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Bjöllur flugu út
úr skápnum
Svokallaðir hrísranar, litlar bjöllur,
gerðu fjölskyldu lífið leitt þegar þeir
bárust inn á heimili hennar með
hamstrafóðri. 2
171 barnaníðingur sakfelldur Á
síðustu 90 árum hefur 171 karlmaður
verið dæmdur í Hæstarétti fyrir
barnaníð. 4
Ófrágengnir samningar Ríkisendurskoðun gagnrýnir stjórnvöld
vegna laga um einstaklingsmiðaða
starfsendurhæfingu. 6
Nýta gjafabréfin Neytendasamtökin beina þeim tilmælum til
landsmanna að draga ekki um of að
nýta gjafabréf eftir jólin. 12

Á KÖLDUM KLAKA Fjöldi fólks lagði leið sína niður á Reykjavíkurtjörn í gær. Aðstæður til skautahlaups voru framúrskarandi, um þriggja stiga frost og hægur vindur.
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Veðurspár gera ráð fyrir hlýnandi veðri í dag og á morgun. Um helgina frystir á ný og er útlit fyrir að það haldist fram á gamlársdag.

Rúmanýting á LSH
er hættulega mikil
Á Landspítalanum var rúmanýting margra bráðadeilda yfir 100% í nóvember.
Æskilegt er talið að hún sé ekki hærri en 85% vegna gæða og öryggissjónarmiða.
Megin ástæðan er bið sjúklinga eftir hjúkrunarheimili, en þeir eru 55 í dag.
HEILBRIGÐISMÁL Rúmanýting á
nýtingu rúma þýði fyrir þá sem
➜ Nýting sjúkrarúma
Landspítalanum er mun meiri en
æskilegt er. Nýtingin á öllum spítalanum var 95 prósent í nóvember
en fór yfir 97% á öllum bráðadeildum spítalans á sama tíma. Viðmiðið á Landspítalanum og öllum
sambærilegum sjúkrahúsum í
heiminum er nýting um 85 prósent.
Björn Zoëga, forstjóri Landspítalans, segir að óskastaðan sé
að rúmanýting sé á bilinu 85 til
88 prósent, vegna þess hve sveiflur geti verið miklar á flæði bráðasjúklinga. „Mjög margar af bráðadeildunum eru yfir 100%, flestar
ef ekki allar liggja yfir 97%. Við
vitum auðvitað af því að við eigum
að vera í 85% rúmanýtingu. Helsta
ástæðan fyrir þessari stöðu er að
í dag eru 55 sjúklingar inniliggjandi sem eru tilbúnir að fara á
hjúkrunarheimili. Eðlilegt gæti
talist að 15-18 einstaklingar væru í
þessari stöðu, að bíða á spítalanum
eftir hjúkrunarrými.“
Spurður um hvað þessi staða í

þurfi að sækja þjónustu til spítalans svarar Björn að það sé skýrt.
„Gangainnlagnir, verri þjónusta
og minna öryggi, meiri sýkingarhætta.“
Þessar áhyggjur eru ekki
bundnar við Ísland. Í grein breska
blaðsins The Guardian 3. desember
koma sömu vangaveltur fram innan
breska heilbrigðiskerfisins. Þar
boða heilbrigðisyfirvöld að skjótra
viðbragða sé þörf.
Á bráðadeildum er eðlileg rúmanýting talin vera um 85% svo að
deildir hafi laus rúm fyrir innlagnir
bráðasjúklinga. Þetta viðmið er um
60% á gjörgæsludeildum. Rúmanýting umfram viðmið getur verið
vísbending um „umfram innlagnir“
sem bendir til ófullnægjandi þjónustu, en það var niðurstaða úttektar
á mönnun hjúkrunar á Landspítala
frá 2007.
Tölur nóvembermánaðar sýna að
meðalfjöldi inniliggjandi sjúklinga
er nú 640, 23 fleiri en á sama tíma í

Á Landspítalanum hefur
nýtingin verið
Æskilegt hlutfall
nýtingar er
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85%

fyrra, en sökum þess niðurskurðar
sem LSH hefur glímt við síðustu ár
er meðalfjöldi opinna rúma á sama
tíma lægri; 677 eða fjórtán færri
en í fyrra.
Lausnina á þessum vanda segir
Björn vera að gefa LSH tímabundinn forgang á þau pláss sem losni
á hjúkrunarheimilum og á þeim
hjúkrunarrýmum sem skapist
með nýbyggingum. Nefnir hann
sem dæmi heimili sem opnað verður í Mosfellsbæ á vormánuðum
og stækkun heimilis í Garðabæ
þar sem fjölgað verður úr 40 í 60
pláss. „Síðan þarf að halda áfram
uppbyggingu slíkra heimila. Spá
Hagstofunnar um mikla fjölgun
aldraðra og háaldraðra, fólks yfir
áttræðu, liggur þegar fyrir.
- shá
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FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Eftirmálar flótta Matthíasar:

Girðing kostar
milljónatugi
FANGELSISMÁL Ný öryggisgirðing

utan um Litla-Hraun gæti kostað
150 milljónir króna, að sögn
Páls Winkel fangelsismálastjóra.
Hann segir lengi hafa verið vitað
að umbóta væri þörf en fjármagn
þurfi til að ljúka verkinu.
Myndavélar brugðust þegar
Matthías Máni Erlingsson kleif
girðingu á flótta og segir Páll
að ekki sé hægt að kenna mannlegum mistökum fangavarða um.
Innanríkisráðherra segir ekki
vera til peninga til að flýta framkvæmdum, en á næstu árum
verði kaflaskil með nýju fangelsi
á Hólmsheiði.
- þj
Opið til
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SPURNING DAGSINS

Bæjarstjórn veitir bæjarritara á Akranesi frest til að andmæla ákvörðun bæjarstjórnar:

Jón Pálmi fær tvær vikur til andmæla
STJÓRNSÝSLA Jóni Pálma Pálssyni,

Benedikt, hefðuð þið viljað fá
fréttirnar fyrr?
„Simmi er alls ekki nógu snar í
snúningum.“
Benedikt Valsson er annar Hraðfréttamanna
ásamt Fannari Sveinssyni. Fyrir jól fengu þeir
að vita að þeir fengju að halda áfram með
Hraðfréttir í Kastljósi fram á næsta sumar.
Sigmar Guðmundsson er ritstjóri Kastljóss.

bæjarritara á Akranesi, sem vikið
var frá störfum í vikunni fyrir jól,
hefur verið veittur andmælafrestur
til 7. janúar á næsta ári. Jón Pálmi
var leystur frá vinnuskyldu til 7.
janúar.
„Þegar andmælin liggja fyrir
meta menn það hvort málunum
sé þannig háttað að viðeigandi sé,
það er bara þannig,“ sagði Sveinn
Kristinsson, forseti bæjarstjórnar
Akraness, í gær.
Jón Pálmi hefur sinnt skyldum

bæjarstjóra síðan í byrjun nóvember þegar Árni Múli Jónsson lét af
störfum sem bæjarstjóri. Hann var
leystur frá vinnuskyldum sínum
þegar grunur vaknaði um að hann
hefði ekki uppfyllt starfsskyldur
sínar í embættinu.
„Þar sem um yfirmann er að
ræða getur hann eðli málsins
samkvæmt ekki verið á vinnustaðnum,“ segir Sveinn, „vegna
þess að það er verið að kalla eftir
gögnum sem eru á vinnustaðnum.“
Samkvæmt lögum á Jón Pálmi

Þar sem yfirmann er
að ræða þá getur hann eðli
málsins samkvæmt ekki
verið á vinnustaðnum.
Sveinn Kristinsson,
forseti bæjarstjórnar Akraness.

rétt á því að andmæla ákvörðun
bæjarstjórnarinnar. Hann hefur
fengið í hendur greinargerð sem
unnin hefur verið til rannsóknar
á málavöxtum.
- bþh

AKRANES Starfandi bæjarstjóri var
leystur frá vinnuskyldu sinni í síðustu
viku til 7. janúar 2013.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Ranabjöllur flugu
út úr skápunum
Hrísranar gerðu fjölskyldu lífið leitt í haust, en þær bárust á heimili hennar með
hamstrafóðri í sumar. Innflytjandi segir aldrei hægt að koma alveg í veg fyrir að
skordýr berist til landsins með þessum hætti en það sé þó mjög sjaldgæft.
BRUNAR MILLI STAÐA Stolt kínverskra stjórnvalda tekið í notkun.

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Lengsta háhraðalestarleið heims tekin í notkun:

Ferðin tekur átta tíma í stað 20
KÍNA, AP Lengsta háhraðalestarleið heims var tekin í notkun í Kína í

gær, og er ekið frá höfuðborginni Beijing til viðskiptastórborgarinnar
Guangzhou, sem er skammt frá Hong Kong.
Vegalengdin milli borganna er nærri 2.300 kílómetrar, og tekur ferðin
nú aðeins átta klukkustundir í stað 20 stunda áður, jafnvel þótt stoppað
sé í stærri borgum á leiðinnni.
Kínverskir ráðamenn hafa gert mikið úr þessum viðburði, sem sýni
hvers Kínverjar eru megnugir. Á ýmsu hefur þó gengið í aðdragandanum, meðal annars hrundi hluti lestarleiðarinnar í kjölfar mikilla rigninga í mars. Þá kostaði slys í annarri kínverskri háhraðalest fjörutíu
manns lífið sumarið 2011.
- gb

Sigmar B.
Hauksson látinn
Sigmar B. Hauksson, fjölmiðlamaður og fyrrverandi formaður Skotveiðifélags Íslands,
er látinn. Hann
lést á Landspítalanum aðfaranótt aðfangadags eftir stutt
veikindi og baráttu við krabbamein. Hann var
62 ára.
Sigmar hóf störf hjá Ríkisútvarpinu árið 1970. Hann
starfaði í útvarpi og sjónvarpi
og varð þjóðþekktur fyrir dagskrárgerð sína. Sigmar var
einnig formaður Skotveiðifélags Íslands til margra ára.
Sigmar lætur eftir sig tvo
uppkomna syni og barnabörn.

EGYPTALAND

Ferðamenn óttast
Sölumenn við píramídana miklu í
Egyptalandi eru orðnir svo aðgangsharðir að ferðafólk er tekið að óttast
þá. Undanfarin misseri hefur ferðafólki
fækkað, og hópast sölumenn nú
ógnandi að bílum þeirra sem koma.

ÍSRAEL

Fleiri byggingar leyfðar
Ísraelsstjórn hefur gefið leyfi fyrir þúsund nýjum byggingum landtökumanna
á herteknum svæðum í Jerúsalem. Þar
með hafa verið veitt leyfi fyrir nærri
fimm þúsund nýjum íbúðum.

SUÐUR-AFRÍKA

Mandela af sjúkrahúsi
Nelson Mandela, 94 ára fyrrverandi
forseti Suður-Afríku, fékk að fara heim
af sjúkrahúsi í gær, eftir nærri þriggja
vikna legu þar vegna lungnasýkingar.

NÁTTÚRA „Við keyptum fyrsta

pokann seint í sumar og það varð
allt morandi þá. Allt í einu voru
komnir svartir maurar út um
allt,“ segir Sandra Clausen.
Hún keypti hamstrafóður
fyrir hamstur fjölskyldunnar í
sumar og geymdi það inni í skáp.
Skömmu seinna höfðu hrísranar,
litlar bjöllur, fjölgað sér gríðarlega um allt eldhúsið. Bjöllurnar éta hrísgrjón og ýmsa kornvöru og kvendýrin verpa í þessar
vörur.
„Þetta var í tugatali, sérstaklega inni í þvottaherbergi þar
sem er góður raki og hiti. Svo
náðum við tökum á þessu í október, við höfðum reynt það sjálf
en það var ekkert að ganga,“
segir Sandra, en hún fékk meindýraeyði til að eyða dýrunum.
„Svo núna í desember byrjaði
þetta að koma aftur upp, en í
mun minna magni. En ég skaust
þá út með matinn, það var frost
og þeir drepast við frostmark.“
Þær bjöllur höfðu að öllum líkindum komið upp úr matardalli
hamstursins.
Steindór Aðalsteinsson hjá
Dýralandi, sem flutti inn umrætt
fóður, segir því miður ómögulegt
að koma algjörlega í veg fyrir að
skordýr af þessu tagi berist hingað til lands í fóðri. „Þetta getur
alltaf komið upp á en við lendum ekki oft í þessu. Þetta gerist vegna þess að fóðrið er ekki
geislað, sem er merki um að fóðrið sé ferskt,“ segir Steindór.
„Þetta hefur fylgt fóðri sem
flutt hefur verið inn til landsins frá því að innflutningur
hófst. Þetta er ekkert hættulegt

HAMSTUR Í hamstrafóðri geta leynst skordýr eins og ranabjöllur.

Verpa eggjum í hrísgrjón
Hrísranar eru útbreiddir um mestallan heiminn en eru taldir vera upprunir í ræktunarlöndum hrísgrjóna í Austur-Asíu, samkvæmt
upplýsingum Náttúrufræðistofnunar Íslands.
Hrísrani lifir alfarið innanhúss og finnst þar
allan ársins hring. Hann lifir fyrst og fremst á
hrísgrjónum, maís og annarri harðri og grófri
kornvöru. Kvendýrin naga holur og verpa
eggjum sínum inni í hrísgrjónin og lirfurnar
sem klekjast út halda áfram að éta grjónin
innan frá þangað til þær hafa náð fullum
vexti. Þá púpa þær sig þar. Undir 17 gráðu
hita stöðvast allur þroski þeirra og við frostmark deyja þær. Hrísranar
fundust fyrst á Íslandi í Reykjavík árið 1931 í ómöluðum maís, en þeir
berast reglulega til landsins í kornvörupakkningum.

og bæði bjöllurnar og lirfurnar
deyja í frosti á tveimur sólarhringum. Þetta kemur bara upp
á sumrin vegna þess að bjöllurnar klekjast út við talsvert mikinn
hita,“ segir Steindór. Þess vegna

sé best að geyma fóður ekki á
heitum eða rökum stað. „Það
er best að geyma aldrei fóður
nálægt matvælum, og geyma það
í alveg lokuðum umbúðum.“
thorunn@frettabladid.is

Byssuframleiðendur styðja við útgáfu ofbeldistölvuleikja og öfugt:

EA vísaði á byssuframleiðendur
Bandaríski tölvuleikjarisinn
Electronic Arts (EA) markaðssetti stríðsleikinn
Medal of Honor Warfighter í október með því að
vísa beint af vefsíðu leiksins á vefsíður byssuframleiðenda.
Tenglarnir hafa nú verið fjarlægðir og EA
segir þá hafa verið setta upp fyrir mistök. Frá
þessu greinir vefmiðill dagblaðsins New York
Times.
Ofbeldistölvuleikir komust í umræðuna eftir
skotárásirnar í Newtown í Connecticut þegar
samtök byssueigenda í Bandaríkjunum kenndu
tölvuleikjunum um árásina og sögðu þá hvetja
fólk til að beita ofbeldi. Engar rannsóknir hafa
sýnt fram á að tölvuleikir hvetji til ofbeldis.
Tengingin á milli vefja tölvuleiksins og byssuframleiðenda er sögð til marks um markaðsleg
hagsmunatengsl þessara aðila.
Byssuframleiðendur eru helstu bakhjarlar
samtaka byssueigenda í Bandaríkjunum og koma
einnig að markaðssetningu tölvuleikja sem innihalda vörur frá þeim, eins og Medal of Honor.
NEYTENDUR

hátíðarkalkúnn

– umvafinn ferskleika
gottimatinn.is

- bþh

MEDAL OF HONOR Í tölvuleiknum geta spilarar valið vopn úr

miklum fjölda vopna sem til eru í raunveruleikanum.
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GENGIÐ
21.12.2012

Sýrlenskur herforingi flúði land og gekk til liðs við uppreisnarmenn:

Ættleiðingarlög samþykkt:

Engin börn til
Bandaríkjanna

Bandaríkjadalur

126,03 126,63

Sterlingspund

204,82 205,82

Sakar herinn um fjöldamorð

Evra

166,54 167,48

SÝRLAND, AP Abdul-Aziz Jassem al

Dönsk króna

22,319 22,449

Norsk króna

22,626

Sænsk króna

19,333 19,447

Japanskt jen

1,4976 1,5064

SDR

194,41 195,57

Shallal, yfirmaður sýrlensku herlögreglunnar, hefur flúið land og
gengið til liðs við uppreisnarmenn.
Hann segir ástæðuna þá að herinn sé farinn að eyðileggja borgir og
fremja fjöldamorð á saklausu fólki.
„Herinn hefur farið út af sporinu,“ segir hann, „og er hættur að
sinna því meginverkefni sínu að
vernda fólk en er í staðinn orðinn
að glæpagengi sem stundar morð og
eyðileggingu.“
Tugir herforingja hafa nú

22,76

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
228,8443

HEIMURINN

3

2
4

1

hlaupist úr röðum stjórnarliða í
Sýrlandi en al Shallal er hæst settur þeirra allra. Margir hinna hafa
einnig sagt ástæðu liðshlaups síns
vera grimmdarverk sem hermenn
fremja gegn almenningi.
Stjórnarherinn á nú í vök að verjast í úthverfum höfuðborgarinnar
Damaskus og víðar í landinu, þar
sem uppreisnarmenn sækja hart
fram. Átökin í landinu hafa kostað
meira en 40 þúsund manns lífið og
talið er að allt að 700 þúsund manns
hafi flúið land.
- gb

ABDUL-AZIZ JASSEM AL SHALLAL

Segir Sýrlandsher orðinn að glæpagengi.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

RÚSSLAND, AP Báðar deildir rússneska þingsins hafa nú samþykkt
lög sem banna ættleiðingar rússneskra barna til Bandaríkjanna.
Vladimír Pútín forseti hefur
sagst ætla að staðfesta lögin.
Þetta er svar rússneska þingsins við nýjum bandarískum
refsiaðgerðum gegn rússneskum
embættismönnum sem orðið hafa
uppvísir að mannréttindabrotum.
Mörgum Rússum er meinilla
við ættleiðingar barna til Bandaríkjanna.
- gb

Hæstiréttur sakfelldi
171 níðing á 90 árum
Flestir barnaníðingar eru ungir karlmenn í samböndum og launaðri vinnu. Þolendur eru í langflestum tilvikum ungar stúlkur sem þekkja ofbeldismanninn. 171
karlmaður hefur verið dæmdur sekur fyrir barnaníð í Hæstarétti síðustu 90 ár.
DÓMSMÁL Alls hefur 171 karlmaður

Stjórnarskráin samþykkt

1

EGYPTALAND Efri deild egypska þingsins kom saman í gær í fyrsta sinn

eftir að ný stjórnarskrá var samþykkt með 66 prósentum atkvæða. Efri
deildin, sem hefur verið valdalítil, fær nú fullt löggjafarvald þar til efnt hefur
verið til kosninga til neðri deildar samkvæmt nýju stjórnarskránni. Stjórnarandstaðan hefur gagnrýnt nýju stjórnarskrána og hyggst berjast áfram gegn
henni.

Glímt við efnahaginn

2

SPÁNN Shinzo Abe, nýkjör-

inn forsætisráðherra Japans,
segir að fyrsta verk sitt verði að
vinna bug á efnahagskreppunni.
„Takist ekki að endurheimta öflugt
efnahagslíf er engin framtíð fyrir
Japan,“ sagði Abe þegar hann tók
við embætti í gær. Hann er sjöundi
forsætisráðherra landsins á sex
árum en gegndi embættinu áður á
árunum 2006 til 2007.

Vilja umbætur

3

KÍNA Meira en 70 þekktir kínverskir fræðimenn og lögfræðingar hvetja

kínverska Kommúnistaflokkinn til þess að gera hófsamar umbætur
í lýðræðisátt, meðal annars með því að aðskilja Kommúnistaflokkinn frá
stjórnsýslu landsins. Skorað er á ráðamenn að virða stjórnarskrá landsins,
verja málfrelsi, hvetja einkafyrirtæki til dáða og leyfa dómsvaldinu að starfa
sjálfstætt.

Eldur í flugeldum

4

NÍGERÍA Mikill eldur kviknaði eftir að sprenging varð í flugeldageymslu

í Lagos, stærstu borg Nígeríu, í gær. Þykkur reykur steig upp af geymsluhúsinu og voru íbúðarhús í nágrenninu í hættu. Sprengingin var svo öflug að
rúður titruðu í nokkurra kílómetra fjarlægð. Flugeldar og púðurkerlingar eru
mikið notaðar í Nígeríu um jól og áramót. Tilraunir til að banna notkun þeirra
í ár hafa ekki borið árangur.

verið sakfelldur í Hæstarétti fyrir
kynferðisbrot gegn barni á árunum
1920 til 2011. Dómarnir eru 162 og
þar af eru stúlkur þolendur í 144
málanna, eða í tæplega 90 prósentum tilvika. Engin kona hefur verið
sakfelld á Íslandi fyrir kynferðisbrot gegn barni, hvorki í héraði né
Hæstarétti.
Þetta eru niðurstöður rannsóknar
Svölu Ísfeld Ólafsdóttur, dósents við
lagadeild Háskólans í Reykjavík, á
öllum dómum Hæstaréttar frá stofnun réttarins árið 1920 til 2011 þar
sem sakfellt hefur verið fyrir kynferðisbrot gegn barni.
„Markmið rannsóknarinnar er
að draga upp mynd af gerendum
þessara brota. Hverjir fremja brotin, hvort tengsl séu á milli geranda
og þolanda, á hvaða aldri gerendur
eru og hver bakgrunnur þeirra sé,“
útskýrir Svala.
Algengasta aldursbil gerenda og
þolenda er 26 til 30 ár þegar mennirnir brutu af sér en meðalaldur við
brot tæp 37 ár. Langflestir þolendur
voru stúlkur á aldrinum 7 til 12 ára.
Samkvæmt rannsókn Svölu þekkjast gerandi og þolandi í um helmingi tilvika. Af þeim voru tæplega
25 prósent gerenda í nánustu fjölskyldu brotaþolans, oftast feður og
stjúpfeður. Einungis fjögur prósent
gerendanna, átta af 171, höfðu áður
hlotið dóm fyrir kynferðisbrot, þar
af brutu fjórir gegn barni. Í sextán
málum var fjallað um kynhneigð
gerendanna og hvort þeir teldust
haldnir barnagirnd. Sú var niðurstaðan í sex dómum af 162.

HÆSTIRÉTTUR Frá árinu 1920 til 2011 hefur 171 karlmaður verið dæmdur í Hæsta-

rétti fyrir barnaníð. Í tæplega 90 prósentum tilvika hafa stúlkur verið þolendur.

Algengt að kynferðisbrotamenn gefi drengjum gjafir
Meirihluti dæmdra kynferðisbrotamanna sem brjóta gegn drengjum reynir að kaupa þögn þeirra með gjöfum.
Peningar eru algengustu múturnar, samkvæmt nýrri rannsókn á öllum dómum Hæstaréttar frá 1920 til 2012.
DÓMSMÁL Umbun af einhverju tagi frá ofbeldis33 prósentum tilvika og í einu tilviki misnot➜ Reyndu að kaupa þögn 25
mönnum til þolenda virðist einkenna kynferðisaði maður ungan frænda sinn í tólf ár. Í fjörubrot gegn drengjum. Algengast er að gerendur í
slíkum málum reyni að múta drengjum með peningum, en einnig er sælgæti, sígarettur og áfengi
algengt form umbunar frá ofbeldismönnum til
þolenda sinna.
Þetta er meðal þess sem kemur fram í yfirgripsmikilli rannsókn Svölu Ísfeld Ólafsdóttur,
dósents við lagadeild Háskólans í Reykjavík, á
öllum dómum Hæstaréttar frá stofnun hans árið
1920 til loka apríl síðastliðins er varða kynferðisbrot gegn drengjum.
Samkvæmt skoðun á dómunum virðast drengir vera líklegri en stúlkur til að vera misnotaðir
kynferðislega af ókunnugum, en þolandi þekkti
ekki ofbeldismanninn í meira en helmingi tilvika. Þolendur voru kunnugir gerandanum í

tíu prósentum dómanna var um endurtekið brot
að ræða.
„Má telja það nokkuð athyglisvert í ljósi þess
hve margir gerendur voru drengjunum ókunnugir og því kannski eðlilegt að gera ráð fyrir að
svona nokkuð myndi ekki henda sama þolandann
nema einu sinni. Það sem virðist skýra þetta er
hversu mörgum drengjanna var umbunað,“ segir
Svala í skýrslu sinni. „Þetta er aðferð sem gerendurnir notuðu til þess að komast í samband
við drengina og til þess að halda misnotkuninni
áfram. Þeir freista þeirra með gjöfum.“
Hún bendir á að í ljósi þess að gerendur eru
oftast ókunnugir drengjunum njóti þeir þar með
ekki trausts þeirra. Þetta sé því leið þeirra til að
tryggja sér þagmælsku.
- sv / sjá síðu 8

Samtals hafa fallið 22 dómar þar sem ákært var
fyrir kynferðisbrot gegn dreng frá árinu 1920 til
23. apríl 2012.
25 þolendur af 44 fengu gjafir af einhverju
tagi frá ofbeldismanninum.
19 Peningar
7 Sælgæti

16

4 Áfengi
2 Sígarettur

karlar sakfelldir í
Hæstarétti fyrir
kynferðisbrot gegn
drengjum.

2 Ökutímar
2 Utanlandsferð
1 Bíóferð

greindi frá rannsókn
Svölu fyrir skömmu.
Þar kom fram að
munur er á eðli brota
eftir kyni brotaþola. Til
að mynda eru ókunnugir gerendur í meirihluta þegar drengir
eiga í hlut.

Flestir ungir, í launaðri vinnu og sambúð
Samkvæmt niðurstöðum Svölu er hinn dæmigerði afbrotamaður sem
brýtur kynferðislega gegn barni um 37 ára karlmaður, giftur eða í sambúð.
Hann stundar launaða vinnu og hefur hreinan sakaferil. Hinn dæmigerði
þolandi er stúlka sem ofbeldismaðurinn þekkir, á aldrinum 7 til 12 ára.

sunna@frettabladid.is

Veðurspá

Gildistími korta er um hádegi
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Á morgun
Fremur hægur vindur víða en stormur
á Vestfjörðum um kvöldið.
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EPSON SKJÁVARPAR
FRÁ 79.990
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HLÝNAR í bili með slyddu um tíma en gengur í norðan storm með snjókomu á
Vestfjörðurm annað kvöld og vonskuveður verður norðvestanlands á laugardag. Á
sunnudag dregur úr vindi og frystir um allt land.
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MUNUR Á EÐLI
BROTA Fréttablaðið

Alicante 18°
Aþena 16°
Basel
8°

Berlín
7°
Billund
3°
Frankfurt 10°

Friedrichshafen 7°
4°
Gautaborg
Kaupmannahöfn 4°

Las Palmas 21°
London
9°
Mallorca
16°

New York 7°
Orlando 16°
Ósló
-6°

París
12°
San Francisco 11°
Stokkhólmur 1°

3°
Laugardagur
Stormur NV til en mun hægari vindur
austanlands.
Ingibjörg Karlsdóttir
veðurfréttamaður
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VEISTU SVARIÐ?

Ríkisendurskoðun gagnrýnir stjórnvöld vegna laga um einstaklingsmiðaða starfsendurhæfingu:

Stjórnvöld þurfa að ganga frá samningum
VELFERÐARMÁL Ekki hefur enn

1 Hvaða sveitarfélög ætla að lækka
útsvar árið 2013?
2 Hvaða íslenska kvikmynd var dýrasta myndin framleidd á árinu?
3 Hvaða íslenska hlaupastúlka hafnaði í fjórða sæti í 800 metra hlaupi á
HM 19 ára og yngri á þessu ári?
SVÖR

verið gengið frá samningum milli
velferðarráðuneytisins og VIRK
starfsendurhæfingarsjóðs vegna
nýlegra lagabreytinga um atvinnutengda starfsendurhæfingu. Ríkisendurskoðun gagnrýnir stjórnvöld
í nýrri úttekt á einstaklingsmiðaðri
starfsendurhæfingu í landinu.
Þar kemur meðal annars fram
að stjórnvöld þurfi að marka heildstæða stefnu um málefni einstaklinga með skerta starfsgetu og
efla samstarf sitt við aðila vinnu-

markaðarins á þessu sviði, sér í
lagi í ljósi lagabreytingarinnar,
sem gerir það að verkum að Virk
og aðrir sambærilegir starfsendurhæfingarsjóðir taki við umsýslu
fjármagns frá ráðuneytinu til að
ráðstafa til starfsendurhæfingarstöðva á landinu öllu.
Fréttablaðið greindi frá því í vikunni að forsvarsmenn starfsendurhæfingarstöðva væru áhyggjufullir
vegna lagabreytinganna. Ríkisendurskoðun tekur einnig fram í
skýrslu sinni að mikilvægt sé að

auka stuðning við þá sem þurfa á
starfsendurhæfingu að halda, en
tæplega 15.200 Íslendingar fengu
greiddan örorkulífeyri í árslok 2011,
sem gerir um það bil fimm prósent
af heildaríbúafjölda landsins. Hlutfallið hefur farið hækkandi síðustu
ár. Eins fengu um 1.100 einstaklingar greiddan endurhæfingarlífeyri
árið 2011. Bótagreiðslur til hópanna
námu um 31 milljarði króna, þar
af voru bætur til endurhæfingarlífeyrisþega rúmlega 2,3 milljarðar.
- sv

BÓTAGREIÐSLUM HEFUR FJÖLGAÐ

Alls fengu um 1.100 einstaklingar
greiddan endurhæfingarlífeyri á síðasta
ári, sem samsvaraði um 2,3 milljörðum
króna.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

1. Seltjarnarneskaupstaður og Grindavíkurbær. 2. Djúpið eftir Baltasar Kormák. 3. Aníta
Hinriksdóttir.

Ekki mannleg mistök að
Matthías náði að strjúka
REYNT AÐ SLÖKKVA Nágrannar hlupu

til og reyndu að slökkva eldinn í bílunum.
MYND/YNGVINN G

Íbúar reyndu að slökkva eld:

Eldur laus í
tveimur bílum
BRUNI Eldur kom upp í tveimur
bílum í innkeyrslu í Gerðhömrum
í Grafarvogi í hádeginu í gær.
Bílarnir eru báðir gjörónýtir en
ekki er vitað um eldsupptök.
Slökkvilið kom á staðinn
og slökkti eldinn en á meðan
slökkviliðsmenn voru á leiðinni
gerðu íbúar götunnar atlögu að
eldinum án mikils árangurs.
Óttast var að eldurinn mundi
læsa sig í nærliggjandi hús en
svo fór ekki. Bílarnir sem brunnu
voru gamall Willy‘s-jeppi og
Opel-fólksbíll.
- bþh

Lögreglan á jólanótt:

Tók fjóra fyrir
heimilisofbeldi
LÖGREGLUMÁL Fjórir voru vistaðir í fangageymslu lögreglunnar
á jólanótt fyrir heimilisofbeldi.
Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu var fjórum sinnum kölluð
út vegna heimilisofbeldis og í
öllum tilfellum voru einstaklingar handteknir til að tryggja
frið.
Fréttastofa Stöðvar 2 hafði
eftir Sigþrúði Guðmundsdóttur,
framkvæmdastýru Kvennaathvarfsins, að þetta kæmi
henni ekki á óvart. Desember
væri alla jafna erfiður mánuður fyrir konur sem byggju við
heimilisofbeldi.
Tíu gestir nýttu sér Kvennaathvarfið um jólin, fimm konur
og fimm börn. Margir hafa haft
samand við athvarfið í desember.
- bþh

Börn Rafsanjanis ósátt:

Neita ásökun
um spillingu

Fangelsismálastjóri segir flótta Matthíasar Mána Erlingssonar mega rekja til bilunar í tækjabúnaði og ófullnægjandi girðingar umhverfis Litla-Hraun. Úrbætur í öryggismálum eru hafnar en fjárskortur tefur fyrir.
FANGELSISMÁL Fangelsismálayfirvöld hafa lengi talað fyrir úrbótum í öryggismálum í kringum
Litla-Hraun og þörfin átti að vera
öllum ljós. Þetta segir Páll Winkel
fangelsismálastjóri í samtali við
Fréttablaðið og vísar í margar
skýrslur þessi efnis. Ef farið hefði
verið eftir þeim hefði atvik eins og
flótti Matthíasar
Mána Erlingss o n a r a ld r ei
getað átt sér
stað. Páll segir
að ekki sé hægt
að rekja flóttann
til mannlegra
mistaka.
Matthías slapp
PÁLL WINKEL
frá Litla-Hrauni
með því að klifra
yfir girðinguna í kringum fangelsið.
Hann var við vinnu innan girðingarinnar, ásamt þreumr öðrum föngum, undir yfirsjón eins fangavarðar
þegar hann laumaðist í burtu. Páll
segir að girðingin sé ekki nægjanlega góð en að þessu sinni hafi
myndavélabúnaður við girðinguna
heldur ekki virkað sem skyldi.
„Hann átti að sjást um leið og
hann kom við girðinguna. Þetta átti
þá að koma upp í eftirlitskerfinu
og kalla á viðbrögð. Maður á ekki
að geta hlaupið í gegnum girðingu í
öryggisfangelsi. Þess vegna skrifa
ég ekki upp á að þetta hafi verið
mannleg mistök.“
Páll segir átak í öryggismálum
hafa hafist á Litla-Hrauni í ár með
uppsetningu móttökuhúss þar sem
allur búnaður og allir gestir fari í
gegnum skanna áður en farið er inn
í fangelsið. Fé til þess hafi fengist
á fjárlögum, en næsta skref sé að
skipta girðingunum út fyrir nýjar
sem séu sérútbúnar þannig að ekki
sé hægt að klifra yfir þær.
„Það er hins vegar meira en að
segja það. Við fáum 50 milljónir til
viðbótar á næsta ári, en metrinn af

Rafsanjanis, fyrrverandi forseta Írans, hafa kært róttækan
þingmann fyrir að kalla fjölskyldu hans spilltan kolkrabba.
Þingmaðurinn Hamid Rasai
er bandamaður Mahmouds
Ahmadinejad, sem sigraði Rafsanjani í síðustu forsetakosningum. Hálft ár er í næstu forsetakosningar og virðist allt stefna
í að átök fylkinganna tveggja
magnist á ný næstu mánuðina.
- gb
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Litla-Hraun

100.000

Gekk tugi kílómetra á flóttanum

krónur kostar metrinn af
nýrri öryggisgirðingu um
Litla-Hraun. Girðingin verður
1.500 metra löng.
svona girðingu kostar um hundrað
þúsund og girðingin utan um LitlaHraun er um einn og hálfur kílómetri á lengd.“
Páll segir því um hundrað milljónir vanta til að klára girðinguna.
Verklok velti á fjárveitingum.
„Við munum gera þetta í áföngum
eftir því sem fjármagn fæst.“
Páll tekur fram að þó séu fangaflóttar sjaldgæfir hér á landi, síðasti alvarlegi flóttinn fyrir þennan
sé flótti Donalds Feeney árið 1993.
Þróunin sé umfram allt á réttri leið.
„Úrbæturnar hefðu þó mátt eiga
sér stað tíu árum fyrr. Þá værum
við ekki að horfa upp á svona atburð
gerast,“ segir Páll.

Matthías Máni flúði frá Litla-Hrauni upp úr hádegi
mánudaginn 17. desember. Að sögn fangelsismálastjóra var Matthías við vinnu innan girðingar ásamt
þremur öðrum föngum í umsjá eins fangavarðar. Á
milli 45 mínútur og klukkutími leið þar til uppgötvaðist
að hann var á bak og burt.
Leit stóð yfir í tæpa viku áður en Matthías gaf sig
fram á bænum Ásólfsstöðum í Þjórsárdal snemma
á aðfangadagsmorgun. Ásólfsstaðir eru í tæplega 70
kílómetra akstursfjarlægð frá Litla-Hrauni, en talið er
MATTHÍAS MÁNI
að Matthías hafi haft viðkomu í sumarhúsum í Árnesi á ERLINGSSON
flóttanum. Þegar Matthías kom fram hafði hann meðferðis riffil, öxi og hnífa sem hann er talinn hafa rænt.
Matthías er 24 ára gamall. Hann var í haust dæmdur í fimm ára fangelsi
fyrir tilraun til manndráps eftir að hafa ráðist á fyrrverandi eiginkonu
föður síns aðfaranótt 1. apríl. Heimildir fjölmiðla herma að hann hafi haft í
hótunum við konuna skömmu fyrir flóttann, en hún fór af landi brott með
börnum sínum á meðan Matthías gekk enn laus.

Ögmundur Jónasson innanríkisráðherra segir í samtali við Fréttablaðið að fjármunirnir sem um
ræði séu einfaldlega ekki til að svo
stöddu.
„Hins vegar er verið að gera á

þessum málum bragarbót og svo
verður gjörbylting í þessum málum
þegar nýtt fangelsi á Hólmsheiði
verður komið í gagnið árið 2015, en
framkvæmdir munu vonandi hefjast
nú með vorinu.“ thorgils@frettabladid.is

Kveikti í húsi sínu, beið eftir slökkviliði vopnaður hríðskotarifli og skaut tvo til bana:

Sjúkur maður sagðist vilja drepa sem flesta
BANDARÍKIN, AP „Ég er ekki viss

ÍRAN, AP Fjögur börn Akbars

Ásólfsstaðir

um að við munum nokkurn
tímann átta okkur á því hvað
hann var að hugsa,“ segir
Gerald Pickering, lögreglustjóri
í bænum Webster í New Yorkríki, um William Spengler, 62
ára mann sem kveikti í húsi sínu
á aðfangadag.
Spengler beið eftir slökkviliðinu, vopnaður hríðskotariffli
og drjúgum birgðum af skotfærum, og hóf skothríð sem varð
tveimur slökkviliðsmönnum að
bana. Tveir aðrir særðust og
liggja á sjúkrahúsi. Sex önnur
hús í nágrenninu brunnu vegna
þess að slökkviliðið gat ekki
athafnað sig.

Spengler skildi eftir þriggja
blaðsíðna bréf, þar sem sagði
meðal annars: „Ég á enn eftir að
búa mig undir að sjá hve mikið af
nágrenninu ég get brennt niður,
og gera það sem mér líkar best,
sem er að drepa fólk.“
Í húsi P ickeri ngs fa nnst
brunnið lík af konu, sem talið er
af systur hans.
Spengler myrti ömmu sína með
hamri árið 1980 og sat þess vegna
í fangelsi í sautján ár. Hann hefur
haft hægt um sig síðan, en móðir
hans lést í október.
Að sögn nágranna þótti honum
afar vænt um móður sína en var
ákaflega illa við systur sína.
- gb

ELDUR Á AÐFANGADAG Alls brunnu sjö hús í nágrenninu vegna þess að slökkvilið

gat ekki athafnað sig.

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

25% AFSLÁTTUR
AF ALLRI SNYRTIVÖRU,
ÖLLUM FATNAÐI OG SKÓM
27. - 31. DESEMBER
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BREYTT OG BÆTT VÍNBÚÐ
EFTIR ÁRAMÓT
VÍNBÚÐINNI OKKAR Í AUSTURSTRÆTI VERÐUR LOKAÐ
Í JANÚAR OG FRAM Í FEBRÚAR VEGNA ENDURBÓTA.
HLÖKKUM TIL AÐ BJÓÐA YKKUR VELKOMIN Í NÝJA OG
BETRI VÍNBÚÐ.

PÓSTÞJÓNUSTA Ísland mun ekki innleiða tilskipun um póstþjónustu um áramótin
eins og gert var ráð fyrir.
FRÉTTABLAÐIÐ/HARI

Innleiða ekki póstþjónustutilskipun ESB:

Stjórnvöld fara að
fordæmi Norðmanna
SAMGÖNGUR Stjórnvöld munu ekki

afnema einkarétt ríkisins á þjónustu vegna póstsendingu bréfa
allt að 50 grömmum á þyngd,
þrátt fyrir að ESB-tilskipun um
opnun markaða feli í sér að slíkt
verði gert fyrir áramót.
Í svari innanríkisráðherra við
fyrirspurn Einars K. Guðfinnssonar á Alþingi segir að vafi liggi
á hvort tilskipunin heyri undir
EES-samninginn og því hvort
Íslandi sé skylt að innleiða hana.
Í greinargerð með tólf ára fjarskiptaáætlun sem gildir til 2022
segir þó um tilskipunina að hún
sé merkt EES-tæk og komi til
með að gilda á EES-svæðinu „að
öllu óbreyttu“.
Noregur hefur þegar gert
fyrir vara við tilskipunina og

vinbudin.is

hyggst ekki innleiða hana og
stefnir því í ágreining við ESB.
Ísland hyggst fylgja Noregi að
málum, og er vísað til strjálbýlis
og erfiðleika við dreifingu og tilheyrandi kostnaðarauka fyrir
dreifðari byggðir.
Í greinargerðinni með fjarskiptaáætlun segir að ráðstafanir séu til staðar í tilskipuninni
til að tryggja hagsmuni neytenda
eftir opnun markaða með afnámi
einkaleyfis.
Í svari ráðherra segir að afnám
einkaréttarins hafi í sjálfu sér
ekki áhrif á gæðakröfur til póstþjónustu, enda kveði tilskipunin
á um ákveðnar kröfur og alþjónustu sem ráðuneytis og stjórnvalda sé að móta.
- þj

Breytingar í bæjarstjórn:

6HèODEDQNLËVODQGV
JMDOGH\ULV~WERè
6HèODEDQNL ËVODQGV PXQ KDOGD ìUM~ JMDOGH\ULV~WERè  IHEU~DU  ÒWERèLQ ìUM~ HUX OLèXU t ORVXQ KDIWD i IMiUPDJQVYLèVNLSWXP
VDPDQEHU i WOXQ 6HèODEDQNDQV XP ORVXQ JMDOGH\ULVKDIWD IUi  PDUV  KWWSVHGODEDQNLLVDIQDP  RJ VNLOPiOD 6HèODEDQND
ËVODQGVXPJMDOGH\ULVYLèVNLSWLVDPNY PWIMiUIHVWLQJDUOHLèDèORVXQJMDOGH\ULVKDIWDIUiQyYHPEHUPHèVtèDULEUH\WLQJXP
KWWSVHGODEDQNLLVIMDUIHVWLQJ
ÒWERètIMiUIHVWLQJDUOHLè
6HèODEDQNL ËVODQGV EêèVW WLO Dè NDXSD HYUXU t VNLSWXP I\ULU tVOHQVNDU NUyQXU WLO IMiUIHVWLQJDU WLO ODQJV WtPD t tVOHQVNX DWYLQQXOt¿
)MiUPiODI\ULUW NLVHPJHUWKDIDVDPVWDUIVVDPQLQJYLè6HèODEDQNDËVODQGVXPPLOOLJ|QJXPXQXDQQDVWIUDPODJQLQJXXPVyNQDXP
I\ULUKXJDèDìiWWW|NXIMiUIHVWDt~WERèLQXVDPNY PWIMiUIHVWLQJDUOHLèLQQLëDè~WERèHURSLèIMiUIHVWXPVHPKDIDIHQJLèVDPì\NNWD
XPVyNQXPìiWWW|NXtIMiUIHVWLQJDUOHLè)UHVWXUWLODèVNLODLQQXPVyNQXPUHQQXU~WtGDJVORNMDQ~DUQN
ÒWERètUtNLVYHUèEUpIDOHLè
6HèODEDQNL ËVODQGV EêèVW WLO Dè NDXSD HYUXU JHJQ JUHLèVOX t UtNLVYHUèEUpIXP t ÀRNNQXP 5,.6  7LOWHNQLU DèDOPLèODUDU i
VNXOGDEUpIDPDUNDèLKDIDPLOOLJ|QJXXPYLèVNLSWLt~WERèLQXJHJQJUHLèVOXtUtNLVYHUèEUpIXP
ÒWERèXPNDXSiNUyQXPJHJQJUHLèVOXtHUOHQGXPJMDOGH\UL
6HèODEDQNLËVODQGVNDOODUHIWLUWLOERèXPIUiDèLOXPVHPYLOMDVHOMDtVOHQVNDUNUyQXUJHJQJUHLèVOXtUHLèXIptHUOHQGXPJMDOGH\UL9Lè
VNLSWDE|QNXPHUERèLèDèKDIDPLOOLJ|QJXXPYLèVNLSWLQXPNDXSitVOHQVNXPNUyQXPtVNLSWXPI\ULUHUOHQGDQJMDOGH\UL
6HèODEDQNLQQiVNLOXUVpUUpWWWLODèWDNPDUNDKHLOGDUYLèVNLSWDPDJQPHèKOLèVMyQDIiKULIXP~WERèDQQDiODXVDIMiUVW|èXIMiUPiODI\ULU
W NMD(QGDQOHJ~WERèVIMiUK èU èVWDIìiWWW|NXÒWERèVI\ULUNRPXODJHUPHèìHLPK WWLDè|OOVDPì\NNWWLOERèEMyèDVWIMiUIHVWXPi
VDPDYHUèL HVLQJOHSULFH 8SSJM|UYLèVNLSWDt~WERèXQXPìUHPXUYHUèXUG|JXPHIWLUDè~WERèLOêNXU7LOERèXPVNDOVNLODèHLJL
VtèDUHQIHEU~DU1iQDULOêVLQJXiIUDPNY PG~WERèDQQDìULJJMDHUDè¿QQDt~WERèVVNLOPiOXP
ÒWERèVVNLOPiODRJ\¿UOLWXPPLOOLJ|QJXDèLODDèDOPLèODUDRJYLèVNLSWDEDQNDPi¿QQDiKHLPDVtèX6HèODEDQNDQV
KWWSVHGODEDQNLLVXWERG
6WHIQWHUDèQ VWX~WERèXPPDUVRJDSUtO
1iQDULXSSOêVLQJDUYHLWDPLOOLJ|QJXDèLODUDèDOPLèODUDURJYLèVNLSWDYDNDU

Takmörk sett á
ræðutímann
KÓPAVOGUR Bæjarstjórn Kópa-

vogs hefur samþykkt að takmarka ræðutíma fundarmanna í
bæjarstjórn. Er þetta gert samkvæmt tillögu starfshóps með
fulltrúum meirihluta og minnihluta.
Eins og komið hefur fram
hefur bæjarfulltrúum sjálfum
þótt skilvirkni og málefnalegar
umræður gjalda fyrir persónulegt orðaskak á fundum bæjarstjórnarinnar. Þá var einnig
samþykkt að skipa til reynslu sérstaka forsætisnefnd. Hún á meðal
annars að undirbúa fundi bæjarstjórnar með gerð dagskrár og
fylgja eftir siðareglum kjörinna
fulltrúa og reglum um ábyrgð og
samskipti stjórnenda.
- gar

Fimmtán ára ökumaður:

Velti bíl á Hafnarfjarðarvegi
um miðja nótt
LÖGREGLUMÁL Fimmtán ára

drengur velti bíl sem hann ók
á Hafnarfjarðarvegi í gærnótt.
Nokkrir farþegar voru í bílnum
þegar óhappið varð. Engan sakaði.
Lögreglunni í Hafnarfirði var
gert viðvart um slysið laust fyrir
klukkan tvö um nóttina. Börnin
voru sótt af foreldrum sínum til
lögreglu.
Þá var bifreið ekið inn í húsagarð í Garðarbæ um klukkan
fjögur sömu nótt. Ökumaðurinn
var handtekinn og hann grunaður
um akstur undir áhrifum áfengis.
- bþh

Við getum treyst á þau
nú treysta þau á okkur
66°NORÐUR er stoltur samstarfsaðili björgunarsveitanna sem hafa klæðst
fatnaði okkar frá árinu 1928. Yfir 18 þúsund sjálfboðaliðar starfa undir
merkjum Slysavarnafélags Landsbjargar um allt land. Dag hvern er 3.500
manna útkallshópur tilbúinn að bregðast við þegar neyðarkall berst. Því vill
66°NORÐUR minna á að nú þurfum við öll að svara kalli þeirra um stuðning.

Styðjum flugeldasölur björgunarsveitanna um áramótin.

magazine.66north.is
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„Sá heimskulegi vani“
Eftir 266 ára útlegð hélt hin eina sanna Grýla til byggða á árinu 2012 til að klekkja á „flottræflum“ og „Epal-kommum“. Sif Sigmarsdóttir rekur spor hennar og kemst að því að færri en ætla mætti hanga í snekkjum í Reykjavíkurhöfn og væta kverkarnar úr kampavínsgosbrunnum milli þess sem þeir skeina sér á gulllaufum og plotta arðrán íslenskrar alþýðu.

Ó

„Í sveita míns andlits“
Árið 1746 gaf Kristján VI. Danakonu ng ur út T i lsk ipu n um
húsagann á Íslandi þar sem fólki
var meinaður „sá heimskulegi
vani, sem hér og þar skal hafa verið
brúkanlegur í landinu, að hræða
börn“ með óvættum á borð við
Grýlu. Nú, 266 árum síðar, er Grýla
aftur orðin helsti hrellir íslenskrar
þjóðar. Það leynist Grýla í hverju
horni.
Sundrung hefur einkennt árið
2012. Stríðandi fylkingar eru
margar. Kynslóðirnar stríða, kynin
stríða, stéttirnar stríða. Og hver
útmálar andstæðing sinn sem hina
skelfilegustu Grýlu. Femínistar
með horn og klaufir eru taldir ógna
karlkyninu í heild sinni; útlendingar með hala reyna að kúga blásaklausan almúgann til að borga
skuldir óreiðumanna; „sjálfhverfa
kynslóðin“ – heimatilbúið hugtak
smíðað af Sighvati Björgvinssyni
síðla árs – mergsýgur gamlingja;
Sighvatur og hinir gamlingjarnir arðræna unga fólkið; latte-lepjandi haugar í 101 sem aldrei vinna
ærlegt handtak reyna að útrýma
dugnaðarforkum í sveitum landsins. Og svo mætti lengi telja.
Ein er þó sú Grýla sem kalla má
höfuð-Grýlu ársins 2012: Peningar.
Vandfundin er sú skömm á árinu
sem var meiri en að eiga pening.
Peningar hafa verið litnir hornauga síðan eftir hrun. Einkum þeir
peningar sem verið hafa í fórum
einstaklinga sem þóttu fljúga of
nálægt sólinni á góðærisárunum.
Árið 2012 varð hins vegar sú breyting á að andúðin á þeim breiddist
út. Allir peningar urðu illa liðnir
og þeir sem þá áttu tortryggilegir.
Í byrjun desember var fjárhag
þingmanns Vinstri grænna, Álfheiðar Ingadóttur, og eiginmanns
hennar slegið upp í DV sem frétt.
Hvert var tilefnið: Höfðu þau brotið eitthvað af sér? Stolið? Fengið
afskriftir af lánum? Svikið undan
skatti? Nei. Þau áttu bara pening.
DV reiknaðist til að Álfheiður og
maður hennar ættu eignir upp á
217,7 milljónir. DV útskýrði fyrir
lesendum sínum að slíkt kallaðist
að vera „Epal-kommi“ og sem slíkir
vildu þau „bæði njóta þess góða úr
kapítalisma og sósíalisma“.
Að eiga eignir en ekki bara
skuldir virðist nú nægja til að gera
einstakling tortryggilegan. Draga
úr trúverðugleika hans. Mörgum
er því mikið í mun að sýna fram á
bága fjárhagsstöðu.
Um svipað leyti og Álfheiði Ingadóttur var úthúðað fyrir að eiga
pening komst það í fréttirnar að
Páll Magnússon, útvarpsstjóri, og
eiginkona hans hefðu selt 400 fermetra hús sitt í Garðabæ. Enn á ný
fór DV á stúfana og komst að því
að kaupandinn var Örvar Kærnested, stjórnarmaður í Straumi fjárfestingarbanka. Samkvæmt heim-

ildum blaðsins átti kaupandinn að
hafa greitt fyrir hluta hússins í
svokölluðum aflandskrónum. Fullyrðingin var borin undir útvarpsstjóra. „Ég gæti ekki þótt ég vildi
gefið upprunavottorð fyrir peningum annarra manna,“ svaraði Páll
Magnússon. „Ég get þó fullvissað að mín húsnæðiskaup eru fjármögnuð í sveita míns andlits og
með alíslenskum okurlánum – verðtryggðum og stökkbreyttum – eins
og raunin er hjá flestum venjulegum Íslendingum.“
Útvarpsstjóri reynir af kappi
að tala upp bága skuldastöðu sína
og óhagkvæmni lána sinna. Og
það skiljanlega. Á Íslandi í dag er
velgengni illa séð. Eymd er orðin
eins og keppnisíþrótt. Armæða er
borin eins og afreksorða í samanföllnum barminum. Orð og athafnir
eru ekki lengur mælikvarði á gæði
einstaklingsins heldur skuldastaðan. Sá getur sér
góðan orðstír sem
á sem minnst og
er í sem mestum mínus.
Slapp með
stórfé
Við Íslendingar
brenndum okkur á
peningum árið 2008
og því er eðlilegt að
menn séu varir um sig
þegar kemur að mislitum pappírssneplunum. Brennt barn forðast
eldinn og allt það. Andúð á peningum ein og sér er svo sem ekkert
tiltökumál. Verra er hins vegar
að af henni leiðir heift í garð
einnar uppsprettu peninga
sem haft getur afleiðingar
fyrir hagsæld samfélagsins
til framtíðar.
„Kári slapp með stórfé“
var forsíðufyrirsögn DV fyrr
í mánuðinum. Vísað er í sölu á
fyrirtækinu Íslenskri erfðagreiningu til bandaríska líftækni- og
lyfjaframleiðslufyrirtækisins
Amgen fyrir fimmtíu og tvo milljarða íslenskra króna. Erfitt er þó
að henda reiður á í hvað æsileg
fyrirsögnin vísar. Kári Stefánsson, stofnandi fyrirtækisins, átti
vissulega hlut í því og fær því vonandi sannvirði fyrir hann við söluna. En að segja hann hafa „sloppið
með stórfé“ gefur til kynna að hann
hafi tekið eitthvað sem honum ekki
ber, haft fé af óafvitandi sakleysingjum með óprúttnum hætti.
Forsíðufyrirsögnin lýsir vel
algengu viðhorfi til þeirra sem
stofna og reka fyrirtæki. Það er
eins og sumir álíti þá alla sjálfkrafa glæpamenn.
Amma og glæpastarfsemin
Játning: Ég á lítinn hlut í fyrirtæki
og sit í stjórn þess. Mér til varnar
– svo ég tali nú eins og útvarpsstjóri – hefur fyrirtækið aldrei
skilað hagnaði, bara góðu og gildu
tapi ársfjórðung eftir ársfjórðung í
„sveita“ margra andlita.
Í gegnum stjórnarsetuna hef ég
kynnst stofnendum, stjórnendum
og starfsmönnum fjölda íslenskra
nýsköpunarfyrirtækja. Ég get
staðfest að fæstir þeirra sem reka
fyrirtæki sitja á rassinum liðlangan daginn inni í fimmhundruð
feta snekkjum í Reykjavíkurhöfn
þar sem þeir væta kverkarnar úr
kampavíns-gosbrunni milli þess
sem þeir skeina sér á gulllaufum
og plotta arðrán íslenskrar alþýðu
eins og margir virðast halda eftir
ofgnótt góðærisins. Raunveruleikinn er mun minna „glamúros“ og
samanstendur af andvökunóttum,
árstíða-löngum panikk-köstum og
of fáum sturtuferðum.
Atvinnufyrirtæki eru hverju
samfélagi mikilvæg. Þau skapa
störf og þau greiða skatta og gjöld
sem renna til samfélagsins. Í meira
en fimmtán ár hefur Íslensk erfða-

TEIKNING/BRIAN PILKINGTON

nefndur ættingi minn
keypti sér nýjan bíl á
árinu. Vegna vensla við
einn starfsmanna bílaumboðsins lánaði hann
umboðinu bílinn í nokkra daga til
að hafa til sýnis á bílasýningu þar
sem honum var ætlað að freista
annarra. Einn daginn lagði þessi
ættingi leið sína á sýninguna. Þar
sem hann stóð og virti fyrir sér
kaggann sinn og gæddi sér á kaffi
og kleinum í boði hússins heyrði
hann á tal tveggja manna sem
ræddu um bílinn og því fór fjarri að
þeir deildu aðdáun hans á gripnum.
Milli þess sem félagarnir gúffuðu
í sig veigunum lýstu þeir algjöru
frati á fararskjótann. Niðurstaða
vangaveltna þeirra var sú að slíkur
bíll væri ekkert annað en sýndarmennska og flottræfilsháttur.
Dómur kumpánanna um nýja bílinn lýsir í hnotskurn Íslandi árið
2012.

greining verið uppspretta vel launaðra hátæknistarfa fyrir Íslendinga. En þar með er gagnsemi
Íslenskrar erfðagreiningar ekki
talin.
Hugbúnaðarfyrirtækið OZ var
selt farsímafyrirtækinu Nokia
árið 2008 eftir að hafa náð miklum
hæðum og alræmdum lægðum sitt
hvorum megin við síðustu aldamót.
Mörgum gremst að við það hafi
nokkrir stofnendur fyrirtækisins,
Skúli Mogensen þar með talinn, náð
undir sig fótunum á ný eftir að hafa
tapað öllu sínu þegar internetbólan
kringum 2000 sprakk. Því fer hins
vegar fjarri að Íslendingar njóti
ekki góðs af ævintýrum Skúla. Og
þá er ekki vísað í ódýra flugmiða
sem hægt er að fá með hrakfaralega-nefndu flugfélagi hans, „VÁ“air.
Í skýrslu til Viðskiptaþings árið
2011 má finna áhugaverða samantekt á íslenskum nýsköpunarfyrirtækjum sem segja má að hafi risið
upp úr rústum OZ. Í grein í skýrslunni eftir Margréti Dóru Ragnarsdóttur og Stefán Baldur Árnason
sem bæði störfuðu hjá OZ segir:
„OZ er gott dæmi um mikilvægi
nýsköpunar þar sem sú þekking og
reynsla sem verður til, leitast við að
viðhalda sjálfri sér, og endurnýjar
sig við breyttar aðstæður.“ Fyrirtækin sem kalla mætti afleitt hagkerfi OZ og voru stofnuð af fyrrverandi starfsmönnum og stjórnendum
hugbúnaðarfyrirtækisins sem öðluðust dýrmæta reynslu á starfstíð
þess, eru ótalmörg. Má þar nefna
tölvuleikja framleiðandann CCP,
flugmiða-leitarvélina DoHop og
hugbúnaðarfyrirtækið Mobilitus
sem öll gera góða hluti um þessar
mundir og hafa fjölda fólks í vinnu.
Líkt og innan OZ hefur orðið til
innan Íslenskrar erfðagreiningar
mikil þekking sem á án efa eftir
að leiða af sér önnur fyrirtæki og
nýjar uppgötvanir. Og hver veit
nema Kári Stefánsson muni nota

eitthvað af því fé sem hann fékk
fyrir hlut sinn í Íslenskri erfðagreiningu til að fjárfesta í nýjum,
íslenskum sprotafyrirtækjum eins
og Skúli Mogensen hefur gert við
hagnað sinn.
Samfélag sem „glæpamannsgerir“ velgengni og lítur framkvæmdasemi hornauga mun seint
verða farsælt. Sé athafnafólk
ófrægt að ósekju munu fáir sækjast eftir því að tilheyra þeim hópi.
Hver vill sinna þeim starfa er
amma manns telur að sé glæpastarfsemi? Hvorki það að reka
fyrir tæki né að eiga pening ætti
eitt og sér að verða til þess að fólk
tapi orðstírnum svo framarlega
sem farið er að leikreglum. Þvert
á móti ætti að hvetja til framtakssemi. Sókn eftir velgengni ætti
ekki að vera eitthvað sem fólk þarf
að skammast sín fyrir.
Talíbanar og hryðjuverkamenn
Eins og síðustu ár setti árið 2008
mark sitt á árið 2012. Sundrung
hrunsins skilgreinir enn þjóðarsálina. Það er að vissu leyti skiljanlegt þar sem enn er það ekki að
öllu leyti upp gert. Og ekki skal
gera lítið úr því að enn eiga margir um sárt að binda vegna fjárhagsörðugleika af orsökum þess. Það má
hins vegar velta yfir því vöngum
hvenær sé tímabært að leita sátta
og taka að horfa fram á við. Árið
2013? 2014? Eftir önnur sex ár?
Gjáin milli stríðandi fylkinga
dýpkar meðan ekkert er að gert
og Grýlur eru notaðar til að hrella
landsmenn. Þjóð sem gekk mót
þrautum sínum djörf of sterk í þúsund ár eins og segir í ljóði Davíðs
Stefánssonar gengur nú gneyp og
hokin.
En þrátt fyrir bókstaflegt
myrkrið sem grúfir yfir okkur

sem búum við nyrstu voga er ekki
endilega ástæða til þeirrar svartsýni sem Grýlugerðarmenn vilja
vera láta.
Atvinnuleysi hefur minnkað undanfarið og var það ekki nema 4,4%
í nóvember samkvæmt Vinnumarkaðsrannsókn Hagstofu Íslands.
Kaupmáttur hefur aukist. Samstarfið við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn sem margir óttuðust að myndi
vera í uppnámi er Steingrímur J.
Sigfússon settist í stól fjármálaráðherra árið 2009 hefur gengið svo
farsællega að í maí var Steingrímur beðinn um að taka tímabundið
við sem fjármálastjóri Grikklands.
Á sama tíma horfa Bretar fram á
að hagvöxtur dragist saman á ný
þar í landi, yfirvöld á Spáni íhuga
að bjóða þeim landvistarleyfi sem
kaupa þar fasteign til að draga úr
hruni fasteignamarkaðarins og
Grikkland er í lamasessi. Á árinu
hefur ríkisstjórn Íslands samt bæði
verið sögð talíbanar og hryðjuverkamenn.
Ef Álfheiður Ingadóttir væri blönk
Heimatilbúnar Grýlur eru aftur
árið 2012 orðnar „heimskulegur
vani“ hjá þjóðinni, niðurrifsafl
sem leiðir ekki annað af sér en
innantóma öfund, biturð og heift.
Hvers konar samfélag er það sem
krefst þess að maður sem endurnýjar bílinn sinn eigi að skammast sín fyrir að vera „flottræfill“;
hvers konar samfélag krefst þess
að Kári Stefánsson og Skúli Mogensen fari með veggjum því að þeir
seldu fyrir tæki og að Álfheiður
Ingadóttir þurfi að verja það að
hún sé ekki skuldum vafin eins og
sönnum Íslendingi ber?
Mergurinn málsins er einfaldur:
Værum við hin eitthvað betur sett
ef Álfheiður Ingadóttir væri blönk?

INNLENDIR VENDIPUNKTAR 2012
Sif Sigmarsdóttir er rithöfundur og pistlahöfundur í
Fréttablaðinu.
Fréttablaðið gerir upp árið með greinum um innlenda
vendipunkta eftir valda höfunda. Vendipunktarnir
snúast um markverðar fréttir og atburði sem áttu sér
stað á árinu og gætu haft áhrif til frambúðar á Íslandi.

12 | FRÉTTIR NEYTENDUR |

27. desember 2012 FIMMTUDAGUR

GÓÐ HÚSRÁÐ Vínið látið freyða áfram
Vilji svo ólíklega til að einhver opni flösku af kampavíni, eða öðru
freyðivíni, um áramót eða af öðru tilefni, og nái svo ekki klára
úr flöskunni þarf sá hinn sami að hugsa sig aðeins um áður en
hann hellir úr henni í vaskinn. Til er einföld leið til að halda
víninu áfram freyðandi í flöskunni og það allt að sólarhring
lengur, eða svo. Ráðið er að stinga skaftinu á málmskeið ofan í
hálsinn á flöskunni og geyma hana þannig. Skeiðin hefur víst
þau áhrif að loftið í þröngum hálsi flöskunnar kólnar. Við það
myndast „tappi“ af köldu lofti sem dregur úr hraðanum á uppgufun gossins úr víninu.

MATVÆLI Viðbættur sykur bannaður í ávaxtasafa
Frá og með næsta hausti verður ávaxtasafi að vera án
viðbætts sykur samkvæmt reglum Evrópusambandsins,
ESB. Á vef norska ríkisútvarpsins segir að þá verði
jafnframt bannað að auglýsa á umbúðunum að
ávaxtasafinn sé án viðbætts sykurs þótt það sé rétt,
þar sem annars geti neytendur staðið í þeirri trú að
ávaxtasafi sem ekki er merktur þannig innihaldi sykur.
Aðlögunartíminn vegna merkinganna er sagður vera til
haustsins 2016.

FRÉTTIR

VIÐSKIPTI

ÍÞRÓTTIR

LÍFIÐ

UMRÆÐAN

MÖRGU SKIPT EFTIR JÓLIN Sumar verslanir hafa þá reglu að ekki sé hægt að skipta eða skila vörum á janúarútsölum en eftir
sex vikur telst útsöluverð þó vera orðið almennt.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
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Gjaldþrot geta gert
gjafabréfin verðlaus

Á Veiðivísi, nýjum veiðivef Vísis, getur þú nálgast helstu fréttir,
ítarlega umfjöllun og gagnlegar upplýsingar um veiði, hvort heldur
sem er stangveiði eða skotveiði. Fylgstu með í sumar og nýttu þér
allt sem Vísir hefur upp á að bjóða.

Neytendasamtökin beina þeim tilmælum til landsmanna að draga ekki um of að
nýta gjafabréf eftir jólin. Breytingar á skipan fyrirtækja gætu gert þau verðlaus.
Norðmenn tapa um 2,5 milljörðum norskra króna árlega vegna vannýttra bréfa.
Að mörgu þarf að huga þegar
skipta skal þeim gjöfum sem ekki
féllu í kramið hjá landsmönnum
þessi jólin. Sumar verslanir setja
til að mynda þær reglur að ekki
er hægt að skipta vörum fyrr en
janúarútsölum sé lokið. Þá kannast flestir við litla skiptimiða
sem sjást á flestum bókapökkum
og dýrari gjöfum úr ÁTVR, en
slíkir miðar gefa viðkomandi rétt
á að skipta eða skila vörunni. Þá
ber einnig að huga sérstaklega að
gildistíma gjafabréfa.
Neytendasamtökin eru iðulega
ötul í fræðslu til landsmanna í
kringum hátíðarnar, þá sér í lagi
hvað varðar fyrrnefndar útsölur,
skil og skipti, takmarkanir á inneignarnótum og reglur er varða
gjafabréf.
Samtökin beina þeim tilmælum
til eigenda gjafabréfa sem hafa
læðst í jólapakkann að draga það
ekki of lengi að leysa þau út. Eigendaskipti eða gjaldþrot fyrirtækis geti gert gjöfina verðlausa.

Meira sjónvarp, meira útvarp, meiri fréttir,
meiri upplýsingar, meiri umræða, meira líf,
íþróttir, meiri virkni
virkni, meira úrval
úrval.
meiri íþróttir
Þú færð meira af öllu á vísi.

Meiri Vísir.

Venjulegt verð eftir sex vikna útsölu
Samkvæmt neytendalögum telst útsöluverð vera orðið almennt verð eftir
sex vikna útsölu. Þá þarf að lækka verðið aftur ef varan á enn að vera á
útsölu samkvæmt reglum Neytendastofu, sem fer með eftirlit á útsölum.
Neytendastofa skoðar meðal annars hvort auglýst upphaflegt verð sé í
raun það verð sem varan var fyrst seld á. Seljendur hafa ekki alltaf getað
sýnt fram á slíkt með gögnum.

„Mundu að seljandinn er búinn
að fá greitt fyrir gjafabréfið og
ef hann neitar þér um þjónustu
jafngildir það því að hann taki
gjöfina þína og stingi henni í vasann sinn. Gerðu kröfu um að fá
að nýta gjafabréfið og ef þú færð
neitun leitaðu þá til Neytendasamtakanna,“ segir á síðu samtakanna.
Þar er einnig vitnað í bandaríska rannsókn sem neytendablaðið Consumer Reports birti
í fyrra, þar sem fram kom að
fjórða hvert gjafabréf í Bandaríkjunum er aldrei leyst út.
Þá virðist einnig sem norskir

Mundu að seljandinn
er búinn að fá greitt fyrir
gjafabréfið og ef hann
neitar þér um þjónustu
jafngildir það því að hann
taki gjöfina þína og stingi
henni í vasann sinn.
Neytendasamtökin

neytendur tapi um 2,5 milljörðum
norskra króna á hverju ári vegna
ónýttra gjafabréfa.
sunna@frettabladid.is

MATVÆLI Neytendur þurfa skiljanlegar merkingar

Allar starfsstöðvar ríkisskattstjóra
verða opnar um jól og áramót
sem hér segir:
Aðfangadagur 24. des.
Fimmtudagur 27. des.
Föstudagur 28. des.
Gamlársdagur 31. des.

-

LOKAÐ
930 - 1530
930 - 1530
LOKAÐ

Neytendasamtökin leggjast gegn auknum álögum
á neysluvörur og er
„sykurskatturinn“ engin
undantekning, að því er
segir í frétt á vef samtakanna. Tekið er fram að
ekki sé gert lítið úr mikilvægi þess að þjóðin dragi
úr sykurneyslu og bæti
mataræðið. Ef berjast
eigi gegn vaxandi offitu
og öðrum sjúkdómum
sem rekja má til rangs
mataræðis sé þó miklu
nær að yfirvöld tryggi
að merkingar á matvælum séu skiljanlegar.
Það ætti að vera fyrsta
skrefið. Í fréttinni segir að neytendur eigi að geta séð svart á hvítu hvort
vara inniheldur mikið af sykri, salti eða fitu. Þessar upplýsingar séu oft af
skornum skammti. Skora Neytendasamtökin á stjórnvöld að fara að dæmi
bresku matvælastofnunarinnar sem kom á fót svokölluðum umferðarljósamerkingum á matvæli en það eru skiljanlegar upplýsingar á umbúðum.

VIÐSKIPTI Ung börn fá að nota bankakort
Þúsundir barna í Noregi undir 10 ára aldri hafa eigið bankakort. Nú íhuga
forsvarsmenn nokkurra banka í Svíþjóð að feta í fótspor Norðmanna og
lækka aldurstakmarkið, sem nú er 13 ára. Norski bankinn Sparebank 1
heimilaði í fyrra sjö ára börnum að fá eigið bankakort. Var það í kjölfar
óska margra foreldra. Mörg þúsund ung börn í Noregi hafa nú fengið eigið
bankakort til notkunar, að því er segir í frétt á vef sænska ríkisútvarpsins.

VÍNARTÓNLEIK AR 2013
3

UNGIR EINLEIK A R AR

HAYDN, MOZART OG GRIE
EG

Fim. 10. jan. » 19:30
Fös. 11. jan. » 19:30
Lau. 12. jan. » 16:00

Þri. 15. jan. » 19:30

Fös. 18. jan. » 19:30

Á þessum einstöku tónleikum koma fram sigurvegarar í árlegri keppni ungra einleikara sem Sinfóníuhljómsveit Íslands stendur að í samvinnu við
Listaháskóla Íslands. Komdu og upplifðu kraftinn
sem býr í ungu og efnilegu tónlistarfólki.

Ein eftirsóttasta söngkona sinnar kynslóðar, Sally
Matthews, flytur tilþrifamiklar aríur úr vel völdum
verkum Haydn, Mozart og norska tónskáldsins Grieg,
undir stjórn aðalhljómsveitarstjóra Sinfóníunnar í
Þrándheimi. Ekki láta stórkostlega kvöldstund fram
hjá þér fara.

Glæsileiki og gleði einkenna Vínartónleika Sinfóníunnar sem mörgum þykir ómissandi upphaf á nýju
ári. Taktföst tónlist hljómar nú undir stjórn eins
fremsta flytjanda heims á tónlist Strauss feðga.
Tryggðu þér miða og taktu vel á móti nýárinu.
Peter Guth stjórnandi
Hulda Björk Garðarsdóttir og
Snorri Wium einsöngvarar

Bernharður Wilkinson stjórnandi
Einar Bjartur Egilsson, Geirþrúður Anna
Guðmundsdóttir, Sólveig Steinþórsdóttir
og Unnsteinn Árnason einleikarar

Eivind Aadland stjórnandi
Sally Matthews einsöngvari

Miðasala » www.sinfonia.is » www.harpa.is » Miðasala í anddyri Hörpu » Sími: 528 5050 » Opið 10-18 virka daga og 12-18 um helgar

Epla útsala

iMac

Birt með fyrirvara um prentvillur og verðbreytingar.

iPhone 5

Ný sending
Verð frá: 149.990.-

Tryggðu þér
eintak fyrir áramót
Verð frá: 269.990.-

iPad 3

16GB Wi-Fi

16GB Wi-Fi + 3G

32GB Wi-Fi

32GB Wi-Fi + 3G

64GB

64GB

Verð: 69.990.- 50stk
Verð: 89.990.- 35stk
Wi-Fi

Verð: 94.990.- 4stk
Verð: 109.990.- 35stk
Wi-Fi + 3G

Verð: 104.990.- 53stk Verð: 124.990.- 53stk

Útsalan er í verslun okkar á Laugavegi 182

Opnum kl. 12.00

Sölutorgs rýmingarsala
Nýjar og notaðar vörur á frábæru verði

MacBook Air
MacBook Air 11” (3 stk)
Verð frá: 164.990.-

MacBook Pro

MacBook Air 13” (4 stk)
Verð frá: 179.990.-

MacBook Pro 13” (4 stk)
Verð frá: 194.990.-

iPhone 4 og iPhone 4S nýir án umbúða.
iPhone 4 8GB

iPhone 4S 16GB

iPhone 4 16GB

iPhone 4 32GB

Verð: 74.990.- 2stk
1.000 kr.
símnotkun á mánuði í
12 mánuði hjá NOVA

fylgir iPhone 4,

keyptum hjá epli.is
Gildir í áskrift og frelsi.

iPad mini

Verð: 79.990.- 15stk

Verð: 94.990.- 2stk
Verð: 104.990.- 2stk

iPhone 4 32GB

iPad mini 16GB Wi-Fi

Verð: 84.990.- 11stk

Verð: 54.990.- 1stk

Libratone - hátalari

Zeppelin mini - hátalari B&W Tölvuhátalarar Zeppelin Air - hátalari On Beat Air JBL - hátalari
Útsöluverð: 64.990.-

Útsöluverð: 99.990.-

Útsöluverð: 129.990.-

Útsöluverð: 37.990.-

Listaverð: 119.990.-

Listaverð: 99.990.-

Listaverð: 136.990.-

Listaverð: 179.990.-

Listaverð: 49.990.-

Útsöluverð: 99.990.-
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ÁTÖK Í AÞENU Grikkir hafa alveg frá því snemma árs 2010 efnt reglulega til verkfalla og mótmæla gegn niðurskurðaraðgerðum stjórnvalda, sem staðið hafa í ströngu við að draga úr skuldabagga ríkissjóðs. Iðulega
hafa mótmælin snúist upp í átök við lögreglu. Þessi mótmælandi lét ekki sitt eftir liggja á Syntagma-torginu í Aþenu hinn 18. október.

Erlendar
fréttir ársins
í myndum
Snjallir ljósmyndarar eru sjaldan langt undan þegar
fréttaviðburðir eiga sér stað og ná oft að fanga augnablikið betur en orð fréttaskrifara fá lýst. Hér á síðunni
er að finna brotabrot af öllum þeim mögnuðu fréttaljósmyndum sem birtust í fjölmiðlum á árinu 2012.

DÆMDAR Í FANGELSI Tvær konur úr rússnesku pönksveitinni Pussy Riot voru í haust dæmdar til tveggja ára fangelsis, en sú

þriðja fékk skilorðsbundinn dóm, fyrir umdeildan gjörning gegn Pútín forseta í helstu kirkju rússnesku rétttrúnaðarkirkjunnar í
Moskvu. Dómurinn vakti hörð viðbrögð víða um heim.

PÚTÍN AFTUR FORSETI Vladimír Pútín tók við forsetaembættinu í Rússlandi hinn 7. maí.
Hann gegndi embættinu í ríflega tvö kjörtímabil á árunum 2000 til 2008, en gat þá ekki
boðið sig fram til þriðja kjörtímabils vegna ákvæða í stjórnarskrá. Þess í stað var hann
forsætisráðherra á meðan Dmitrí Medvedev gegndi forsetaembætti í eitt kjörtímabil.

AMMA ÁNÆGÐ Sarah Obama, stjúpamma Baracks Obama

Bandaríkjaforseta, var heldur betur ánægð með úrslit kosninganna í byrjun nóvember þegar hann var endurkosinn til
næstu fjögurra ára.

MUBARAK FYRIR RÉTTI Hosni Mubarak, fyrrverandi leiðtogi
Egyptalands, var dæmdur í ævilangt fangelsi í byrjun júní,
nærri hálfu öðru ári eftir að honum var steypt af stóli.

RÝMINGARSALA
Á ÖLLUM FERÐAVÖGNUM
MILLI JÓLA OG NÝÁRS

PALOMINO, 3 stk

ÚTSALA

ÆGIR EST
ESTEREL, 1 stk

ÚTSALA
Ú
TSA

Ferðaklósett

Sóltjald

Fortjald

Stólar
ogg borð

20%

ÆGIR
R TJALDVAGN, 3 st
stk
tk

ÚTSALA
SALA

AFSLÁ

NÝ OG NOTUÐ

ÖLLUM TTUR AF
AUKAH
LUTUM

HJÓLHÝSI, FELLIHÝSI, TJALDVAGNAR Á STÓRLÆKKUÐU VERÐI

T@B L400 TD,
T 1 stk

ÚTSALA
Ú
TSAL

WILK, 2 stk

ÚTSALA
Opið
Fimmtudagur / föstudagur 10:00-18:00
Laugardagur
12:00-16:00

Þar sem ferðalagið byrjar

TIL ÞJÓNUSTU Í

99

ÁR

Eyjarslóð 5 101 Reykjavík
S: 511 2200 www.seglagerdin.is

18 | HELGIN |

SPRENGJUR Á GASA Árásir Ísraela á Gasa dagana 14. til 21. nóvember kostuðu allt að 170 Palestínumenn

lífið. Rúmri viku eftir að samið var um vopnahlé samþykkti allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna að veita
Palestínuríki áheyrnaraðild.

27. desember 2012 FIMMTUDAGUR

SKEMMTIFERÐASKIP STRANDAÐ Ítalska skemmtiferðaskipið Costa Concordia strandaði rétt hjá
höfninni á ítölsku eyjunni Isola del Giglio hinn 17. janúar. Um borð voru meira en fjögur þúsund manns,
og fórust 32 þeirra.

BARIST Í SÝRLANDI Átökin í Sýrlandi hafa orðið blóðugri og mannskæðari með hverjum mánuðinum. Liðsmenn sýrlenska uppreisnarhersins skýla sér þarna fyrir árásum í borginni Aleppo og reyna að hjálpa særðum
félaga sínum. Alls hafa átökin kostað meira en 40 þúsund manns lífið og hundruð þúsunda hafa flúið land.

SUU KYI Á ÞINGI Aung San Suu Kyi, leiðtogi stjórnarandstöðunnar í Búrma, var kosin á þing á þessu ári
eftir að hafa setið í stofufangelsi meira og minna í tvo áratugi. Hún fékk einnig leyfi til að fara til Noregs að
taka við friðarverðlaunum Nóbels, sem henni voru úthlutuð árið 1991. Herforingjastjórnin í Búrma hefur
gert ýmsar umbætur í lýðræðisátt og uppskorið fyrir vikið velvild frá Bandaríkjunum og fleiri löndum heims.

BREIVIK FYRIR RÉTTI Norski hryðjuverkamaðurinn Anders Behring Breivik brast í grát við réttarhöldin

í Ósló, ekki vegna fjöldamorðanna sem hann framdi heldur þótti honum eigið áróðursmyndband svo
áhrifaríkt þegar það var sýnt í dómsalnum.
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Opnunartímar
Föstudagur 28. des. . . . . . . . . . . . . . .10-222
Laugardagur 29. des. . . . . . . . . . . . .10-222
Sunnudagur 30. des. . . . . . . . . . . . .10-222
Mánudagur 31. des. . . . . . . . . . . . . .10-166
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SKOÐUN
Áætlanir um að afnema höftin hafa ekki virkað:

Plan A

N

efnd fulltrúa allra þingflokka, sem stofnuð var til að
skoða leiðir að afnámi gjaldeyrishaftanna, skrifaði
formönnum stjórnmálaflokkanna bréf fyrir jól. Þar
er lagt til að svokallað sólarlagsákvæði í núverandi
lögum, um að höftin renni út í lok næsta árs, verði
fellt úr gildi og afnám haftanna fremur bundið efnahagslegum
skilyrðum sem þurfi að vera fyrir hendi. Nefndin er sömuleiðis
á því að ekki sé ráðlegt að samþykkja nauðasamninga Glitnis og
Kaupþings nema fyrir liggi heildræn stefna um afnám haftanna.
Um þessa niðurstöðu, sem hefur legið í loftinu alllengi, ríkti
samstaða í nefndinni og miðað við viðbrögðin við henni á það
sama við í pólitíkinni. Það þýðir í raun að það er sameiginlegt mat
stjórnmálaflokkanna að áætlun stjórnvalda og Seðlabankans um
afnám haftanna hafi ekki reynzt raunhæf. Aðrar áætlanir um að
ganga enn hraðar til verks, eins
og sú sem Samtök atvinnulífsins
lögðu fram, eru ekki trúverðugar
heldur, enda eru höfundarnir
hættir að tala um þá áætlun.
Ólafur Þ.
Ef „snjóhengjan“ brysti og
Stephensen
erlendir krónueigendur færu út
úr hagkerfinu með eignir sínar
olafur@frettabladid.is
yrði afleiðingin líklega sú að
gengi krónunnar hryndi enn á ný, með skelfilegum afleiðingum
fyrir almenning í landinu; verðbólgu og hækkun lána heimilanna.
Það sama gæti gerzt ef kröfuhafar gömlu bankanna fengju borgað
út á skömmum tíma. Þá áhættu vill enginn taka.
Enginn vill orða það þannig, en þessi niðurstaða felur líka í sér
pólitíska samstöðu um að næstu árin er ekki búandi við krónuna
nema í höftum. Það felur jafnframt í sér að Ísland er ekki þátttakandi í alþjóðahagkerfinu á jafnréttisgrundvelli.
Þegar skýrsla Seðlabankans um kosti Íslands í gjaldeyrismálum
kom út sagði seðlabankastjórinn að tækist ekki að losa gjaldeyrishöftin á meðan við byggjum við krónuna yrði að fara í „plan B“
eins og hann kallaði það, að afnema höftin í samstarfi við Evrópusambandið.
Raunar er vandséð af hverju sá kostur ætti ekki að vera plan A
við núverandi kringumstæður. Áætlanir um að afnema höftin án
þess að vera með skýrt plan um upptöku nýs gjaldmiðils hafa ekki
gengið eftir. Afnám haftanna í samstarfi við ESB, með upptöku
evrunnar að markmiði, er áætlun sem er bæði líklegri til að ganga
upp og að njóta einhvers trúverðugleika meðal erlendra fjárfesta
en þau plön sem hingað til hafa mistekizt. Evrópusambandið hefur
lýst sig reiðubúið til viðræðna um slíkt og hefur stofnað starfshóp
með Íslandi til að skoða málið sem lið í aðildarviðræðunum.
Bjarni Benediktsson, formaður Sjálfstæðisflokksins, spurði á
Alþingi fyrir jól: „Er verið að tala um að Evrópusambandið ætli
að lána fjármuni til að við getum greitt kröfuhöfum út? Er verið
að tala um faglega aðstoð, tæknilega aðstoð? Hvers konar aðstoð
er verið að tala um?“ Óyggjandi svör við þessum spurningum
fær hann ekki nema aðildarviðræðum við Evrópusambandið
verði lokið. Formaður Sjálfstæðisflokksins vill hins vegar slíta
viðræðunum, sem hann taldi sjálfur fyrir fáeinum árum að ætti
að fara í, einkum vegna óvissu um að krónan væri hentugur
framtíðargjaldmiðill þjóðarinnar.
Það er ágætt að flokkarnir hafi sameiginlega sýn á núverandi
stöðu í gjaldeyrismálum. En sameiginlega framtíðarsýn skortir
alveg og raunhæft „plan B“ um krónu án hafta á enginn til.

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

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

STÆRSTI
HÚSNÆÐISVEFUR
LANDSINS

Ótrúlegt
úrval íbúða til sölu
eða leigu!
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FRÁ DEGI
TIL DAGS
Borgarstjórinn og byssurnar
Jón Gnarr borgarstjóri er ekki
hræddur við að láta gamminn geisa
um stærri mál og minni og hefur
meðal annars vakið athygli á mannréttindarmálum í Kína og Rússlandi og stöðu samkynhneigðra um
heim allan. Á Facebook-síðu sinni
í gær mæltist hann til þess að
byssulöggjöf í Bandaríkjunum
yrði hert. Jón segir Bandaríkjamenn hafa val milli ótta og
ástar og vonast til þess að ástin
verði fyrir valinu.

stjórans, í ummælum við frétt Vísis
um innlegg Jóns. Þar segir Ástþór að
„ofbeldismenningin sem ræktuð er
frá Hollywood,“ sé önnur rót þessa
vanda. Ólíkustu menn virðast því geta
fundið samleið um eitthvað.

Formannsfjör
Samfylkingarfélagið í Reykjavík getur ekki breytt reglum
sínum varðandi kosningarétt í formannskosningu
flokksins fyrr en á aðalfundi í febrúar,
segir

Ástþór og Jón
Ástþór Magnússon,
friðarfrömuður, athafnamaður og fyrrum
forsetaframbjóðandi,
styður orð borgar-

formaður stjórnar félagsins. Félagið
krefst þess að áhugasamir flokksmenn greiði félagsgjald fyrir áramót,
eitt aðildarféalga. Fram hafa komið
hávær mótmæli úr flestum áttum,
meðal annars frá báðum formannsefnum. Væri ekki ráð að aðildarfélög
stjórnmmálaflokka tækju sig
saman, áður en kosningabarátta hefst, um verklag og
reglur í þessum málum til
að koma í veg fyrir brigsl um
hyglingar á einn veginn
eða annan? Þetta
er alltént ekki
leiðin til að auka
trú almennings
á áreiðanleika
flokkakerfisins.
thorgils@frettabladid.is

HALLDÓR

Ánægjuleg og slysalaus áramót
FLUGELDAR

Sigrún A.
Þorsteinsdóttir
sérfræðingur í forvörnum hjá VÍS

Um hver áramót skjóta Íslendingar upp
hundruðum tonna af flugeldum sér og
öðrum til ánægju. Af og til blossar upp
umræða hvort setja eigi allt þetta púður í
hendur almennings með þeirri slysahættu
sem því fylgir, þar sem hitinn getur til að
mynda orðið allt að 1.200 °C. Fæstir litu
sennilega áramótin sömu augum ef flugeldanna nyti ekki við og mörgum þætti
tímamótin heldur litlaus þannig.
Að baki hverjum flugeldi liggja ítarlegar prófanir og rannsóknir sem tryggja að
hann sé sem öruggastur. Ef átt er við hann
og eiginleikunum breytt bjóða menn hættunni heim því engan veginn er hægt að
vita hvernig flugeldurinn springur, hversu
hratt eða hver krafturinn verður. Ungir
drengir eru í mesta áhættuhópnum og
mikilvægt að foreldrar lofi þeim ekki að
meðhöndla flugeldavörur. Seljendur þurfa
einnig að ganga úr skugga um að aldursmörk séu virt því foreldrar mega síns lítils ef börnin geta keypt vörurnar sjálf.
Ef allir fara eftir leiðbeiningum í einu
og öllu og gæta fyllsta öryggis ættu áramótin að geta orðið slysalaus.
• Gætið vel að börnum, þau þekkja ekki
hætturnar eins og fullorðnir.
• Lesið vel allar leiðbeiningar sem fylgja
flugeldum.

• Notið alltaf hlífðargleraugu jafnvel þótt
þið séuð aðeins áhorfendur.
• Verjið hendur með skinn- eða ullarhönskum ef meðhöndla á flugeldavörur.
• Geymið flugeldana fjarri þeim stað sem
skotið er upp á.
• Ekki geyma flugeldavörur í vasa, ekki
einu sinni rokeldspýtur.
• Skjótið upp á opnu svæði og í a.m.k. 20
m fjarlægð frá húsum, bílum og fólki og
látið þá sem fylgjast með standa vindmegin við skotstað.
• Aldrei má kveikja í flugeldum sem haldið er á, það má eingöngu með sérmerkt
handblys.
• Rakettur verða að vera á traustri undirstöðu þegar þeim er skotið upp.
• Stöðugt undirlag er nauðsynlegt fyrir
standblys og skotkökur sem þurfa mikið
rými.
• Aldrei má halla sér yfir vöru þegar
kveikt er í. Tendra skal á kveiknum með
útréttri hendi og víkja strax frá.
• Ef flugeldur springur ekki má ekki
nálgast hann í nokkrar mínútur. Ekki
reyna að kveikja aftur í heldur hellið
vatni yfir hann.
• Munið að áfengi og flugeldar fara aldrei
saman.
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Af netinu
„Nú er hún runnin upp eina
ferðina enn, hátíð ljósa, vináttu
og fjölskyldustunda. [...] Ég er
ríkur maður af því að eiga þrjú
börn og jól með börnum er það
ánægjulegasta við jól sem ég get
hugsað mér. Gleðin og eftirvæntingin sem því fylgir og geta
slakað á saman með þeim og
ærslast af og til er óborganlegt.
Þarf ég æðri tilgang? Nei, hið
einfalda og mannlega er mér
nóg.“
Svanur Sigbjörnsson
Læknir
Það er skrýtið af ríkissjónvarpinu
að halda þannig á sýningum á
Downton Abbey að tvær vikur
líði frá því að lokaþætti í 2. hluta
raðarinnar er sjónvarpað í
Bretlandi og annars staðar þar
til hann sést hér á landi. [...]
Mér skilst að Stöð 2 hafi sýnt
síðasta þáttinn af Homeland
2 daginn eftir að hann var
frumsýndur erlendis og þannig
leitast við að koma til móts
við áskrifendur sína með góðri
þjónustu. Ríkisútvarpið telur sig
ekki þurfa að sinna þjónustu við
áhorfendur sína á sama hátt.
Þjónusta ríkisútvarpsins minnir
dálítið á virðulegu herramennina
í Downton Abbey sem vilja ekki
horfast í augu við samtíma sinn
heldur lifa í gamla tímanum.
Björn Bjarnason
fyrrverandi ráðherra
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Með hækkandi sól
Daginn er tekið að lengja FJÁRLÖG
skuldasöfnun ríkissjóðs,
að nýju. Smátt og smátt
ná niður vaxtakostnaði og
hækkar sólin á lofti svo
treysta grunn velferðarbirtir yfir. En víðar rofar
samfélagsins til framtíðar.
til. Á dögunum samþykkti
Aðgerðir til að ná þessu
Alþingi fjárlög fyrir árið
markmiði hafa verið blönd2013. Við höfum þurft að
uð leið tekjuöflunar og
taka mjög erfiðar ákvarðútgjaldalækkunar, sem
anir um niðurskurð og
var forsenda þess að marktekjuöflun til þess að stöðva
miðum stjórnvalda um
Katrín
félagslegan jöfnuð yrði
skuldasöfnun. Stærsti ein- Júlíusdóttir
náð. Árangurinn af þessu
staki liður fjárlagafrum- fjármála- og efnaer býsna góður og hefur
varpsins er vaxtagreiðslur. hagsráðherra
Við viljum nýta fjármunina
vakið athygli út fyrir landsem fara í þetta í menntun og velsteinana. Það er ekki síst fyrir þá
ferð en ráðstafanir síðustu ára hafa
sök að á aðhaldstímum hefur tekist
miðað að því að slíkt verði gerlegt
að minnka atvinnuleysi. Um mitt ár
sem fyrst. Við höfum tekið skref í
2009 var það um 9% en var komið
rétta átt og horfum því til sólar.
niður í 5% á seinnihluta þessa árs.
Þá hefur vakið eftirtekt að á Íslandi
Festa lykilatriði
hefur þrátt fyrir efnahagshrunið
tekist að standa vörð um grunnMeð stöðvun skuldasöfnunar ríkisstoðir velferðarkerfisins og hag
sjóðs búum við í haginn fyrir endurgreiðslu skulda. Festa og jafnvægi í
þeirra sem bjuggu við lökust kjör.
ríkisfjármálum eru lykilatriði í að
Fjárfestingaáætlun til góðs
viðhalda fjármálastöðugleika, auka
Nýsamþykkt fjárlög og lög um ráðtraust og tryggja þannig aðgengi
stafanir í ríkisfjármálum taka mið
að nauðsynlegri endurfjármögnun.
Um leið er þetta mikilvægur liður í
af þeirri nauðsyn sem örvun fjárþví að gera okkur kleift að losa fjárfestingar er. Um mikilvægi hennar á Íslandi þarf ekki að fjölyrða.
magnshöftin.
Einkum er nauðsynlegt að auka
Frumjöfnuður í rekstri ríkisins
árið 2012 var meðal þeirra skýru
atvinnuvegafjárfestingu og leggja
markmiða sem sett voru varðandi
þannig grunn að verðmætasköpun
afkomu ríkissjóðs eftir hrun. Þá
og jákvæðum gjaldeyrisjöfnuði til
hefur verið stefnt að því að heildframbúðar.
arjöfnuður, þegar vaxtajöfnuður er
Ráðgjafafyrirtækið McKinsey
meðtalinn, verði orðinn jákvæður á
benti á í nýlegri skýrslu um vaxtarárinu 2014.
leið fyrir Ísland, að sérstaka rækt
Stór áfangi er í augsýn í að stöðva
yrði að leggja við alþjóðageirann,

➜ Við sjáum dæmi um

sem er sá hluti atvinnulífsins sem
byggir ekki síst á virkjun hugvits í
alþjóðlegri samkeppni. Vexti mikilvægustu auðlindagreina okkar eru
náttúruleg takmörk sett svo til
framtíðar þurfum við í auknum
mæli að reiða okkur á fyrrnefndan
alþjóðageira.
Af þessu hefur stefna ríkisstjórnarinnar tekið mið og hennar
sér stað í nýsamþykktum fjárlögum.
Fjárfestingaáætlun sem er hluti
af fjárlagagerð næsta árs byggist
meðal annars á því að við nýtum
hluta auðlindaarðs þjóðarinnar til
eflingar innviða og uppbyggingar
atvinnulífs. Tækniþróunarsjóður og
Rannsóknasjóður er efldur um 750
milljónir króna á ári. Þá renna um
500 milljónir til markáætlana sem
gefa fjölmörgum frumkvöðlum og
nýsköpunarfyrirtækjum tækifæri
til að þróa verðmæta vöru og þjónustu.
Enn fremur renna 500 milljónir
króna í græna hagkerfið, en þar eru
mörg sóknarfæri til framtíðar, og
200 milljónir fara í að styðja fyrirtæki við að þróa umhverfisvænni
lausnir. Þarna eru brýn verkefni
á ferð enda skapast með þessu ný
störf og verðmæti.
Jafnframt er hafið ferli til lækkunar launatengdra gjalda með
lækkun tryggingagjalds.

endurnýjunarþrótt atvinnulífsins í nýjum greinum sem
hafa verið að vaxa og dafna.

bættra kjara hópa sem mest þurfa
á að halda. Bættur hagur barnafjölskyldna er í fyrirrúmi, enda
hafa greiningar á stöðu barnafjölskyldna sýnt að rík þörf er á
að huga að kjörum þessa hóps og
tryggja velferð barna til framtíðar.
Alls verður um fjórum og hálfum
milljarði króna varið til hækkunar barnabóta og framlengingar
sérstakrar hækkunar vaxtabóta. Í
kjölfar þessarar hækkunar munu
um 11 milljarðar renna til barnafjölskyldna á næsta ári.
Endurnýjunarþróttur
Það er ánægjulegt að geta haldið
jólahátíðina og fagnað um leið
þeim áfanga sem við erum að ná
í að vinna úr afleiðingum hruns
fjármálakerfisins. Við sjáum dæmi
um endurnýjunarþrótt atvinnulífsins í nýjum greinum sem hafa
verið að vaxa og dafna.
Næstu verkefni okkar eru að
fylgja þessum árangri eftir svo við
náum markmiðum efnahagsáætlunar ríkisstjórnarinnar um jöfnuð
og afgang í ríkisfjármálum á næstu
árum, aukna verðmætasköpun í
atvinnulífinu, fjölgun starfa og
bættan hag heimilanna.

Hugað að barnafjölskyldum
Ein mikilvægustu tíðindin í nýsamþykktum fjárlögum eru þau að
áfram er forgangsraðað í þágu

Mannréttindabrot landlæknisembættisins
að binda með því að beita lygum
og blekkingum. Nýlega sendi ég
kvörtun til umboðsmanns Alþingis þar sem ég fer fram á að fjórir
starfsmenn landlæknisembættisins, þ.á.m. landlæknir sjálfur,
verði dæmdir vanhæfir til að hafa
frekari aðkomu að málinu. Ástæðan er einbeittur brotavilji þeirra
til að fá fyrirfram ákveðna niðurstöðu, m.a. með því að hafa hunsað alvarlegar athugasemdir mínar,
falið lykilgögn í málinu og þrengt
möguleika mína til að koma að
athugasemdum.
Í aðgerðinni í Orkuhúsinu var
krossbandið staðsett með þeim
hætti að það gefur of mikla mótstöðu þegar hnéð er í djúpri beygju
og kemur þannig í veg fyrir að
hnéð nái hámarksbeygju. Nýja
krossbandið þarf að staðsetja með
mikilli nákvæmni, en rannsóknir
hafa sýnt að 5 mm skekkja valdi
því að álagið á krossbandið eykst
um meira en helming. Hættan á að
nýja krossbandið slitni margfaldast af þeim sökum, og það getur
gerst löngu eftir aðgerðina, jafnvel 10 árum síðar. Þessi mistök eru
algeng þrátt fyrir að fjallað hafi
verið um þau í fjölmörgum læknagreinum.

Ótrúleg mannfyrirlitning
Ég hef fengið þrjá virta danska
lækna til að gefa mér skriflegt álit
sitt um að krossbandið hafi verið
rangt staðsett. Einn þeirra starfar
í nefnd sem úrskurðar um læknamistök. Það segir mér að í Danmörku væri búið að fara í saumana á sambærilegu máli. Á Íslandi
þurfa fórnarlömb læknamistaka
sem vilja leita réttar síns að þola
ótrúlega mannfyrirlitningu starfsmanna landlæknisembættisins.
Sjálfur hef ég orðið fyrir um
450.000 króna lögfræðikostnaði
til að verjast embættinu. Þess
utan hef ég gengist undir þrettán aðgerðir sem hafa kostað mig
tólf milljónir króna. Enn hef ég
ekki fengið krónu í bætur vegna
sjúklingatryggingar sem á að bæta
skaða sem hlýst af læknismeðferð
óháð því hvort mistök hafi átt sér
stað.
Eftir að hafa borið myndræn
gögn annarra krossbandssjúklinga
Orkuhússins undir lækna þá hef
ég ekki ástæðu til að ætla að ég
hafi fengið verr staðsett krossband en þessir sjúklingar. Það er
ljóst að fleiri hafa slitna vöðva en
ég eftir að hafa fengið sömu eftirmeðferð. Einnig virðist það vera

➜ Ég kærði málsmeðferð-

ina til velferðarráðuneytisins, og í ágúst sl. úrskurðaði
ráðuneytið báða umsagnaraðila vanhæfa ...

regla í Orkuhúsinu að sjúklingar
fái ekki skriflega endurhæfingaráætlun í hendur, en samkvæmt
þeim læknum sem ég hef rætt við
er það algjört fúsk.
Ég bið ráðamenn og almenning að láta sig varða það svívirðilega óréttlæti sem fer fram innan
veggja landlæknis embættisins.
Það virðist vera í eðli margra
Íslendinga að hugsa fyrst og
fremst um sjálfa sig þangað til þeir
lenda í því sjálfir að verða fórnarlömb. Fyrir nokkru sá ég heimildaþátt um mannréttindabrot í Kína
og þau minntu um margt á vinnubrögð landlæknisembættisins.
Það eina sem hægt er að gera er
að reka þá starfsmenn embættisins sem ítrekað eru staðnir að því
að brjóta lög og ráða í staðinn fólk
sem vinnur af heilindum.

Kia Sportage EX
Árgerð 2012, 136 hestafla dísilvél, sjálfskiptur,
4x4, ekinn 30.000 km, 6 ár eftir af ábyrgð.
Álfelgur, aksturstölva, hraðastillir, hiti í öllum sætum, loftkæling,
fjarstýrðar samlæsingar, þjófavörn og margt fleira. Eyðir aðeins
6,9 l/100 km í blönduðum akstri.*

Verð: 5.590.000

kr.

Mánaðarleg afborgun: 36.000 kr.**
*Skv. uppgefnum meðaleyðslutölum frá framleiðanda.

-

Gæða
bíll

ASKJA NOTAÐIR BÍLAR

**Miðað við 3.500.000 kr. útborgun í peningum eða með uppítökubíl ásamt láni
frá ERGO til 84 mánaða. Árleg hlutfallstala kostnaðar: 11,64%. Vextir: 9,70%.
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bandsaðgerðar en ég
Árið 2009 kvartaði ég til HEILBRIGÐISMÁL
gekkst undir. Einnig röklandlæknisembættisins
studdi ég að krossbandið
yfir mistökum í krossbandsaðgerð og endurhefði verið rangt staðsett
hæfingu sem ég gekkst
en þann rökstuðning fékk
undir í Orkuhúsinu. Embég hjá dönskum læknum
ættið fékk tvo umsagnarmínum. Þar að auki vísaði
aðila til að gefa álit sitt.
ég í margar fræðigreinar
Annar þeirra var Magnmáli mínu til stuðnings.
ús Páll Albertsson, meðUmsagnirnar sýndu augstofnandi Læknastöðv- Árni Richard
ljós merki þess að verið
ar Orkuhússins. Hinn Árnason
væri að hylma yfir mistök.
var Sigrún Vala Björns- verkfræðingur
Í nóvember 2011 gaf landdóttir, lektor við sjúkralæknisembættið út lokaálit
þjálfunarskor Háskóla Íslands.
sitt með óbreyttri niðurstöðu þar
Landlæknisembættið gaf út álit
sem hvergi var minnst á athugasitt í mars 2011 sem var á þann
semdir mínar eða rökstuðning.
veg að „ekki verði séð að um vanVanhæfir
rækslu eða mistök“ hafi verið að
ræða. Einnig kom fram að vöðvaÉg kærði málsmeðferðina til velslit á tveimur vöðvum í aftanverðu
ferðarráðuneytisins, og í ágúst
sl. úrskurðaði ráðuneytið báða
lærinu hefði ekki verið fylgikvilli
umsagnaraðila vanhæfa í ljósi
aðgerðarinnar, jafnvel þó að sinar
fjölda rangfærslna, órökstuddra
sömu vöðva hefðu verið fjarlægðar
fullyrðinga, og sýnt óhlutleysi í
í aðgerðinni.
Í kjölfarið kom ég að mörgumsögnum sínum. Álit landlæknum alvarlegum athugasemdum
isembættisins var þar með ógilt og
við rökstuðning álitsgjafa. Þar á
vísað til embættisins til útgáfu á
meðal voru ábendingar um augnýju áliti.
ljósar rangfærslur, s.s. að Sigrún
Það er ótrúlegt að starfsmaður
Vala hefði vísað í margar fræðiHáskóla Íslands skuli taka þátt í
greinar um sjúkraþjálfun sem
þeim leik landlæknisembættisins
fjölluðu um aðra tegund krossað sparka í þá sem eiga um sárt
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Hægri grænir er
ﬂokkur fólksins
Einstaklings og atvinnu- STJÓRNMÁL
ber alfarið stjórnmálalega ábyrgð á. Það þýðir
frelsi – frelsisstefna eru
að stjór n m á l a stét t i n
einkunnarorð og grunnhefur sýnt sig að vera
stef H æg r i g ræn na ,
flokks fólksins. (HG).
oft vanhæf til verkanna,
Flokkurinn er grænn
en vonandi geta flokkborgaraflokkur. HG er
arnir þó endurnýjað líff lok k u r t íða ra nd a ns,
daga sína með því að nýtt
raunsæisstjórnmála
efnilegt og praktískt fólk
og er umbótasinnaður Guðmundur
komist þar að. Annað
endurreisnarflokkur. HG Franklín Jónsson vandamál er að stjórnmálamenn efna gjarnan
er landsmálaflokkur og formaður Hægri
ekki þau fyrirheit, sem
ætlar ekki að taka þátt í grænna, ﬂokks
þeir gefa fyrir kosningbæjar- og sveitarstjórnar- fólksins
ko s n i ng u m . F r a mt íð
ar, fyrirheit um að takast
Íslands er samofin framleiðslu
á við vanda, sem þeir samt vita
á matvælum, orku og blómlegri
að þeir valda ekki. Það lýsir t.d.
ferðaþjónustu. Við viljum Ísland
lélegum stjórnarháttum og siðsem stærsta þjóðgarð Evrópu,
bresti, þegar menn sjá fram á það
friðland dýralífs og náttúru.
að þeir ráða ekki við verkefnin,
Ísland er fjársjóður framtíðarað reyna þá með blekkingum og
innar.
orðfimi að koma sökinni yfir á
aðra, en óafvitandi bersýnir það
Raunsær umhverfisverndarþekkingar- og hæfileikaskort
flokkur
þeirra þegar upp er staðið. Það
HG er umhverfisverndarflokkur
er því algjör nauðsyn að skipta út
og hugsar um hnattræn áhrif
fólki, sem á einn eða annan hátt
umhverfisins á ábyrgan hátt.
hefur ekki staðið sig í stjórnun
Raunsæisstefna flokksins vill
landsins. Við viljum öll nýtt
stefnumarkandi umhverfislausnir
Alþingi með fólki, sem ber ríkan
t.d. þar sem erfitt er að vernda
kærleika til landsins og þjóðalmannaeign. Þessi raunsæisarinnar og skilur engan okkar
útundan. Fólk með vit og þekkstefna er stundum kölluð blágræn
ingu, hugsjónir og lausnir. Við
hugmyndafræði, „Blue Green“ eða
„Conservative Green“, en stefnan
eigum okkar litla land, við erum
aðhyllist skynsamleg umhverfisein lítil fjölskylda, tölum sama
tungumálið og með sömu hagsvæn haggildi. Flokkurinn vill
byggja upp grænt markaðsmunina öll saman sem eitt. Þeir,
hagkerfi á Íslandi. Bæði náttúrusem vilja vinna í þessum anda,
munu ná kjöri í næstu kosningverndarsinnaðir íhaldsmenn sem
og frjálslyndir félagshyggjumenn
um. En ef það því miður reynist
eða allir þeir sem aðhyllast frjálst
ekki þor eða vilji hjá meirihluta
markaðshagkerfi geta fylkt sér
þjóðarinnar að ná fram slíkum
um stefnu flokksins um alhliða
breytingum, þá verður hér áfram
skynsam lega notagilda náttúruallt eins og það er og þá meira af
vernd. Íslendingar hafa ávallt
því sama og því sama.
verið í farabroddi fyrir náttúruÚrelt embættismannakerfi
vernd og sýnt það í verki. Það er
stefnan að það verði aðall okkar.
Gamla íslenska fjórflokks- og
embættismannakerfið er úr
Vandamálið er fjórflokkurinn
sér gengið. Það sýndi sig vel í
aðdraganda íslenska efnahagsÞað er ljóst að við eigum sem þjóð
hrunsins og svo til dagsins í
og einstaklingar við ýmis vandadag, en Alþingi er núna nánast
mál að stríða, sem fjórflokkurinn

➜ Skilgreina þarf betur

hlutverk hins opinbera,
þannig að það þjóni
hlutverki sínu gagnvart
fólkinu í landinu og standi
vörð um grunnþjónustuna.
óstarfhæft svo sem menn vita.
Því miður er ekki hægt að segja
að hlutirnir hafi mikið breyst
eftir hrun, nema þá til hins verra.
Vandamálið var og er samtryggingin og mjög náin tengsl stjórnmálamanna við embættismenn
við verkalýðshreyfinguna við
fjármagnseigendur. Þetta margeyki stöðnunarinnar er það, sem
heldur landinu í heljargreipum
verðtryggingarinnar í gegnum handstýrða verðbólgu, sem
orsakast af of háum neyslusköttum, peningastefnu Seðlabankans og 3,5% raunávöxtunarkröfu lífeyrissjóðanna.
Smátt er smart
Skilgreina þarf betur hlutverk
hins opinbera, þannig að það þjóni
hlutverki sínu gagnvart fólkinu í
landinu og standi vörð um grunnþjónustuna. Tómarúm hefur
skapast gagnvart heimilunum
og litlum og meðalstórum fyrirtækjum, en stefna stjórnvalda
hefur hingað til verið að standa
vörð um stórfyrirtæki og fyrirtækjasamstæður í skjóli fjármálastofnana, hvort sem er þau
eru í ríkis- eða í einkaeigu. Þessu
verður að breyta. Þetta á sérstaklega við um ákvarðanir varðandi
heilbrigðisþjónustuna og uppbyggingu heilbrigðiskerfisins.
Hægri grænir ætlar að taka allar
nýlokaðar spítala- og heilsugæslustofnanir strax aftur í notkun og
auka nálægðina aftur við þjónustu við fólkið, sem gleymist allt
of oft í háloftum herranna.
Hægri grænir er flokkur fólksins og flokkur heiðarleika, lausna
og breyttra stjórnarhátta.

Það kemur ekkert fyrir mig!
lengi í einu og einbeitNú þegar áramótin eru UMFERÐ
ingin minnkar, auk þess
fram undan munu landssem hæfnin til að einmenn fagna nýju ári.
beita sér að tveimur eða
Margir njóta áramótanna
fleiri atriðum samtímis
með því að skála í misminnkar verulega. Þessi
sterkum veigum. Það tileiginleiki er mjög mikilheyrir á þessum tímamótvægur hjá ökumanni. Að
um. En hvað gerist síðan
þurfa að fylgjast samþegar halda skal heim á
tímis með bíl á ferð og
leið og erfitt að fá leigubíl? Einar
gangandi vegfaranda
Er ekki í lagi að aka eftir Guðmundsson
eitt eða tvö glös? Er ég formaður Brautar- getur orðið mjög erfitt.
bara ekki betri ökumaður? innar–bindindisMér finnst það að minnsta félags ökumanna
Viðbragð lengist
kosti stundum.
verulega og við 0,40,5 prómill (u.þ.b. einn sterkur
Ekki er óeðlilegt að þeir sem aka
bjór að meðaltali) getur það
eftir að hafa neytt áfengis finnist
aukist um 35%. Þetta skýrir
það sjálfum eða að þeir reyni að
meðal annars hvers vegna ölvréttlæta hegðun sína með þessum
aðir ökumenn lenda gjarna í
rökum. Sem betur fer sýna tölur að
aftanákeyrslum. Við 0,5-1,5 pródregið hefur úr ölvunarakstri en á
mill er hætta á banaslysi allt að
móti hefur fíkniefnaakstur aukist.
13 sinnum meiri.
Fyrir 10 árum sýndu tölur að um
33% ökumanna höfðu ekið undir
áhrifum áfengis og 35% farþega
Eftir einn bjór getur mistökum í akstri fjölgað allt
viðurkenndu að hafa setið í bíl með
að 25%. Rangar ákvarðanir
ölvuðum ökumanni.
geta skipt sköpum þegar taka
Hvað með hálfan bjór?
þarf ákvörðun á innan við einni
sekúndu, eins og oft vill verða í
Vísindamenn hafa margsannað
akstri.
að lítið magn áfengis hafi áhrif
á hæfni ökumanna til að aka til
hins verra. Það er talið að strax
Samhæfing milli tauga og
vöðva versnar. Hreyfingar
við 0,2 prómill áfengis í blóði
stýris verða erfiðari, notkun
dragi úr hæfni ökumanns til
bensíngjafar, kúplingar og
aksturs og mætti ætla að það
bremsu verður ónákvæmari.
jafngilti hálfum bjór hjá sumum
Þetta skýrir hvers vegna erfiðeinstaklingum.
ara er fyrir ökumenn undir
Áhrifin
áhrifum að halda bílnum á réttum stað á götunni: Þegar skoðuð
En hvaða áhrif hefur áfengið á
er tjónatíðni ölvaðra ökumanna,
ökumenn? Nefnum nokkur dæmi:
má rekja 49% þeirra til þess að
ekið er á mannvirki, ljósastaura,
Ökumaður undir áhrifum
umferðarmerki eða kyrrstæða
áfengis á erfiðara með að
bíla.
einbeita sér að einum þætti

2.

Fyrir fyrirtækið þitt
Opið til 18.00 milli jóla og nýárs.
Opið til 16.00 29. des.

3.

4.

Smáralind | Sími 512 1330
Laugavegi 182 | Sími 512 1300

1.

➜ Þessir örfáu punktar um

áhrif áfengis á aksturshæfni
ættu að duga til að sannfæra
okkur um að akstur og
áfengi sé lífshættuleg blanda
og nú þegar hátíð fer í hönd,
er mikilvægt að hafa þetta í
huga.

5.

Sjón og heyrn verður lakari. Ökumaðurinn á erfiðara með að greina aðra einstaklinga, sérstaklega í myrkri.
Hann sér verr til hliðanna og
greinir því síður umferðina, bíla
eða fólk sem ekki er beint framan við bílinn.

6.

Dómgreind minnkar og
hæfnin til að meta aðstæður rétt einnig. Þetta gerir það
að verkum að við erfiðar eða
hættulegar aðstæður er viðkomandi mjög hættulegur. Fólk
með skerta dómgreind telur
sig geta ekið eftir að hafa neytt
áfengis. Þótt það hafi haft þann
ásetning í huga í upphafi að aka
ekki undir áhrifum er hann ekki
lengur í huga fólksins þegar það
finnur bíllykilinn í vasanum á
leið heim.
Þessir örfáu punktar um áhrif
áfengis á aksturshæfni ættu að
duga til að sannfæra okkur um
að akstur og áfengi sé lífshættuleg blanda og nú þegar hátíð
fer í hönd er mikilvægt að hafa
þetta í huga.
Endum ekki jólahátíðina með
ölvunarakstri.
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ÞETTA GERÐIST: 27. DESEMBER 1945

Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn stofnaður
Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn var stofnaður 27. desember 1945
og var Ísland eitt af þeim 29 ríkjum sem komu að stofnun
sjóðsins. Í dag eru aðildarríkin 185.
Hlutverk sjóðsins er að auka samvinnu milli ríkja og sjá til
þess að alþjóðafjármálakerfi þeirra séu stöðug. Hann fylgist
með gengi gjaldmiðla
og greiðslujöfnuði milli
ríkja heimsins. Einnig
er hlutverk sjóðsins að
minnka atvinnuleysi og
skuldir ríkja en auka hagvöxt. Veitir sjóðurinn því
aðildarríkjum sínum lán
þegar þau þurfa á aðstoð
að halda.
Ísland hefur fjórum
sinnum fengið lán hjá
sjóðnum. Fyrsta lánið var
tekið árið 1960 þegar viðreisnarstjórnin var við völd, annað
lánið var tekið árið 1967 til 1968 þegar aflabrestur varð í
landinu, 1974 til 1976 þegar olíuverð hækkaði, árið 1982
vegna útflutningsbrests og svo að síðustu í nóvember 2008
þegar Ísland tók að láni 2,1 milljarð Bandaríkjadala, 294
milljarða íslenskra króna á þeim tíma.

JÓLAÓRATÓRÍA Hörður Áskelsson stýrir hér hluta Mótettukórsins, en sextíu kórmeðlimir flytja jólaóratóríu Bachs í Hörpu dagana 29. og 30.
desember ásamt alþjóðlegum hópi tónlistarfólks.
MYND/VILHELM

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

SVANHVÍT STELLA ÓLAFSDÓTTIR
húsmóðir,
Grundargerði 6, Reykjavík,

lést á Landspítalanum Hringbraut
þriðjudaginn 18. desember. Jarðarförin fer
fram frá Bústaðakirkju föstudaginn
28. desember klukkan 13.00.
Helena Á. Brynjólfsdóttir
Ólafur Brynjólfsson
Eyjólfur Brynjólfsson
Kristín Brynjólfsdóttir
Sverrir Brynjólfsson
Dagný Brynjólfsdóttir
barnabörn, barnabarnabörn
og barnabarnabarnabörn.

Valur Waage
Hrefna Björnsdóttir
Steinunn Þórisdóttir
Kristján Jónasson
Guðríður Ólafsdóttir
Gunnar Óskarsson

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir og afi,

VIKTOR DAÐI BÓASSON
Malarási 7, Reykjavík,

lést á Landspítalanum við Hringbraut
miðvikudaginn 19. desember. Útför hans fer
fram frá Fossvogskirkju föstudaginn
28. desember nk. kl. 13.00.
Guðrún Þorsteinsdóttir
Aðalheiður Eva Viktorsdóttir
Þorsteinn Viðar Viktorsson
Elvar Örn Viktorsson
Elísabet Björk og Karen Lind.

Helga Hrönn Lúðvíksdóttir
Sigríður Ólafsdóttir

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS

Suðurhlíð 35, Reykjavík • Símar 581 3300 & 896 8242 • www.utforin.is

Alúð - virðing - traust
Áratuga reynsla

Sverrir
Einarsson

Vaktsími:
581 3300 & 896 8242
www.utforin.is
Allan sólarhringinn

Kristín
Ingólfsdóttir

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

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

Fagna þrjátíu árum
með stórtónleikum
Mótettukórinn ﬂytur Jólaóratóríu J. S. Bachs með barokksveit og einsöngvurum.
„Það gerir mann svolítið gamlan,“
segir Hörður Áskelsson, stofnandi og
stjórnandi Mótettukórs Hallgrímskirkju, um þrjátíu ára afmæli kórsins. Í tilefni þess verða stórtónleikar
í Eldborgarsal Hörpu dagana 29. og
30. desember klukkan 17.
„Þetta er eitt af mínum börnum og
mér bregður hvað tíminn hefur verið
fljótur að líða í þessu skemmtilega
starfi. Mér finnst eins og starfið og
uppbyggingin sé rétt að byrja,“ segir
Hörður, en kórinn sem séð hefur
um messusöng Hallgrímskirkju frá
upphafi var stofnaður þegar aðeins
kirkjuskipið hafði verið reist.
Á dagskrá tónleikanna er Jólaóratóría J.S. Bachs, eitt af stórvirkjum barokktímans. Hún var samin
fyrir jólahátíðina 1734 til flutnings
á stórhátíðardögunum frá jóladegi
til þrettándans. Hana flytur kórinn
ásamt Alþjóðlegu barokksveitinni í
Haag, konsertmeistaranum Tuomo
Suni og alþjóðlegum og íslenskum einsöngvurum af yngri kynslóðinni.
Það eru sópransöngkonan Herdís
Anna Jónasdóttir, kontratenórinn
Daniel Cabena, tenórinn Benedikt
Kristjánsson og bassinn Stephan
MacLeod.
„Við höfum lagt áherslu á það seinni

árin að flytja barokktónlistina með upprunalegum hljóðfærum. Þau hafa öðruvísi boga og strengirnir eru úr girni
í stað stáls,“ telur hann upp. Þannig
framkalla þau hljóm sem er nærri upprunalegum hljómi tónverksins. „Það eru
heilu deildirnar og skólarnir erlendis
sem kenna hvernig menn spiluðu á Barokktímanum.“ Dóttir Harðar nam barokkvíólu í Hollandi og í gegnum hana
komst kórinn í samband við Alþjóðlegu
barokksveitina frá Haag.
„Við gáfum þeim reyndar þetta
nafn en þau eru aðeins hljómsveit í
Íslandsheimsóknum sínum.“ Hópurinn kynntist við nám í einni bestu deild
fyrir upprunaflutning í Konunglega
tónlistarskólanum í Haag í Hollandi.
„Það myndast ævintýralegt andrúmsloft þegar hópurinn sameinast í flutningi og þess vegna sækjumst við eftir
því að fá þau hingað til að flytja með
okkur tónlist Bachs.“
Hörður segir Jólaóratóríuna vera
einn af hápunktum jólatónlistar. „Bach
skrifaði verkið, sem brýtur jólaguðspjallið upp í sex kantötur. Á fyrri
tónleikunum flytjum við fyrstu fjórar kantöturnar og á þeim síðari tvær
fyrstu og svo tvær seinustu þegar vitringarnir færðu Jesúbarninu gull, reykelsi og myrru.“

Við höfum lagt áherslu á
það seinni árin að flytja
barokktónlistina með upprunalegum hljóðfærum.
Hörður Áskelsson
stjórnandi Mótettukórs Hallgrímskirkju

En hvers vegna eru tónleikarnir
í Hörpu í stað Hallgrímskirkju, sem
þið hafið löngum sagt vera besta tónlistarhús sem til er? „Harpa hefur
mikið aðdráttarafl fyrir áhorfendur. Hún tekur helmingi fleiri í sæti
og okkur langar að fleiri heyri. Svo
langar okkur líka að upplifa tónlistina á nýjum stað,“ segir hann um kórinn síunga. „Við stofnun árið 1982
voru haldnar áheyrnarprufur fyrir
ungt fólk og meðlimir máttu ekki
vera undir tuttugu né eldri en fertugir. Hámarksaldurinn var lengi vel
fjörutíu ár. Það er að segja áður en
ég varð fertugur. Ég hélt að þá væri
maður orðinn öldungur og gæti ekki
sungið lengur en nú er ég að nálgast
að vera sextugur og finnst þeir sem
eru fertugir kornungir,“ segir Hörður
og bætir við að aldurstakmarkið hafi
fylgt kórstjórnandanum.
hallfridur@frettabladid.is

Fílharmónía í Kristskirkju
Söngsveitin heldur tónleika í kvöld og eru jólalög af ýmsu tagi á efnisskránni.
Söngsveitin Fílharmónía heldur
jólatónleika í kvöld klukkan átta.
Á efnisskránni eru jólalög af ýmsu
tagi, meðal annars þjóðlagið Hátíð
fer að höndum ein í útsetningu Jóns
Ásgeirssonar, Ave María Sigvalda
Kaldalóns, gömul erlend lög eins
og Hin fegursta rósin er fundin og
franska 16. aldar lagið Opin standa
himins hlið. Þá syngur kórinn Ave
Maria eftir Caccini með styrku liðsinni einsöngvarans, Hallveigar Rúnarsdóttur sóprans, sem flytur Ecco
aríu úr Jólaóratóríu Bach með organistanum Steingrími Þórhallssyni, en
öllu saman stjórnar Magnús Ragnarsson.
Hátíðabragur verður yfir stundinni
í Kristskirkju á þriðja í jólum og kjörið tækifæri fyrir tónleikagesti að fá
hvíld og öðlast hugaró eftir annasama
aðventuna, góð og gleðileg jól.

SÖNGSVEITIN FÍLHARMÓNÍA Heldur jólatónleika í kvöld.
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Tilboð gilda dagana 27-31 desember 2012 eða meðan birgðir endast • Öll verð eru afsláttarverð birt með fyrirvara um villur
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DLP 3D Ready skjávarpi (klár í 3D)
D)
800x600 upplausn allt að 300” vörpun
pun
Birtustig 2700 lumens, 13.000:1 skerpa
erpa
Sérstakur sparnaðar 6000 klst lampi
m i
mp
Stílhrein hönnun, fjarstýring fylgir
2W innbyggður hátalari
HDMI, VGA, S-Video, Video RCA oﬂ.

TILBOÐ
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ÖLL HEYRNARTÓL Á T
TILBOÐI
IIL
LBOÐI

ÚRVAL AF BENQ SKJÁVÖRPUM

RÝMING
B
B-VÖRU BENQ SKJÁIR

2
5
%
A
FSLÁTTU

AF ÖLLUM
R
B
V
Ö
R
U
BENQ SK
JÁM

ALLT AÐ

50%

AFSLÁTT

UR

Meðan birgðir endast erum við að rýma
ssýningareintök, útlitsgallaða og B-Vöru
sskjái frá BenQ í takmörkuðu magni!
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20” G2020HD LCD HD+ kr. 15.675
22” G2200WT LCD 16:10 kr. 24.675
24” GL2450 LED frá kr. 22.425
24” GW2450HM VA-LED frá kr. 35.175
24” BL2400PT VA-LED frá kr. 44.925
27” G2750 LED frá kr. 33.675
27” GL2750HM LED kr. 41.175
27” GW2750HM VA-LED frá kr. 44.925
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SEAGATE SATA3 HARÐDISKUR
RÐDI
D SK
2TB Seagate SATA3 harðdiskur
Barracuda 7200RPM SATA3 6GB/s
64MB OptiCache hraðvirkari tækni
AcuTrack fyrir meira öryggi
Mjög hljóðlát Green tækni
Ný kynslóð með allt að 45% meiri hraða
Seagate - leiðandi í 30 ár!

frá 15.675

16.900
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MÚSARMOTTUR

AÐEINS 5.950

LANDSINS MESTA ÚRVAL!

ALLT AÐ 40% AF ÖLLUM MÚSARMOTTUM

MX375 FJÖLNOTATÆKI FRÁ CANON

HOLLT UM HÁTÍÐIR
Granatepli er skemmtilegur ávöxtur. Inni í honum eru lítil ber
sem eru safarík og góð auk þess að vera afar holl. Berin eru
frábær í salöt, heilsudrykki, með sjávarréttum eða í tertur
og eftirrétti. Það getur verið vandasamt að ná berjunum úr
hýðinu en oft nægir að banka í ávöxtinn þegar hann hefur verið
opnaður og þá losna þau.

Jólakílóin í burtu !!
teg Active íþrót tahaldarinn
frábæri sem fæst í
D,DD,E,F,F F,G,GG,H
skálum á kr. 9.750,-

Laugavegi 178 - Sími: 551 3366

HUGMYNDAFRÆÐI
EINFALDLEIKANS
HEILSUHÓTELIÐ KYNNIR Chad Keilen, nuddari, einkaþjálfari og næringarfræðingur hjá Heilsuhóteli Íslands, lítur á það sem köllun sína að hjálpa fólki
að öðlast betra líf. Einfaldleikinn er lykillinn að bættri heilsu.

Þú mætir - við mælum og aðstoðum
www.misty.is
Opið frá 10-18 virka daga.
lau 29. des kl. 10-14. Gamlársdag kl. 10-12

Á
Óskum landsmönnum
gleðilegra jóla, árs og friðar
Lokað laugardaginn 29. desember. Eirberg ehf. Stórhöfða 25. s eirberg.is
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rla morguns heldur Chad Keilen
hjá Heilsuhóteli Íslands af stað með
hópinn sinn í daglegan 20 mínútna
göngutúr. „Eftir það förum við í gegnum
léttar æfingar. Bæði styrktar- og teygjuæfingar. Markmiðið er að losa um liðina
og koma líkamsvökvum af stað. Líkaminn
er að megninu til vökvi. Ef við hreyfum
okkur ekki safnast hann fyrir og verður
gamall. Með hreyfingu og teygjum komum
við öllu af stað og fáum nýjan vökva inn í
liðina og hreyfingu á vökvaflæðið. Líkaminn
á að vera eins og hrein og tær íslensk á.
Ekki eins og pollur fullur af óhreinindum,“
segir Chad um tilgang æfinganna sem hann
kennir fólki á Heilsuhóteli Íslands.
Hreyfingarleysi er eitt stærsta heilsufarsvandamál fólks í dag. Margir vinna
við skrifborð og hreyfa sig lítið yfir daginn
en fara svo í ræktina og hlaupa á bretti í
klukkutíma. „Á Heilsuhótelinu kenni ég fólki
mjög einfaldar æfingar sem það getur gert
heima hjá sér, í vinnunni eða hvar sem er.
Einfaldar æfingar á hverjum degi eru betri
en að ætla sér að bæta upp margra daga
hreyfingarleysi á einum laugardagsmorgni.
Einfaldleikinn gerir það að verkum að fólk
nennir að gera æfingarnar og man þær.“
Heildarmeðferðin á Heilsuhótelinu er
umfangsmikil og miðar að því að mennta
fólk, upplýsa það og senda það heim með
þekkingu til að halda áfram að lifa heilbrigðara lífi á eigin spýtur. Þar er andlega
hliðin ekki síðri en sú sem snýr að líkama
og næringu. „Fólk getur sagt sér að það sé
veikt og líkaminn lasinn, það skilar sér bara
í vanlíðan. Ég kenni fólki að hugsa jákvætt
um líkamann, hafa trú á honum, þykja
vænt um hann og ekki vorkenna sér yfir
veikleikum hans. Það er svo margt sem við
getum gert með jákvæðri hugsun. Það sem
skiptir þó mestu máli í þessu er einfaldleikinn. Köllun mín er að hjálpa fólki að ná
betri heilsu, betri líðan og meiri lífsgæðum
á einfaldan hátt.“

JÁKVÆTT
HUGARFAR
Chad Keilen segir
mikilvægt að
hugsa jákvætt um
líkamann og þykja
vænt um hann.
MYND/PJETUR

Næstu námskeið við
Heilsuhótel Íslands
Heilsunámskeið vorönn 2013
4. - 18. janúar
8. - 22. mars
3. - 17. maí

www.heilsuhotel.is

Sími 512 8040
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GLIMMER OG ÝKT
AUGNMÁLNING

STJARNA Leikkonan
Berenice Marlohe í
gullbombu á Baftaverðlaunahátíðinni
sem var haldin í Los
Angeles í nóvember.

SILFRUÐ FRÁ
TOPPI TIL TÁAR
Söng- og leikkonan Ninel Conde á
Grammy-verðlaununum um miðjan
nóvember.

VILLT OG TRYLLT Einn dag á ári má algerlega tapa sér í glimmeri og
glans en það er daginn sem gamla árið er kvatt og hinu nýja fagnað.

Þ

ennan dag má ýkja
augnmálninguna
um helming, hafa
túberað hár og jafnvel
setja upp fjaðraskúf og
hatt.
Gull- og silfurlitaðir
glimmerkjólar eru alger
klassík þennan dag og
ekkert að því að fjárfesta í einum slíkum
sem má draga fram
þennan eina dag – ár
eftir ár. Sniðið skiptir ekki öllu. Bara að
kjóllinn glitri.
Slíka kjóla er víða
að finna fyrir jól
og áramót, bæði
splunkunýja og
notaða. Þeir ættu
ekki að fara fram
hjá neinum enda
stirnir á þá úr
órafjarlægð sem
tryggir að eigandinn verður
hvarvetna aðalstjarnan.

KLASSÍSK
Leikkonan Isla
Fisher í klassískum áramótakjól.

EINFALDUR EN EFTIRTEKTARVERÐUR
Sniðið er einfalt en
kjóllinn fer samt ekki
fram hjá neinum. Hér er
leikkonan Kate Bosworth
áramótaleg.

GULLSLEGIN Leikkonan Rosamund
Pike, sem leikur á móti Tom Cruise í
nýjustu mynd hans, Jack Reacher, í
munstruðum og glitrandi gullkjól.

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

Áramótasprengja

-40%

af kjólum og jökkum
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TÍSKUKONA
ÁRSINS

Í FÓTSPOR FORELDRANNA

■ FLOTTUST
Tímaritið Forbes hefur valið
tólf best klæddu konur ársins.
Blaðamaður tímaritsins segir
að þegar Gwyneth Paltrow
gekk eftir rauða dreglinum
í hvíta kjólnum hafi verið
ógleymanlegt augnablik.
Glæsileikinn var algjör þrátt
fyrir að kjóllinn væri með
einföldu sniði. Yfir honum bar
Paltrow síða skikkju í stíl. Það
var hinn frægi hönnuður Tom
Ford sem á heiðurinn af kjólnum. „Að sjá Paltrow í þessum
fallega, hvíta kjól var án efa
tískumóment ársins.“
Í öðru sæti er Beyonce
þegar hún mætti á hátískusýningu Givenchy. Í þriðja sæti
Blake Lively sem leit út eins
og Hollywoodstjarnan Veronica
Lake (f. 1922) í
glamúrdressi sem
hönnuðurinn
Zuhair Murad á heiðurinn af.
Í fjórða sæti
leikkonan
Emma Stone
á frumsýningu The
Amazing
Spiderman
í Lundúnum í því
fimmta
Rooney
Mara í
svörtum
kjól frá
Givenchy.

Hinn tíu ára gamli Romeo Beckham hefur nú fetað í
fótspor foreldra sinna í fyrirsætuheiminum. Hann er
nýjasta stjarnan fyrir vor- og sumartísku Burberry
2013. Móðir hans er þekkt í fyrirsætu- og hönnunarheiminum og það var í gegnum hana sem sonurinn
var valinn í þetta hlutverk.
Christopher Bailey, yfirhönnuður hjá Burberry,
óskaði eftir Romeo í fyrirsætustarfið og foreldrarnir
virðast hafa verið sáttir við það.
Á myndum klæðist drengurinn klassískum
Burberry-frakka, með bindi og með hina frægu köflóttu regnhlíf í hönd.

Romeo er vel greiddur og herramannslegur á
myndunum, sem teknar voru af ljósmyndaranum
Mario Testino. Daily Mail birtir myndirnar og
hafa þær vakið mikla athygli víða um heim, enda
Beckham-fjölskyldan ein sú frægasta í heimi. Hjónin
hafa verið ófeimin að birta myndir af sér með börnum sínum.
Beckham-börnin eru fjögur, þrír drengir og ein
stúlka, sem er ársgömul. David Beckham sjálfur
er fyrirsæta fyrir nærföt undir eigin nafni í H&M.
Fjölskyldan þénar því mikla peninga á fyrirsætubransanum.

Staðurinn - Ræktin

Innritun hafin á janúarnámskeið
Hringdu núna til að tryggja þér pláss!
Rétta leiðin til að breyta um lífsstíl, komast í kjörþyngd og gott form.
8 eða 16 vikna námskeið – 3x í viku – morgun-, dag og
kvöldtímar. TT3 fyrir 16-25 ára.
Sjáðu frábæran árangur haustsins á vefnum!
Æfingakerfi Báru Magnúsdóttur - aðaláherslan lögð á styrk, liðleika og góðan líkamsburð. Aðeins 15 í hóp.
8 eða 16 vikna námskeið 2x í viku – morgun- og síðdegistímar.

NEYÐARGREIÐSLA

S&S

Gamlárskvöld gæti verið versti
tími ársins til að eiga „slæman
hárdag“. Ef klukkan nálgast
óðum miðnætti má alltaf grípa
til „neyðargreiðslunnar“.
Bleyttu allt hárið og berðu í það
froðu eða gel. Skiptu hárinu
í miðju eða vel til hliðar og
greiddu það slétt aftur í hnakkann. Notaðu fíngerða greiðu til
að fá það rennislétt. Ef þú ert
með sítt hár skaltu festa það
saman í tagl neðst
í hnakkanum
með gúmmíteygju. Veiddu
einn lokk innan
úr taglinu og
vefðu honum
utan um teygjuna. Festu hann
svo undir með
spennu.
- Úðaðu yfir
allt með hárlakki og þú ert
til í slaginn.

stutt og strangt

Markvissar æfingar í tækjasal með persónulegri leiðsögn og aðhaldi. Hámark 6 í hóp.Tilvalin leið til að
koma sér í gang! 2 vikna námskeið – 5x í viku.
Heildrænt hug- og heilsuræktarkerfi. Frábær leið til líkamlegrar og andlegrar uppbyggingar.
8 eða 16 vikur – 2x í viku – morgun-, hádegis- og síðdegistímar.
Farið í gegnum röð af yogastöðum í heitum sal. Teygjanleiki vöðvanna aukinn, mikill sviti og vellíðan.
8 vikna námskeið – 2x í víku – kvöldtímar.
Krefjandi æfingakerfi sem miðar að betri líkamsstöðu m.a. með því að styrkja djúpvöðva í kvið og baki
og lengja vöðva. 8 eða 16 vikur – 2x í viku – síðdegistímar.
Líkamsrækt á rólegri nótunum fyrir konur 60 ára og eldri.
8 eða 16 vikna námskeið - 2x í viku - morguntímar.
Opnir tímar með fjölbreytilegri líkamsrækt frá morgni til kvölds 6 daga vikunnar. Þrek, þol, liðleiki,
pallar, kraft yoga, tabata, zumba... eitthvað fyrir alla!
Frábær viðbót fyrir korthafa í opna kerfinu:
Áherslumiðaður árangur - 35 mínútna hádegistímar.

E F L I R a l m a n n a t e n g s l / H N OT S KÓ G U R g r a f í s k h ö n n u n

Þú getur strax byrjað að æfa!
Um leið og þú skráir þig á námskeið og greiðir fyrir það geturðu strax byrjað að sækja tíma í opna kerfinu okkar og tækjasal þar til námskeiðið
hefst. Öllum námskeiðum fylgir frjáls aðgangur að opna kerfinu og tækjasal!

Velkomin í okkar hóp!
Lágmúla 9 • 108 Reykjavík • Sími 581 3730 • Bréfasími 581 3732 • jsb@jsb.is • www.jsb.is
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Öll kínvesk
Fríir rir alla
prufutímar Fy hópa
jóla aldurs
leikfimiogmilli
nýárs

GAMAN Í RÆKTINNI „Líkamsrækt
verður að vera skemmtileg, það nennir
enginn að vera í einhverju leiðinlegu til
lengdar,“ segir Ásthildur Björnsdóttir,
hjúkrunarfræðingur og ÍAK einkaþjálfari.
MYND/STEFÁN

• Heilsu Qi Gong 5000 ára tækni
• Heilsubætandi Tai chi
• Kung Fu í samstafi við
Kínveskan íþrótta háskóla

SKRÁNING

NÚNA!

Skeifan 3j | Sími 553 8282 | www.heilsudrekinn.is
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LÍKAMSRÆKT
VERÐUR AÐ VERA
SKEMMTILEG
GÓÐ HEILSA Skýr markmið skipta máli þegar hugað er að breyttum lífsstíl.
Best er að fara rólega af stað og finna sér skemmtilega líkamsrækt.

gIOXJLU
+LJK7HFK
UDIJH\PDUI\ULUMHSSD
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m hver áramót er fjöldi
Íslendinga farinn að huga
að breyttum lífsstíl á nýju
ári, þá gjarnan í tengslum við
líkamsrækt og breytt mataræði.
Of margir fara hins vegar of
geyst af stað í upphafi og setja
sér óraunhæf markmið. Ásthildur Björnsdóttir, hjúkrunarfræðingur og ÍAK einkaþjálfari,
segir mikilvægt að fara rólega af
stað, finna sér líkamsrækt sem
sé skemmtileg og setja raunhæf
markmið varðandi hreyfingu og
mataræði. „Sá sem hefur ekki
stundað neina líkamsrækt fer
ekki strax 4-5 sinnum í ræktina
fyrstu vikurnar. Þá er betra að
byrja rólega á stuttum göngutúrum eða sundferðum fyrstu

vikurnar. Ef maður þolir það
vel er hægt að íhuga kaup á
líkamsræktarkorti. Auk þess eru
líkamsræktarstöðvar troðfullar
af fólki í janúar og kannski ekki
aðlaðandi staður fyrir þá sem
eru að stíga fyrstu skref sína
þar.“
Ásthildur bendir einnig á að
breytingar á mataræði þurfi að
hugsa á svipaðan hátt. Ekki sé
skynsamlegt að skera alveg á
alla óhollustu heldur gera það
jafnt og þétt. „Einnig skiptir
miklu máli að drekka nóg af vatni
og borða næringarríkt fæði.“
Hún bendir á að mikilvægt
sé að setja sér skýr markmið
og hafa þau helst skrifleg. Í því
sambandi sé gott að setja sér

raunhæft langtímamarkmið sem
síðan er brotið niður í smærri
skammtímamarkmið. Aðalatriðið
sé að markmiðin séu raunhæf
og án allra öfga. Auk þess sé
óvitlaust að leita til fagaðila
svo tryggt sé að rétt skref séu
tekin í upphafi. „Svo er auðvitað
mikilvægt að velja skemmtilega
líkamsrækt. Það hentar ekki
öllum að fara í ræktina. Það
er hægt að synda, labba á fjöll
eða stunda sjálfsvarnaríþróttir.
Aðalatriðið er að finna eitthvað
skemmtilegt. Líkamsrækt verður
að vera skemmtileg, það nennir
enginn að vera í einhverju leiðinlegu til lengdar. Manni á að líða
vel eftir æfinguna og hlakka til
að koma aftur.“

SVIFRYKSMENGUN
Á ÁRAMÓTUM VARASÖM
Nú líður að áramótum og vert
að minna á að á gamlárskvöld
þegar flugeldum er skotið upp
margfaldast svifryksmengun. Í
fyrra mældist svifryksmengun
við Grensás í Reykjavík hvað
hæst á landinu, um 1000
μg/m3, en viðmiðunarmörk
eru 75 μg/m3 . Fyrir þá sem
eru með viðkvæm lungu eða
öndunarfærasýkingar getur
slík mengun valdið töluverðum óþægindum. Þeim er því
ráðlagt að halda sig innandyra
þegar ástandið er hvað verst.
Þá sýna mælingar fyrri ára að
ástandið gangi yfirleitt hratt
yfir. Minnst loftgæði í fyrra
mældust á flestum stöðum um
1 eftir miðnætti. Hægt er að
nálgast rauntímamælingar á
vefslóðinni www.loftgæði.is.

smáauglýsingar

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

Allar smáauglýsingar
vikunnar á visir.is

smaar@frettabladid.is / visir.is

250-499 þús.

BÍLAR &
FARARTÆKI

ÞJÓNUSTA

Spádómar
- NOTAÐIR BÍLAR -

www.bilaland.is

Pípulagnir
FAGLÆRÐIR PÍPARAR
SUBARU Legacy. Árgerð 2007,
ekinn 118 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.
ný tímareim, bíll í góðu standi.
tilboðsverð. 1.890.000. Rnr.320151.

Heimsbílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík
Sími: 5674000
http://heimsbilar.is

FRÁBÆRT EINTAK !!!
Wv Golf IV 1.6 5d sk. 13” ekinn
150þ. beinskiptur nýtt pústkerfi, ný
nagladekk vel þjónustaður.. ásett 450
TILBOÐ 320þ. S.777-3077.

Sendibílar

MAZDA BT-50 DOUBLE CABIN 4WD.
Árgerð 2007,ekinn 206.þ km,dísel,5
gírar,einn eigandi,góð smurbók,er á
staðnum.Verð 2.570.000. Rnr.125817.
Sími:562-1717.

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

HELGI PÍPARI
Hitamál, viðgerðir, endurlagnir,
nýlagnir og allar pípulagnir. S. 8208604 helgipipari@gmail.com

Hreingerningar

Bílaland, B & L
Breiðhöfða og Klétthálsi 11,
110 Rvk.
Sími: 525 8000
www.bilaland.is

KIA Sorento Luxury Dísel Árgerð
6/2012, ekinn 21þ.km, ssk, leður
o.m.fl.. Flott eintak sem er á staðnum!
Verð 6.890þ.kr. Raðnr 133049. Sjá
nánar á www.stora.is

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

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

Húsaviðhald
ÞARFTU AÐ KAUPA EÐA
SELJA BÍL?

Allar stærðir sendibíla. Nýja
Sendibílastöðin sími 568-5000.

Önnur þjónusta

RENAULT Traﬁc Langur. Nýskr. 10/05,
ekinn 111 Þ.KM, dísel, 5 gírar.
Verð 1.290.000. Rnr.151523.

KEYPT
& SELT

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

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

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

Bílar til sölu
500Þ. KR. AFSLÁTTUR
Grand Cherokee limited 5,7 HEMI 4x4,
abs, sóllúga, sjálfskiptur, leður, ný dekk,
eins og nýr, tilboð kr. 1190þ. stgr. S:
899 7909.

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.

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.

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.

OPEL Combo. Nýskr. 10/06, ekinn
124 Þ.KM, dísel, 5 gírar.
Verð 1.380.000 TILLBOÐ
ÐSV
VERÐ
Ð
990.000. 100% VISA/EURO lán
mögulegt. Rnr.270141.

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

ISUZU D-MAX. Nýskr. 08/06, ekinn
114 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur.
Verð 2.290.000. Rnr.151466.

FORD Transit 300m. Nýskr. 06/08,
ekinn 78 Þ.KM, dísel, 5 gírar.
Verð 1.990.000. Rnr.130373.

SMÁPARTAR.IS
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

RENAULT Master millilangur. Nýskr.
07/08, ekinn 90 Þ.KM, dísel, 6 gírar.
Verð 2.490.000. Rnr.151599.

Varahlutir

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.

FLOTTUR !
Landrover Discovery Series II S árg
08/2003 ek 154 þ.km (7 MANNA)
Leður, lúga ny vetrardekk ofl verð
aðeins 1290 þús

RENAULT Traﬁc Langur Háþekja .
Nýskr. 11/07, ekinn 48 Þ.KM, dísel, 5
gírar. Verð 2.190.000. Rnr.151647.

Óskast keypt

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

FORD Focus trend. Árgerð 2006, ekinn
64 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.hiti í
sætum, hraðastilir, nýtt í bremsum,
mjög góð smurbók, nýleg vetrardekk.
tilboðsverð 1.290.000. Rnr.333670.

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

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

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

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.

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

Bjóðum hagstætt verð í töfluskipti.
Straumblik ehf. Löggiltur Rafverktaki.
straumblik@gmail.com

VW Crafter. Nýskr. 09/08, ekinn 161
Þ.KM, dísel, 5 gírar. Verð 2.990.000.
Rnr.151632.

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

TILBOÐ 990.000.-

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

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. S.
663 0746.

RAFVIRKJUN S. 896 6025
Flutningsþrif, Gólfbónun,
Teppahreinsun og Gluggaþvottur.
Gerum verðtilboð. www.
hreingerningar.is S. 772 1450

Garðyrkja

SUZUKI GRAND VITARA 2.0.Árgerð
2004,ekinn 166.þ km, bensín,5
gírar,lítur sérlega vel út,er á staðnum.
Verð áður 1.390.000.- Tilboð 990.000.100 % lán mögulegt. Rnr.320504.Sími
562-1717.

Rafvirkjun

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

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

KOMDU UPPLÝSINGUM UM ÞAÐ SEM ÞÚ
TELUR ÓLÖGLEGT EFNI Á NETINU TIL
RÉTTRA YFIRVALDA
www.saft.is
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Nudd

HEILSA

Geymsluhúsnæði

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

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

Þjónusta

Atvinna óskast

ATVINNA

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

WWW.GEYMSLAEITT.IS

VANTAR ÞIG SMIÐI,
MÚRARA EÐA
JÁRNABINDINGAMENN?

Atvinna í boði

Sér geymslur frá 3.900. 1-17m2.
Aðgangur kl. 8-22 alla daga. Ný
sérhönnuð geymsluhús, upphitað og
vaktað. S: 564-6500

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

GEYMSLUR.COM

HÚSNÆÐI

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

POSZUKUJEMY
rzemieslnikow/osob z
doswiadczeniem w pracy na
budowie
S. 690-4499

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

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

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

GISTIHEIMILI GUESTHOUSE WWW.
LEIGUHERBERGI.IS

Til leigu góð 2ja herb. íbúð,
langtímaleiga, svæði 111. 130þús
per mán. Heppileg Stætó leið til
Háskólans. Tryggingar krafist, ekki
leyfð gæludýr. Íbúin er laus. S. 841
1122.

Við leitum að íslenskumælandi
einstaklingum til úthringinga.
Fjölbreytt verkefni. Vinnutími
10-16.
Uppl. í síma 647-4700 eða
sendið mail á dagvinna@
simstodin.is

TILKYNNINGAR

Einkamál

ÍSLENSK FYRIRTÆKI SEM
STARFAR Í NOREGI.
KVÖLD- OG HELGARVINNA.

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

DAGVINNA - FÖST LAUN &
BÓNUSAR.

Flug

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

LEIGJENDUR, TAKIÐ EFTIR!

Við leitum að öflugu og
skemmtilegu fólki til úthringinga.
Fjölbreytt verkefni, tímakaup og
bónusar. Lágmarksaldur 18 ára.
Hringið í síma 776-7400 eða
sendið mail á kvoldvinna@
simstodin.is

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

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

Þjónustuauglýsingar
Fáðu ókeypis söluverðmat frá fagmönnum
án nokkurra skuldbindinga

Óskar eftir smiðum sem hafa
áhuga á að starfa í Noregi á næsta
ári. Vinsamlegast skráið nafn og
símanúmer á iceland61@gmail.com
Óska eftir vönum járnamönnum. Uppl.
í s. 897 1995.

VERKSTJÓRI
Verkstjóra vantar í lítið frystihús
í Þorlákshöfn, á sama stað vantar
matsmann í saltfisk verkun. Uppl í
síma 8920367

Sími 512 5407
²TSALAN ER HAFIN

Útsalan er haﬁn

WWW. EIGNAVERDMAT.IS

HAMRABORG 20A • KÓPAVOGI 544-4088 • YNJA.IS

Ál hjólapallar / veggjapallar
Veðurnet / Öryggisnet
Áltröppur / stigar

Ál tröppur / Ál stigar
Ál búkkar og ástönd

Sérsmíðum stiga og tröppur ef óskað er

Akralind 8

Akralind 8
www.kvarnir.is

www.kvarnir.is

Sími: 564 6070

(ÎFUM OPNAÈ NÕTT OG
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ST¾ÈI Å $ALBREKKU
KËPAVOGI GAMLA 4OYOTA
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Sveitarfélagið Ölfus

Félagar í Félagi
skipstjórnarmanna

Save the Children á Íslandi

MorGUn
þÁTtuRinn

Almennur félagsfundur verður haldinn
föstudaginn 28. desember kl. 14.00 að Háteigi
A, sal á 4. Hæð Grand Hótels.

Ómar

Félagar fjölmennið
Stjórnin

alLa vIRka
dagA kl. 7

Vegna nýlegrar niðurstöðu úrskurðarnefndar skipulags- og byggingarmála, þarf að auglýsa að nýju skv.
41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 deiliskipulagstillögur, nokkurn fjölda, sem tóku gildi eftir gildistöku
nýrrar skipulagslaga 1. janúar 2011. Deiliskipulagstillögurnar hafa verið auglýstar og samþykktar af
bæjarstjórn Ölfuss, en eru nú auglýstar hér að nýju.
Tillögur eru óbreyttar frá fyrri auglýsingu og afgreiðslu
bæjarstjórnar.
1. Breyting á deiliskipulagi fyrir hafnarsvæðið
í Þorlákshöfn.

Félagar í Félagi
skipstjórnarmanna

Save the Children á Íslandi

Almennur félagsfundur verður í dag ﬁmmtudaginn
27. desember kl. 14.00 á veitingastaðnum Strikinu
Skipagötu 14. Akureyri.
Félagar fjölmennið
Stjórnin

210 Garðabær
Fallegt einbýli á vinsælum stað

Lind
Stefán Jarl
Sölufulltrúi
8929966
stefan@remax.is

Kristján Haukss.
Sölufulltrúi
6961122
kristjan@remax.is

Verð: 65.900.000

Fallegt og mikið endurnýjað einbýlishús með ca. 150 fm palli.
Húsið er 181 fm ásamt 36 fm bílskúr.
Húsið var málað að utan nú í sumar ásamt þaki.
Þetta er fjölskylduvænt hús á frábærum stað í Garðabæ, og búið að endurnýja mikið í húsinu svo sem
rafmagn og mikið af gleri. Dren var endurnýjar fyrir 10-15 árum síðan og eru allar innréttingar og
gólfefni ca. 7-8 ára gamalt.

thorarinn@remax.is

FÉLAGSFUNDUR VM
v é l s t j ó r a

o g
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VM heldur félagsfund í Reykjavík fimmtudaginn 27. desember.
www.saft.is

Útvarps
þátturinn
Snorri með
Orra
frá hádegi
alla virka
daga

REYKJAVÍK
kl.: 17:00 til 19:00
Fundarstaður: Stórhöfði 25, 4 hæð.

DAGSKRÁ:
Málefni vélstjóra á sjó

Nánari upplýsingar á heimasíðu VM, www.vm.is.

VM-FÉLAG VÉLSTJÓRA OG MÁLMTÆKNIMANNA
St ó r h ö f ð a 2 5
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4. Deiliskipulag fyrir Lindarbæ, Árbæ, Ölfusi.
Byggingarreitur A fyrir gróðurhús. Byggingarreitur
B þar sem nú er íbúðarhús og bílgeymsla.
Byggingarreitur C og D fyrir gróðurhús.

7. Deiliskipulag námu í Lambafelli, efnistaka
Árvéla í landi Hjallatorfunnar, Ölfusi.
8. Deiliskipulag námu í Lambafelli, efnistaka
Jarðefnaiðnaðar í afréttarlandi Ölfus.
9. Deiliskipulag fyrir heimaland Ósgerðis, Ölfusi.
10. Deiliskipulag ylræktarvers á iðnaðarlóð vestan
Hellisheiðavirkjunar.
11. Deiliskipulag fyrir skika úr landi Gljúfurs, Ölfusi,
fyrir íbúðarhús.
12. Deiliskipulag fyrir Hvol I. Jörðinni skipt upp í tvo
hluta, jörð 1 og jörð 2, með byggingarreitum.

Deiliskipulag í Sveitarfélaginu Ölfusi.
Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.
5107900

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

F é l a g s

3. Deiliskipulag fyrir athafnasvæði í Þorlákshöfn,
norðan Selvogsbrautar, vestan Unubakka, norður
að götu er nefnd er Svartasker.

6. Deiliskipulag námu í Lambafelli í landi
Breiðabólsstaðar, Ölfusi.

Opið
Hús

Fimmtudaginn 27.Des kl.16.30-17

2. Breyting á deiliskipulagi fyrir hafnarsvæðið
í Þorlákshöfn, fyrir reit merktur 5.3. Breytingin
tekur til svæða sem áður voru staðfest í B-deild
Stjórnartíðinda 2. desember 2008.

5. Deiliskipulag fyrir Stóragerði, Ölfusi, úr landi YtriGrímslækjar. Byggingarreitir eru sýndir innan lands
Stóragerðis, lóðar nr. 1, lóðar nr. 2 og lóðar nr. 3

Stærð: 216,7 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1966
Fasteignamat: 45.700.000
Bílskúr: Já

Smáraflöt 43

ÞÚ BERÐ ÁBYRGÐ
Á ÞVÍ SEM ÞÚ SEGIR
OG GERIR Á NETINU!

Auglýsing um skipulagsmál fyrir
Sveitarfélagið Ölfuss

Vegna nýlegrar niðurstöðu úrskurðarnefndar skipulags- og byggingarmála, þarf að auglýsa að nýju skv.
41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 deiliskipulagstillögur, nokkurn fjölda, sem tóku gildi eftir gildistöku
nýrrar skipulagslaga 1. janúar 2011. Deiliskipulagstillögurnar hafa verið auglýstar og samþykktar af
bæjarstjórn Ölfuss, en eru nú auglýstar hér að nýju.
Tillögur eru óbreyttar frá fyrri auglýsingu og afgreiðslu
bæjarstjórnar.

Deiliskipulag fyrir námavinnslu í Bolaöldum, Ölfusi,
sem byggir á aðalskipulagi staðfestu 3. júlí 2008
fyrir Jósefsdal og Bolaöldur.
Fram kemur í deiliskipulaginu að efnistakan er
áfangaskipt og verður framkvæmdaleyfi gefið út í
samræmi við áfangaskiptingu og frágangsáætlun.
Náman er stækkuð um 29 ha, úr 36 ha í 65 ha.
Mesta hæð sem efnið verður unnið úr er í 320 m
hæð yfir sjávarmáli. Leyfilegt er að nýta námusvæðið
fyrir frístundastarfsemi, s.s. vélhjólaakstursíþróttir og
vélsleðaíþróttir á meðan efnistaka stendur yfir, þó
ekki samtímis. Aðkomuvegur að námunni er
einnig ein helsta leið þeirra sem hyggja á fjallgöngu á
Vífilfell, frá bílastæði við mörk eldra og nýja efnistökusvæðisins.
Jaðarsvæði nýja efnistökusvæðisins verður að lámarki
10 m á breidd. Aðkoma að nýja efnistökusvæðinu
verður um núverandi veg inn í námuna. Ekki verða
leyfðar fleiri aðkomur. Halli vinnugólfs á nýja efnistökusvæðinu verður u.þ.b. 1,5-2,0% frá austri til
vesturs. Tilgangur þess er að hindra grunnvatnssöfnun
á efnistökusvæðinu að vinnslu lokinni. Lámarkshæð
vinnslugólfs á nýja efnistökusvæðinu verður 245 m
yfir sjávarmáli. Lámarkshæð vinnslugólfs á eldra efnistökusvæðinu verður 215 m yfir sjávarmáli. Vinnsla
efnis úr námunni skal fylgja áfangaskiptingu og
vinnsluáætlun sem er hluti deiliskipulagsgagna.
Engar athugasemdir komu við deiliskipulagið á
auglýsignartímanum.
Unnið hefur verið umhverfismat fyrir námusvæðið.
Ofangreindar tillögur liggja frammi til kynningar á
bæjarskrifstofu Ölfuss, Hafnarbergi 1, 815 Þorlákshöfn
á skrifstofutíma, 9-12 og 13-16. Skipulagstillögurnar
eru til kynningar frá 27. desember 2012 til 7. febrúar
2013. Athugasemdir skulu hafa borist til skipulagsog byggingarfulltrúa í síðasta lagi 7. febrúar 2013 og
skulu þær vera skriflegar.
Sigurður Jónsson, skipulags- og byggingarfulltrúi
Svetiarfélagsins Ölfuss.

RÝMING
B-VÖRU SPJALDTÖLVUR
Meðan birgðir endast erum við að rýma
sýningareintök, útlitsgallaða og B-Vöru
spjaldtölvur frá Point of View á hreint út
sagt ótrúlegum verðum, þessar fara hratt!

”

•
•
•
•
•
•
•

með
0x480
kjá

0

7” PlayTab2 frá kr. 7.450
7” ProTab frá kr. 9.450
8” ProTab2XL frá kr. 13.930
10” ProTabXXL frá kr. 18.830
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INTERNET SECURITY 2013
Vírusvörn og öﬂug vírusleitarvél
Enn hraðvirkari McAfee 2013 leitarvél
PC tune-up hraðar vinnslu stýrikerﬁs
Öﬂugur eldveggur ver heimanet
Ver þráðlausa netið gegn árásum
Vörn gegn ruslpósti og Spyware
Aðgangsstýring barna á netinu
Má setja upp á 3 tölvur
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500GB
ÖRSMÁR RIKIKI FLAKKARI
• 500GB LaCie hágæða ﬂakkari
• Höggvarin Gun Metal Black álhýsing
• Heimsins minnsti USB 3.0 ﬂakkari
• Örsmár í lófa og aðeins 176gr.
• PC&Mac öryggis/afritunarhugbúnaður
• Enn meiri hraði á USB 2.0 í PC og Mac
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LaCie Minimus er glæsilegur 2TB USB 3.0
ﬂakkari í höggvörðu burstuðu álhúsi með enn
meiri hraða og sá minnsti sinnar tegundar.
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2TB LaCie hágæða ﬂakkari
Hannaður af hönnunarliði LaCie
Nær hljóðlaus viftulaus hönnun
Sparar orku og slekkur á sér sjálfur
Blár ljósbjarmi aftan á ﬂakkaranum
1-Click afritunarhugbúnaður
Virkar með PC og MAC tölvum
SuperSpeed USB 3.0 / USB 2.0
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16.900

SP 250GB 7.900 • RIKIKI 1TB 15.900
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FYLGIR ÖLLUM PACKARD
BELL FARTÖLVUM MEÐAN
BIRGÐIR ENDAST

AMD A8-4500M Quad Core 2.8GHz Turbo
6GB DDR3 1333MHz vinnsluminni
750GB SATA2 5400RPM diskur
8xDVD SuperMulti DL skrifari
15.6’’ HD LED SLIM Diamond 1366x768
4GB ATI HD7640G DX11 öﬂugur skjákjarni
300Mbps WiFi og 10X hraðara USB 3.0
1.3MP
1
HD 1280x1024 vefmyndavél
Windows 7 Home Premium 64bit
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LV11

Intel Core i3-2370M 2.4GHz Turbo 4xHT
6GB DDR3 1333MHz vinnsluminni
500GB diskur (pláss fyrir auka disk)
8xDVD SuperMulti DL skrifari
17.3’’ HD+ LED SLIM Diamond 1600x900
2GB GeForce GT630M DX11 skjákort
300Mbps WiFi og 10X hraðara USB 3.0
1.3MP HD 1280x1024 vefmyndavél
Windows 7 Home Premium 64bit
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AMD Vision Dual Core E-450 1.65GHz
4GB DDR3 1333MHz vinnsluminni
320GB SATA2 5400RPM diskur
8xDVD SuperMulti DL skrifari
15.6’’ HD LED SLIM Diamond 1366x768
8
512MB ATI HD6320 DX11 skjákjarni
ni
300Mbps WiFi n þráðlaust net
1.3MP HD 1280x1024 vefmyndavél
Windows 7 Home Premium 64bit
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Intel Core i5-3210M 3.1GHz Turbo 4xHT
8GB DDR3 1600MHz vinnsluminni
500GB SATA2 5400RPM diskur
8xDVD SuperMulti DL skrifari
15.6’’ FULL HD LED Anti-Glare 1920x1080
2GB GeForce GT650M leikjaskjákort
300Mbps WiFi, Bluetooth 4.0, USB 3.0
1.3MP HD 720p innbyggð vefmyndavél
Windows 8 64-bit, hlaðið nýjungum
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OPNUNARTÍMAR
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LÁRÉTT
2. mælieining á spennu rafstraums, 6.
í röð, 8. samstæða, 9. greind, 11. ekki
heldur, 12. hlutdeild, 14. krapi, 16.
drykkur, 17. æxlunarkorn, 18. kerald,
20. stefna, 21. glufa.

Jólaandinn í ﬂóðunum
BAKÞANKAR
Friðriku Benónýs

LÓÐRÉTT
1. hvetja, 3. hola, 4. jarðbrú, 5. viður,
7. kurteisi, 10. að, 13. háttur, 15. bata,
16. lítill sopi, 19. frá.
LAUSN

LÁRÉTT: 2. volt, 6. rs, 8. par, 9. vit, 11.
né, 12. aðild, 14. slabb, 16. te, 17. gró,
18. áma, 20. út, 21. rifa.

18

5

LÓÐRÉTT: 1. örva, 3. op, 4. landbrú, 5.
tré, 7. siðsemi, 10. til, 13. lag, 15. bóta,
16. tár, 19. af.

2

1

21
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addington-brautarstöðin í London daginn fyrir Þorláksmessu. Mannmergðin
er gríðarleg og fólk þýtur fram og aftur
með tryllingsglampa í augum í leit að réttum brautarpalli, réttri lest, réttu sæti. Ég
bíð óralengi eftir að komast í miðasjálfsala, kaupi miða til Exeter, finn brautarpall lestarinnar á upplýsingatöflunni
og byrja að rölta í áttina. Það eru
tíu mínútur í brottför og engin
ástæða til að vera með æsing.
Sem ég smeygi mér framhjá
miðaskoðunarmanninum í
hliðinu að brautarpallinum
glymur tilkynning úr
hátalarakerfinu: Vegna flóða
í vesturhluta landsins ganga
engar lestir til Exeter í dag.
Það er ófært.

EFTIR nokkra hringsnún-

Siggi Hlö

Veistu
hver ég
var?

inga, spjall við upplýsingafulltrúa og smá panikkkast
fæ ég að vita að ég geti
tekið lest til Taunton og
vonandi náð rútu þaðan til
Exeter. Ekki kjörástand en
betra en að vera strandaglópur í London og missa af
jólunum. Ég læt mig hafa
það.

LESTIN á brautarpalli
ellefu er svo þéttsetin að
varla er hægt að draga

andann eftir að inn er komið. Fólk stendur
alls staðar þar sem mögulegt er að troða sér
og gangarnir milli sætaraðanna eru ófærir
vegna fólksmergðar. Lukkan er þó með mér
því gömul kona bendir mér á autt sæti við
hlið sér um leið og hún brosir sínu blíðasta.
Ég anda léttar, hlamma mér niður og lestin
mjakast út af stöðinni. Það fer fagnaðaralda um klefann, við komumst heim fyrir jól
hvað sem öllum flóðum líður.

STRESSIÐ virðist hverfa eins og dögg
fyrir sólu um leið og lestin er komin á hreyfingu. Þrátt fyrir troðninginn og óhagstæðar
aðstæður er bros á hverju andliti. Gamlar
konur þakka sínum sæla upphátt og unga
fólkið missir kúlið augnablik, leggur frá
sér snjallsímana og klappar saman lófum
eins og börn. Kátínan gerir fólk meyrt og
fyrr en varir er ung stúlka búin að bjóðast
til að versla fyrir þá sem vilja í veitingavagninum, þar sem nánast ógjörningur er
fyrir breiðfylkingu fólks að komast þangað
í gegnum þyrpinguna í gangveginum. Og
gömlu konurnar blessa hana, allir brosa og
bláókunnugt fólk fellst í faðma. Það eru að
koma jól og í þessum litla lestarvagni líkamnast andi jólanna í öllu sínu veldi. Þegar
við rennum inn á stöðina í Taunton erum
við öll orðin vinir og kveðjumst nærri því
með söknuði. Gamla konan við hliðina á mér
faðmar mig að sér og biður mér allrar blessunar: Hvert sem þú ferð vona ég að gæfan
gangi við hlið þér, segir hún. Ég geri þau orð
hennar að áramótaósk minni til ykkar allra.

MYNDASÖGUR
PONDUS

Eftir Frode Øverli

Nei, handleggurinn er ekki
brotinn! En olnbogaliðurinn er ... hvað kallast það
Í köku!
aftur á læknamáli...

Gleymdu þessu, Jói!
Þessi andskoti er þér
ofviða!
Sjáðu
bara!

Heitasta partýið í bænum!

Laugardaga kl. 16 – 18.30

GELGJAN

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Ég hef
rétt fyrir mér
og þið
hafið rangt
fyrir ykkur

Ókei, ég skal reyna að
útskýra þetta einu
sinni enn...

HANDAN VIÐ HORNIÐ

Eftir Tony Lopes

Já, þú mátt búa
hérna en slæmu
fréttirnar eru þær
að farangurinn þinn
er farinn til helvítis.

BARNALÁN
Hvað eruð
þið að
gera???

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Berja hvorn
annan með
plastkylfum.

Af hverju?

Af hverju ekki?

Það er alltaf
betra að spyrja
stráka að því
hvað þeir eru
að gera, en
aldrei hvers
vegna.

ENNEMM / SÍA / NM55751

VIÐBURÐARÍKT ÁR
Í OKKAR HUGA ER FRÆÐSLA ÓAÐSKILJANLEGUR ÞÁTTUR FAGMENNSKU
VÍB hefur staðið fyrir 92 fræðslufundum sem
yfir 12 þúsund manns hafa sótt eða fylgst með
á vef okkar frá byrjun árs 2011.

Á fundum VÍB hafa innlendir og erlendir
sérfræðingar á sviði efnahagsmála, fjárfestinga
og sparnaðar deilt reynslu sinni, þekkingu og
framtíðarsýn með viðskiptavinum okkar og
almenningi. Upptökur frá fundum okkar eru öllum
aðgengilegar á vib.is/fraedsla/upptokur.

Á nýju ári munum við halda áfram að styðja
fagmennsku í eignastýringu með fræðslu- og
umræðufundum um þá þætti sem skipta
höfuðmáli þegar ákvarðanir eru teknar um
sparnað, fjárfestingar, eignastýringu og
lífeyrismál. Vertu með okkur. Skráðu þig á
boðslista VÍB á www.vib.is/postlisti og taktu
þátt í að skapa vettvang faglegrar umræðu á sviði
eignastýringar, viðskipta og efnahagsmála.

VÍB er eignastýringarþjónusta Íslandsbanka | Kirkjusandi | 155 Reykjavík | Sími 440 4900 | vib@vib.is | www.vib.is |

Finndu okkur á Facebook

FÆST EINNIG
MEÐ DVD Á

54.990

Finlux 22FLHS910
22“ HD örþunntt LED sjónv
ónvarp með 1366x768p
1366x76 upplausn
lausn og
stafræ
sta
frænum
num
m DVB
DV
DVB-T
B-TT m
móttakara. Scart. HDMI. USB teng
ngi
gi. Digi
Digital
tal
Coax. VGA. heyrnartólstengi og CI rauf fyrir afrugla
afruglarakort.
Með 12v - 230v kerfi og hótelstillingu.

VERÐ

49.990

Finlux 32FLY132B
32" HD LCD
32
LCD ssjón
jónvar
varpme
pmeeð 1366x768p upplausn oog sta
staffræ
ænum
m DV
VB-TT
móttakara. Sc
Scart. USB. 2x HDMI. Ci. S-video. S/PDIF
S/PDIF. Digital Coax
Coax.
VGA. Heyrnartólstengi
ólstengi og CI rauf fyrir afruglarakort. Hóte
Hótelstilling.
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Finlux 40FLHY173
Vandað
að 40“ Finlux sjónvarp með háskerpu upplausn, sta
stafrænum
DVBT móttakara
ttakara og tveim USB tengjum. Flott tæki á frábæru
rábæru vverði..

VERÐ
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MEÐ DVD
INNBYGGÐUM
SPILARA

Toshiba 22DL833

Toshiba 32AV933N

22" LED
ED LCD EDGE ssjónvarp
varp með inn
innbyggðum
m DVD
DV DivX
spilara. 3.000.000:1
00.000:1 skerpa. Digital Noise Reduction.
Red on. 3D
3
Digital
al Comb Filter.
Fil
Stafrænn móttakari (DVB-T). Hótelstilling.
telstilling.
USB, 2x HDMI,
HDMI Scart o.fl.

32“ HD LED sjónvarp
varp með 1366x7
1366x768p upplausn
up usn og 12.0
12.000:1
skerpu. Active
ve Vision LCD. Ambient Light Sensor. Wi-Fi Read
Ready.
DVB-T/C
C móttakari. USB 2.0, 2x HDMI, Component, CVBS, DVB Ci,
heyrnartólstengi,
artólstengi, VGA, hljóð inn o.fl. Hótelstilling.
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Finlux 55FLSY985LHC
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dað 55“
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920x1
92
0x1080
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08
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erp uppl
upplausn
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móttakara.
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margmiðlunarspilari.
ðlunarspilari. 2x USB, 4x HDMI oo.fl.
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Philips 32HFL5573D

Philips 42PFL3007T

Philips 46PFL5007T

32” Sma
Smart LED sjó
sjónvarp með Full HD Pixel Plus HD. 400 Hz Perffectt
Motion
otion Rate. NetTV.
NetTV Stafrænn
afrænn DVB-C. DVB-T. DVB-T2 móttakari. 3x
USB. HDMI.
MI. Ethernet. Optical út. VGA & CI rauf. EasyLink o.fl.

42” LCD
LCD Full
F HD 1080p sjón
sjónvarp með 100 Hz Perfect Motion Rate.
Rate
Digital Crystal Clear. LLjósnemi
mi fyrir
f r birtu í rrýminu.
u Stafrænn DVB-C,
DVB-T, DVB-T2 móttakari.
móttaka 3x HDMI, USB tengii og Easy
EasyLink o.fl.

46““ S
Sm
Smart LEED Fullll HD
D 1080p sjónvarp með Pixell Pl
Plus HD
HD.
D
400Hz Perfect M
Motion.
n. Stafrænn móttakari. 3 HDM
HDMI og 3 USB
tengi. Skype
Skyp möguleiki.
ki. Wi-Fi þráðlaus móttakari o.fl.

VERÐ
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129.990

VERÐ
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Panasonic TXP50ST50Y

Panasonic TXL47DT50Y

50" Fullll HD 3D 1080p
10
NeoPlasma
eoPlasma sjónvarp með Vreal 3D. High
g
Contrast
trast Filter. 2000Hz
2000 Focused Field Drive. Intelligent FFrame Creation
PRO. 2D-3D
D bbreyytir. Infinnite Black Pro skerpa
skerpa.
p . Pro 2
24p Sm
mooth Film/
Play Back. VIERA
V
CONNECT
NECT og opinn netvafri.
netvaf Skype möguleiki.
mögule Wi-Fi
þráðlaus sendir. Stafrænn
nn háskerpu
hás
u HDTV DVB-T/T2
D
móttakari. iPhone/
Android App.
pp 2x USB, 3x H
HDMI, CI rauf,, D
DNLA,
A, kor
kortalesari o.fl.

47" Fullll HD 1080p IPS Alpha LED LCD sjónvarp með Vreal 3D. 1600
Hz Back Light Scanning.. Intelligent
ent Frame Cre
Creationn Pro. 2D-3D breytir.
Pro 24pp Smooth Film/Play
Film/P ayy Back.. VIERA Connnect nettengin
nettengingg og opin
p n
netvafri. Þráðlaus Wi-Fi sendir.
send Skype möguleiki.
mög eiki. Stafræ
Stafrænn háskerpu
áske
HDTV DVB-T/T2 móttakari.
óttakar Gervihnattamóttakari.
hnattamó
ri. iPhon
iPhone/Android
Android App.
3x USB, 4x HDMI, DNLA,
A, P
PC tenggi,, korta
kortalesari o.f
o.fl.

VERÐ

299.990

VERÐ

399.990

Panasonic TXL55ET5Y
55"" Full HD 1080p IPS LED sjónvarp með Vreal 3D Engine.
Eng
300 Hz
Back Ligh
g t Sc
Scanning.
g Inttelligent Frame Creation Pr
Pro. Pass
ssive 3D. 2D3D breytir. Pro 24p Smooth
mooth Film/Play
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Back VIERA Connec
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HDTV DVB
DVB-T/T2 móttakari. iPhone/
Android App.
pp 4x HDMI.I. 3x USB. Kortalesari
les o.fl.

VERÐ

499.990
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FÍLHARMÓNÍUSVEIT BERLÍNAR Var án efa
hápunktur tónlistarársins að mati Jónasar Sen,
enda sveitin ein sú rómaðasta í heimi.

GÓÐIR
DAGAR OG
SLÆMIR
Tónlistarárið 2012 var í það heila gróskumikið að mati Jónasar Sen. Harpa hefur
reynst vel og aukið fjölbreytni. Íslenska
óperan átti góða spretti og aðra síðri.
„Hvernig getur hljómsveit, sem er
afsprengi 19. aldarinnar, orðið framsæknari og róttækari? Er það mögulegt?“ Þessi spurning var yfirskrift
Tectonics-tónlistarhátíðarinnar, sem
var haldin í mars. Aðalhljómsveitarstjóri Sinfóníuhljómsveitar Íslands,
Ilan Volkov, átti veg og vanda að
hátíðinni. Í yfirskriftinni kristallaðist markmið hátíðarinnar, sem var að
gera sinfóníuhljómsveitina nútímalegri en hún yfirleitt er. Á Sinfóníutónleikum er venjulega flutt tónlist
eftir gömlu meistarana. Ný tónlist er
oftar en ekki höfð útundan.
Tectonics var mögnuð. Tveir frumkvöðlar voru í öndvegi, Magnús
Blöndal Jóhannsson og John Cage.
Inni á milli var alls konar nútímatónlist, sem kom yfirleitt skemmtilega

Tónlist
2012
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út. Þarna var hún í öðruvísi samhengi en maður á að venjast. Hún var
í umhverfi núlifandi tónskálda sem
hafa farið í gegnum akademískt nám,
og einnig „sjálflærðra“ tónlistarmanna, ef ég má nota svo ónákvæmt
orð. Ólíkir geirar innan nútímatónlistarinnar blönduðust skemmtilega saman; á vissan hátt var hægt
að tala um samruna tónlistarstefna
sem áður hafa verið aðskildar. Fyrir
bragðið skynjaði maður enn betur en
áður hve möguleikar tónlistarinnar í
dag eru margir.
Ilan Volkov, gott og slæmt
Án efa var Tectonics það flottasta
sem kom frá Volkov á árinu, en hann
er greinilega á heimavelli í nútímatónlistinni. Rómantíkin virðist hins
vegar vefjast fyrir honum. Með rómantík á ég fyrst og fremst við tónlist
sem var samin á 19. öldinni og sumpart á upphafsárum aldarinnar sem
leið. Einhverjir leiðinlegustu Sinfóníutónleikar ársins voru þegar Rómeó og
Júlía eftir Berlioz var á dagskránni á
Listahátíð í vor. Þar eru alls konar tilfinningar, sem því miður náðu ekki í
gegn. Litbrigðin vantaði. Hljómsveitin
virkaði eins og hún þyrði ekki að gefa
sig tónlistinni á vald. Það ríkti alger
ládeyða megnið af tónleikunum.
Auðvitað er ekki allt slæmt sem
Volkov hefur gert við eldri tónlist.
En það skortir leikgleði þegar Sinfónían spilar undir hans stjórn. Og
dýpt í túlkunina. Sem er synd, því ég
held að Volkov sé í rauninni mjög fær
tónlistarmaður. Sú listræna sýn sem

Frábær kórtónlist
Nútímatónlistin á Íslandi hefur hingað
til fyrst og fremst átt heima á Myrkum
músíkdögum. Sú tónlistarhátíð hefur
verið skilgreind sem uppskeruhátíð
íslenskra tónskálda. Margt frábært
heyrðist á músíkdögunum í ár. Ekki
síst ný lög á tónleikum með Kammerkór Suðurlands undir stjórn Hilmars
Arnar Agnarssonar. Þarna voru bæði
tilraunakenndar tónsmíðar, og líka einfaldari lög. Gróskan í kórtónlistinni á
Íslandi er greinilega mikil.
Ég fór líka á frábæra kórtónleika
á Skálholtshátíðinni í sumar. Hljómeyki flutti þar tónsmíðar eftir Hafdísi
Bjarnadóttur, sem er mjög vaxandi
tónskáld. Þó verður að segjast að dagskrá Sumartónleikanna í Skálholti í ár
var að flestu öðru leyti ekki sérlega
áhugaverð. Skálholtshátíðin hefur oft
verið merkilegur vettvangur nútímatónlistar. Núna var megnið af áherslunni á endurreisnar- og barokktónlist.
Slíka tónlist er hægt að fá á ótal geisladiskum, oft betur leikna. Líklega spila
peningar þarna inn í. Að panta ný tónverk er ekki ókeypis. Ekki er selt inn
á tónleikana í Skálholti. Hvaðan koma
tekjurnar? Kannski á þetta eftir að
breytast og tónleikagestir verða krafðir
um aðgangseyri í framtíðinni.
Óperan átti misjafna daga
Talandi um sönginn, þá átti Íslenska
óperan bæði góða daga og slæma á

árinu. La boheme eftir Puccini var
glæsileg sýning, mikið sjónarspil. Il
trovatore eftir Verdi var mun síðri. Að
vísu var söngurinn magnaður, en leikgerðin var ekki sannfærandi. Þar sem
ópera er ekkert síður leikhús en tónlist
skiptir það miklu máli.
Ég gaf sýningunni enga sérstaka
dóma – þegar á heildina er litið. Og
ég gat ekki betur séð en að hún fengi
nokkuð blendnar viðtökur hjá kollegum
mínum á öðrum fjölmiðlum. Auglýsingin sem síðan birtist frá Íslensku
óperunni nokkru síðar var því dálítið
einkennileg. Þar var vitnað í okkur
gagnrýnendur, en ummælin slitin úr
samhengi. Útkoman var eins og við
héldum ekki vatni yfir sýningunni. Það
var alls ekki svo. Auðvitað er allt í lagi
að flagga góðum dómum, en það má
ekki vera á kostnað sannleikans.
Í það heila var 2012 gróskumikið ár.
Gaman var að upplifa hversu tónleikar
í Hörpu voru yfirleitt vel sóttir. Harpan
er frábært tónleikahús; eftir að hún var
opnuð hefur fjölbreytnin í tónlistarlífinu aukist til muna. Hápunkturinn
þar í ár var auðvitað tónleikarnir með
Berlínarfílharmóníunni. Það voru stórkostlegir tónleikar.
Ég verð líka að nefna eina tónleika
sem voru ekki í Hörpu, heldur í Gamla
bíói. Þar tróð upp goðsögnin Damo
Suzuki, fyrrum söngvari tilraunarokksveitarinnar Can. Hann flutti tónlist ásamt valinkunnum hljóðfæraleikurum við gömlu myndina Metropolis á
RIFF. Ef það eru einhverjir tónleikar
sem ég sannanlega hélt ekki vatni yfir,
þá voru það þeir.
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Mótettukór Hallgrímskirkju
Alþjóðlega barokksveitin í Den Haag
Stjórnandi: Hörður Áskelsson

ELDBORG, HÖRPU

hann opinberaði með Tectonics bar
þess glöggt vitni. En kannski hefur
hann bara ekki áhuga á rómantík.

29. des. kl. 17: kantötur I-IV
30. des. kl. 17: kantötur I,II,V,VI
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TECTONICS Tónlistarhátíðin þar sem nútímatónlist var höfð í hávegum var

mögnuð, að mati Jónasar. Hér æfa ungir hljóðfæraleikarar verk eftir Charles Ross.

➜ Auglýsingin sem síðan birtist frá Íslensku óperunni nokkru
síðar var því dálítið einkennileg. Þar var vitnað í okkur gagnrýnendur, en ummælin slitin úr samhengi. Útkoman var eins og við
héldum ekki vatni yfir sýningunni. Það var alls ekki svo.

OPIÐ FYRIR UMSÓKNIR
Í LEIKLISTAR- & DANSDEILD

LEIKARABRAUT
Leikarabraut
Þriggja ára leikaranám á bakkalárstigi.
Umsóknarfrestur til 25. janúar 2013.

DIPLOMANÁM
LEIKTÚLKUN
Diplómanám í leiktúlkun
Nýtt eins árs nám í leiktúlkun í samstarﬁ við Þjóðleikhúsið
og Borgarleikhúsið. Námið er 60 eininga viðbótarnám
á meistarastigi og er opið þeim sem lokið hafa BA í leiklist.
Umsóknarfrestur 21. janúar 2013.
Nánari upplýsingar um námsbrautirnar,
inntökuskilyrði og inntökupróf á www.lhi.is

Nám á námsbrautunum fræði & framkvæmd
og samtímadans verður auglýst síðar.
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Hipphopp á
Gamla Gauk

Skuggaleg saga af huldufólki
BÆKUR ★★★★★

Meðlimir hipphoppsveitarinnar The
Welfare Poets koma fram á tónleikum á Gamla Gauknum annað kvöld,
28. desember. Meðlimir sveitarinnar eru þekktir aðgerðarsinnar
sem eiga rætur að rekja til Harlemhverfisins í New York. Að sögn
Megan Horan, sem sér um kynningarmál sveitarinnar, vakti Ísland
athygli þeirra vegna umfjöllunar
um stöðu flóttamanna hér á landi.
„Þeir hafa gaman af því að heimsækja önnur lönd, ræða málin við
heimamenn og kynnast nýjum
menningum. Staða flóttamanna
á Íslandi hefur verið svolítið í
umræðunni upp á síðkastið og þess
vegna kviknaði áhugi þeirra á landinu,“ segir Megan.
Tónlistarmennirnir M.I.C og
Rayzer Sharp sitja ekki auðum
höndum meðan á dvöl þeirra stendur heldur munu taka þátt í opnum
hringborðsumræðum um jafnrétti
sem fram fer í Ráðhúsinu og koma
fram á ljóðakvöldinu Speaking of
Liberation á Hemma og Valda. - sm

Sagan af huldufólkinu á eldfjallaeyjunni
Sigrún Elsa Smáradóttir. Smári Rúnar
Róbertsson myndskreytti.
ÍSLAND, HVAR ER ÞÍN FORNALDARFRÆGÐ

Sagan af huldufólkinu á eldfjallaeyjunni segir frá því hvað gerist
þegar skip stútfullt af mönnum
strandar á eldfjallaeyju, í ríki
huldufólksins. Huldufólkið skelfist að mennirnir taki sér búsetu
á eyjunni, en það hefur heyrt að
menn séu hinar mestu skaðræðisskepnur, höggvi niður tré og jafni
hulduhóla við jörðu. Huldufólkið
reynir að hrekja mennina í burt
en mannfólkið kemst hvergi þar
til skip þess er aftur komið á flot.
Sagan af huldufólkinu á eldfjallaeyjunni hentar vel til upplesturs foreldra fyrir börnin. Textinn sjálfur er flókinn og langur og
börn þyrftu að vera sjö, átta ára
til að spreyta sig sjálf á lestri. Það
hefði mátt fjölga greinaskilum til
að gera textann auðlæsilegri fyrir
börn.
Sumar blaðsíður bókarinnar
hafa flipa. En undir flipunum er
ekki að finna nýjar myndir, heldur sömu myndirnar ásamt texta
og ekki var laust að ég fyndi fyrir
vonbrigðum í stað eftirvæntingar
þegar ég lyfti flipunum. Flipar eru
afskaplega skemmtilegt fyrirbæri
í barnabókum og bestu barnabækurnar nýta sér þá óspart til að
koma lesendum sínum á óvart.
Það sem stendur helst upp úr
í bókinni eru myndskreytingar
Smára Rúnars, sem eru stórglæsilegar. Smári, aðeins tvítugur að

Opið laugard. kl. 10-14

aldri, á framtíðina fyrir sér í listinni. Myndirnar eru gerðar með
blandaðri tækni, bleki, kolum
og vatnslitum. Þær eru unnar í
klippimyndastíl og skuggabrúður, oft gróteskar, stjákla um blaðsíður bókarinnar. Myndirnar eru
drungalegar, hráar og grófar, stílíseraðar og oft skelfilegar, jafnvel allt of skelfilegar fyrir yngstu
börnin. Svört og grá slikja liggur
yfir blaðsíðununum. Rauðar eldsglæringar leiftra í fjöllunum, en
annars sést aðallega bregða fyrir
litbrigðum í fatnaði huldufólksins
og mannfólksins.
Myndskreytingar Smára Rúnars
gera söguna athyglisverðari, en að
sama skapi hættir bókin að höfða
til barna. Köld og svipbrigðalaus
andlit huldufólksins og mannkynsins eru táknræn, en fráhrindandi.
Án myndskreytinganna hefði saga
Sigrúnar verið hefðbundin, barnvæn tvíhyggjusaga þar sem náttúrunni er skeytt upp í andstöðu
við mannkynið, þar sem náttúran er góð og samasemmerki er
sett á milli siðmenningar og eyðileggingar. En myndskreytingar
Smára sprengja út merkingu textans, afhjúpa skuggana í samfélagi
álfanna. Samfélag huldufólksins er
staðnað, völd ganga í erfðir milli
kynslóða og þau hafa átt í aldalöngu stríði við annan kynþátt,
tröllin.
Litríkasti blettur bókarinnar er
rauða hár litla manndrengsins sem
stendur í stafni skipsins og flýr
ofsóknir huldufólksins. Hár hans
endurspeglar eldglæringar landsins, í lokkunum logar sú endurfæðing sem hrakin hefur verið á brott.
Í lok bókar spyr sögumaður
lesendur: Geta menn og huldufólk einhvern tímann lifað í sátt

➜ Það sem stendur helst upp úr í bókinni eru myndskreytingar
Smára Rúnars, sem eru stórglæsilegar.

og samlyndi? Við hin fullorðnu
sem lesum bókina með börnunum okkar og rennum fingrunum
yfir kaldranalegar myndir Smára
gætum svo sem spurt á móti: viljum við mennirnir lifa í sátt og
samlyndi með huldufólkinu?

NIÐURSTAÐA: Huldufólk hrekur
skipbrotsmenn á brott. Mikilfenglegar
myndskreytingar en of skelfilegar
fyrir yngstu lesendurna. Texti flókinn
og hentar börnum sjö ára og eldri.

Brynhildur Heiðar- og Ómarsdóttir

JÓLAVÖRUÚTSALA
GGILDIR
ILD
LDIR TIL
TIL 31.12.12
31 12 12

JÓLAVARA

30-70%
AFSLÁTTUR
www.rumfatalagerinn.is

OPNUNARTÍMI
UM HÁTÍÐIRNAR
Vínbúðirnar á höfuðborgarsvæðinu,
Akureyri, í Reykjanesbæ og á Selfossi
Fimmtudagur 27. desember
Föstudagur 28. desember
Skeifan, Dalvegur og Skútuvogur

kl. 11.00 – 18.00
kl. 11.00 – 19.00
kl. 10.00 – 20.00

Laugardagur 29. desember

kl. 11.00 – 19.00

Sunnudagur 30. desember

LOKAÐ
kl. 09.00 – 14.00

Mánudagur 31. desember
Þriðjudagur 1. janúar (nýársdagur)

LOKAÐ

Nánari upplýsingar um opnunartíma er að finna á vinbudin.is

vinbudin.is
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FREIXENET CORDON NEGRO BRUT ÞYKIR BEST AF VINSÆLUSTU FREYÐIVÍNUNUM Í VÍNBÚÐUNUM
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2,3

1,3

1,0

2-3. SÆTI

4-5. SÆTI

6. SÆTI

8. SÆTI

9-10. SÆTI

SANTERO PROSECCO
CRAZE (ÍTALÍA)

CRISTALINO JAUME SERRA
BRUT (SPÁNN)

HENKELL TROCKEN
(ÞÝSKALAND)

GANCIA ASTI (ÍTALÍA)

PLATINO MOSCATO
(SPÁNN)

„Þetta vín er glærara en Cristalino
Jaume.“ BJARNI

„Fyrsti sopinn var erfiður. Mér bara
brá í bragðlaukunum. Það var mun
minna bragð af öðrum sopanum.“

„Það er besta lyktin af þessu víni en
lyktin er betri en bragðið.“ BJÖRN

„Þið sjáið að þetta er alveg flatt.“
DOMINIQUE

„Þetta er næstum því eins og eplasafi
á litinn.“ LILJA

„Þið finnið að við erum ekki með
sætt vín hér. Hér erum við komin í
betra vín.“ BJARNI

„Þetta er líka ofboðslega sætt.“

„Þetta þykir mér ekki nógu gott.“

BJARNI

BJÖRN

„Mætti maður vera sykursjúkur að
smakka?“ DOMINIQUE

„Þetta er mjög sætt.“ LILJA

„Bólurnar eru öðruvísi hérna,
fíngerðari.“ DOMINIQUE

BJÖRN

„Það kemur svolítið sterkt eftirbragð,
það lifir alveg í munninum á mér.“

„Mér fannst það freyða ofboðslega
mikið.“ BJARNi

BJÖRN

„Mér fannst það svolítið súrt og
beiskt.“ DOMINIQUE

„Þetta er eitthvað sem maður mundi
skála með á miðnætti á gamlárskvöld.“ LILJA

„Þetta er eitthvað
sem maður gæti alveg
drukkið meira en eitt
glas af.“ LILJA

„Þetta skilur ekki mikið eftir sig.“
LILJA
„Bragðið er alveg frekar ómerkilegt.“
DOMINIQUE

„Ef þér finnast sæt vín yfirhöfuð
góð gætir þú kannski drukkið
þetta.“ LILJA

„Þetta er mun betra en
sætu vínin.“ BJÖRN

„Það vantar einhvernveginn allt í
þetta.“ BJARNI
„Ég myndi ekki vilja bjóða upp á
þetta.“ DOMINIQUE

„Ég vil ekki fagna nýju
ári með þessu víni. Og
það er sama sagan:
Það er allt of sætt.“

„Við myndum eiginlega setja sætu vínin á
annan skala.“ LILJA

BJÖRN
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7. SÆTI

9-10. SÆTI

11. SÆTI

JACOB‘S CREEK CHARDONNAY
PINOIT NOIR BRUT (ÁSTRALÍA)

CODORNIU CLASICO
SEMI-SECO (SPÁNN)

TOSTI ASTI (ÍTALÍA)

MARTINI ASTI (ÍTALÍA)

SANTERO MOSCATO
SPUMANTE (ÍTALÍA)

„Það er lítil lykt af þessu.“ BJÖRN

„Þú ert alveg að rugla mig, ég veit
ekkert hvað snýr upp né niður.“ BJARNI

„Það er muskulykt af þessu. Við
erum enn í þessum sætu.“ BJARNI

„Nú ætlar blaðamaðurinn að drepa
okkur. Þetta er líka ógeðslega sætt.“

„Þetta er ekki jafn sætt og sætu vínin
en samt ekki þessi þurra steming
sem var í mótvægi. Er þetta eitthvert
svona tvíeggja sverð?“ BJÖRN

„Þetta er samt besta sæta vínið
sem við höfum drukkið.“ BJÖRN

„Það er rosalega sæt lykt af þessu!
Maður þorir eiginlega ekki að
smakka á því.“ LILJA
„Þetta vín er svo gervilegt.“

„Þetta bragðast bara eins og ódýrara
vín.“ BJARNI

„Það er bragðsterkara en það er sætleiki í því, ekki spurning.“ BJARNI
„Mér finnst þetta æðislegt.“ LILJA
„Þetta er ekki ósvipað og Cristalino
Jaume, bara aðeins sætara.“
DOMINIQUE

„Það er eitthvað svo gott jafnvægi
í þessu víni, það er þétt, gefur góða
fyllingu.“ BJÖRN
„Það er sætara í lyktinni en í
bragðinu.“ DOMINIQUE

„Ég held að þetta fái alveg tvo, sem
er það besta sem við höfum gefið
sætu vínunum.“ LILJA

DOMINIQUE

„Getur verið að sætan sé einhvernveginn ferskari?“ BJÖRN

„Þetta vín er of súrt.“ BJARNI

LILJA

„Þetta er svolítið sérstakt því það
verður fyrst sætt en svo kemur mikil
og góð sýra á eftir.“ DOMINIQUE

„Ég myndi vilja setja jarðarber út í
og borða ávexti með.“ DOMINIQUE

LILJA

„Það er eiginlega engin lykt af því,
ekkert eftirbragð og tvískipt bragð.“

„Þetta er óákveðið vín.“ BJÖRN

„Þetta er eiginlega alveg ódrekkandi.“ LILJA
„Þetta er eins og að drekka íssósu.“
„Þetta gæti alveg verið gott út á ís.“
BJÖRN

LILJA

„Það vantar allt bragðið í vínið
og allan persónuleika. Það vantar
nánast allt. Þetta eru bara sætar
loftbólur.“ DOMINIQUE
„Þetta fær bara ekki að vera með.“
BJÖRN

„Má gefa þessu núll í einkunn?“ LILJA

Þurru vínin eru betri en þau sætu
Álitsgjafar Fréttablaðsins voru sammála
um að þurr freyðivín henti betur í áramótapartíið heldur en sæt freyðivín.
Birgir Þór
Harðarson
birgirh@frettabladid.is

N

ýju ári er gaman að
fagna með fjölskyldu og
vinum. Freyðivín hafa
þá oft reynst skemmtilegur stemningsauki
þegar horft er á
áramótaskaupið og flugeldasýningu
alþýðunnar á eftir.
Fréttablaðið fékk fjóra einstaklinga til að dæma mest seldu freyðivínin í Vínbúðunum.
„Ég held að sæt vín eigi ekki mikið
upp á pallborðið hér,“ sagði Bjarni
Freyr og voru meðdómarar hans
sammála um það. Dominique benti
á að sætu vínin hentuðu hugsanlega
betur á sumrin en svona yfir hávetur.
„Maður er einhvern veginn meira
stilltur inn á þung vín á þessum árstíma,“ sagði Björn Þór.
Það varð úr að dómnefndin valdi
þurrt vín frá Spáni það besta af þeim
vínum sem smökkuð voru, Freixenet
Cordon Negro Brut.

4,4

1. SÆTI
FREIXENET CORDON
NEGRO BRUT (SPÁNN)
„Ég held ég megi segja
ykkur að mesti þrýstingurinn var í þessari flösku.“
BLAÐAMAÐUR

„Það verður þá einfalt að
„poppa“ þetta.“ LILJA
„Maður getur andað
þessu að sér án þess að
fá tannskemmdir.“ LILJA

NÝJU ÁRI FAGNAÐ Dómnefnd Fréttablaðsins var sammála um að sætu vínin væru mun verri en þurru vínin.

Dómnefndin talaði jafnvel um að ekki væri hægt að bera þetta tvennt saman.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

„Þarna erum við að tala
saman.“ BJARNI
„Þetta hreinsar alveg
bragðlaukana.“ DOMINIQUE

DÓMARARNIR FJÓRIR

AÐFERÐIN

„Mjög góður fyrsti sopinn.“

Björn Þór Sigbjörnsson, blaðamaður.
Lilja Nótt Þrastardóttir, leikkona.
Dominique Plédel, eigandi Vínskólans og
vínsérfræðingur.
Bjarni Freyr Kristjánsson, þjónn og vínsérfræðingur.

Smökkunin var svokallað blindsmakk; Dómararnir
vissu ekki hvaða tegund þeir voru beðnir um að
dæma fyrr en allar tegundir höfðu verið smakkaðar. Röð tegundanna ofan í dómendur var handahófskennd. Hver dómari gaf hverri tegund einkunn
frá 1 upp í 5. Meðaltal einkunnanna var svo reiknað
til að komast að niðurstöðu.

BJÖRN

„Það skilur eftir sig gott
bragð. Þetta er vín sem
maður gæti drukkið bara
eitt og sér.“ BJARNI

HEIMABÍÓ
Í EINUM HÁTALARA

Einfaldlega tengt og spilað. Soundbar heimabíó með
HARMAN Display Surround tækni og Bluetooth tengingu
JBL Cinema SB200 er alhliða heimabíókerfi í einum hátalara sem streymir tónlist úr símanum gegnum Bluetooth og bætir stórkostlega
hljómflutning fyrir sjónvarpstækið. Þetta er einföld og þægileg lausn og hægt að stýra tækinu með sjónvarpsfjarstýringunni. JBL Cinema
SB200 heimabíókerfið er hannað til að sóma sér vel með flatskjám og er tilvalið fyrir þá sem vilja yfirburða hljómgæði með kröftugum
bassa í tæki sem fer lítið fyrir og er einfalt í uppsetningu. Tækið byggir á einstakri tækni HARMAN Display Surround og er með innbyggðri
Dolby-Digital kóðun, analog og optical stafræna innganga auk bass boost. Bluetooth tengingin gefur svo kost á að streyma tónlist beint
frá snjallsíma eða hvaða tæki sem er með Bluteooth þráðlaust yfir í tækið.

HELSTU KOSTIR

•
•
•
•

Getur notað sömu fjarstýringu og sjónvarpið
Þráðlaus Bluetooth tenging
Harman Display Surround tækni
Einfalt í uppsetningu

JBL Cinema SB200

VERÐ

59.990

IS
.
M
S
RAFTÆKJAVERSLUN • SÍÐUMÚLA 2 • SÍMI 568 9090 • WWW.SM.IS

EINFALDLEGA
Valette foie gras
Anda
Andalifur m/fíkjum 90gr
Anda
alifrakæfa
m/pa
apriku 90gr
• Anda
alifrakæfa 90gr
• Anda
aﬁta 300gr
•
•

Paté
í úrvali

Kokkur humarkraftur

Reyktur
y
& graﬁnn
g
lax

matreiddu hina fullkomnu hum
marsúpu

í úrvali

Aðalréttir

Þýsk
Þý
k pekingönd
ki ö d

Hangikjöt

Hátíðarlambalæri
H
átíðarlambalæri

frosin 2,6 kg.

að skagﬁrskri hefð

léttreykt með bláberjum og einiberjum

Gulrótarkaka
þriggja hæða
þ
æða

Cheesecake
Ch
k F
Factory
t

Vanilluís með brownieskökum, karamellusósu
og Bourbon vanillu

Súkkulaðimús
með kókos og
rommi

Heit súkkulaðikaka
með mjúkri miðju

Silkimjúk
súkkulaðimús með
hindberjum

ekta amerískar ostakökur

Skyrterta
vinsælasta Fabrikku
skyrtertan í heiminum!

Edwardss bökur
sælkerabökur 5 teg.
sælkerabö

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
amb
• Sveitapaté
• Graﬁnn nautavöðvi
• Taðreykt lambainnralæri

Frosnir sniglar
í hvítlaukssmjöri

Valette
Reykt andarrbringa
ga

«HWWDHLQDVDQQ

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

D

SALT
MINNI

Hagkaups
H
k
Hamborgarhryggur
H
b
h

Ferskur íslenskur kalkúnn

sérvalinn af fagmönnum úr nýju hráefni

Smjörsprautað kalkúnaskip
tilbúið
ð beint í ofninn!

Eftirréttir

Ostakaka að hætti Jóa Fe
el

Soja & kókosís

með appelsínusúkkulaði

ffrábær
áb mjólkurlaus
jólk l
ís

Debic Parfait
fait
gerðu þinn eigin
ís eða íste
ertu

Debic
Créme Brulée
auðvelt og gott
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Nicotinell
með 15%
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Við hlustum og ráðleggjum þér
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Topp tíu stjörnur sem
komu til Íslands 2012
Fjölmargar erlendar stjörnur heimsóttu Ísland á árinu sem er að líða. Flestar
tengdust þær Hollywood-myndunum sem voru teknar hér upp.

TOM CRUISE

BAR REFAELI

KATIE HOLMES

Tökur á framtíðarmyndinni
Oblivion með Tom Cruise í aðalhlutverki fóru fram hér á landi í
sumar. Cruise gisti í Reykjavík en
flaug norður á land í kvikmyndatökurnar með þyrlu.

Ofurfyrirsætan og fyrrverandi
kærasta leikarans Leonardo
DiCaprio kom hingað í sumar sem
gestadómari í Germany‘s Next
Top Model. Hún hitti forsetafrúna
Dorrit Moussaieff á meðan á dvöl
hennar stóð.

Þáverandi eiginkona Cruise kom
óvænt í heimsókn til mannsins síns
ásamt Suri dóttur þeirra. Hjónin
röltu saman um miðbæ Reykjavíkur á blíðviðrisdegi um miðjan
júní en skömmu síðar sótti Holmes
óvænt um skilnað.

RUSSELL CROWE
Lék aðalhlutverkið í stórmyndinni Noah sem var
tekin upp hérlendis. Á
Menningarnótt spilaði
hann á útitónleikum
X-ins þar sem söngkonan Patti Smith steig
óvænt með honum á svið.

EMMA WATSON
Harry Potter-leikkonan
fór með hlutverk í Noah
og notaði einnig tækifærið og fór í hljóðver
með tónlistarmanninum
Ólafi Arnalds.

LADY GAGA
Poppdívan kom hingað í
október til að taka á móti
friðarverðlaum úr sjóði
Yoko Ono og John Lennon.
Hún lenti með einkaþotu á Reykjavíkurflugvelli ásamt tíu
manna fylgdarliði og fór svo af
landi brott um
kvöldið.

CHRIS HEMSWORTH
Framhaldsmyndin Thor 2
var tekin upp á Íslandi í október og að sjálfsögðu var aðalleikarinn Chris Hemsworth
á staðnum. Tökur fóru meðal
annars fram í Dómadal við
Landmannalaugar.
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ANTHONY HOPKINS
Leikarinn sem fékk Óskarinn fyrir að leika mannætuna
Hannibal Lecter fór með
hlutverk Metúsalems, afa
Nóa, í stórmynd leikstjórans
Darrens Aronofsky.

BEN STILLER
Lék í haust í mynd sinni The Secret Life of Walter Mitty. Tökur fóru meðal
annars fram í Grundarfirði, Borgarnesi og í Stykkishólmi, þar sem hann
lét mála ráðhús bæjarins svart fyrir tökurnar.
Austurveri
Domus Medica
Firði
Glerártorgi
Glæsibæ
JL-húsinu
Keflavík
Kringlunni
Selfossi
Vestmannaeyjum

Allar tegundir, allir styrkleikar
og allar pakkningastærðir.

JENNIFER CONNELLY
Sást rölta um Laugaveginn ásamt
manni sínum Paul Bettany. Bæði
léku þau í Noah.

46 | MENNING |

Bílstjóraþjónustan
sló í gegn

JÓLAMYND2012

JÓLAMYND 2012
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Þegar líður að árslokum er gaman að líta yﬁr farinn veg og rýna í árið sem brátt
er að baki. Fréttablaðið tók saman vinsælustu dægurmálafréttir ársins 2012, en
frétt um bílstjóraþjónustu fyrir ölvaða var vinsælasta dægurfrétt ársins.
NAOMI WATTS
TILNEFND TIL GOLDEN GLOBE VERÐLAUNA

„LIFE OF PI ER
TÖFRUM LÍKUST”

BESTA LEIKKONA Í AÐALHLUTVERKI

-V.J.V.,
VJJ V SVART
SVARTHÖFÐI.IS
HÖFÐI
Ö ISIS

100/100
„Ógnvænlega vel gerð.“

100/100

„LIFE OF PI ER

„Fer beint í efsta sæti yﬁr þær myndir
sem fólk verður að sjá á árinu.“

MIKIL BÍÓVEISLA
OG EKTA JÓLAMYND,
FALLEG OG UP
UPPLÍFGANDI
UPPLÍ
LÍFGA
GAND
N “
-H.S.S., MBL



STÓRKOSTLEG
ÆVINTRÝRAMYND
FYRIR ALLA
FJÖLSKYLDUNA

FRÁÁ ÞÞEIM
E IIM
M SÖM
SÖMU
UO
OG
G
FÆR
FÆ
ÆRÐU
Ð OKK
OKKUR
URR
O
OG
Í 2D OG 3D MEÐ
ÍSLENSKU TALI

2

1

JÓLATEIKNIMYNDIN Í ÁR!
ÁLFABAKKA
HOBBIT: UNEXPECTED 3D KL. 1 - 4:30 - 8 - 11:30
HOBBIT: UNEXPECTED KL. 4 -6 - 10
HOBBIT: UNEXPECTED VIP KL. 1 - 4:30 - 8 - 10:30
KL. 5:50 - 8 - 10:30
THE IMPOSSIBLE

EGILSHÖLL
HOBBIT:UNEXPECTED 3D KL.1-4:30- 7-8-10:20-11:20
HOBBIT: UNEXPECTED KL. 3:40

LIFE OF PI 3D KL. 3- 5:20 - 8 - 10:40
THE IMPOSSIBLE KL. 5:30 - 8 - 10:30
SAMMY 2 ÍSLTAL3D
KL. 1
SAMMY 2 ÍSLTAL
KL. 3:20
RISE OF GUARDIANS ÍSLTAL3D KL. 1
WRECK-IT RALPH ÍSLTAL3D
KL. 1

VIP

KL. 1:30 - 3:40 - 5:50
SAMMY 2 ÍSLTAL
KL. 1:30
SAMMY 2 ÍSLTAL3D
KL. 8 - 10:10
RED DAWN
RISE OF GUARDIANS ÍSLTALI3D KL. 1:30 - 3:40
RISE OF GUARDIANS ÍSLTALI KL. 3:40
RISE OF THE GUARDIANS ENSTALI KL. 8:20
WRECK-IT RALPH ÍSL. TALI KL. 1:30
KL. 10:30
ARGO
KEFLAVÍK

HOBBIT: UNEXPECTED JOURNEY
THE IMPOSSIBLE
RISE OF THE GUARDIANS ÍSLTAL3D
SAMMY 2 ÍSLTAL

Skutla bílunum heim fyrir ölvaða fólkið (desember)
Félagarnir Ómar Þröstur Hjaltason og Kristinn Sævar Magnússon stofnuðu
fyrirtækið Keyrðu mig heim, sem sérhæfir sig í bílstjóraþjónustu fyrir ölvaða.
Fyrirtækið er með bílstjóra á sínum snærum sem sækja samkvæmisljón í
bæinn og skutla þeim heim á þeirra eigin bíl.

KL. 4 - 8
KL. 8 - 10:20
KL. 1:30
KL. 2 - 4- 6

AKUREYRI

THE IMPOSSIBLE
KL. 8 - 10:20
KL. 8 - 10:20
RED DAWN
RISE OF THE GUARDIANS ÍSLTAL3D KL. 2 - 4
RISE OF THE GUARDIANS ENSTAL KL. 6
SAMMY 2 ÍSLTAL
KL. 2 - 4 - 6

LOKAÐ
- V.J.V., SVARTHÖFÐI.IS

3

Knattspyrnuhetjan Arnar
Gunnlaugsson og leikkonan
Michaela Conlin felldu hugi
saman þegar leikkonan
heimsótti Ísland í nóvember
2011. Parið kynntist í
gegnum Ásdísi Rán og eyddi
áramótunum saman. Conlin
er þekktust fyrir að leika í
sjónvarpsþáttunum Bones.

Fjölmiðlamaðurinn Sölvi
Tryggvason tók inn töflu
af samheitalyfi Rohypnol
í rannsóknarskyni fyrir
þátt sinn Málið. þátturinn
fjallaði um nauðgunarlyf
og var sýndur á Skjá einum
mánudaginn í mars.

Leoncie sendi Tobbu
Marínósdóttir tóninn vegna
pistils sem hún skrifaði á
bloggsíðu sína um tónleika
þeirrar fyrrnefndu á Gauki
á Stöng í lok janúar. Tobba
kvartaði undan því hversu
seint Leoncie steig á sviðið,
ásökunum sem Leoncie
vísaði alfarið á bug.

7

Heiðar keypti 100
milljóna hús (ágúst)
Fótboltamaðurinn Heiðar
Helguson keypti hús á
Sunnuvegi. Fréttablaðið
hafði heimildir fyrir því að
eignin kostaði um 100 milljónir króna.

ÍSLENSKT TAL
5%

THE HOBBIT 3D KL. 1 (TILBOÐ) - 3.40 - 4.30
- 7 - 8 - 10.20 - 11.20 12
THE HOBBIT 3D LÚXUS KL. 1 - 4.30 - 8 - 11.20
LIFE OF PI 3D KL. 1 (TILB.) - 5.15 - 8 - 10.45 10
LIFE OF PI
KL. 5.15 - 8 - 10.45 10
GOÐSAGNIRNAR FIMM KL. 1 (TILBOÐ) - 3.10 7
KL. 1 (TILBOÐ) - 3 L
NIKO 2

HÁSKÓLABÍÓ

NÁNAR Á MIÐI.IS

5%

THE HOBBIT 3D KL. 3.20 (TILB.) - 5.40 - 6.40 - 9 - 10 12
LIFE OF PI 3D KL. 3.15 (TILBOÐ) - 6 - 9
10
SILVER LININGS PLAYBOOK KL. 3 (TILBOÐ) - 6
16
CLOUD ATLAS
KL. 9
16
NIKO 2
KL. 3 (TILBOÐ)
L

BORGARBÍÓ

6. Kynlífsórar kvenna
aukast (mars)
Frétt sem greindi frá því að
nýjar rannsóknir hefðu leitt
í ljós að kynlífsórar kvenna
aukast í kringum þann tíma
tíðahringsins þegar egglos
á sér stað.

Voru skíthræddir um
að bardaginn yrði
blásinn af (október)

STÓRMYNDIN SEM ALLIR HAFA BEÐIÐ EFTIR

-H.V.A., FBL

6

5. Leoncie svarar
Tobbu Marínós
(febrúar)

BESTA MYND
BESTI LEIKSTJÓRI

-S.G.S., MBL

5

Sölvi Tryggva tók
inn nauðgunarlyf
(febrúar)

-T.V., SÉÐ OG HEYRT

-H.S.S., MBL

4

Arnar Gunnlaugs kolféll fyrir bandarískri
leikkonu (janúar)

GOLDEN GLOBE TILNEFNINGAR m.a.

GLERAUGU SELD SÉR

Tónlistarmaðurinn og knattspyrnukappinn Jón Ragnar Jónsson landaði
plötusamningi við Sony eftir að hann
heillaði útgáfustjórann og X Factordómarann L.A. Reid.

KRINGLUNNI NÚMERUÐ SÆTI

LIFE OF PI 3D
KL. 5:20 - 8 - 10:40
THE IMPOSSIBLE KL. 5:30 - 8 - 10:30
RISE OF GUARDIANS ÍSLTAL3D KL.1:30-3:40-5:50
RISE OF THE GUARDIANS ÍSLTAL KL. 1 - 3:10
WRECK-IT RALPH ÍSLTAL KL. 1 - 3:10
PLAYING FOR KEEPS KL. 8
SKYFALL
KL. 10:10

TRYGGÐU ÞÉR MIÐA Á

SMÁRABÍÓ

Uppgötvaður af L.A. Reid
og kominn á samning hjá
Sony (nóvember)

Jón Viðar Arnþórsson veitti
Gunnari Nelson skurð á
andlit þegar þeir tóku létta
æfingu fyrir fyrsta UFCbardaga Gunnars. Samkvæmt
reglum UFC mega keppendur ekki vera með
skurð í andliti þegar í
bardagann er komið og
óttaðist Jón Viðar að
hann væri
búinn að
eyðileggja
allt fyrir
félaga sínum.
Svo reyndist þó ekki
8
vera.

9

10

Engin kvöð að þykjast Óþekkjanleg í hlutvera ástfanginn (júlí) verki Hildar Lífar í
Skaupinu (janúar)
Elmar Johnson lék kærasta
Þórunnar Antoníu Magnúsdóttur í myndbandi við So
High af nýrri plötu hennar.
Elmar sagði tengingu hafa
myndast auðveldlega milli
þeirra og að það hafi ekki
verið nein kvöð að þykjast
vera ástfanginn af henni.

Leikkonan Anna Gunndís
Guðmundsdóttir, eða Dunda,
sló í gegn sem glamúrgellan
Hildur Líf í Áramótaskaupinu
í fyrra.

NÁNAR Á MIÐI.IS

THE HOBBIT 3D KL. 3.20 (TILBOÐ) - 6.30 - 10
L
LIFE OF PI 3D KL. 3.20 (TILBOÐ) - 5.40 - 8 - 10.30 10

Miðasala og nánari upplýsingar

GLEDILEG
JÓL

SÝND Í 3D
OG í 3D(48 ramma)

MEÐ STUÐNINGI REYKJAVÍKURBORGAR OG KVIKMYNDAMIÐSTÖÐVAR ÍSLANDS  Miðasala: 412 7711  Hverﬁsgata 54 Rvík  www.bioparadis.is  Hluti af Europa Cinemas

STÓRMYNDIN SEM ALLIR HAFA BEÐIÐ EFTIR!

LAUGARÁSBÍÓ

Sýningartímar

FIMMTUDAGUR:  CHICKEN WITH PLUMS (14) 18:00, 20:00,
22:00  TAKE THIS WALTZ (14) 17:40, 20:00, 22:20  WADJDA
(L) 18:00, 20:00, 22:00  SAFETY NOT GUARANTEED (L) 18:00
 SEARCHING FOR SUGAR MAN (L) 22:00  DJÚPIÐ (L) (ENG.
SUBS.) 20:00

THE HOBBIT 3D (48 ramma) 2, 6, 10

Tilboð í bíó. Gildir á allar sýningar merktar með rauðu.

THE HOBBIT 3D

4, 7.30, 11

LIFE OF PI 3D

5.30, 8, 10.30

RISE OF THE GUARDIANS 3D

2

NIKO 2

2

BÍÓ PARADÍS KLÚBBURINN: bioparadis.is/klubburinn
SKÓLANEMAR: 25% AFSLÁTTUR GEGN FRAMVÍSUN SKÍRTEINIS!
SAMI AFSLÁTTUR FYRIR ÖRYRKJA OG ELDRI BORGARA.

Jólamyndin 2012

NAOMI WATTS
TILNEFND TIL GOLDEN GLOBE VERÐLAUNA
BESTA LEIKKONA Í AÐALHLUTVERKI

100/100
„Ógnvænlega vel gerð.“

100/100

„Fer beint í efsta sæti yﬁr þær myndir
sem fólk verður að sjá á árinu.“

Komin í bíó

100/100

„Einstaklega raunveruleg stórslysamynd,
sem lætur engan ósnortinn“
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Alfreð tók markametið af Pétri
Alfreð Finnbogason skoraði 34 mörk í opinberum leikjum á alþjóðlegum vettvangi á árinu 2012, ﬂeiri en nokkur annar íslenskur
knattspyrnumaður í sögunni. Pétur Pétursson var búinn að eiga metið í 33 ár, en hann skoraði 32 mörk fyrir Feyenoord árið 1979.
FÓTBOLTI Alfreð Finnbogason hefur átt magnað ár
sem lauk með viðeigandi hætti þegar hann tryggði
Heerenveen sigur í síðasta leik liðsins fyrir jólafrí.
Alfreð var þarna að skora sitt fjórtánda mark í
hollensku deildinni á tímabilinu en hafði áður rofið
tíu marka múrinn hjá sænska liðinu Helsingborg
og skorað eitt að auki fyrir Lokeren í belgísku
deildinni.
Mörkin hans urðu því alls 34 á árinu 2012; hann
skoraði 32 mörk fyrir þrjú félög í þremur löndum
að viðbættum þeim tveimur sem hann skoraði fyrir
íslenska landsliðið.
Ekki hefur verið haldið úti tölfræði yfir mörk
íslenskra knattspyrnumanna á einu almanaksári
en Fréttablaðið hefur nú komist að því að Alfreð
hafi í raun bætt með þessu 33 ára gamalt markamet
Péturs Péturssonar.
Árið 1979 var Pétur á tuttugasta aldursári og á
sínu fyrsta og öðru tímabili með hollenska félaginu
Feyenoord. Pétur skoraði alls 32 mörk í 45 leikjum
með Feyenoord á árinu 1979 og við lok þess var
hann í hópi markahæstu manna Evrópu.
Alfreð er á 23. aldursári og skoraði alls 34 mörk í
48 leikum, þar af 32 mörk í 42 leikjum fyrir félagslið sín.
Pétur kom til hollenska félagsins eftir magnað
tímabil með Skagamönnum 1978 þar sem hann
skoraði 24 mörk í deild (19) og bikar (5). Hann lék
sinn fyrsta leik með Feyenoord í október 1978 og
náði að skora tvö mörk áður en deildin fór í vetrarfrí.
Þegar deildin fór aftur í gang eftir vetrarfríið var íslenski glókollurinn kominn inn í hlutina.
Hann skoraði reyndar ekki í fjórum fyrstu leikjunum en lék betur og betur með hverjum leik og
fór síðan að raða inn mörkum á lokakaflanum, þar
sem hann var meðal annars með tíu mörk í ellefu
leikjum.
Pétur spilaði ekki síðasta leik tímabilsins, þar
sem hann var í eldlínunni með landsliðinu á sama
tíma. Pétur spilaði fjóra landsleiki þetta ár en tókst
ekki að skora. Það eru einmitt landsliðsmörkin tvö
hjá Alfreð sem skila honum upp fyrir Pétur því þeir
félagar skoruðu jafnmörk fyrir félög sín á þessum
miklu markaárum sínum.
Pétur kom reyndar til Íslands í lok júlí 1979 og
skoraði þá 6 mörk í 4 leikjum á móti ÍA, ÍBV og KA
en mörk í vináttuleikjum teljast ekki með enda er
hér um að ræða mörk í opinberum leikjum á alþjóðlegum vettvangi. Að sama skapi eru ekki tekin
mörk í íslensku deildinni en það væri vissulega efni
í aðra samantekt.
Pétur hóf tímabilið 1979-80 á því að setja met
sem stendur enn í Hollandi þegar hann skoraði í
átta fyrstu deildarleikjunum. Snillingar eins og
Romario, Ronaldo, Marco van Basten og Ruud van
Nistelrooy náðu aldrei að ógna Íslendingnum.
Pétur skoraði alls 22 mörk í fyrstu 24 leikjum
tímabilsins í öllum keppnum og var markahæsti
leikmaður hollensku deildarinnar í árslok með 16
mörk í 17 leikjum en endaði tímabilið í 2. sætinu
með 23 mörk í 33 leikjum. Hann meiddist illa á hné
í sjötta leik tímabilið eftir og náði aldrei að komast
í sama markaform og hann var í þetta magnaða
tímabil fyrir 33 árum.
Hér á síðunni má sjá samanburð á afrekum
þeirra Alfreðs og Péturs en það verður gaman að
sjá hvernig Alfreð tekst upp fyrir framan mark
andstæðinganna þegar árið 2013 er runnið í garð.

Mörk Péturs 1979 Mörk Alfreðs 2012
Deildarleikir: 34 leikir / 26 mörk
Bikarleikir: 1/2
Evrópuleikir: 6/4
Landsleikir: 4/0
Samtals: 45/32
Fyrir Feyenoord: 41/32
Fyrir Ísland: 4/0

L E I Ð

Fyrir Lokeren: 2/1
Fyrir Helsingborg: 22/13
Fyrir Heerenveen: 18/18
Fyrir Ísland: 6/2

Mörk Péturs eftir mánuðum Mörk Alfreðs eftir mánuðum
JANÚAR 0 MÖRK
FEBRÚAR 0 MÖRK
MARS 0 MÖRK
APRÍL 5 MÖRK
JÚNÍ 0 MÖRK
JÚLÍ 0 MÖRK
ÁGÚST 5 MÖRK
SEPTEMBER 5 MÖRK
OKTÓBER 8 MÖRK
NÓVEMBER 3 MÖRK
DESEMBER 1 MARK

ooj@frettabladid.is

Á

Deildarleikir: 35 leikir / 27 mörk
Bikarleikir: 3/4
Evrópuleikir: 4/1
Landsleikir: 6/2
Samtals: 48/34

T I L

Ú T L A N D A

OPTICAL STUDIO
FRÍHÖFN LEIFSSTÖÐ
Verslaðu á hagstæðara verði í okkar fullbúnu
gleraugnaverslun á fríhafnarsvæðinu í Leifsstöð

ALLT AÐ 50% ÓDÝRARI
EN SAMBÆRILEG VARA Á MEGINLANDI EVRÓPU
Sjónmælingar (tímapantanir):
Optical Studio Smáralind, s. 528 8500 og Optical Studio Keflavík, s. 4213811

0 MÖRK JANÚAR
1 MARK FEBRÚAR
3 MÖRK MARS
2 MÖRK APRÍL
0 MÖRK JÚNÍ
5 MÖRK JÚLÍ
3 MÖRK ÁGÚST
8 MÖRK SEPTEMBER
5 MÖRK OKTÓBER
2 MÖRK NÓVEMBER
4 MÖRK DESEMBER

NÝTT

UPPGÖTVAÐU NÝJAN BRAGÐHEIM SENSEO
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ÚRSLIT

SIGURMÖRK MANCHESTER UNITED Í VETUR

ENSKA ÚRVALSDEILDIN
EVERTON - WIGAN

2-1

1-0 Leon Osman (52.), 2-0 Phil Jagielka (77.), 2-1
Arouna Koné (82.).

FULHAM - SOUTHAMPTON

1-1

1-0 Dimitar Berbatov (8.) 1-1 R. Lambert (85.).

MANCHESTER UNITED - NEWCASTLE 4-3
0-1 James Perch (4.), 1-1 Jonny Evans (25.), 1-2
sjálfsmark Jonny Evans (30.), 2-2 Patrice Evra
(58.), 2-3 Papiss Cissé (68.), 3-3 Robin van Persie
(71.), 4-3 Javier Hernández (90.).

NORWICH - CHELSEA
QPR - WEST BROM

1-2

0-1 Chris Brunt (29.), 0-2 Sjálfsmark Robert
Green (50.), 1-2 Djibril Cisse (68.).

READING - SWANSEA
SUNDERLAND - MANCHESTER CITY

0-0
1-0

1-0 Adam Johnson (53.).

ASTON VILLA - TOTTENHAM

0-4

0-1 Jermain Defoe (58.), 0-2 Gareth Bale (61.),
0-3 Gareth Bale (73.), 0-4 Gareth Bale (84.).

STAÐA EFSTU LIÐA Í DEILDINNI
19
19
18
19
19
19
18

15
11
10
10
8
10
8

1
6
5
3
9
3
6

28. nóvember 1-0 sigur á West Ham
Robin van Persie á 1. mínútu

23. september 2-1 sigur á Liverpool
Robin van Persie á 81. mínútu

1. desember 4-3 sigur á Reading
Robin van Persie á 34. mínútu

28. október 3-2 sigur á Chelsea
Javier Hernandez á 72. mínútu

9. desember 3-2 sigur á Manchester City
Robin van Persie á 90. mínútu

10. nóvember 3-2 sigur á Aston Villa
Javier Hernandez á 87. mínútu

26. desember 4-3 sigur á Newcastle
Javier Hernandez á 90. mínútu

Robin van
Persie
5 sigurmörk

Javier Hernandez
3 sigurmörk

0-1

0-1 Juan Mata (39.).

Man. United
Man. City
Chelsea
Tottenham
Everton
WBA
Arsenal

2. september 3-2 sigur á Southampton
Robin van Persie á 90.+2 mínútu

3
2
3
6
2
6
4

48-28
34-16
37-17
34-25
32-23
28-23
32-18

46
39
35
33
33
33
30

Aron hetja Cardiff
Aron Einar Gunnarsson kom inn á sem
varamaður og skoraði
sigurmark Cardiff í
2-1 sigri á Crystal
Palace í ensku
b-deildinni í
gær, en sigurinn
færði liðinu
fimm stiga forskot. Aron kom
inn á í hálfleik og skoraði
sigurmarkið á 73.
mínútu með skalla
eftir stoðsendingu frá
Craig Bellamy. Þetta er
í fjórða sinn í vetur sem
Aron skorar eftir að hafa
byrjað leikinn á bekknum.

Sjö stiga forysta hjá United
Manchester United vann 4-3 sigur á Newcastle þrátt fyrir að lenda þrisvar undir og Man. City tapaði á sama
tíma fyrir Sunderland. Gareth Bale skoraði þrennu í sigri Tottenham, þar af eitt eftir stoðsendingu frá Gylfa.
FÓTBOLTI Annar dagur jóla var

góður fyrir Manchester United,
sem er komið með sjö stiga forskot á toppnum eftir úrslit 19.
umferðinnar í gær. United vann
enn einn endurkomusigurinn
á sama tíma og nágrannarnir í
City töpuðu fyrir Sunderland.
Chelsea, Tottenham, Everton og
West Brom unnu öll sína leiki og
gefa ekkert eftir í baráttunni um
að halda sér meðal fjögurra efstu
liðanna. „Desember er alltaf
mikilvægur mánuður. Við töpuðum tveimur stigum á móti Swansea en bættum fyrir það í dag.
Þetta var sönn meistaraframmistaða,“ sagði Sir Alex Ferguson
eftir 4-3 sigur á Newcastle í gær.
Newcastle komst þrisvar sinnum
yfir í leiknum en United jafnaði
í öll skiptin og Javier Hernández skoraði síðan sigurmarkið
á 90. mínútu. Þetta var áttunda
sigurmark United-liðsins í deildinni og enn einn leikurinn þar
sem liðið kemur til baka. United
hefur nú náð í 24 stig í leikjum
þar sem liðið hefur lent undir í
fyrstu 19 umferðunum.
Adam Johnson, fyrrum leikmaður Manchester City, skoraði

sigurmark Sunderland á móti
sínum gömlu félögum og City
er nú aðeins fjórum stigum á
Chelsea, sem vann 1-0 sigur á
Norwich City þökk sé sigurmarki
Spánverjans Juan Mata.
„Þeir unnu bæði Manchester
United og Arsenal og þetta var
því erfiður leikur. Ég er mjög
ánægður með frammistöðuna og
liðið er farið að sýna karakter,“
sagði Rafa Benitez, stjóri Chelsea.
„Það alltaf sama sagan hjá
okkur á móti Sunderland. Ætli
við sleppum því ekki að koma
hingað á næsta ári en við megum
samt ekki gleyma því að við
töpuðum hérna á síðasta tímabili en unnum samt titilinn,“
sagði Roberto Mancini, stjóri
Manchester City.
Tottenham-maðurinn Gareth
Bale var maður dagsins, en hann
skoraði þrennu í seinni hálfleik
þegar Tottenham vann 4-0 útisigur á Aston Villa. Gylfi Þór
Sigurðsson kom inn á sem varamaður ellefu mínútum fyrir
leikslok og lagði upp síðasta
mark Bales fimm mínútum síðar.
ooj@frettabladid.is

ÞRENNAN Í HÖFN Gareth Bale fagnar hér þriðja og síðasta marki sínu á móti Aston

Villa, en það kom eftir stoðsendingu frá Gylfa Þór Sigurðssyni.

NORDICPHOTOS/GETTY

NÝTT SENSEO KAFFI OG NÝTT KAKÓ
EKKI ÞARF LENGUR AUKA KAKÓ HÖLDU
SENSEO
CLASSIC KAFFI OG
TVÖ SENSEO GLÖS FYLGJA

FRÁBÆRT ÚRVAL AF LJÚFFENGU GÆÐA KAFFI
ER FÁANLEGT FYRIR SENSEO VÉLARNAR

ht.is
UMBOÐSMENN UM LAND ALLT

HAFNARGÖTU 90 REYKJANESBÆ S: 414 1740 • EYRARVEGI 21 SELFOSSI S: 480 3700 • GARÐARSBRAUT 18A HÚSAVÍK S: 464 1600 • GLERÁRGÖTU 30 AKUREYRI S: 460 3380 • KAUPVANGI 6 EGILSSTÖÐUM S: 414 1735 • SUÐURLANDSBRAUT 26 REYKJAVÍK S: 569 1500

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

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

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

KIA SPORTAGE - 11. 2005
&LJOOLN4KÈMGTLJQUVS
7FS§

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

SUBARU LEGACY - 12. 2006
&LJOOLNt4KÈMGTLJQUVS
7FS§

RENAULT MEGANE BERLINE - 02. 2007
&LJOOLN#FJOTLJQUVS
7FS§

SSANGYONG MUSSO SPORT - 5. 2005
&LJOOLN4KÈMGTLJQUVS
7FS§

'03%&4$"1&9-4"8% - 04. 2004
&LJOOLNt4KÈMGTLJQUVS
7FS§

#JSUNF¥GZSJSWBSBVNQSFOUWJMMVSPHNZOEBWÐYM

Tilboð 1.190.000.-

Tilboð 1.090.000.-

Tilboð 990.000.-

Tilboð 890.000.-

Tilboð 1.090.000.-

Tilboð 990.000.-

Tilboð 2.190.000.-

Tilboð 1.490.000.-

Tilboð 990.000.-

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

'MVHFMEBQBLLJGZMHJSFLLJNF¥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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DAGSKRÁ

FM 92,4/93,5

Í KVÖLD

Stöð 2 kl. 20.10
The Amazing Race
Sextánda þáttaröðin af The Amazing Race
hefur göngu sína á Stöð 2 í kvöld. Þessir
skemmtilegu þættir hafa hlotið Emmy-verðlaunin sem besta raunveruleikaþáttaröð í
sjónvarpi í níu af þeim tíu skiptum sem þau
verðlaun hafa verið veitt. Kynnir þáttarins hefur átta sinnum hlotið Emmyverðlaunin sem besti þáttastjórnandi í
raunveruleikaþætti. Í þessari þáttaröð
koma heimsækja keppendur meðal
annars Síle, Argentínu, Þýskaland,
Frakkland og Kína. Ellefu tveggja
manna lið mæta sem fyrr til leiks og
öll lið eru skipuð pörum sem eiga sér
einhverja forsögu.

Body of Proof II
RÚV KL. 21.10 Dana Delany leikur
hér meinafræðinginn Megan Hunt.
Sú á það til að fara eigin leiðir í
starﬁ stað þess að fylgja settum
reglum og lendir iðulega í vandræðum vegna þess. Jeni Ryan leikur
yﬁrmann Megan en þeim er ekki
alltaf vel hvor við aðra.

It‘s Complicated

The World Is Not
Enough
SKJÁR 1 KL. 22.00 Pierce Brosnan
snýr hér aftur sem 007-töffarinn
James Bond. Hann kemst á snoðir
um að alþjóðlegur hryðjuverkamaður ætli að ráðast á heiminn með
kjarnavopnum og að sjálfsögðu er
það í höndum okkar manns að bjarga
heiminum frá glötun, enn einu sinni.

METACRITIC
56/100

6,9

51%

STÖÐ 2 KL. 13.25 Meryl Streep og
Alex Baldwin leika hjónin fyrrverandi
Jane og Jake. Þegar þau hittast í útskrift sonar síns kviknar í gömlum
glæðum og áður en þau vita af er
Jake farinn að halda framhjá ungri
konu sinni með þeirri fyrrverandi.
Jane er þó ekki viss hvað hún vill
og er með Adam, leikinn af Steve
Martin, í takinu líka.

6,3

56%

6,6

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 Litla flugan 11.00 Fréttir 11.03 Samfélagið í
nærmynd 12.02 Hádegisútvarp 12.20 Hádegisfréttir
12.45 Veðurfregnir 13.00 Guð blessi ykkur öll! 14.00
Fréttir 14.03 Fyrsti organistinn - 200 ára minning
Péturs Guðjohnsen 15.00 Fréttir 15.03 Smásaga:
Heldurðu að ég hafi aldrei átt móður? 15.25
Jólakort frá einum 16.00 Síðdegisfréttir 16.05 Til
allra átta 16.45 Lesandi vikunnar 17.00 Fréttir
17.03 Draumleikur: Á hundrað ára ártíð August
Strindberg 18.00 Spegillinn 18.50 Veðurfregnir
19.00 Tónlistarkvöld Útvarpsins: Fílharmóníusveit
Berlínar í Hörpu 22.00 Fréttir 22.05 Veðurfregnir
22.10 Orð kvöldsins 22.15 Útvarpsperlur: Aldrei að
skilja nemandann eftir einan 23.05 Með vísnasöng
00.00 Fréttir 00.05 Næturútvarp Rásar 1

SKJÁREINN

STÖÐ 2
08.00 Morgunstundin okkar

07.00 Barnatími Stöðvar 2

07.00 Þýskaland: Flensburg - Kiel

17.00 Simpson-fjölskyldan (2:22)

06.00 Pepsi MAX tónlist

10.35 Hollywood-hundur með

08.05 Malcolm in the Middle (18:22)

16.15 Meistaradeild Evrópu: Chelsea

17.25 Íslenski listinn

08.00 Rachael Ray (e)

- Nordsjælland
18.00 Þýskaland: Flensburg - Kiel
19.25 KPMG mótið Skemmtilegur
þáttur um mótið þar sem úrvalslið Reykjavíkur mætir úrvalsliði
landsbyggðarinnar í bráðfjörugu móti í
anda Ryder-bikarsins.
20.25 Spænski boltinn: Barcelona Real Madrid
22.05 UFC in Nottingham Útsending
frá fyrsta bardaga Gunnars Nelson innan
UFC-samtakanna í blönduðum bardagalistum.

17.50 Sjáðu

08.45 Dr. Phil (e)

18.15 Gossip Girl (12:25) Þættir byggð-

09.35 Pepsi MAX tónlist

hvolpa (Beverly Hills Chihuahua II) Ofdekraður smáhundur í Hollywood eignast hvolpa.
12.00 Hin útvöldu (1:2) (De udvalgte)
Heimildarmynd í tveimur hlutum um
umsækjendur um nám í Konunglega
danska listdansskólanum.
13.00 Kingdom lögmaður (1:6) (e)
13.50 Ár með sænsku konungsfjölskyldunni (Året med kongefamilien)
14.50 Tónleikakvöld (BBC Proms
2011: Last Night of the Proms) (e)
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Stundin okkar (8:31)
18.25 Dýraspítalinn (4:10)
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Kastljós
20.35 Framandi og freistandi 3 (1:9)
Í þessari nýju syrpu heldur Yesmine Olsson áfram að kenna okkur framandi og
freistandi matreiðslu.
21.10 Sönnunargögn (15:16) (Body of
Proof II) Atriði í þáttunum eru ekki við
hæfi ungra barna.
22.00 Glæpahneigð - Grunsamleg
hegðun (3:13) (Criminal Minds: Suspect
Behaviour) Bandarísk þáttaröð um rannsóknarsveit innan Alríkislögreglunnar og
glímu hennar við glæpamenn. Atriði í
þáttunum eru ekki við hæfi barna.
22.45 Downton Abbey (6:9) (e)
23.35 Byssurnar í Navarone (The
Guns of Navarone) Myndin frá 1961,
byggð á sögu eftir Alistair MacLean og
segir frá sveit breskra hermanna sem er
send inn í hernám Þjóðverja í Grikklandi
til að eyðileggja fallbyssuhreiður.
02.05 Kastljós (e)
03.00 Dagskrárlok

08.30 Ellen (67:170)
09.15 Bold and the Beautiful
09.35 Doctors (50:175)
10.15 White Collar (13:16)
11.00 Who Do You Think You Are?

(5:7)
11.45 Man vs. Wild (14:15)
12.35 Nágrannar
13.00 Better With You (9:22)
13.25 It’s Complicated
15.20 Evrópski draumurinn (2:6)
16.05 Bardagauppgjörið
16.30 Histeria!
16.50 Bold and the Beautiful

07.00 Man. Utd - Newcastle

17.10 Nágrannar

11.05 Sunderland - Man. City

17.35 Ellen (68:170)

12.45 Everton - Wigan

18.23 Veður

14.30 Fulham - Southampton

18.30 Fréttir Stöðvar 2

16.10 Aston Villa - Tottenham

18.47 Íþróttir

17.50 Sunnudagsmessan

18.54 Ísland í dag

19.05 Premier League Review Show

19.11 Veður

20.00 PL Classic Matches: Man. Uni-

19.20 The Big Bang Theory (16:23)
19.45 The Middle (7:24)
20.10 The Amazing Race (1:12)
20.55 NCIS (3:24) Áttunda þáttaröð
þessara vinsælu spennuþátta og fjallar
um sérsveit lögreglumanna í Washington og rannsakar glæpi tengda hernum
eða hermönnum á einn eða annan hátt.
Verkefnin sem Jethro Gibbs og félagar
þurfa að glíma við eru orðin bæði flóknari og hættulegri.
21.45 Person of Interest (10:23) Fyrrverandi leigumorðingi hjá CIA og dularfullur vísindamaður leiða saman hesta
sína með það að markmiði að koma í
veg fyrir glæpi í New York-fylki. Þættirnir
koma úr smiðju J.J. Abrams.

11.10 Christmas Cottage

22.30 Breaking Bad (4:13)

12.55 The Holiday

23.20 Homeland (12:12)

15.10 Hetjur Valhallar– Þór

00.15 The Gambler, The Girl and the

ted - Middlesbrough, 1996
20.30 Premier League World
21.00 Premier League Review Show
22.00 Football League Show 2012/13
22.30 Norwich - Chelsea
00.10 Stoke - Liverpool

ir á samnefndum metsölubókum og
fjalla um líf ungra, fordekraðra krakka
sem búa á Manhattan í New York.
19.00 Friends (24:24) Það er komið að
lokaþætti þessarar þáttaraðar en það er
nóg um að vera þar sem þeim vinunum
fer fjölgandi.
19.25 Simpson-fjölskyldan (6:23)
Hómer fagnar nýtilkomnum blómabarnaarfi sínum.
19.50 How I Met Your Mother (1:24)
Í þessari fjórðu seríu fáum við að kynnast enn betur vinunum Barney, Ted,
Marshall, Lily og Robin.
20.15 Suburgatory (20:22) Ný gamanþáttaröð um raunir unglingsstúlku sem
er ósátt við flutning úr borg í úthverfi,
þar sem mannlífið er talsvert ólíkt því
sem hún á að venjast.
20.40 Pretty Little Liars (20:25)
Bandarísk þáttaröð um fjórar vinkonur
sem búa yfir stóru leyndarmáli.
21.25 Eastwick (1:13) Þáttaröð um
þrjár konur í bænum Eastwick sem fá
óvænta og dularfulla krafta frá manni
sem er ekki allur þar sem hann er séður.
22.10 Suburgatory (20:22)
22.35 Pretty Little Liars (20:25)
23.20 Eastwick (1:13)
00.05 Tónlistarmyndbönd frá Popptíví

20.00 Will & Grace (24:24) (e)
20.25 Happy Endings (9:22) Hrapallegur misskilningur verður til þess að
húshjálpin fær fullt umslag af peningum
og þarf vinahópurinn að taka á honum
stóra sínum til að ná því til baka.
20.50 30 Rock (19:22) Deilur eru uppi
um hvort það borgi sig að senda út hin
vinsæla þátt í beinni útsendingu eður ei.
21.15 House (15:23) Þetta er síðasta
þáttaröðin um snillinginn sérvitra
House. Fyrrverandi hermaður sem
kærður hefur verið fyrir landráð neitar læknishjálp nema herinn uppljóstri
leyndarmáli úr fortíðinni.
22.00 The World is Not Enough

19.45 Strákarnir

02.10 Excused

20.15 Stelpurnar (10:20)

02.35 Happy Endings (9:22) (e)

08.50 Doddi litli og Eyrnastór

20.40 Ríkið (10:10)

03.00 Pepsi MAX tónlist

09.00 UKI

21.05 Fóstbræður

09.10 Elías

21.40 Það var lagið

09.25 Strumparnir

22.40 Friends (21:24)

09.45 Latibær (5:18)

23.05 Strákarnir
23.35 Stelpurnar (10:20)

10.35 Histeria!

00.00 Ríkið (10:10)

20.35 Hetjur Valhallar– Þór

03.10 It’s Complicated

11.00 Stöð 2 Krakkar - barnatími

00.25 Fóstbræður

22.00 The Help

05.10 The Big Bang Theory (16:23)

17.00 Villingarnir

02.20 Crank: High Voltage

05.35 Fréttir og Ísland í dag

17.20 Ofurmennið

FI043813

19.35 America‘s Funniest Home
Videos (18:48) (e)

08.25 Svampur Sveinsson

01.40 To Be Fat Like Me

FÍTON / SÍA

19.10 The Office (8:27) (e)

19.00 Ellen (68:170)

18.20 The Holiday

17.45 Njósnaskólinn (5:13)

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1

18.20 Ringer (17:22) (e)

08.00 Könnuðurinn Dóra

18.15 Doctors (100:175)

Gunslinger

FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

17.30 Dr. Phil

07.00 Barnatími Stöðvar 2

16.35 Christmas Cottage

ÚTVARP

16.45 Rachael Ray

00.10 The Silence of the Lambs
Spennumynd frá árinu 1991 með
stórleikurunum Jodie Foster og Anthony Hopkins sem bæði hlutu Óskarsverðlaun fyrir leik sinn. FBI-fulltrúinn
Clarice Starling leitar raðmorðingjans
Buffalo Bill sem hefur unun af því að
húðfletta konur. Til að reyna að skilja
hvernig svona ódæðismenn hugsa leitar Clarice til annars raðmorðingja,
Hannibal Lecter. Bönnuð börnum.

10.10 Ofurhundurinn Krypto

03.55 The Help

14.50 The Voice (15:15) (e)

FM 95,7 FM957
FM 96,3 FM Suðurland

FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið

06.00 ESPN America 08.05 Ryder Cup Official
Film 1995 09.00 Ryder Cup 2010 (3:4) 13.15
Ryder Cup 2010 (4:4) 19.25 US Open 2012 (2:4)
01.00 ESPN America

00.55 Það var lagið
01.55 Friends (21:24)
02.20 Tónlistarmyndbönd frá Popp-

tíví
FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga

20.00 Hrafnaþing 21.00 Auðlindakista 21.30
Jólatónlist

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

Tristan Garner spilar afmælissönginn
Óli Geir byrjaði sem barþjónn þegar hann var átján ára en fagnar nú ﬁmm ára afmæli agent.is

„Það eru gamanþættirnir Arrested
Development.“
Helga Þórey Jónsdóttir, kvikmyndafræðingur.

„Þetta byrjaði bara sem fíflagangur en nú eru komin fimm ár
og við höfum haldið fjölda viðburða, sjáum núna um bókanir
fyrir fimmtán skemmtistaði um
landið og höfum verið að flytja inn
hvern stóra plötusnúðinn á fætur
öðrum,“ segir partípinninn Óli
Geir hjá Agent.is.
Agent.is heldur upp á fimm ára
afmæli sitt um þessar mundir og
segir Óli Geir þessi ár hafa verið
frábær. „Þetta þróaðist út frá því
að ég var að vinna sem barþjónn
á skemmtistað þegar ég var átján

ára. Eitt kvöldið var plötusnúðurinn veikur svo ég hljóp í skarðið. Það gekk svo vel að ég fór að
spila oftar og var svo gerður að
skemmtanastjóra þar. Síðan fór ég
að spila á fleiri stöðum og áður en
ég vissi af var ég farinn að skipuleggja alls konar partí úti um allt
og þannig byrjaði ferillinn,“ rifjar
Óli Geir upp.
Í tilefni afmælisins ákvað Óli
Geir að gefa sjálfum sér góða
afmælisgjöf og flytja til landsins
sinn uppáhalds plötusnúð, Tristan
Garner. Sá mætir í afmælisteitið

29. desember og spilar afmælissönginn. „Svo er aldrei að vita
nema hann taki fleiri lög líka,“
segir Óli Geir og hlær. Tristan
Garner er franskur plötusnúður
sem hefur notið gríðarlegra vinsælda um allan heim á undanförnum árum. Auk hans kemur
fjöldi íslenskra listamanna fram
þetta kvöld. „Margir af þessum
gaurum sem hafa verið að spila á
mínum viðburðum ætla að koma
og taka lagið,“ segir Óli Geir og
nefnir sem dæmi Erp Eyvindarson, Steinda Jr. og hljómsveitina

ÓLI GEIR Fagnar fimm ára afmæli

Agent.is.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Úlfur Úlfur. „Við ætlum að enda
árið með stæl. Þetta verður magnað,“ segir hann að lokum.
- trs

ÁRAMÓTAHUMAR
VERÐSAMANBURÐUR!
Þessi raketta kostaði

6.500 kr. hún gefur ánægju í um
það bil 20 sek.

1 kg af úrvals Humarhölum
kostar 3.900 kr.kg.

Ef þið kaupið ﬂugelda endilega
styrkið Björgunarsveitirnar
eða íþróttafélögin

Gefur ánægju fyrir 5-6 manneskjur
í c.a. 30-60 mínútur.
1 kg. dugir fyrir 2-3 manneskjur
í aðalrétt eða 5-6 í forrétt.

OPIÐ
Fimmtudag
Föstudag
Laugardag

7-18.30
10-18

HUMAR

7 - 18.30
Sunnudag
Gamlársdag

12-17
7-13

Stærð 24-30

Smár Humar.

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

HUMAR

Stærð 7-12

Stór humar.

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

Skelﬂettur humar
Humar án skeljar.
Fullhreinsaður, lausfrystur og ﬂottur,
tilbúinn í hvað sem er.

HUMAR

Stærð 18-24

Millistærð af humri.

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

Humarsoð
100% soð af
humarskeljum.
Flott uppskrift á boxinu.

Ferskar
Hollenskar ostrur
lenda föstudag

Fiskikóngurinn • Sogavegi 3 • sími 587 7755

Nú er Létt Bylgjan
jólastöðin þín

Ljúf og þægileg jólatónlist
alla daga til jóla

SIRKUS Í MÝRINA Max Dager, Ilmur Dögg Gísladóttir og Kristín Scheving skipuleggja sirkuslistahátíðina VOL.CAN.O sem fram

fer í Vatnsmýrinni næsta sumar.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Sirkusþorp rís
í Vatnsmýrinni
Sirkushátíð fer fram í Vatnsmýrinni næsta sumar. Fjögur tjöld verða reist í námunda við Háskóla Íslands. Norræna húsið skipuleggur hátíðina ásamt ﬂeirum.
„Nú sitjum við með fjall af
umsóknum víðs vegar að úr heiminum. Við vissum að sirkussenan
væri sterk alþjóðlega en áttum alls
ekki von á þessum mikla áhuga.
Þegar við erum búin að fara í
gegnum umsóknirnar verðum við
með rjómann að því sem er að gerast í „nýja sirkusnum“ svokallaða,
það er alveg ljóst,“ útskýrir Kristín Scheving, verkefnastjóri VOL.
CA N.O sirkuslistahátíðarinnar sem fram fer í Vatnsmýrinni
næsta sumar. Norræna húsið
stendur að hátíðinni ásamt Cirkus
Xanti frá Noregi og Cirkus Cirkör
frá Svíþjóð.
Kristín hefur unnið að skipulagningu hátíðarinnar frá því í

sumar og segir það hafa komið
sér á óvart hversu lifandi sirkussenan á Norðurlöndunum er. Hún
segir hugtakið „nýsirkus“ notað
til aðgreiningar frá hinum hefðbundna sirkus þar sem dýr voru í
aðalhlutverki. Í nýsirkus er áherslan hins vegar á mannslíkamanum.
Max Dager, forstjóri Norræna
hússins, var einn af stofnendum
Cirkus Cirkör og er hugmyndin
að sirkuslistahátíðinni frá honum
komin. „Ég hef fylgst með norrænu sirkussenunni í áratugi og
ferðast með Cirkus Cirkör um
allan heim. Eitt af markmiðum
Cirkus Cirkör er að sanna að allt
er mögulegt og það gerum við
með því að blanda saman meira og

minna öllum listformum og storka
þyngdarlögmálinu með fífldjarfri
ástríðu,“ segir Dager.
Að sögn Kristínar hafa um hundrað umsóknir borist og nú tekur
við hið vandasama verk að velja
bestu atriðin úr fjölmennum hópi
umsækjenda. Fjögur tjöld verða
reist í Vatnsmýrinni fyrir hátíðina og verður hið stærsta um þrettán metrar að hæð. „Það er í mörg
horn að líta og sem betur fer nýt
ég liðsinnis fagfólks við verkið.
En það stefnir allt í frábæra fjölskylduhátíð,“ segir hún að lokum.
Um þessar mundir eru í boði miðar
á sýningu Cirkus Cirkör, Wear it
like a crown, á sérstöku jólaverði,
eða 3.990 krónur miðinn.
- sm

Brýtur matprjóna með rassinum
Bandaríska kraftakonan Mama Lou kemur fram með Fullorðinssirkus í Iðnó.
„Ég hlakka mikið til og þykir gaman að fá að taka þátt
í uppbyggingu sirkuslista hér á Íslandi,“ segir bandaríska búrleskukraftakonan Mama Lou, sem verður sérstakur gestur Fullorðinssirkussins Skinnsemi á tveimur
sýningum í Iðnó í kvöld og annað kvöld. Einnig kemur
Eyrún Ævarsdóttir fram með sirkusnum við þessi tilefni, en hún stundar nám við hinn virta Codarts-sirkuslistaskóla í Rotterdam í Hollandi þessi misserin.
Mama Lou kom til Íslands um miðjan desember og
hefur notið jólanna á heimili sirkusstjórans Lee Nelson.
Hún segist kunna vel við íslenskar jólahefðir og bragðaði meðal annars á kæstri skötu á Þorláksmessu eins
og lög gera ráð fyrir. „Skatan var hræðileg. Ég var
með magapínu í tvo klukkutíma eftir að ég borðaði
hana, en ég er samt mjög fegin að ég gerði það. Svona
nokkuð verða kraftakonur að ráða við,“ segir Mama
Lou. Hún hefur starfað sem atvinnukraftakona í sjö ár
og ferðast um allan heim vegna starfans. Meðal þess
sem hún býður upp á í atriði sínu er að brjóta hluti með
rasskinnunum. Aðspurð segir hún ýmsa hluti koma til
greina í þeim tilgangi. „Ég get brotið harða hluti eins
og blýanta, en skemmtilegast finnst mér að brjóta matprjóna. Ekki mjúku skyndibitategundina heldur þessa
hörðu fínu sem maður býður upp á í matarboðum.“ - kg

STERK Mama Lou hefur starfað sem atvinnukraftakona í sjö ár.
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Stórsöngvarar á Jóla Gó
Bassaleikarinn Guðmundur Óskar
Guðmundsson, sem meðal annars
er í hljómsveitunum Hjaltalín og
Tilbury, heldur árlega jólatónleika
sína á Rosenberg í kvöld. Guðmundur
hefur undanfarin ár haldið tónleika
milli jóla og nýárs undir nafninu
Jóla Gó og fengið til sín ýmsa gesti
til að spila og syngja. Meðal gesta í
ár eru Sigríður Thorlacius, Sigurður
Guðmundsson, Högni
Egilsson, Dísa Jakobs
og Snorri Helgason.
Síðustu ár hafa
færri komist að en
vilja á tónleikana og
verður leikurinn því
endurtekinn á
laugardagskvöld.
Tónleikarnir hefjast
klukkan níu.
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Fyrstu jólin einir í
borg englanna
Þremenningarnir í íslenska upptökuteyminu StopWaitGo hafa
nú komið sér fyrir í Los Angeles
í Bandaríkjunum, þar sem þeir
freista þess að uppfylla drauminn
um frægð og frama. Teymið skipa
bræðurnir Ásgeir Orri Ásgeirsson
og Pálmi Ragnar Ásgeirsson ásamt
Sæþóri Kristjánssyni. Þeir héldu
jólin hátíðleg í fyrsta sinn einir og
fjarri heimahögum í ár. Þeir virðast
hafa vikið örlítið út frá íslenskum
jólahefðum því aðfangadagur hófst
með tásnyrtingu á viðeigandi stofu.
Kærustur þeirra bræðra heimsóttu
þá einnig yfir jólin og sáu til þess að
allt gengi eins og í sögu.
- þj
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NÚ GENGUR HANN ÚT!
Þann 28. desember drögum við í síðustu Milljónaveltu

Mest lesið

ársins þar sem heppinn miðaeigandi fær 3O milljónir.

1 „Við erum bara hrædd og kvíðin“
2 Kviknaði í tveimur bílum við
íbúðarhús
3 Fjölskylda Matthíasar vonast til að
hann fái viðeigandi aðstoð
4 Morðinginn skildi eftir sig langt bréf
5 Beggi og Pacas í skýjunum eftir að
ljóninu var skilað
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en einnig tíu 5OO.OOO kr. vinninga, hvort tveggja
aðeins úr seldum miðum.

Útgreiddir vinningar á
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