda
meðal áhorfenda SkjásEins. Alicia tekur
að sér mál herlögfræðings sem kært
hefur málaliða fyrir nauðgun.

22.10 The Secret Circle (18:22)

22.00 In Plain Sight (13:13)

22.50 The Vampire Diaries (18:22)

22.45 Sönn íslensk sakamál (8:8) (e)

23.35 Game Tíví

(Líkfundarmálið)

00.00 Tónlistarmyndbönd frá Popp

23.15 Combat Hospital (2:13) (e)

18.25 Nigella í eldhúsinu (8:13)

20.50 Djöflaeyjan
21.35 Útrás Reykjavík
22.00 Tíufréttir

18.30 Fréttir Stöðvar 2

22.15 Veðurfréttir

18.47 Íþróttir

22.25 Taggart– Misnotað traust

18.54 Ísland í dag

(Taggart: Abuse of Trust)

19.16 Veður

23.15 Sönnunargögn (12:16) (Body of
Proof II) (e) Atriði í þáttunum eru ekki við
hæfi ungra barna.

19.25 The Big Bang Theory (13:23)

00.00 Kastljós (e)

19.50 The Middle (4:24)
20.15 Modern Family (4:24)

00.05 The Good Wife (6:22) (e)

20.40 How I Met Your Mother (3:24)

00.30 Fréttir

00.55 In Plain Sight (13:13) (e)

21.05 Chuck (10:13) .

00.45 Dagskrárlok

01.40 Excused (e)

12.35 Kalli á þakinu

21.55 Burn Notice (8:18) Fimmta
þáttaröð um njósnarann Michael
Westen, sem var settur á brunalistann
hjá CIA og nýtur því ekki lengur yfirvalda. Þetta þýðir að hann er orðinn atvinnulaus og einnig eftirsóttasta fórnarlamb helstu glæpamanna heimsins.

13.55 17 Again

22.45 The Daily Show: Global

15.35 Who the #$&amp;% is Jack-

Edition (41:41)

09.10 Strumparnir

son Pollock

23.10 New Girl (8:24)

09.30 Brunabílarnir S

21.05 Gavin and Stacy (3:7)

16.50 Kalli á þakinu

23.40 Up All Night (20:24)

09.50 Ofurhundurinn Krypto

21.35 Spaugstofan

18.10 17 Again

00.05 Grey’s Anatomy (8:24)

10.15 Ævintýri Tinna

21.55 Mr. Bean

19.55 Rat Pack

00.55 Touch (8:12)

10.35 Histeria!

22.25 The Office Christmas Special

22.00 Green Zone

01.45 American Horror Story (6:12)

11.00 Stöð 2 Krakkar - barnatími

(1:2)

00.00 Kick Ass

02.30 Einstein & Eddington

16.50 Villingarnir

23.10 Gavin and Stacy (3:7)

01.55 Rat Pack

04.00 An American Crime

17.15 Krakkarnir í næsta húsi

23.40 Spaugstofan

03.55 Green Zone

05.35 The Mentalist (14:24)

17.40 Tricky TV (19:23)

00.05 Tónlistarmyndbönd frá Popp

11.20 Who the #$&amp;% is Jack-

son Pollock

ÚTVARP

FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1

21.10 The Good Wife (6:22) Góða

02.05 Everybody Loves Raymond

07.00 Barnatími Stöðvar 2

18.05 Doctors (93:175)

08.00 Könnuðurinn Dóra

18.50 Jóladagatal Skoppu og Skrítlu

08.25 Svampur Sveinsson
08.50 Doddi litli og Eyrnastór
09.00 UKI

FM 95,7 FM957
FM 96,3 FM Suðurland

FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið

(17:26) (e)

(18:24)

02.30 Pepsi MAX tónlist

19.00 Ellen (64:170)
19.45 Mr. Bean
20.15 The Office Christmas Special

(1:2)

FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga

06.00 ESPN America 08.10 PNC Challenge 2012
(1:2) 10.10 Chevron World Challenge (4:4) 13.10
PNC Challenge 2012 (1:2) 15.10 Tiger gegn Rory
18.40 Arnold Palmer Invitational 2012 (3:4)
00.00 ESPN America

20.00 Hrafnaþing 21.00 Svartar tungur 21.30
Svartar tungur

FM 100,5 Kaninn
FM 102,9 Lindin
FM 102,2 Útvarp Latibær FM 105,5 Útvarp Boðun

www.lyfja.is

– Lifið heil

GEYMDU BLAÐIÐ!

Jólin eru tími til að gefa.
Í Lyfju finnur þú úrval af gjafavöru í pakkana til þeirra
þér þykir vænt um. Við erum aldrei langt undan.
sem þ
Mundu eftir jólahandbók Lyfju.
Mund

Lágmúla - Laugavegi - Smáralind - Smáratorgi - Borgarnesi - Grundarfirði - Stykkishólmi - Búðardal - Patreksfirði - Ísafirði - Blönduósi - Hvammstanga - Skagaströnd - Sauðárkróki
Húsavík - Kópaskeri - Raufarhöfn - Þórshöfn - Egilsstöðum - Seyðisfirði - Neskaupstað - Eskifirði - Reyðarfirði - Höfn - Laugarási - Selfossi - Grindavík - Keflavík
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Ekkert áfengi fyrir tónleikana

BÓKIN

Hollustan er í fyrirrúmi hjá Mika fyrir tónleika hans í Silfurbergi í kvöld.

„Uppáhaldsbókin mín er Ný jörð
(A New Earth) eftir Eckhart Tolle.
Ég fékk hana lánaða á Bókasafni
Garðabæjar og var með hana í heilt
ár í láni, ekki af því að ég gleymdi
að skila henni heldur af því að
ég bara las hana aftur og aftur
og bara varð að endurnýja lánið.
Þetta er svona eins konar nýaldarheimspekibók.“
Anna María Björnsdóttir, söngkona.

Hollustan er í fyrirrúmi í búningsklefa tónlistarmannsins Mika fyrir tónleika hans í Hörpu í
kvöld, samkvæmt heimildum Fréttablaðsins.
Ekkert áfengi er á kröfulista hans fyrr en eftir
tónleikana og þá vill hann, ásamt samstarfsfólki
sínu, einungis bjór og léttvín. Í staðinn er óskað
eftir gosdrykkjum og vatni fyrir tónleikana, auk
þess sem ávextir, grænmeti, brauð og alls kyns
góðar áleggstegundir verða á boðstólum.
Sex manna hljómsveit verður með Mika á sviðinu. Íslenskur kór mun einnig stíga á svið með
honum og syngja í einhverjum lögum, enda áttu
aðdáendur hans að senda Mika myndbönd með sér
að syngja lög hans svo hann gæti valið úr rétta
fólkið.

Mika, sem lenti á Íslandi á miðnætti, hefur
verið með barkabólgu að undanförnu og þurfti
hann að aflýsa tónleikum sínum í Glasgow á
sunnudaginn vegna veikindanna. Svo virðist sem
hann hafi viljað hvíla röddina fyrir tónleikana
á Íslandi en þetta verður í fyrsta sinn sem hann
spilar hérlendis.
Í herbúðum Mika er mikill áhugi fyrir landi
og þjóð og hefur fylgdarlið hans mikið spurt út í
norðurljósin og hvort langt sé að fara að sjá Gullfoss og Geysi.
Eins og Fréttablaðið hefur greint frá hitar Páll
Óskar upp fyrir Mika og því má búast við sjóðheitum áhorfendasal þegar Mika stígur á svið í
kvöld.
- fb

MIKA Tónlistarmaðurinn Mika spilar í

Silfurbergi í Hörpu í kvöld.
NORDICPHOTOS/GETTY

Camerarctica

Mozart við kertaljós
Kammertónlist á aðventu 2012

REYNIR AÐ KÆTA Hér sést Leroy reyna að kæta vin sinn með risastórri partýpitsu en þema myndbandsins við lag Hjaltalín

Myself er fýla. Magnús Leifsson leikstýrir.

Fyndið að vera í fýlu
Á morgun verður frumsýnt nýtt myndband hljómsveitarinnar Hjaltalín við lagið
Myself í leikstjórn Magnúsar Leifssonar. Myndbandið var tekið upp á einum
degi en þemað er fýla og aðalhlutverkin í höndum tveggja ungra manna.

Hafnarfjarðarkirkju miðvikudag 19. des. kl. 21.00
Kópavogskirkju fimmtudag 20. des. kl. 21.00
Garðakirkju á Álftanesi föstudag 21. des. kl. 21.00
Dómkirkjunni í Reykjavík laugardag 22. des. kl. 21.00
Miðasala við innganginn, miðaverð kr. 2.500 / 1.500
Styrkt af Tónlistarsjóði Menntamálaráðuneytisins, Reykjvíkurborg, Hafnarfjarðarbæ, Kópavogsbæ og Garðabæ

„Það er eitthvað svo fyndið að
vera í fýlu í skrýtnum aðstæðum,“
segir leikstjórinn Magnús Leifsson, sem á heiðurinn af nýju myndbandi hljómsveitarinnar Hjaltalín
við lagið Myself. Lagið er af plötunni Enter 4 og verður frumsýnt
á morgun.
Í myndbandinu leika tveir ungir
strákar, þeir Ólafur Ásgeirsson og
Leroy Ciaprianne, vini þar sem
annar er í mikilli fýlu og hinn
leggur sig allan fram við að hressa
hann við. Myndbandið á að lýsa
hversu hallærislegt það getur verið
að vera í fýlu í einkennilegum
aðstæðum og byrjar á vandræðalegu faðmlagi milli vinanna. „Við
erum að reyna að fanga óþægilega stemmingu eins og þegar
maður faðmar einhvern sem hefur
engan áhuga. Svo grófum við upp
gamla hluti á borð við SPK-bol og
risa partýpitsu frá Pizza 67,“ segir
Magnús, en myndbandið var tekið
upp á heimili foreldra hans.
Myndbandið sjálft var tekið upp
á einum degi í byrjun desember og
vinnslan tók um tvær vikur. „Þetta
tók mjög stuttan tíma, svona í anda
plötunnar sjálfrar sem kom út upp
úr þurru í síðasta mánuði. Við
vorum bara lítið tökulið sem djöflaðist í heilan dag og ég er sáttur
við útkomuna.“

Enter 4 hlýtur góðar viðtökur
■ Myndbandið við lagið Myself er annað myndbandið sem gefið er út við
lag af nýju plötunni, Enter 4.
■ Enter 4 fékk fullt hús stiga hjá gagnrýnanda Fréttablaðsins. Þar var
Hjaltalín rómuð fyrir glænýja og ferska nálgun og platan kölluð sannkallað meistaraverk. Sveitarmeðlimir fá mikið hrós fyrir hugsa hlutina
upp á nýtt.
■ Enter 4 er þriðja plata sveitarinnar ef undanskilin er tónleikaplata
Hjaltalín og Sinfóníuhljómssveitar Íslands, Alpanon, sem kom út árið
2010.
■ Tvennir útgáfutónleikar verða haldnir hinn 21. desember næstkomandi
í Gamla Bíói. Uppselt er á þá fyrri klukkan 20 en enn þá eru til miðar á
síðari tónleikana klukkan 23.

Ólafur er leiklistarnemi í
Listaháskóla Íslands en leikstjórinn uppgötvaði Leroy
á skemmtistaðnum Prikinu
þar sem hann vinnur. „Mér
fannst hann smellpassa í hlutverkið. Hann hefur skemmtilega útgeislun og einkennilegar
hreyfingar.“
Magnús hefur verið iðinn í
myndbandagerð undanfarið
en hann leikstýrði einnig
myndbandinu við lagið
Glow með Retro Stefson sem hefur vakið
athygli. Hann er
einn af aðstandendum gamanþáttanna

Steindi jr. sem runnu sitt
skeið á dögunum. „Þetta
var síðasta Steindaserían en við erum allir
eitthvað að plotta saman
sem of snemmt er að tala
um núna.“
Eins og fyrr segir verður myndbandið frumsýnt á morgun á vefsíðunni Berglind
Festival.
alfrun@frettabladid.is

LEIKSTJÓRI

Magnús Leifsson
er önnum kafinn.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Metnaðarfyllsta verkefnið
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Óskar Bragi notar fjármögnunarsíðuna Karolina Fund til að safna fyrir Inﬁnite.
„Þessi fjármögnunarleið er alveg
glæný hér á landi og mjög spennandi. Ég tel þetta vera eitt af síðustu skrefunum í þessari þróun
sem hefur verið undanfarin ár að
gera myndir meira demókratískar,“ segir leikstjórinn og handritshöfundurinn Óskar Bragi Stefánsson.
Óskar Bragi er nú að safna fyrir
eftirvinnslu nýrrar stuttmyndar
sinnar, Infinite, og notar til þess
fjármögnunarsíðuna Karolina
Fund, þar sem hver sem er getur
stutt verkefnið með peningagjöf.
Karolina fund er fyrsta síðan sinnar gerðar á Íslandi en þetta fyrirkomulag er þekkt úti í heimi.
Infinite er mynd sem fjallar um
tvær reikistjörnur sem brenna

út við endimörk alheimsins. Hún
hefur þegar verið skotin og klippt
og það án nokkurra fjárframlaga.
Eftirvinnslan er þó flóknari og
þarf því fjármagn í hana. Það eru
Hilmir Jensson og Thelma Marín
Jónsdóttir sem fara með aðalhlutverkin í Infinite en Högni
Marsellíus Þórðarson sá um kvikmyndatöku. „Það var hrikalega
gaman að vinna með svona mörgu
hæfileikaríku fólki sem á svakalega stóran hluta í þessari mynd,“
segir Óskar Bragi. „Það má eiginlega segja að þetta sé fyrsta alvöru
stuttmyndin mín. Þetta er í það
minnsta stærsta og metnaðarfyllsta verkefni sem ég hef tekið
mér fyrir hendur hingað til,“ bætir
hann við.

Á TÖKUSTAÐ Hilmir Jensson fer með

eitt aðalhlutverkið í Infinite.
MYND/HÖGNI MARSELLÍUS ÞÓRÐARSON
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NÝTTU TÍMANN VEL FYRIR JÓLIN OG FÁÐU ÞÉR RJÚKANDI HEITA OG LJÚFFENGA PIZZU HJÁ DOMINO'S.
Það er ﬂjótlegt og þægilegt að panta með Domino's appinu og á vefnum okkar, dominos.is.
Þannig geturðu valið, pantað, fylgst með pöntuninni á Pizzuvaktinni og fengið fréttir af tilboðum.

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR · SMÁAUGLÝSINGASÍMINN OG SKIPTIBORÐ: 512 5000
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FRÉTTIR
AF FÓLKI
Gyldendal kaupir Kantötu
Útgáfurétturinn á nýrri skáldsögu
Kristínar Marju Baldursdóttur,
Kantötu, hefur verið seldur til hins
virta forlags Gyldendal í Danmörku.
Gyldendal hefur gefið út flestar
bækur Kristínar Marju á dönsku.
Danski útgefandinn er spenntur fyrir
nýju bókinni og sagði við kaupin á
réttinum að Kantata væri „frábær
skáldsaga“. Svo bætti
hann við: „Við erum
ótrúlega ánægð
með hversu margir
danskir lesendur
hafa gaman
af bókunum
hennar.“

Vildu Þorstein á þing
Hópur sjálfstæðismanna í Suðurkjördæmi vann að því að hvetja Þorstein
Pálsson, fyrrum formann Sjálfstæðisflokksins, forsætisráðherra og ritstjóra Fréttablaðsins, til að gefa kost
á sér í prófkjöri Sjálfstæðisflokksins
í kjördæminu. Þórhallur Ólafsson,
forstjóri Neyðarlínunnar og fyrrum
aðstoðarmaður Þorsteins, var aðalhvatamaðurinn að þessu. Hugmyndin
fékk góðar undirtektir, sérstaklega á
Suðurlandi, og tugir manna skrifuðu
undir stuðningslista við Þorstein,
bæði sveitarstjórnarmenn og aðrir. Þeir
höfðu hins vegar
ekki erindi sem
erfiði, en framboðsfrestur rann
út á föstudag.
- fb, kóp

Mest lesið
1 Katrín heldur ekki jólin með bresku
konungsfjölskyldunni
2 Strokufanginn sat inni fyrir tilraun til
manndráps
3 Gervitungl munu skella á tunglinu í
kvöld
4 Fimmtíu ára aldursmunur á
Berlusconi og nýju unnustunni
5 Þvertekur fyrir að hafa notað mannabein í kynferðislegum tilgangi
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DREIFING: dreifing@postdreifing.is
EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060

LÍFIÐ

Meiri Vísir.

UMRÆÐAN

