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Unnið að afnámi hafta á
heimili og rekstrarfyrirtæki

LÍFIÐ

Þverpólitísk nefnd vinnur að leiðum til að afmarka gjaldeyrishöft. Vilji til að koma á frjálsum fjármagnsflutningum fyrir heimili og fyrirtæki sem fyrst. Frumvarp sem gerir höftin ótímabundin lagt fram á næstunni.

Best klædda konan
Dorrit Moussaieff forsetafrú hefur
verið valin best klædda kona Lífsins.
Bleikir sokkar í stíl við Ray Ban-sólgleraugu voru hápunkturinn.

FRÉTTIR
Rúllustigaslys skoðað Vinnueftirlitið
skoðar nú tildrög rúllustigaslyssins
sem varð í verslunarmiðstöðinni Firðinum í Hafnarfirði rétt fyrir jól. 2
Aukið orlof Foreldrar munu fá tólf
mánaða fæðingarorlof frá og með
árinu 2016. 4
Áhætta á meðgöngu Fórnarlömb
nauðgana eru líklegri en aðrar verðandi mæður til að stunda áhættuhegðun á meðgöngu. 8

EFNAHAGSMÁL Unnið er að leiðum

til að losa heimili og rekstrarfyrirtæki undan gjaldeyrishöftum og
láta þau fyrst og fremst hvíla á
fjármálaviðskiptum, samkvæmt
heimildum Fréttablaðsins.
Þá er stefnt að því að leggja
fram frumvarp í þessum mánuði um breytingar á lögum um
gjaldeyrishöft, þess efnis að afnám
þeirra verði bundið efnahagslegum
skilyrðum í stað þess að þau verði
afnumin á ákveðnum tíma. Nefnd
fulltrúa allra þingflokka sem
vinnur að hugmyndum um afnám
hafta mun auk þess koma á framfæri hugmyndum til Seðlabanka
Íslands um leiðir sem hún telur að
muni hjálpa til við afnám haftanna.

Fréttablaðið greindi hinn 21.
desember frá bréfi nefndarinnar
til formanna stjórnmálaflokkanna.
Þar kom fram að nefndarmenn
væru sammála um að gjaldeyrishöft skyldu vera ótímabundin og
að afnám þeirra yrði þess í stað
háð efnahagslegum skilyrðum.
Í kjölfarið fundaði nefndin með
formönnunum. Heimildir Fréttablaðsins herma að þverpólitísk sátt
sé um þær leiðir sem tíundaðar eru
í bréfinu og að frumvarp um breytingarnar verði lagt fram snemma
á komandi þingi, sem hefst 14.
janúar. Samhliða verður lagt til
við Seðlabanka Íslands að flýta sér
hægt í að veita undanþágur fyrir
þrotabú gömlu bankanna, Kaup-

834 milljarðar gætu viljað út
Aflandskrónurnar, eða kvikar krónur í eigu erlendra aðila, voru um 402
milljarðar króna í september síðastliðnum. Til viðbótar er talið að kvikar
krónur í eigu þrotabúa föllnu bankanna séu um 211 milljarðar króna alls
og eignarhlutur þeirra í Íslandsbanka og Arion banka sé um 221 milljarðs
króna virði. Samtals eru þetta um 834 milljarðar króna sem gætu viljað
leita út úr höftunum ef bankarnir verða seldir fyrir íslenskar krónur. Vilji er
til þess að láta höft áfram gilda gagnvart þessum eignum.

þings og Glitnis, til gjaldeyrisviðskipta. Bæði þrotabúin hafa óskað
eftir slíkum undanþágum til að
geta klárað nauðasamninga.
Nefndin vinnur auk þess að leiðum til að koma á umhverfi frjálsra
fjármagnsflutninga fyrir heimili
og rekstrarfyrirtæki eins fljótt

og auðið er. Með því á að reyna
að móta tillögur um hvernig hægt
verði að afmarka höftin við fjármálaviðskipti. Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins eru það helst
aflandskrónur og endurgreiðslur
úr þrotabúum föllnu bankanna sem
höftin eiga áfram að ná til.
- þsj

Gott ár en þó samdráttur:

Plötusala minni
í fyrra en 2011

16
Bolungarvík
Akureyri
Egilsstaðir
Kirkjubæjarkl.
Reykjavík

4°
3°
3°
6°
8°

TÓNLIST Plötusala árið 2012 var
um átta prósentum minni en metárið 2011, samkvæmt sölutölum
úr stærstu smásöluverslunum
landsins. Salan 2012 var engu
að síður sú næstmesta á undanförnum fjórum árum hvað varðar
seld eintök;
tíu prósentum Samdráttur í
meiri en 2009 plötusölu á
og 25 próÍslandi á milli
sentum meiri
áranna 2011
en 2010.
„Árið var
og 2012 nam
frábært í
nýjum íslenskum plötum,“
segir Eiður
Arnarsson
hjá Senu og bætir við að stærsta
fréttin sé kannski sú hve afgerandi vel ungir listamenn á borð
við Ásgeir Trausta, Retro Stefson
og Of Monsters and Men hafi selt
plöturnar sínar.
-fb / sjá síðu 46
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RIGNING Vaxandi S-átt S- og V-lands og
rigning, víða 10-20 m/s síðdegis. Hægari
og úrkomulítið NA-til. Hiti 3-9 stig. 4
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VARLEGA FARIÐ UM Mjög hált hefur verið á höfuðborgarsvæðinu með tilheyrandi skakkaföllum. Mikið hefur verið að gera
á bráðamóttöku Landspítalans frá áramótum vegna hálkuslysa og mikið er um beinbrot, að sögn Einars Hjaltasonar læknis.
„Hér er töluvert mikið af fólki sem bíður. Það er eldra fólkið sem er að detta og þolir það illa,“ sagði hann.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Fulltrúar atvinnurekenda og Alþýðusambandsins hittast á fundi í dag:

ASÍ vill fá umsaminn kaupmátt
ta
l
o
b
d
an
HM í h

7

Hefstir
Eft

daga

KJARAMÁL „Við viljum ekki hafa

frumkvæði að því að opna samningana heldur frekar reyna að
standa við þá eins og við getum,“
segir Vilhjálmur Egilsson, framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins.
Samkvæmt samningi ASÍ og SA
eiga laun almennt að hækka um
3,25 prósent um mánaða mótin.
Báðir aðilar hafa frest til 21.
janúar vilji þeir taka samninginn
upp. Fulltrúar þeirra hittast í dag
til viðræðna.
Gylfi Arnbjörnsson, forseti ASÍ,
segir að miðað hafi verið við 2,5
prósenta verðbólgu en að hún sé nú

4,2 prósent og kaupmáttur sé því að
rýrna en ekki aukast. „Vandamálið
er að fyrirtækin hafa hækkað of
mikið verð á vörum og þjónustu
og við því þarf að bregðast. Þetta
er vandamálið og menn geta ekkert stungið hausnum í sandinn með
það,“ segir hann.
Vilhjálmur segir SA líta til þess
að ríkið hafi aðeins lækkað tryggingargjald á fyrirtæki um 0,1 prósent en ekki 0,75 prósent eins og
reiknað hafi verið með. Þess utan
vanti um 100 milljarða króna inn
í hagkerfið á þessu ári miðað við
forsendur samningsins. „Staða
fyrirtækjanna til að rísa undir

Menn geta ekkert
stungið hausnum í sandinn.
Gylfi Arnbjörnsson
forseti ASÍ

þeim hækkunum er verri en við
gerðum ráð fyrir,“ segir hann.
Gylfi segir að þótt fyrirtæki tali
um vanda séu mörg þeirra með
methagnað. Verði samningnum
sagt upp sé ekki ólíklegt að til
átaka komi. „Þá hljóta atvinnurekendur að gera sér grein fyrir
því að hér gæti orðið ólga á vinnumarkaði,“ segir forseti ASÍ.
- gar
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SPURNING DAGSINS

Þrengt að frjósemismeðferðum með reglum um að aðeins megi geta tólf börn með sæði hvers gjafa:

Sjá fram á landlæga sæðisþurrð í Danaveldi
DANMÖRK Nýjar og strangari reglur um gjafa-

Ómar, er búin að vera mikil
keyrsla á ykkur?
„Já, við höfum þurft að
gefa allt í botn.“
Ómar Þröstur Hjaltason er annars forsvarsmanna bílstjóraþjónustunnar Keyrðu mig
heim, sem sérhæfir sig í að skutla bílum heim
fyrir drukkna eigendur. Frétt um þjónustuna
var vinsælasta dægurfrétt ársins 2012 á Vísi.

sæði í Danmörku gætu orðið til þess að sæðisbankinn Cryos International í Árósum, stærsti
sæðisbanki heims, hætti að sjá Dönum fyrir
sæði. Þetta kemur fram í frétt á vef danska
ríkisútvarpsins, DR.
Nýja reglugerðin kveður á um að tryggt verði
að tólf börn hið mesta verði til með sæði hvers
sæðisgjafa. Ole Schou, forstjóri Cryos, segir
ómögulegt að tryggja slíkt og því sé útséð um
að fyrirtækið geti séð læknastofum í Danmörku
fyrir sæði. „Afleiðingarnar eru þær að barnlaust fólk verður að leita til útlanda, ættleiða
börn eða vera áfram barnlaust,“ segir Schou.

Yfirlæknirinn á Ciconia-læknastofunni
í Árósum, sem hefur reitt sig á sæði frá
Cryos, segir þess ekki langt að bíða að
afleiðingarnar komi í ljós. „Við, og aðrar
stofur í Danmörku, verðum þurrausin eftir
tvær vikur, kannski þrjár.“
Um 250 konur hafa fengið gjafasæði í Danmörku ár hvert en nú er allt útlit fyrir að
mikill samdráttur verði strax í ár, þar sem
fyrirtækin hafa ekki leyfi til innflutnings á
sæði.
Enn verður þó leyfilegt að nota sæði sem
hefur verið gefið af fjölskyldumeðlimi, eða ef
sæðið var pantað fyrir árslok 2012.
- þj

SÆÐI Dönsk stjórnvöld hafa hert á reglugerðum um

sæðisgjafir, sem óttast er að geti valdið sæðisþurrð í
landinu.
NORDICPHOTOS/AFP

Vinnueftirlitið fer yfir
verkferla í kjölfar slyss
Vinnueftirlitið skoðar nú tildrög rúllustigaslyssins í Firði rétt fyrir jól. Verkferlar
verða yfirfarnir í kjölfar slyssins. Þúsundir misalvarlegra rúllustigaslysa verða í
heiminum á hverju ári. Öll slys eru óásættanleg, segir deildarstjóri eftirlitsins.
SLYS „Eftirlitsmaður úr vinnu-

ÞRÍHNÚKAGÍGUR Eftirsóttur áfangastaður ferðamanna.

Skipulagsstofnun vill hraðatakmarkanir og góða vatnsvernd:

Aðeins ekið á 70 að Þríhnúkagíg
UMHVERFISMÁL Skipulagsstofnun segir að þótt áhrif af fyrirhuguðum

mannvirkjum við Þríhnúkagíg séu að langmestu leyti afturkræf geti
þau ásamt stígagerð haft neikvæð áhrif á verndargildi gígsins. Þá séu
framkvæmdirnar innan vatnsverndarsvæðis.
„Allar framkvæmdir og rekstur innan þess valda álagi á svæðið og
ljóst að aukin starfsemi hefur í för með sér aukið álag og eykur um
leið hættu á mengunarslysum,“ segir Skipulagsstofnun, sem setur
annars vegar skilyrði um að hámarkshraði á veginum að gígnum verði
70 kílómetrar á klukkustund og hins vegar að fyrir liggi niðurstöður
um endurskoðun vatnsverndar á höfuðborgarsvæðinu.
- gar

HVERAGERÐI

Endurbætur á Klapparstíg:

Vilja 100 herbergja hótel

Snjóbræðslan
brátt í gagnið

Einkahlutafélagið Stracta Construction
hefur óskað eftir viðræðum við bæjarstjórnina í Hveragerði um úthlutun
lóðar vegna uppbyggingar allt að 100
herbergja hótels með veitingastað og
fundarsölum. Bæjaryfirvöld hyggjast
ræða við fulltrúa félagsins um möguleikana á slíkri uppbyggingu.

ALMANNAVARNIR

Hættustigi aflétt
Hættustigi almannavarna á Vestfjörðum og á Hofsósi var aflétt í gær.
Hús höfðu verið rýmd vegna yfirvofandi snjóflóðahættu. Snjókoma
undanfarna daga hefur víða haft mikil
áhrif á færð á vegum og valdið víðtæku
rafmagnsleysi.

FRAMKVÆMDIR Snjóbræðslukerfi

sem lagt var undir Klapparstíg
í nýafstöðnum endurbótum á
milli Laugavegar og Hverfisgötu
verður tengt öðru hvoru megin
við helgina.
Að sögn Ólafs Ólafssonar, yfirmanns mannvirkjaskrifstofu
Reykjavíkurborgar, náðist ekki
fyrir jól eins og til stóð að tengja
nýju hitalagnirnar í götunni við
snjóbræðslustöð sem sett var upp
í bílastæðahúsi í Traðarkoti. Um
sams konar kerfi er að ræða og
komið var fyrir við endurbætur
á Klapparstíg ofan Laugavegar
fyrr á nýliðnu ári.
- gar

véladeild fer í framhaldi af þessu
tilviki og skoðar aðstæður sem
sköpuðust þarna og þennan tiltekna stiga,“ segir Helgi Haraldsson, deildarstjóri tæknideildar
Vinnueftirlitsins. Búnaður verður
skoðaður, mögulegt slit, staðsetning neyðarhnappa og merkingar.
„Síðan munum við yfirfara
okkar skoðanir og vinnulag til að
sjá hvort við getum gert eitthvað
meira til að fyrirbyggja svona í
framtíðinni. Við Íslendingar erum
nú bara þannig gerðir að slys eru
algjörlega óásættanleg, svo ég tali
nú ekki um slys á börnum.“
Fréttablaðið greindi frá slysi í
gær þar sem móður tveggja ára
stúlku tókst naumlega að losa
dóttur sína úr stígvéli sem fest
hafði í rúllustiga í verslunarmiðstöðinni Firði í Hafnarfirði
laust fyrir jól. Stúlkan hlaut
minni háttar meiðsl en stígvélið
gjöreyðilagðist og var því mikil
heppni að hún losnaði. Stiginn
hafði verið vottaður af Vinnueftirlitinu í nóvember síðastliðnum.
Þúsundir misalvarlegra slysa
og óhappa verða í rúllustigum
á ári hverju um allan heim.
Öryggisvandamál varðandi rúllustiga eru vel þekkt, sérstaklega
erlendis, og segir Helgi það koma
fyrir að fólk, þá sérstaklega börn,
missi tær og jafnvel stærri útlimi
í stigum.
„Það er mjög margt sem getur
farið úrskeiðis; hönnunin, viðhaldið, þjónustan og svo auðvitað
hegðun þeirra sem nota stigann,“
segir Helgi. „Hér á landi eru þó
bara örfáir stigar og þjónustan og
viðhaldið því yfirleitt í lagi.“
Vinnueftirlitið framkvæmir

DULIN HÆTTA Þúsundir slysa verða í rúllustigum um allan heim, en víða erlendis

er eftirliti ábótavant, samkvæmt deildarstjóra Vinnueftirlitsins.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Festi hárið og endaði í dái á spítala
● Tólf ára stúlka slasaðist mjög alvarlega eftir að hafa fest höfuðið á milli
rúllustiga og efri hæðar verslunarmiðstöðvar á leið sinni upp. Stúlkan festi
hárið í stiganum þegar hún beygði höfuð sitt til að sjá á neðri hæðina.
Stúlkan var færð í dái á sjúkrahús með blóðtappa í höfði.
Bangkok, Taílandi–september 2012
● Þriggja ára drengur missti þrjá fingur í rúllustigaslysi í verslunarmiðstöð.
Ekki er vitað hvað varð til þess að drengurinn festi fingurna í stiganum
en hann datt niður með hönd sína fasta á milli og var fluttur alvarlega
slasaður á sjúkrahús.
Sydney, Ástralíu–desember 2012
● Fjórir slösuðust þegar rúllustigi í verslunarmiðstöð bilaði og brotnaði í
sundur. Hjólin undir stiganum brotnuðu og á nokkrum sekúndum lyftust
heilu tröppurnar upp svo fólk þurfti að flýja niður eða upp til að bjarga sér.
Enginn slasaðist þó alvarlega.
Bellevue, Washington-ríki í Bandaríkjunum–júlí 2012
öryggisskoðanir á rúllustigum
einu sinni á ári. Þá er meðal
annars leitað eftir því hvort til
staðar sé þjónustusamningur

vegna stigans svo reglubundið
eftirlit sé tryggt. Slíkum samningum geti verið ábótavant víða
erlendis.
sunna@frettabladid.is

Enn er allt í hnút í kjaradeilu hjúkrunarfræðinga við Landspítalann:

ÚTSALA
38
ÞREP
Laugavegi 49 / sími 561 5813

Segir ráðherra bera mikla ábyrgð
VINNUMÁL Hvorki gengur né rekur í kjaraviðræðum
hjúkrunarfræðinga og Landspítala háskólasjúkrahúss.
„Deilan er enn í hnút og stjórnvöld virðast því
miður ekki gera sér grein fyrir alvöru málsins,“
segir Elsa Björk Friðfinnsdóttir, formaður Félags
íslenskra hjúkrunarfræðinga. „Það hefur ekkert
gerst síðan fyrir jól,“ segir hún og minnir á að það
styttist í að hjúkrunarfræðingar gangi út.
Í desember sögðu 240 hjúkrunarfræðingar upp
störfum á spítalanum vegna óánægju með vinnuaðstöðu og launakjör. Uppsagnir þeirra taka gildi 1.
mars næstkomandi. Í hópnum eru hjúkrunarfræðingar með mikla sérhæfingu og útlit er fyrir að
starfsemi spítalans muni raskast verulega nái uppsagnirnar fram að ganga.
Síðan í desember hafa staðið yfir viðræður um
endurskoðun á stofnanasamningi Landspítalans við
hjúkrunarfræðinga.
Elsa segist vita til þess að heilbrigðisráðherra hafi
verið í fríi og það kunni að skýra hægari gang í viðræðum undanfarið. Hún bendir á að nú séu komnir
fjórir mánuðir síðan ráðherra ætlaði að hækka laun

MIKIL ÁBYRGÐ Elsa Friðfinnsdóttir segir stjórnvöld ekki átta
sig á alvörunni í kjaradeilu hjúkrunarfræðinga og ríkisins.

forstjóra spítalans, en það hafi verið dropinn sem
fyllti mælinn hjá hjúkrunarfræðingum. „Ráðherra
ber því ansi mikla ábyrgð á því sem komið er. Á
þessum tíma hefur bara verið fundað og varpað
fram hugmyndum, en án árangurs.“
- óká
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Fimm menn ákærðir á Indlandi fyrir hópnauðgun í strætisvagni:

Skotið á Hólmbergsvita:

Merki frá vita
trufluðust
SAMGÖNGUR Svo virðist sem ein-

Bandaríkjadalur

128,37 128,99

Sterlingspund

207,92 208,94

Farið fram á dauðarefsingu

Evra

168,11 169,05

INDLAND, AP Fimm menn voru í

Dönsk króna

22,533 22,665

Norsk króna

23,039 23,175

Sænsk króna

19,682 19,798

Japanskt jen

1,4751 1,4837

SDR

196,69 197,87

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
231,8565

gær ákærðir á Indlandi fyrir hópnauðgun í strætisvagni hinn 16. desember í Nýju-Delhi, þar sem þeir
réðust á ungt par með þeim afleiðingum að konan lést á sjúkrahúsi í
Singapúr síðastliðinn laugardag.
Málið hefur vakið óhug á Indlandi og heitar umræður um áreitni
og illa meðferð sem konur á Indlandi sæta af hálfu karla.
Saksóknari hyggst fara fram á
dauðarefsingu yfir hinum ákærðu.
Hinir ákærðu eru vagnstjórinn

HEIMURINN

Ram Singh, 33 ára gamall, Mukesh
Singh, 22 ára gamall bróðir vagnstjórans, en hann vinnur við þrif
á vögnum við sama fyrirtæki,
Pavan Gupta, 19 ára ávaxtasali,
Akshay Singh, 24 ára, sem einnig
vinnur við þrif á vögnum, og Vinay
Sharma, tvítugur heilsuþjálfari.
Sjötti maðurinn er grunaður um
aðild að árásinni, en hann er sagður
17 ára og kemur væntanlega fyrir
sérstakan ungmennadómstól, þar
sem hann á yfir höfði sér þriggja
ára betrunarvist.
- gb

FJÖLDAMÓTMÆLI Undanfarið hefur

fólk safnast saman nærri daglega að
mótmæla ofbeldi gegn konum á Indlandi.
NORDICPHOTOS/AFP

hver hafi skotið úr riffli á Hólmsbergsvita við Helguvík fyrir
skömmu. Að öllum líkindum var
skotið á vitaljósið því merkjasendingar vitans trufluðust.
Skemmdirnar komu í ljós í
eftirlitsferð starfsmanna Siglingastofnunar rétt fyrir áramót.
Vitinn hefur verið lagaður og
gefur nú frá sér rétt merki.
Hólmsbergsviti er viti til leiðsagnar siglinga meðfram strönd
Reykjanesskaga.
- kh

FJÖLDI MÁNAÐA Í FÆÐINGARORLOF FORELDRA EFTIR AÐSTÆÐUM
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Fékk ríkisborgararétt

1

Foreldri 1

Foreldri 2

Einhleypt foreldri

Sameiginlegt

Börn einhleypra foreldra fá samkvæmt
lögunum að njóta
samvistum við foreldri
sitt í jafnlangan tíma
og börn sem eiga tvo
foreldra. Einhleypar
mæður sem gangast
undir tæknifrjóvgun
og einhleypir foreldrar
sem hafa ættleitt börn
eða tekið börn í varanlegt fóstur munu fá tólf
mánaða fæðingarorlof
í áföngum næstu árin
eins og sést hér til
hliðar.

RÚSSLAND Franski leikarinn

Gerard Depardieu hefur fengið
ríkisborgararétt í Rússlandi. Vladimír
Pútín Rússlandsforseti undirritaði
skjal þess efnis eftir að umsókn
barst frá leikaranum. Depardieu
er afar ósáttur við áform frönsku
stjórnarinnar um að leggja 75 prósenta skatt á hæstu tekjur og virðist
staðráðinn í að yfirgefa landið af
þeim sökum.

Nýir foreldrar fá
jafnari rétt til orlofs

Sonurinn rekinn

2

2

RÉTTARBÓT
FYRIR EINHLEYPA

MIÐ-AFRÍKULÝÐVELDIÐ Francois Bozize, forseti Mið-Afríkulýðveldisins,

hefur rekið son sinn úr embætti varnarmálaráðherra. Einnig hefur hann
rekið yfirmann herráðs landsins. Þetta gerði hann af ótta við öflugt bandalag
uppreisnarafla, sem undanfarnar vikur hafa náð tíu bæjum í landinu á sitt
vald. Sameinuðu þjóðirnar hafa hvatt til viðræðna milli stjórnarinnar og uppreisnarmanna.

Talibani felldur

3

PAKISTAN Bandaríkjamenn gerðu tvær loftárásir með ómönnuðum flugförum á Pakistan í gær og urðu samtals að minnsta kosti níu manns að
bana. Meðal hinna látnu var Maulvi Nazir, yfirmaður í vopnasveitum talibanahreyfingarinnar, sem hefur barist gegn Bandaríkjaher í Afganistan. Algengt
er að almennir borgarar láti lífið í Pakistan í árásum ómannaðra flauga frá
Bandaríkjaher.

HALDIÐ TIL HAGA
Ólíkt því sem skilja mátti á dálkinum Frá degi til dags í Fréttablaðinu á miðvikudag
var Guðfríður Lilja Grétarsdóttir ekki í launuðu starfi við kortlagningu mannréttindamála fyrir þrjú ráðuneyti. Hún þáði ekki greiðslur fyrir starfið og lauk því á
síðasta ári, að því er segir í athugasemd sem Fréttablaðinu barst frá innanríkisráðuneytinu.

Frumvarpi um fæðingarorlof var breytt rétt fyrir jól. Samkvæmt nýju lögunum
fá foreldrar fimm mánaða orlof hvort um sig auk þess sem tveimur mánuðum má
skipta á milli foreldra. Einhleypir foreldrar og börn þeirra fá sama rétt og aðrir.
SAMFÉLAGSMÁL Foreldrar munu fá

tólf mánaða fæðingarorlof frá og
með árinu 2016, þar af mun hvort
foreldri um sig fá fimm mánaða
óframseljanlegt orlof. Tveir mánuðir verða sameiginlegir og foreldrar geta ráðstafað þeim að vild.
Fyrirkomulaginu var breytt
milli annarrar og þriðju umræðu
í þinginu rétt fyrir jól, en áður
hafði verið lagt til að hvort foreldri um sig fengi fjóra mánuði
auk þess sem fjórir mánuðir yrðu
sameiginlegir. Þessi tilhögun var
gagnrýnd af nokkrum umsagnaraðilum. „Með því að halda því
fyrirkomulagi að hafa orlofið þrískipt þá eru verulegar líkur á því
að mæður muni taka átta mánuði

en feður aðeins fjóra,“ segir í
umsögn Jafnréttisstofu. „Rannsóknir á reynslu Norðurlanda af
fæðingarorlofi sem foreldrum er
ætlað að skipta á milli sín, allt frá
því að Svíar innleiddu slíkt orlof
1974, sýna að það er nær eingöngu notað af mæðrum. […] Það
verður því, í ljósi reynslunnar, að
teljast líklegt að það verði einkum
mæður sem nota hin sameiginlegu réttindi og feður verði áfram
í aukahlutverki hvað umönnun
ungra barna varðar,“ segir í
umsögn Rannsóknastofnunar um
barna- og fjölskylduvernd hjá
Háskóla Íslands.
Meirihluti velferðar nefndar
Alþingis lagði því til milli

annarrar og þriðju umræðu á
þinginu að ákvæðinu yrði breytt.
Í greinargerð meirihlutans kemur
fram að það sé ekki í samræmi
við „þá sterku jafnréttishugsun
sem lögin byggja á að fjölga sameiginlegum mánuðum um einn um
leið og réttur hvors foreldris er
jafnframt lengdur um einn.“ Þar
með muni tími mæðra frá vinnumarkaði lengjast.
Því var ákveðið að breyta
fyrirkomulaginu. „Meirihlutinn
telur að breytingin samræmist
betur markmiðum laganna um
að tryggja börnum samvistir við
báða foreldra og stuðla að auknu
jafnrétti kynjanna á vinnumarkaði.“
thorunn@frettabladid.is

Veðurspá
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MILT OG BLAUTT Hlýnandi veður á landinu í dag og hiti víða að 10°C í kvöld. Heldur
hvasst og mikil væta á sunnan- og vestanverðu landinu síðdegis og kvöld. Dregur úr
vindi og vætu í nótt.
Alicante 15°
8°
Basel
Berlín 9°

Billund
9°
Frankfurt
13°
Friedrichshafen 7°

6°
Gautaborg
Kaupmannahöfn 6°
22°
Las Palmas

London 11°
Mallorca 16°
New York 2°

Orlando 20°
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12°

San Francisco 13°
Stokkhólmur 2°

6°
Sunnudagur
5-13 m/s.
Elísabet
Margeirsdóttir
veðurfréttamaður
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KASJÚHNETUKJÚKLINGUR
fyrir 4 að hætti Rikku
700 g kjúklingabringur, skornar í bita
1 msk kartöﬂumjöl
salt og nýmalaður pipar
1 msk smjör
1 msk olía
2 hvítlauksrif, pressuð
1 cm engiferkubbur, saxaður

8 vorlaukar, hvíti hlutinn skorinn
frá þeim græna og sneiddur
2 msk hrísgrjónaedik
4 msk hoisin sósa
60 ml vatn
100 g kasjúhnetur

Veltið kjúklingabitunum upp úr
kartöﬂumjölinu ásamt salti og pipar.
Steikið kjúklinginn í gegn upp úr olíunni
og smjörinu á meðalheitri pönnu. Bætið
hvítlauk, engifer og hvíta hlutanum af
vorlauknum saman við og steikið áfram
í 2-3 mínútur. Hellið hrísgrjónaedikinu

saman við og látið það sjóða upp.
Bætið þá hoisin sósu og vatni saman
við. Þurrristið kasjúhneturnar og bætið
þeim á pönnuna rétt áður en rétturinn
er borinn fram. Sneiðið græna hlutann af
vorlauknum og stráið yﬁr kjúklinginn. Gott
er að bera réttinn fram með hrísgrjónum.

EITT MESTA ÚRVALIÐ Á BETRA VERÐI!
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Gildir til 6. janúar á meðan birgðir endast.
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VEISTU SVARIÐ?

Sigríður Ingibjörg Ingadóttir, formaður velferðarnefndar, gagnrýndi hugmynd kirkjunnar um söfnun:

Fjármál kirkjunnar og söfnun tvennt ólíkt
1. Hvenær hefjast í Reykjavík tökur á
Hollywood-mynd um Wikileaks?
2. Hve mikið hefur verið afskrifað af
skuldum Höfðatorgs?
3. Hversu mörgum hefur Alþingi veitt
ríkisborgararétt á kjörtímabilinu?
SVÖRIN

SAMFÉLAGSMÁL „Kirkjan er að fara fram á
að almenningur sameinist um það að gera
þetta að forgangsverkefni, og það er af því
að neyðin er svo mikil. Spítalinn er í algerri
öng,“ segir séra Birgir Ásgeirsson prófastur
um þá tillögu Agnesar M. Sigurðardóttur,
biskups Íslands, að kirkjan standi fyrir
söfnun til handa Landspítalanum.
Sigríður Ingibjörg Ingadóttir, formaður
velferðarnefndar Alþingis, sagði í fréttum
RÚV í gær að það skyti skökku við að kirkjan
ætlaði að standa að slíkri söfnun. Kirkjan
hefði sjálf þrýst mjög á að fá viðbótarfjárveitingu á fjárlögum en þeir fjármunir hefðu

1. Núna í janúar. 2. Fimmtán milljarðar. 3.
Tvöhundruð fjörutíu og tveimur.

Ljósið endurhæﬁngar- og
stuðningsmiðstöð
Óskar eftir starfsmanni í eldhús sem fyrst til að
útbúa léttar grænmetismáltíðir.
Væntanlegur starfsmaður þarf að hafa að leiðarljósi:
vinnusemi, jákvæðni, nýtni, heiðarleika og sveigjanleika.
Vinnutími er kl. 10:00-13:30 fjóra morgna í viku.
Upplýsingar hjá Ernu Magnúsdóttur forstöðukonu í
sím 6956636 eða á erna@ljosid.is

annars getað farið í tækjakaup á spítalanum.
Séra Birgir segist undrandi á ummælum
Sigríðar. „Kirkjan er ekki að fara fram á
aukaframlag á fjárlögum heldur að hið opinbera skili þeirri innheimtu sem átt hefur sér
stað fyrir hönd kirkjunnar.“ Ríkið hafi tekið
að sér að innheimta sóknargjöld og greiðslur
til trúfélaga og eigi að standa skil á því, sem
ekki hafi verið gert að fullu.
Biskupinn sagði sjálfur á fésbókarsíðu
sinni í gær að fjármálum kirkjunnar og
landssöfnun fyrir Landspítalann ætti ekki að
blanda saman. Kirkjan hefði fengið mikil og
góð viðbrögð við hugmyndinni.
- þeb

AGNES M.
BIRGIR
SIGURÐARDÓTTIR ÁSGEIRSSON

SIGRÍÐUR
INGIBJÖRG
INGADÓTTIR

Icesave-dómur fellur
í lok mánaðarins
Verði íslenska ríkið sýknað af kröfum ESA fyrir EFTA-dómstólnum verður Icesavemálið að öllum líkindum úr sögunni. Ella kann í framhaldinu að verða höfðað
skaðabótamál á hendur ríkissjóði Íslands í Héraðsdómi Reykjavíkur.
DÓMSMÁL EFTA-dómstóllinn mun

Sinfóníuhljómsveit Íslands heldur
áheyrnarprufur fyrir einsöngvara
laugardaginn 23. febrúar 2013.
Valið verður í áheyrnarprufur út frá hljóðritum þátttakenda og er áhugasömum bent
á að senda inn upptökur með söng sínum
fyrir mánudaginn 28. janúar 2013 til:
Sinfóníuhljómsveitar Íslands
Hörpu, Austurbakka 2
101 Reykjavík
Merkt: Einsöngur
Nánari upplýsingar:
Arna Kristín Einarsdóttir tónleikastjóri
545 2506 / arna@sinfonia.is.

www.sinfonia.is » Sími: 528 5050

Air Crash Investigation
Flugslys krufin til mergjar og orsökin fundin
NATIONAL GEOGRAPHIC CHANNEL ER Á STÖÐ 2 FJÖLVARP | FÁÐU ÞÉR ÁSKRIFT Á STOD2.IS

kveða upp dóm í Icesave-málinu
28. janúar næstkomandi. Þetta
kynnti dómstóllinn í gær. Verði
íslenska ríkið sýknað verður Icesave-deilan að öllum líkindum úr
sögunni en ella kann dómurinn að
leiða til skaðabótamáls.
Eftirlitsstofnun EFTA (ESA)
höfðaði mál á hendur íslenska
ríkinu í desember 2011 í kjölfar þess að þriðja Icesave-samningnum var hafnað í þjóðaratkvæðagreiðslu í apríl sama ár.
Dómsmálið byggir á því mati
ESA að íslenska ríkið hafi gerst
brotlegt við tilskipun um innstæðutryggingar. Telur ESA að
íslenska ríkið hafi þar með brotið
gegn EES-samningnum þegar
eigendur Icesave-innstæðureikninga fengu ekki greitt úr Tryggingasjóði innstæðueigenda í kjölfar falls Landsbankans.
Þá telur ESA enn fremur að
þar sem innstæður í Landsbankanum á Íslandi, en ekki innstæður utan Íslands, voru færðar
úr bankanum og inn í nýjan hafi
íslensk stjórnvöld mismunað
innstæðueigendum eftir löndum,
sem er óheimilt samkvæmt 4.
grein EES-samningsins.
Málið fjallar ekki um greiðsluskyldu Íslands vegna mögulegra
samningsbrota en gæti þó orðið
grundvöllur að skaðabótamáli
á hendur íslenska ríkinu. Slíkt
dómsmál þyrfti að höfða fyrir
íslenskum dómstólum. Þar sem
allt útlit er fyrir að endurheimtur
úr þrotabúi Landsbankans muni
standa undir forgangskröfum yrði
þar deilt um vexti á Icesave-kröfu
Breta og Hollendinga.
Þó gæti slíkur dómur strax haft

EFTA-DÓMSTÓLLINN Dæmi EFTA-dómstóllinn Íslandi í vil í Icesave-dómsmálinu í

lok mánaðarins verður Icesave-deilan að öllum líkindum loks úr sögunni.

Orðalag tilskipunar lykilatriði
Skriflegum málflutningi í Icesave-dómsmálinu lauk í júní síðastliðnum en
á fyrri hluta ársins lögðu málsaðilar fram greinargerðir um afstöðu sína
auk gagnsvara. Munnlegur málflutningur fór síðan fram í september. Í
málflutningi ESA og framkvæmdastjórnar ESB var lögð áhersla á að tilskipunin um innstæðutryggingar væri skýr, enda hefði það aldrei gerst fyrr á
EES-svæðinu að innstæðutryggingasjóður greiddi ekki neitt til innstæðueigenda.
Breski lögmaðurinn Tim Ward, sem flutti málið fyrir hönd Ísland, lagði
aftur á móti á það áherslu að ekki væri kveðið á um skilyrði fyrir ríkisábyrgð á innstæðutryggingasjóðum í tilskipunum ESB. Þá benti hann á að
enginn innstæðutryggingasjóður hefði getað brugðist við hruni á við það
sem varð á Íslandi.

neikvæð áhrif á ríkissjóð með
hærra áhættuálagi á ríkisskuldabréf. Þannig hefur alþjóðlega
matsfyrirtækið Moody‘s varað
við því að neikvæð niðurstaða í
Icesave-málinu myndi fella lánshæfiseinkunn ríkissjóðs í ruslflokk, en hún er sem stendur í
lægsta fjárfestingarflokki.
Í kjölfar stefnu ESA í desember

2011 tók framkvæmdastjórn Evrópusambandsins (ESB) undir
kröfur ESA og stefndi sér inn í
málið með meðalgöngustefnu.
Síðan hafa Bretland og Holland
stutt málarekstur ESA með skriflegum athugasemdum en Noregur
og Liechtenstein hafa aftur á móti
lagt fram athugasemdir til stuðnings Íslandi.
magnusl@frettabladid.is

Feður sem myrtu mæður barna sinna geta stýrt lífi þeirra áfram:

Með forræðið þrátt fyrir morð
179

SVÍÞJÓÐ Alls hafa mæður 179 barna í
Svíþjóð verið myrtar frá því árið 2000.
Feður 126 þessara barna hafa verið
þeir sem myrtu mæðurnar. Þetta er
niðurstaða úttektar sænska blaðsins
Aftonbladet á morðum og drápum á
konum. Sérstök rannsókn á aðstæðum
54 barna leiddi í ljós að í fjórum tilfellum af hverjum 10 eru feðurnir
enn með forræði yfir börnunum. Í
mörgum tilfellum geta feður sem banað
hafa mæðrum barna sinna stýrt lífi
barnanna frá fangelsinu og meðal annars gert athugasemdir við val á fósturheimili eða lyfjameðferð vegna veikinda barnanna. Feður geta einnig neitað
að skrifa undir umsókn um vegabréf.
Í einu tilfellanna neyddist drengur
sem varð vitni að morðinu á móður
sinni til að gista hjá föður sínum í fangelsinu í mörg ár. Það var ekki fyrr en
nýr starfsmaður hins opinbera fékk

mál drengsins í sínar hendur sem
heimsóknirnar voru lagðar af. Í ljós
kom að drengurinn hafði verið logandi
hræddur við föður sinn. Börnin sjálf
eru ekki alltaf spurð að því hvað þau
vilja og hverjar þarfir þeirra eru.
Rannsókn Aftonbladet leiddi í ljós að
mörgum þeirra finnst þau vera svikin
og yfirgefin.
Af þessum 126 börnum voru 63 heima
þegar feðurnir myrtu mæðurnar, 33
sáu þegar mæðurnar voru myrtar og
að minnsta kosti sjö komu að mæðrum
sínum látnum. Í raun misstu börnin
báða foreldra sína því að feðurnir voru
fangelsaðir eða frömdu sjálfsmorð.
Að minnsta kosti 201 kona í Svíþjóð
hefur verið myrt af sambýlismanni eða
fyrrverandi sambýlismanni frá árinu
2000. Alls hafa 179 börn í Svíþjóð misst
móður sína vegna þessa.

- ibs

mæður sænskra
barna hafa verið
myrtar frá
aldamótum.

Epla
útsala
15-50 %
Smáralind

Wi-Fi

16GB 69.990.- 16stk
32GB 89.990.- 14stk
64GB 99.990.- 23stk

Wi-Fi + 3G
32GB 109.990.- 5stk
64GB 124.990.- 3stk

MacBook Pro 13” Retina

Birt með fyrirvara um prentvillur og verðbreytingar. Tilboð gilda á meðan birgðir endast.

Dæmi um vörur á útsölu.

B&W - heyrnartól
20-30% afsláttur

GENEVA
20% afsláttur

iLuv
25% afsláttur

iHealth
20% afsláttur

ION
30% afsláttur

WalkOnWater
30% afsláttur

SkullCandy
25% afsláttur

Mini Cooper - fjarstýrður
50% afsláttur

On Air JBL - hátalari

On Beat Air JBL - hátalari

Listaverð: 69.990.-

Listaverð: 49.990.-

Útsöluverð: 49.990.-

Útsöluverð: 34.990.-

Sölutorgs rýmingarsala - sýningarvörur á frábærum verðum

MacBook Air 11” 64GB

MacBook Air 11”
11 128G
128GB
G

MacBook Pro 13” 2,5GHz

iPod touch 8GB

iPod touch 64GB

Listaverð: 189.990.-

Listaverð: 249.990.-

Listaverð: 229.990.-

Listaverð: 39.990.-

Listaverð: 86.990.-

Útsöluverð: 159.990.-

Útsöluverð: 175.000.-

Útsöluverð: 195.000.-

Útsöluverð: 19.990.-

Útsöluverð: 59.990.-
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Bílslys í Kaupmannahöfn:

Leitarstjóri norska olíufyrirtækisins Valiant Petroleum segir allt benda til að Ísland verði olíuríki:

Var ekin niður
af læknabíl

Leitarleyfi fyrir Drekasvæði gefin út í dag

DANMÖRK Tvítug kona slasaðist

IÐNAÐUR Allar rannsóknir benda til þess að
Íslendingar verði olíuþjóð, segir leitarstjóri
Valiant Petroleum í Noregi. Leyfi fyrir
olíuleit á Drekasvæðinu verða undirrituð af
ráðherrum Íslands og Noregs í dag.
„Hann er mjög mikilvægur,“ segir leitarstjórinn Terje Hagevang um daginn í dag,
„rétt eins og þegar olíustarfsemi hófst í
Noregi 1965-66. Hún er hafin og á sér framtíð á sviði olíu- og gasvinnslu á íslensku
hafsvæði. Það er ég sannfærður um. Þetta
ræsir starfsemina.“ Hagevang er jarðfræðingur og stýrir olíuleitinni fyrir hönd Valiant-hópsins. Stöð 2 ræddi við hann í gær.

nokkuð í Kaupmannahöfn á
nýársmorgni eftir að hafa orðið
fyrir læknabíl við Ráðhústorgið.
Í frétt Politiken segir að læknabíllinn hafi fylgt sjúkrabíl á leið
til að sinna fórnarlambi hnífsstungu. Konan hafi stigið út á
götuna milli bílanna með fyrrgreindum afleiðingum.
Hún var flutt á sjúkrahús þar
sem hún gekkst undir aðgerð
vegna beinbrota en var ekki talin
í lífshættu.
- þj

Fyrir fjórum árum opinberaði Hagevang
það mat sitt að Jan Mayen-svæðið væri álíka
auðugt og Noregshaf, og hann segir að nýjar
rannsóknir hafi styrkt þá trú sína. „Þekking okkar byggð á endurvarpsmælingum og
sýnum sýnir að aðstæður eru fyrir hendi
fyrir olíu- og gasvinnslu og bergrannsóknir
sýna virkt jarðolíukerfi þar. Allt er þar sem
þarf til að finna olíu og gas.“
Hann segist telja að fyrsti olíuborpallurinn komi á Jan Mayen-svæðið eftir fimm
til sex ár, en segir skattakerfið mun betra í
Noregi fyrir olíuleit og því sé mögulegt að
borun hefjist ekki Íslandsmegin þá.
- kmu

FARIÐ YFIR MÁLIN Ola Borten Moe, olíu- og orkumálaráðherra, og Steingrímur J. Sigfússon atvinnuvegaráðherra
funduðu um olíumálin í gær.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Fórnarlömb nauðgana taka
frekar áhættu á meðgöngu
FRÁ ÞÓRSHÖFN Nýburum í Færeyjum

fjölgaði milli ára.

Verðandi mæður sem hafa orðið fyrir nauðgun eru líklegri en aðrar til að reykja, vera of þungar og nota
vímuefni, samkvæmt nýrri rannsókn. Allt eru fylgifiskar áfallastreituröskunar, þunglyndis og kvíða.
HEILBRIGÐISMÁL Fórnarlömb nauðgana eru líklegri

Barnalán frænda vorra:

Fleiri nýburar í
Færeyjum 2012
FÆREYJAR Á nýliðnu ári fæddust
622 börn í Færeyjum, sem er
nokkuð meira en árið 2011 þegar
576 börn fæddust. Á fréttavefnum Portalnum kemur fram
að 596 barnanna hafi fæðst á
Landssjúkrahúsinu í Þórshöfn.
Þrátt fyrir þessar jákvæðu
fréttir hefur Færeyingum hins
vegar fækkað stöðugt frá árinu
2008, úr 48.700 niður í tæp 48.100
síðasta haust, og hafa íbúar
eyjanna nokkrar áhyggjur af
þeirri þróun.
Sérstaklega er horft til brottflutnings ungs fólks, sem getur
haft í för með sér vítahring fólksfækkunar.
- þj

Erill á Akureyri á síðasta ári:

Slökkviliðið
kallað út
2.306 sinnum
AKUREYRI Slökkvilið Akureyrar
var kallað út 2.306 sinnum
á nýliðnu ári. Það er um 8%
fjölgun frá fyrra ári. 1.768 sinnum var liðið kallað út á sjúkrabílum á nýliðnu ári, en það er
um 13% aukning frá fyrra ári.
463 sjúkraflug voru á árinu
2012 þar sem 487 sjúklingar
voru fluttir. Þar er um að ræða
um 8% fækkun á flugum milli
ára eða 11 flug. Fjöldi sjúkrafluga helst nokkuð stöðugur á
milli ára, en þau hafa flest orðið
494 árið 2008. Sjúkraflutningamenn frá slökkviliði Akureyrar
hafa farið í 4.916 sjúkraflug frá
því 1997.

en aðrar verðandi mæður til að stunda áhættuhegðun á meðgöngu. Þær konur sem hafa leitað til
Neyðarmóttöku Landspítalans (LSH) vegna kynferðisofbeldis eru líklegri til að reykja, vera of
þungar og nota ólöglega vímugjafa á meðan þær
eru ófrískar, en slíkt er oft fylgikvilli áfallastreituröskunar, þunglyndis og kvíða.
Þetta eru niðurstöður rannsóknar Agnesar
Gísladóttur, doktorsnema í Lýðheilsufræðum við
Háskóla Íslands. Agnes og samstarfsfólk hennar
öfluðu gagna frá Neyðarmóttöku LSH um þúsund
konur sem leitað höfðu til spítalans vegna kynferðisofbeldis á árunum 1993 til 2008 og fæddu
barn eftir ofbeldið til apríl 2011. Afar fá börn, ef
einhver, voru getin við nauðgunina. Til samanburðar voru um 1.700 konur valdar af handahófi,
sem fæddu barn á sama tímabili en höfðu ekki
leitað til Neyðarmóttökunnar.
Rannsóknin, Áhættuþættir og heilsa á meðgöngu hjá mæðrum sem hafa orðið fyrir kynferðisofbeldi, er doktorsverkefni Agnesar. Þessir áhrifaþættir hafa aldrei verið skoðaðir áður svo vitað sé,
en flestar erlendar rannsóknir skoða áhrif kynferðisofbeldis á unga þolendur. Þessi rannsókn nær
til kvenna frá aldrinum þrettán ára og upp úr.
„Hér á landi er líka einstakt tækifæri til að taka
saman gögn og vinna úr þeim án þess að hafa samband við konurnar og valda þeim þannig óþægindum,“ segir Agnes. Hún bendir á að kynferðisofbeldi hafi oft og tíðum langvarandi áhrif á heilsu
brotaþola og markmið rannsóknarinnar sé að
skoða hvort mæðrum sem urðu fyrir kynferðisofbeldi á unglings- eða fullorðinsaldri sé hættara við
að vera með áhættuþætti eða lakari heilsu á meðgöngu síðar á lífsleiðinni, samanborið við mæður
sem ekki höfðu orðið fyrir slíku ofbeldi.
Niðurstöður rannsóknarinnar voru kynntar á
stóru málþingi um rannsóknir í líf- og heilbrigðisvísindum í Háskóla Íslands í gær. sunna@frettabladid.is

Þurfa sérstakan stuðning
Helsti munur á milli hópanna tveggja fólst í reykingum á meðgöngu og líkamsþyngd. Þær mæður
sem hafa orðið fyrir nauðgun eru frekar of þungar
og hætta síður að reykja. Vímuefnaneysla var ekki
mikil innan hópanna, en þó meiri meðal þeirra
mæðra sem höfðu orðið fyrir kynferðisofbeldi.
„Þetta bendir til þess að það þurfi að veita
konum sem hafa orðið fyrir áföllum sérstakan
stuðning á meðgöngu,“ segir Agnes. „Svo er líka vert
að benda á að það hjálpar að draga úr reykingum.
Þetta snýst ekki endilega um allt eða ekkert.“

Rafmagnið á heimilinu fær nýtt og spennandi
hlutverk, laugardaginn 5. janúar, kl. 12:00.
Verðum í sambandi.

FYRSTA
SINNAR
TEGUNDAR

Doktorsverkefni Agnesar
er það fyrsta
sinnar tegundar í heiminum svo vitað
sé, en fram
til þessa hafa
rannsóknir
aðallega beinst
að áhrifum
kynferðisofbeldis á unga
þolendur.
FRÉTTABLAÐIÐ/
VILHELM

H V Í TA H Ú S I Ð / S Í A – 12 - 2 8 4 3

15 HEIMILISBÓKHALD OG SPARNAÐUR

30 MENIGA HEIMILISBÓKHALD

JAN

JAN

FRÆÐSLUFUNDUR

Breki Karlsson, forstöðumaður Stofnunar
um fjármálalæsi

NÁMSKEIÐ

Breki Karlsson, forstöðumaður
Stofnunar um fjármálalæsi

22 LESTRARVIKA
JAN

ARION BANKA OG DISNEY-KLÚBBSINS
Krakkar á öllum aldri eru hvattir til þess
að vera með

VIÐBURÐADAGATAL
ARION BANKA
Arion banki býður fjölbreytt úrval af námskeiðum, fyrirlestrum,
ráðstefnum og fundum, þátttakendum að kostnaðarlausu.
Meðal helstu viðburða í janúar er Lestrarvikan þar sem markmiðið
er að hvetja krakka til að vera duglegir að lesa skemmtilegar bækur
og skólaefni. Ekki skiptir máli hvað er lesið – allt telst með.
Veglegir vinningar verða dregnir út í lok vikunnar auk þess sem
lestrarhestur Arion banka verður dreginn úr og fær iPad í verðlaun.
Þú finnur nánari upplýsingar og skráningu á viðburði janúarmánaðar
á arion banki.is.
Allir velkomnir.
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Geta ekkert aðhafst
í deilunni við CBS
Menntamálaráðuneytið segist ekki geta aðhafst vegna kvartana íslenskra námsmanna undan tungumálaviðmiðum Viðskiptaháskólans í Kaupmannahöfn (CBS).
Dönsk stjórnvöld segja skólanum frjálst að setja viðmið um tungumálakunnáttu.
MENNTUN Menntamálaráðuneytið

ÍSLENSKA FÓTBOLTALANDSLIÐIÐ Tveir hjartalæknar hyggjast rannsaka óeðlileg
hjartalínurit hjá íslenskum knattspyrnumönnum.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Persónuvernd heimilar nokkrar forvitnilegar rannsóknir:

Rannsaka brjóstverki,
HIV og líkamsárásir
VÍSINDI „Klínísk einkenni kvenna

sem komu á bráðamóttöku á
Hringbraut vegna brjóstverkja
í viku efnahagshrunsins 2008“,
„Eðlisbreyting í stórfelldum
líkamsárásum á 21. öldinni“ og
„Algengi og þýðing óeðlilegs
hjartalínurits hjá íslenskum
knattspyrnumönnum“ eru yfirskriftir nýrra rannsókna sem
eru meðal þeirra sem Persónuvernd hefur leyft að notuð

verði trúnaðargögn til að framkvæma.
Af öðrum rannsóknum sem
Persónuvernd heimilaði í desember má nefna „Spítalablóðsýkingar á Vökudeild Barnaspítala
Hringsins“, „HIV á Íslandi, 19832012“, „Árangur af lyfjameðferð
við lifrarbólgu C á Íslandi“, „Óútskýrður skyndidauði hjá flogaveikum“ og „Erfðafræðileg rannsókn þrálátra verkja“.
- gar

á Íslandi getur ekki aðhafst vegna
meintrar mismununar í inntökukröfum Viðskiptaháskólans í
Kaupmannahöfn (CBS) um dönskukunnáttu. Þetta segir í svari ráðuneytisins við fyrirspurn Fréttablaðsins. Einn þeirra námsmanna
sem kvörtuðu hyggst halda málinu
til streitu.
Eins og fram hefur komið í Fréttablaðinu kvörtuðu sex námsmenn hið
minnsta til íslenska sendiráðsins
vegna þess sem þeir töldu of háar
kröfur. Meðal annars telja þeir það
viðmið CBS um að íslenskir stúdentar hafi lokið átján einingum í
dönsku sem jafngildi A-stigs prófi
þar í landi vera óraunhæft þar sem
einungis stöku skólar hér á landi
bjóði upp á meira en níu einingar.
Skólinn var einnig sakaður um mismunun með því að brjóta gegn sáttmála Norðurlandaríkjanna sem
kveður á um að tungumál ríkjanna
séu metin til jafns milli landanna.
Í samtali við Fréttablaðið hafnaði
talskona CBS því að þetta væri mismunun. Sama krafa, A-stigs próf í
dönsku, væri sett öllum sem sæktu
um nám á dönsku við skólann.
Einnig væri í boði að taka stöðupróf sem fram færu tvisvar á ári.
Íslenska menntamálaráðuneytið
sendi fyrirspurn til danskra stjórn-

TUNGUMÁLADEILA
ÓÚTKLJÁÐ Íslenska

menntamálaráðuneytið
segist ekkert geta aðhafst
vegna meintrar mismununar Viðskiptaháskóla Kaupmannahafnar.
Stjórnvöld ytra segja
skólanum heimilt að setja
viðmið um dönskukunnáttu en námsmaður sem
var hafnað ætlar ekki að
gefast upp.

valda um málið og fékk þau svör í
síðasta mánuði að hver skóli mætti
setja sín viðmið varðandi A-stigs
próf og CBS væru innan marka.
„Við sjáum ekki að ráðuneytið
geti aðhafst varðandi ákvarðanir
einstaka háskóla sem virðast teknar
innan ramma viðeigandi reglugerða,“ segir í svari ráðuneytisins.
„Háskólinn kann hins vegar
að bera ábyrgð gagnvart umsækjendum ef hann mismunar þeim
eða gefur misvísandi upplýsingar.“
Einn námsmaðurinn sem fékk
synjun, Gunnar Gíslason, segist í
viðtali við Fréttablaðið ekki ætla að
láta þetta stöðva sig. Rök Dananna
séu meðal annars byggð á úreltri
reglugerð um framhaldsskóla.
„Þetta er hrein og klár mismunun

einfaldlega af því að Norðmenn,
Svíar og Finnar fá að skipta út sínu
móðurmáli fyrir dönsku en ekki
Íslendingar. Það stríðir líka klárlega gegn meðalhófsreglu að krefjast átján eininga sem ekki er hægt
að uppfylla.“
Gunnar segist munu leita til
umboðsmanns danska þingsins ef
ráðuneytið fellst ekki á hans rök.
„Þetta fer svo fyrir dómstóla ef
með þarf.“
Fréttablaðinu er ekki kunnugt
um að fleiri af stærri háskólum
Danmerkur geri sömu kröfur um
dönskukunnáttu, en fyrir liggur
að kennslusvið Háskóla Íslands
tekur Norðurlandabúa inn í nám á
íslensku án sérstakra skilyrða.
thorgils@frettabladid.is
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Skuldatryggingarálag ekki mælst lægra frá 2008:

Áhyggjur af skuldastöðu ríkisins minnka

FÍTON / SÍA FI043259

EFNAHAGSMÁL Skuldatryggingará-

Tilvalin
fyrir
hópferðir í
leikhúsið

Rómantískur gamanleikur
í leikstjórn Sigga Sigurjóns og Bjarna Hauks

568 8000 | borgarleikhus.is

Pantaðu
ljúffengar
veitingar til
að njóta fyrir
sýningu eða
í hléi

lag ríkissjóðs hefur lækkað um
20% á síðustu þremur mánuðum.
Raunar hefur álagið lækkað jafnt
og þétt frá miðju síðasta ári,
mælist nú 182 punktar en var 312
punktar í byrjun júní.
Skuldatryggingarálag er ágætur
mælikvarði á gjaldþrotaáhættu
ríkissjóðs. Álagið er í raun það
vaxtaálag sem fjárfestar krefjast
á skuldabréf ríkissjóðs sem
umbunar fyrir þá hættu að ríkissjóður geti ekki staðið við skuldbindingar sínar. Lækkandi skuldatryggingarálag bendir því til þess
að áhyggjur fjárfesta af skuldastöðu ríkisins fari minnkandi.
Áður en áhyggjur vöknuðu af
stöðu íslenska bankakerfisins
seinni hluta árs 2007 var skuldatryggingaálag ríkisins undir tíu
punktum þótt það hafi hækkað
um tíma meðan á hinni svokölluðu

1.500
Skuldatryggingaálag ríkissjóðs mældist hæst í október
árið 2008 en þó fór það í
1.500 punkta.
míní-krísu stóð árið 2006. Í kjölfar bankahrunsins fór álagið hæst
í tæplega 1.500 punkta í október
2008 en hefur farið sífellt lækkandi síðan ef frá er skilinn kúfur
haustið 2009.
Í september fór skuldatryggingaálagið niður fyrir 200 punkta
í fyrsta sinn síðan sumarið 2008 en
reis skömmu síðar aftur upp fyrir
200 punktana. Frá því í byrjun
nóvember hefur álagið hins vegar
haldist neðan við 200 punkta og
var 182 punktar í gær.
- mþl

markhonnun.is

LITRÍKT SKIPULAG
Á NÝJU ÁRI!
GEYMSLUKASSI
32 LÍTRA
UNDIR RÚM

1.998 KR/STK

3 FYRIR 2

3 FYRIR 2

GEYMSLUKASSI
60 LÍTRA

2.498 KR/STK

HERÐATRÉ
ÝMSAR GERÐIR
VERÐ FRÁ
498 – 1.298 KR/PK

LITLAR
PLASTKÖRFUR
2 Í PAKKA

398 KR/STK

ÁSSIÐ!
SPARIÐ PL
ÓTANLEG
SAMANBRJ
BOX

MATAROG NESTISBOX
Í MIKLU ÚRVALI.
VERÐ FRÁ 298 KR/STK

Tilboðin gilda 3.-6. janúar
www.netto.is

Mjódd · Salavegur · Hverafold · Höfn · Grindavík · Reykjanesbær · Borgarnes · Egilsstaðir · Selfoss · Akureyri
Tilboðin gilda meðan birgðir endast. | Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl | Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.
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Gekk berserksgang í þorpi:

Írar tóku við formennskunni í ráðherraráði Evrópusambandsins um áramótin:

Myrti þrjár og
var handtekinn

Segjast vissir um viðsnúning á árinu 2013

SVISS, AP Maður vopnaður riffli

EVRÓPUMÁL Írland mun leggja höfuðáherslu á

og skammbyssu myrti þrjár
konur og særði tvo menn á miðvikudagskvöld í svissneska þorpinu Daillon.
Þegar lögregla kom á vettvang
hótaði hann því að skjóta á lögreglumenn. Lögreglan sá sér ekki
fært annað en að skjóta á hann,
svo hann særðist. Að því búnu
var hann handtekinn.
Maðurinn er íbúi í þorpinu
en hefur sætt geðmeðferð síðan
2005.
- gb

að vinna að efnahagslegum stöðugleika og gegn
atvinnuleysi ungs fólks á meðan ríkið fer með
formennsku í ráðherraráði ESB. Írar tóku við
um áramót og leiða starfið út júnímánuð.
Talsmenn írskra stjórnvalda segjast vissir
um að 2013 verði ár viðsnúnings í ESB, sem
hefur strítt við mikla erfiðleika síðustu ár.
Sem formennskuríki leggur Írland línurnar
í starfi ráðherraráðsins, þar sem ráðherrar
aðildarríkjanna 27 ráða ráðum sínum í mismunandi málaflokkum.
Auk fyrrnefndra mála stefna Írar að því að
efla tæknigeirann með áherslu á lítil og meðal-

stór fyrirtæki, auka möguleika sem felast í
náttúruauðlindum til sjós og lands og vinna að
frekari viðskiptasamningum og stækkun ESB.
Undir formennsku Íra er búist við að áfram
þokist í aðildarviðræðum Íslands við ESB en
þó verði ekki hafnar viðræður um sjávarútvegs- og landbúnaðarmál fyrr en á seinni helmingi ársins, þegar Litháen hefur tekið við formennskunni.
Í stefnumótunarskjali Írlands, Litháens og
Grikklands, sem tekur við í janúar 2014, segir
að rétt sé að efla aðildarferli Tyrklands og
búist sé við því að viðræðurnar við Ísland geti
komist á lokastig fyrir árslok.
- þj

ÍRAR LEIÐA ESB Írland stýrir nú starfi ráðherraráðs

ESB í sjöunda sinn. Írar hyggjast leggja áherslu á
stöðugleika í efnahagsmálum og baráttu gegn atvinnuleysi ungs fólks.
NORDICPHOTOS/AFP

N
7” ANDROID JELLY BEA

SPJALDTÖLVA

GB

KOMIN AFTUR !
Valin Eesta spMaldtÑlYan 0 hM¼ T
Nexus 7 passar fullkomlega í hendi og er
sérstaklega meðfærileg, létt og þunn. Hæsti
gæðaƯokkur. Einstaklega ÑƯugur fMÑgurra kMarna
Tegra  ÑrgMÑrYi og GB Yinnsluminni sem gerir
hana mMÑg hraðYirka. StÎrt og gott GB minni.
IPS tr\ggir sérstaklega gÎða skerpu og litadØpt
í skM¼num auk þess sem hÕn kemur með NYidia
GeForFe Tegra  skM¼korti. ®trÕlega gÎður hlMÎmur
og allt að 9 tíma rafhlÑðuending í HD afspilun.

59.990

REYKJAVÍK AKUREYRI EGILSSTAÐIR KEFLAVÍK SELFOSS HAFNARFJÖRÐUR

BANDARÍSKIR HERMENN Obama segist hafa hugleitt að neita að undirrita lögin.

NORDICPHOTOS/AFP

Áfram ófær um að
loka Guantanamo
Obama Bandaríkjaforseti segist nauðbeygður hafa staðfest lög sem gera honum
áfram ókleift að loka Guantanamo-búðunum á Kúbu. Með lögunum tryggði hann
Bandaríkjaher fjármagn til að halda áfram umsvifum sínum víða um heim.
Barack Obama
Bandaríkjaforseti undirritaði
á miðvikudaginn lög um fjármögnun hernaðarumsvifa. Alls
eru 633 milljarðar dala ætlaðir
til þessa málaflokks á árinu, eða
rúmlega 80.000 milljarðar króna.
Þetta er þó nokkru lægri upphæð en Bandaríkjaþing hefur veitt
til hersins á undanförnum árum,
en samdrátturinn skýrist meðal
annars af minni umsvifum hersins, einkum í Írak og Afganistan.
Obama sagðist reyndar andvígur
nokkrum ákvæðum lagabálksins,
sem hann undirritaði engu að síður.
Meðal annars gagnrýndi hann að
áfram fylgdi lögunum ákvæði sem
gera honum ókleift að flytja fanga
frá Guantanamo-búðunum á Kúbu
til fangelsa í Bandaríkjunum eða
til annarra landa.
„Ég er enn þeirrar skoðunar að
starfræksla búðanna grafi undan
þjóðaröryggi okkar með því að
kasta fjármunum á glæ, skemmi
fyrir samskiptum okkar við mikilvæga bandamenn og styrki óvini
okkar,“ segir í yfirlýsingu sem
BANDARÍKIN

Obama sendi frá sér við undirritun laganna.
Eitt af helstu kosningaloforðum Obamas var að loka fangabúðunum á Kúbu og flytja grunaða
hryðjuverkamenn í fangelsi í
Bandaríkjunum, þar sem hægt
yrði að draga þá fyrir bandaríska
dómstóla. Meirihluti repúblikana
á þingi hefur hins vegar beitt lagaákvæði af þessu tagi til að koma í
veg fyrir að þau áform næðu fram
að ganga.
„Áratugum saman hafa ríkisstjórnir bæði repúblikana og
demókrata lögsótt með góðum
árangri hundruð hryðjuverkamanna fyrir alríkisdómstólum,“
sagði Obama og fór ekki dult með
andstöðu sína.
Í yfirlýsingu sinni segist Obama
hafa hugleitt að neita að skrifa
undir lögin af þessum ástæðum,
eins og hann gerði á síðasta ári
þegar hann undirritaði sams
konar lög, en rétt eins og í fyrra
hefði niðurstaðan orðið sú að nauðsyn þess að útvega hernum fé til
að starfa áfram vægi þyngra

Ég er enn
þeirrar
skoðunar að
starfræksla
búðanna grafi
undan þjóðaröryggi okkar
með því að kasta fjármunum á glæ, skemmi
fyrir samskiptum okkar
við mikilvæga bandamenn og styrki óvini
okkar.
Barack Obama
forseti Bandaríkjanna

en andstaða forsetans við hluta
laganna.
Niðurskurður á fjárframlögum til hersins er hluti af samkomulagi forsetans við þingmenn
Repúblikana flokksins sem gert
var á síðustu stundu nú um áramótin.
gudsteinn@frettabladid.is
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Weight Watchers vörurnar á frábæru verði
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Opið frá 11 - 20 alla daga
Engihjalla og Granda

%DÉYRJ

NU
6WDIU¿Q

ÚTSALA

ALLT AÐ 55% AFSLÁTTUR
JABRA HANDFRJÁLS BÚNAÐUR
MEÐ ALLT AÐ 30-40% AFSLÆTTI
TOSHIBA
46WL863N
46“ LED

FINLUX
55FLSY985LHC
55“ LED

FINLUX
47FLSY910LHC
47“ LCD

FULLT VERÐ
229.990

FULLT VERÐ
249.990

FULLT VERÐ
159.990

TILBOÐ
169.990

TILBOÐ
199.990

TILBOÐ
129.990

AFSL. 60.000

AFSL. 50.000

AFSL. 30.000

JBL hátalarar með allt að 70.000 kr. afslætti

Vöggur fyrir iPad/iPhone/iPod/Android með miklum afslætti
OPIÐ LAUGARDAG 11 -17

ÚTSALA

ALLT AÐ 55% AFSLÁTTUR
OLYMPUS MYNDAVÉLAR
MEÐ ALLT AÐ 25% AFSLÆTTI
THOMSON
32FU5253W
32“ LED

PANASONIC
TXP50X50
50“ Plasma

FINLUX
42FLSY930LHC
42“ LED

FULLT VERÐ
99.990

FULLT VERÐ
179.990

FULLT VERÐ
149.990

TILBOÐ
79.990

TILBOÐ
139.990

TILBOÐ
129.990

AFSL. 20.000

AFSL. 40.000

AFSL. 20.000

Panasonic tökuvélar með allt að 36% afslætti

Tasco sjónaukar með allt að 30% afslætti
SJÁIÐ ÖLL TILBOÐIN Á SM.IS

MINNISKORT
STOFNAÐ 1971
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ALLAR GERÐIR

SKOÐUN
Lenging fæðingarorlofs:

Í þágu barna

N

ý lög um fæðingarorlof tóku gildi nú um áramótin.
Með nýju lögunum er fæðingarorlof lengt úr níu mánuðum í tólf og er sú breyting sannarlega til hagsbóta
bæði fyrir börn og foreldra. Orlofsrétturinn er sem
fyrr þrískiptur; réttindi móður, réttindi föður og sameiginlegur réttur sem foreldrar ráða sjálfir hvort þeirra nýtir.
Sú breyting sem varð á frumvarpinu á síðustu metrunum var
afar mikilvæg. Í stað þess að þriggja mánaða lengingin legðist
jafnt við alla hluta orlofsins er sjálfstæður réttur hvors foreldris
um sig aukinn úr þremur mánuðum í fimm og sameiginlegi
rétturinn verður þá tveir mánuðir í stað þriggja áður.
Þá er einnig mikilvæg sú
breyting að einhleypum foreldrum, konum sem hafa gengist
undir tæknifrjóvgun og einhleypu fólki sem ættleiðir börn,
Steinunn
er þrátt fyrir þetta tryggður
Stefánsdóttir
fullur réttur til fæðingarorlofs.
Þannig er börnum einhleypra
steinunn@frettabladid.is
foreldra tryggður jafnlangur
tími í samvistum við foreldri þótt aðeins eitt foreldri sé til staðar.
Reynslan hefur sýnt að sameiginlegur réttur foreldra til
fæðingarorlofs er að stærstum hluta nýttur af konum. Þannig
hefur framkvæmd níu mánaða orlofsins, eins og gilti til áramótanna, verið sú að mæður hafa í langflestum tilvikum tekið orlof
í sex mánuði og feður þrjá. Með því að leggja einn mánuð við
hvern hluta orlofsréttarins væri líklegt að þorri kvenna yrði enn
lengur frá vinnu en verið hefur. Því var það talið þjóna jafnréttishugsuninni sem liggur að baki lögunum betur að styrkja
óframseljanlegan rétt beggja foreldra og draga fremur úr þeim
sameiginlega.
Á það hefur verið bent að ástæðan fyrir því að konur taka
frekar sameiginlega hluta fæðingarorlofsins en karlar sé sú að
þeir hafi iðulega hærri tekjur en þær. Því komi orlof konunnar
ekki eins við heimilisbókhaldið og orlof karlsins.
Þetta er því miður staðreynd því kynbundinn launamunur er
hér óþolandi, auk þess sem mörg störf sem konur stunda frekar
en karlar, svo sem umönnunar- og uppeldisstörf, eru verr metin
til launa en störf sem krefjast sambærilegrar menntunar en
fleiri karlar stunda. Við þessu á ekki að bregðast með því að
konur taki enn lengra fæðingarorlof en áður heldur með því að
halda áfram að berjast fyrir jafnari launum karla og kvenna.
Réttur beggja foreldra og þar með sjálfstæður réttur feðra til
töku fæðingarorlofs er einn af bautasteinunum í vegferðinni í
átt til jafnréttis kynjanna. Ávinningurinn er tvíþættur. Í fyrsta
lagi sá að feður eiga þess kost að vera heima með börnum sínum
og sinna heimilinu í kjölfar fæðingar barns. Þetta er bæði til
hagsbóta fyrir feðurna og börnin, sem fá aukið tækifæri til að
tengjast föður á fyrstu árum ævinnar.
Í öðru lagi jafnar minni framseljanlegur réttur stöðu kynjanna
á vinnumarkaði vegna þess að kyn skiptir minna máli með tilliti
til þess hversu líklegt er að starfsmaður fari í fæðingarorlof og
hversu lengi. Þetta atriði vegur síðan þungt í baráttunni fyrir
jafnari launum kynja þannig að þar er ávinningurinn tvöfaldur.
Breytingin er síðan ekki síður til hagsbóta fyrir þá feður sem
kjósa að vera heima og annast barn sitt og heimili á fyrstu mánuðum ævi þess.
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FRÁ DEGI
TIL DAGS
Vík milli vinkvenna
Kristín Þorsteinsdóttir, fyrrverandi
kynningarstjóri Baugs, skrifar
varnargrein fyrir íslenska bankamenn í
Fréttablaðið í gær–ekki í fyrsta skipti.
Í greininni, sem er allrar athygli verð,
er fast skotið, ekki síst á Evu Joly og
embætti sérstaks saksóknara. Það
hafa ekki verið létt spor fyrir Kristínu
að stinga niður penna og
gagnrýna Evu, því að þær
þekkjast mætavel, eins
og Kristín segir raunar
sjálf, og í íslenskri
þýðingu á bók Evu um
Elf-málið svokallaða
í Frakklandi birtist
formáli eftir enga
aðra en Kristínu
Þorsteinsdóttur.

Vondur samanburður
Í greininni er þó að finna furðulegan
samanburð: „Engin ástæða er til þess
að ætla að góðir saksóknarar verði
hristir fram úr erminni frekar en góðir
bankamenn. Það á örugglega eftir að
koma í ljós–vonandi áður en of mörg
réttarmorð verða framin.“ Í fyrsta lagi
er ljóst að íslenskir bankamenn misstigu sig hrapallega. Hér fór jú allt á
hvolf. Embætti sérstaks saksóknara hefur enn ekki misstigið sig
með þeim hætti. Það hefur
náð fram sakfellingu í öllum
hrunmálum sínum til þessa.
Ætlaði Kristín kannski að sneiða
að gjörvöllu dómskerfi landsins? Eru íslenskir dómarar
refsiglaðir og vondir?
Kristín þyrfti að
svara því.

Eina niðurstaðan
Karpið um það hvort það sé eðlilegt
að hin ríkisstyrkta stofnun Þjóðkirkjan
safni fjármunum fyrir ríkisstofnunina
Landspítalann var fyrirsjáanlegt og
slær vonandi ekki tóninn fyrir nýtt
ár. Agnesi M. Sigurðardóttur biskup
gengur auðvitað gott eitt til með
þessu öllu saman en óhjákvæmileg
niðurstaða hlýtur samt að vera sú
ein að það er ólíðandi að Landspítalinn þurfi að reiða sig á
gjafir fyrir tækjakaupum.
Ef ríkissjóður hrekkur ekki
til fyrir nauðsynjavörum á
spítala landsins er forgangsröðunin einfaldlega
röng.
stigur@frettabladid.is

HALLDÓR

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

Gróðavegur – 3,5% afnotagjald

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

SJÁVARÚTVEGUR

Guðbjartur
á opnu
Guðbjartur Han
nnesson, velferðarráðherra
sem býður sig fr
fram sem formaður
Samfylkingarin
nnar verður gestur á
hádegisfundi Féélags frjálslyndra
jafnaðarmannaa á efri hæðinni á
Kaffi Sólon, föstu
tudaginn 4. janúar
kl. 12:00 - 13:15..
Stutt framsaga ogg opnar
umræður.
Allir velkomnir!

Kristinn H.
Gunnarsson
fv. alþingismaður

Metafkoma varð í sjávarútvegi á árinu
2011. Hagnaður fyrir afskriftir og fjármagnskostnað varð 80 milljarðar króna,
eða 30% af öllum tekjum greinarinnar.
Þetta er árið sem skilaði 25-30 milljarða
króna tekjum af makrílveiðum án fjárfestingar í skipum né í búnaði að nokkru
ráði. Þetta er árið sem veiðirétturinn
á makríl kostaði aðeins 140 milljónir
króna. Þetta er árið sem landsmenn öxluðu skattahækkanir og niðurskurð í heilbrigðiskerfinu en útvegsmenn öxluðu
gróðann. Framlag þeirra til ríkisins í
formi veiðigjalds var einungis 3,7 milljarðar króna. Hreinn hagnaður, það sem
eftir stendur þegar allt er tiltekið, varð
60 milljarðar króna. Það er helmingur af
vátryggingarverðmæti alls fiskiskipaflotans.
Stjórnarflokkarnir komust til valda 1.
febrúar 2009. Eitt stærsta baráttumál
þeirra var að breyta tekjuskiptingunni
þannig að aukinn hluti þess sem þegar er
greitt fyrir veiðiréttinn á Íslandsmiðum
rynni til þjóðarinnar og minna til handhafa kvótans. Síðan eru liðin þrjú metár
í sjávarútvegi 2009-2011. Svonefnd
EBITDA, hagnaður af rekstri í veiðum
og vinnslu til þess að standa undir
afskriftum og fjármagnskostnaði, varð
samtals 207 milljarðar króna.

Hagnaður þessara þriggja ára er
fáheyrður og jafngildir helmingi af
öllum skuldum greinarinnar. Samanlögð gjaldtaka fyrir afnotin af fiskimiðunum, veiðigjaldið, var „hófleg“, 7
milljarðar króna á þessum gróðaárum.
Ríkisstjórnin lét gróðaveg útgerðarinnar
ósnertan, þar til nú undir blálok kjörtímabilsins. Hún afhenti nánast ókeypis
aðgang að veiðum á nýjum fisktegundum.
Gjaldið fyrir aðganginn að fiskimiðunum
var 3,5% en gjaldið fyrir aðganginn að
heilbrigðiskerfinu er komið upp í 20%.
Áfram verður útgerð á Íslandsmiðum
gróðavegur. Það er m.a. vegna þess að
útgerðarmenn og sjómenn eru harðduglegir, útsjónarsamir og framfarasinnaðir. En það er líka vegna þess að
fiskimiðin eru auðnýtanleg og einstaklega gjöful af verðmætum fisktegundum. Góðar tekjur fást með tiltölulega litlum stofnkostnaði.
Heildartekjur útgerðarinnar einnar
eru um 160 milljarðar króna en vátryggingarverðmæti flotans aðeins um 120
milljarðar króna. Árlegar afskriftir
eru aðeins 8 milljarðar króna. Þetta
er ástæðan fyrir því að kvótinn, veiðirétturinn, er svo hár í verði sem raun
ber vitni; það er svo mikil hagnaðarvon.
Útgerð er gróðavegur.
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Að trufla ekki umferð
Í DAG
Pawel Bartoszek
stærðfræðingur

Á seinasta degi ársins 2012 hljóp
ég ásamt um þúsund öðrum í
Gamlárshlaupi ÍR. Annað árið í
röð var hlaupið fram og til baka
eftir Sæbrautinni með smá hring
um hin fögru stræti Klettagarða
og Vatnagarða, framhjá gáma- og
iðnaðarsvæðum þar sem maður
ímyndar sér að vondir karlar í bíómyndum lemji góðu karlarna með
röri til að fá upp úr þeim lykilorð
að móðurtölvu FBI.
En allt í lagi. Ég ætla ekki að
hefja nýja árið með heljarinnar
skeifu og auðvitað er ég massaþakklátur öllum þeim sem skipulögðu hlaupið, sérstaklega þeim
fjölmörgu sjálfboðaliðum sem
klöppuðu fyrir manni á leiðinni
í veðri sem var margfalt erfiðara þeim sem stóðu en þeim
sem hlupu. Ég er bara að segja:
Reykjavík getur boðið betur.
Gamlárshlaupið var þar til fyrir
ári hlaupið eftir svipaðri leið og
10 kílómetrarnir í Reykjavíkurmaraþoninu, hringinn í kringum
Vesturbæ Reykjavíkur og Seltjarnarnes. Í fyrra var gerð breyting þar á og rás- og endamarkið
flutt í Hörpu og hlaupið meðfram
sjó. Harpan hentar reyndar vel
þegar hýsa á margmenni en ég
veit ekki með það að láta fólk
hlaupa svo langt frá öllu mannlífi.
Jú, kannski þvælast hlauparar
fyrir fæstum með þessu móti.
Fæstum bílum það er að segja.

Ef gera á götuhlaup
í Reykjavík betri þarf
að fjölga Lynghögunum og
Lindarbrautunum á leiðinni
en ekki að fækka þeim.
Jafnvel þótt það þýði „tafir
á umferð“.
Menn geta keyrt Nesveginn
ótruflaðir. En mikið asskoti er
þetta leiðinlegt. Eini maðurinn
sem yrti á mig, að sjálfboðaliðunum undanskildum, sat fastur í bíl
í Vatnagörðum og muldraði eitthvað í áttina til mín, með sígarettu í annarri. Ég ímynda mér að
hann hafi sagt: „Áfram, Pawel, þú
getur þetta!“ Ég er þó ekki viss.
Lynghaginn
Allir sem einhvern tímann hafa
reimað á sig skóna og hlaupið í
Reykjavíkurmaraþoninu hljóta að
kannast við þá upplifun að hlaupa
í gegnum Lynghagann. Þar koma
íbúarnir allir fram á stétt með
dollur, skilti og tónlist og hvetja
fólk til dáða. Svipuð stemning
tekur svo aftur við þegar hlaupið
er í gegnum Lindarbraut úti á Seltjarnarnesi.
Djasshljómsveitir, pepptónlist
úr hátölurum, fólk að kæla hlaupara með garðslöngum í heitu
veðri. Stuð.
Það er auðvitað engin hlaupaleið
meitluð í stein. Alltaf má reyna
að gera betur. En reynum þá að
gera betur. Ef gera á götuhlaup
í Reykjavík betri þarf að fjölga
Lynghögunum og Lindarbrautunum á leiðinni en ekki að fækka

Raunveruleg meðferð
kvörtunarmála landlæknisembættisins
Þann 29. desember síðast- HEILBRIGÐIS➜ Úrskurðinum var
liðinn birtist grein eftir MÁL
hnekkt af velferðarGeir Gunnlaugsson landráðuneytinu, m.a.
lækni og Önnu Björgu
Aradóttur, sviðsstjóra
vegna fjölda ranglandlæknisembættisfærslna, órökstuddra
ins. Sú grein var svar
fullyrðinga og óhlutvið grein minni tveimur
leysis umsagnaraðila.
dögum áður sem fjallaði
um hvernig málsmeðferð
kvörtunarmála væri hátt- Árni Richard
að ef embættið færi eftir Árnason
lögum, sem á lítið skylt verkfræðingur
þó að æðra stjórnvald hafi
við mína reynslu. Mig
úrskurðað brotin. Þess
langar til að nýta tækifærið og
í stað gefur greinin til kynna að
gefa lesendum frekari innsýn í
ásakanir mínar gagnvart umsagnvinnubrögð embættisins.
araðilum séu óréttmætar án þess
Þegar almenningur kvartar yfir
að nokkuð í málflutningi hans
styðji það. Síðasta dæmið um
málsmeðferð embættisins til
rökleysi landlæknis er fullyrðæðra stjórnvalds þá svarar embing hans um að ásakanir mínar
ættið gjarnan í sama stíl og fyrrnefnd grein embættisins var,
um mannréttindabrot embættisþ.e.a.s. með yfirborðslegum skrifins dæmi sig sjálfar. Það vill svo
um um lög landlæknis og að embtil að mínar ásakanir eru grundættið vinni „ítarlega og faglega“.
vallaðar á málefnalegum rökum,
Flestar hinna efnislegu athugarökum sem embættið hefur fengsemda eru hunsaðar eða þeim
ið tækifæri til að svara en hunsað
svarað með útúrsnúningum. Skoðmeð öllu.
um þessa grein nánar.
Þungar áhyggjur
Útúrsnúningataktík
Fögur orð landlæknisembættisÍ greininni er reynt að láta líta út
ins um vinnubrögð sín mega teljfyrir að ég hafi fyrst og fremst
ast furðuleg í ljósi þess að nýverið
verið ósáttur við niðurstöðu embhafði umboðsmaður Alþingis það
ættisins í kvörtunarmáli mínu.
til skoðunar að hefja frumkvæðisÞað er dæmigerð útúrsnúningaathugun á stjórnsýslu landlæknistaktík embættisins. Úrskurðembættisins. Lendingin í því
inum var hnekkt af velferðarmáli var að senda þá starfsmenn
ráðuneytinu, m.a. vegna fjölda
embættisins sem koma að kvörtrangfærslna, órökstuddra fullyrðunarmálum í stjórnsýsluskóla
Stjórnarráðsins. Á heimasíðu
inga og óhlutleysis umsagnaraðila
umboðsmanns Alþingis, frá 17.
og vegna þess að annar umsagnoktóber 2012, má lesa að „ef tilaraðilinn var meðeigandi Læknaefni gefst til verður á ný tekin
stöðvar Orkuhússins þar sem
meint mistök voru gerð. Hvort
afstaða til þess hvort ráðist verðtveggja eru óeðlileg og alvarleg
ur í frumkvæðisathugun á stjórnbrot á stjórnsýslulögum.
sýslu landlæknis“. Þetta sýnir að
Landlæknir hefur ekki mannumboðsmaður Alþingis hefur
dóm í sér til að nefna þetta eða
þungar áhyggjur af vinnubrögðbiðjast afsökunar á því, jafnvel
um landlæknisembættisins.

þeim. Jafnvel þótt það þýði „tafir
á umferð“.
Best heppnuðu almenningshlaupin erlendis eru einmitt
eftirsótt vegna þeirrar stemningar sem skapast meðal hlaupara og áhorfenda. Góð götuhlaup
eru eins og samfelld röð Lynghaga og Lindarbrauta. Það á til
dæmis við um maraþonhlaup sem
haldið er á hverju hausti í bænum
Berlín í norðausturhluta Þýskalands. Flestum þekktum götum
bæjarins, til dæmis Unter den
Linden, 17. júní stræti og Kurfürstendamm, er lokað bróðurpart
laugardags og sunnudags. Varlega
áætlað búa tvær milljónir manna

á því svæði sem þær lokanir ná
yfir. En samt eru það hinir rúmlega 40 þúsund keppendur sem
njóta forgangs þá helgi. Þá er forgangsraðað í þágu mannlífs, ekki
umferðar.
8.777 klukkustundir
Liðið ár taldi 8.784 klukkustundir.
Af þeim var Nesveginum kannski
lokað fyrir akandi umferð í um
sex tíma í tengslum við Reykjavíkurmaraþonið: Hinar 8.778
klukkustundir ársins fengu bílstjórar að hafa Nesveginn út af
fyrir sig. Lífið færi auðvitað ekki
á hliðina þótt sú tala færi niður í
8.777.

Nú hef ég heyrt að einhverjir
ökumenn hafi keyrt á sjálfboðaliða sem stýra umferð í tengslum
við svona hlaup og ég hef sjálfur
séð bíla reyna að brjóta sér leið í
gegnum þvögu fólks, flautandi á
allt og alla.
Það er engin ástæða til að
beygja sig undir svoleiðis
ribbaldahátt. Ef götum er lokað
tvisvar á ári vegna hlaupa og þær
lokanir eru auglýstar með góðum
fyrirvara geta þeir sjálfum sér
um kennt sem þurfa að bíða í hálftíma til að aðrir geti notið götunnar. Þeir geta þá huggað sig við
að fá að hafa hana út af fyrir sig
hinar 8.777 klukkustundir ársins.

SSD DISKTÆARRÐUM OG GERÐUM
AF MÖRGUM S

Eigum á lager mikið úrval af
SSD diskum frá Corsair, OCZZ,
Samsung og SanDisk.

60GB SSD DISKUR
D
Hágæða Force 3 SSD diskur frá
Corsair. 525MB á sekúndu leshraði
og 490MB skrifhraði.

13.990
120GB SSD DISKUR
frá Samsung með þriggja
kjarna MDX stýringu.

21.990
REYKJAVÍK AKUREYRI EGILSSTAÐIR KEFLAVÍK SELFOSS HAFNARFJÖRÐUR
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Af hverju málþóf?
norskir þingmenn stundi
Hér verður lagt upp með STJÓRNMÁL
þá djörfu fullyrðingu að
málþóf af alveg jafnmiklu
málþóf af einhverju tagi
kappi og aðrir þingmenn,
sé einn af grundvallarþað fer bara ekki fram í
þáttum í hvers konar þingþingsalnum heldur í nefndhaldi. Njálssaga er ein elsta
um og reykfylltum bakheimild um málþóf hérlendherbergjum þinghússins.
is en það var þegar Njáll á
Í allsherjargíslingu
Bergþórshvoli gaf mönnum þannig ráð í fjórðungs- Guðmundur J.
Á undanförnum misserum
dómsmálum að flest þeirra Guðmundsson
hafa Íslendingar hins vegar
ónýttust og úr varð alls- kennari
orðið vitni að tvenns konar
herjar þræta. Þessu málmálþófi sem ekki á sér
hliðstæðu á síðari tímum. Annars
þófi lauk með því að fimmtardómur
var stofnaður til að koma í veg fyrir
vegar er málþóf repúblikana í fullað slíkt endurtæki sig og eitt af
trúadeild Bandaríkjaþings og hins
nýju goðorðunum sem þá urðu til
vegar málþóf flestra þingmanna
féll í skaut Höskuldi Þráinssyni,
Framsóknar- og Sjálfstæðisflokks
fóstursyni Njáls, en það tryggði
á Alþingi. Þessi málþóf eru að því
honum svo Hildigunni Starkaðarleyti ólík öðrum málþófum að þingdóttur að eiginkonu en til þess voru
in eru tekin í allsherjargíslingu,
ekki í ákveðnum málum eins og
refirnir skornir. Segja má að þetta
venjan er í hefðbundnu málþófi,
hafi verið harla velheppnað málþóf,
þingstörf urðu skilvirkari með tilheldur í nær öllum málum sem fram
komu fimmtardóms og þeir Njáll og
koma. Þingstörfin lamast. HamaHöskuldur fengu sitt.
gangur repúblikana hefur þó skýr
Annað dæmi um velheppnað málpólitísk markmið, að koma í veg
fyrir að þeir ofurríku greiði sinn
þóf frá síðari tímum var málþófið
gegn vatnalögunum sem lauk með
skerf til samfélagsins og skerða enn
því að þeim var frestað og síðan
kjör þeirra sem verst eru settir með
tekin til endurskoðunar og líklega
því að draga úr velferðar- og heileru þeir Íslendingar fáir sem ekki
brigðisþjónustu. Það er hins vegar
eru þeim breytingum fegnir. Fleiri
ekki hægt að greina nein slík markdæmi væri hægt að tína til, bæði
mið hjá framsóknar- og sjálfstæðishérlendis og frá þingum annarra
mönnum. Stutt er eftir af kjörtímaþjóða, en látum staðar numið.
bilinu þannig að varla er markmiðið
Málþóf er sem sé stundað í einað fella ríkisstjórnina, það myndi
hverri mynd á öllum lýðræðislega
og koma sér illa fyrir framsóknarkjörnum þingum samtímans og
menn ef efnt yrði til vetrarkosninga
líklega einnig á ýmsum sem ekki
þar sem stór hluti fylgis þeirra er
í dreifbýli og allra veðra von. Sú
búa að lýðræðislegri hefð. „Norskir þingmenn stunda ekki málþóf,“
spurning vaknar því hver tilganguröskra reiðu mennirnir í athugainn sé með þessum atgangi.
semdadálkum vefmiðlanna og
Málþófshrókar
bæta við, „helv… fjórflokkurinn.“
Ég ætla hins vegar að fullyrða að
Ef leita á eftir einhverju sambæri-

➜ Málþóf er sem sé stundað
í einhverri mynd á öllum
lýðræðislega kjörnum þingum samtímans og líklega
einnig á ýmsum sem ekki
búa að lýðræðislegri hefð.

legu verður að fara aftur til kreppuáranna, milli 1930 og 1939, og til
meginlands Evrópu. Þá voru það
einkum öfgafullir hægrimenn af
ýmsu tagi sem léku þennan leik og
nutu stundum atfylgis þeirra sem
lengst stóðu til vinstri. Markmið
þessara flokka var skýrt, að rýra
traust almennings á þeim stofnunum samfélagsins sem byggðu á
lýðræðislegum grunni og sýna fram
á getuleysi lýðræðisaflanna við að
leysa aðkallandi vandamál. Þannig var fólk búið undir að þessum
stofnunum yrði kippt úr sambandi
þegar málþófshrókarnir kæmust
til valda. Skildi eitthvað í þessa átt
vera markmið framsóknar- og sjálfstæðismanna? Þá spurningu þurfa
aðrir þingmenn að spyrja málþófsforkólfana með fullum þunga þegar
þing kemur aftur saman og ólætin
hefjast á ný.
Eins og málin standa núna þarf
pólitískt kraftaverk til að ekki
taki við völdum stjórn Sjálfstæðis- og Framsóknarflokks að loknum næstu kosningum. Skyldi það
verða hennar fyrsta verk að kippa
þinginu úr sambandi? Það er hægt
með aðgerðum sem þegar eru fyrir
hendi í þingsköpum. Við þá iðju
hlytu þeir án efa lof og prís reiðu
mannanna sem myndu þyrpast í
athugasemdadálkana og fagna því
að loksins hafi tekist að klekkja á
helv… fjórflokknum.

Réttur neytenda til að skila vöru
Nú um hátíðirnar lentum NEYTENDUR
hægt sé að skila henni án
við fjölskyldan í leiðindaathugasemda. Eftir svörin
máli. Sjö ára sonur okkar
frá tölvuleikjaversluninni
fékk tölvuleik í jólagjöf
kíktum við á íslensk lög
sem ekki passaði í leikjasem gilda um kaup neyttölvuna hans. Án þess að
enda á vörum. Um er að
átta sig á því hafði hann
ræða tvenn lög sem taka
á þessu, lög um lausafjártekið plastið utan af leiknum. Þegar við svo reyndkaup nr. 50 frá 2000 og lög
um að skila leiknum, með Magnús B.
um neytendakaup nr. 48
kvittunina í hendi, var Jóhannesson
frá 2003. Eftir lestur þessumleitun okkar hafnað af rekstrarara laga er ljóst að verulega
starfsmönnum verslun- hagfræðingur
skortir upp á að landslög
arinnar með þeim skilataki á þessum hluta neytboðum að vegna þess að plastið var
endaréttar. Ágætlega er fjallað um
ekki lengur utan um leikinn þá væri
hvað gera skal ef galli kemur upp
ekki hægt að taka við honum sem
en þegar kemur að skilarétti eftir
nýjum leik.
afhendingu án galla er einungis
ein setning í lögum um neytendaÞar sem við fjölskyldan erum
tiltölulega nýflutt heim aftur frá
kaup sem fjallar um skilarétt eftir
Kaliforníu fórum við hjónin að
afhendingu. Í 42 grein segir orðrétt: „Neytandi getur skipt sölubera saman neytendavernd þar úti
og hér heima. Mikill munur er þar
hlut ef samið hefur verið um rétt til
á. Reglan í Bandaríkjunum er að
skipta eða hann leiðir af almennviðskiptavinurinn hefur alltaf rétt
um réttarreglum.“ (skáletrun höffyrir sér. Verslanir taka við vörum
undar).
aftur ef viðskiptavinurinn kemur
Myndi auka verslun
með kvittunina með sér sem sýnir
að varan hafi verið keypt í viðMiðað við þær raunir sem við hjónkomandi verslun. Án athugasemda
in lentum í má framkoma verslanafær neytandinn endurgreitt í sömu
eigenda gagnvart íslenskum neytmynt og greitt var, eða með peningendum batna til muna. Ætla má að
um. Neytendarétturinn er reyndávinningur verslananna sé mikill
ar svo sterkur þar úti að ekki er
og ekki hvað síst sá að þegar viðskiptavinurinn veit af sterkum
nauðsynlegt að varan sé ónotuð svo

➜ Miðað við þær raunir sem
við hjónin lentum í má framkoma verslanaeigenda gagnvart íslenskum neytendum
batna til muna.

skilarétti lætur hann fjármuni sína
greiðlega af hendi vitandi það að
alltaf er hægt að skila vörunni og
fá peninginn til baka. Breytt verklag myndi því að öllum líkindum
auka verslun ef eitthvað er enda
trúlegt að neytendavinalegt viðmót
verslanaeigenda í Bandaríkjunum
sé þannig tilkomið því þeir sjá sér
fjárhagslegan hag í því að koma vel
fram við neytendur.
Það er því von mín að íslenskir
verslanaeigendur sjái sér hag í því
að taka upp breytt verklag og líti
vonandi til Bandaríkjanna þegar
kemur að viðmiðum fyrir slíkar
verklagsreglur.
Ef frumkvæðið kemur hins vegar
ekki frá þeim sjálfum þá er spurning hvort ekki verði að herða lög
um neytendakaup svo sjálfsagður
réttur neytenda sé styrktur til að
skila vöru og fá hana endurgreidda
í sömu mynt og greitt var með.
Höfundur gefur kost á sér í 3.
sæti prófkjörs Sjálfstæðisflokksins
í Suðurkjördæmi 26. janúar næstkomandi.

– Lifið heil

Rektu inn nefið
Þú gætir andar léttar á nokkrum mínútum
með losandi ilmi af mentóli og eucalyptus.

15%

afsláttur af
Otrivin Menthol
í janúar

Lægra
verð
í Lyfju
Gildir í janúar.
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Loksins fékk ég svar við HEILBRIGÐIS➜ Nú er tími til að
erindi mínu sem ég sendi MÁL
hlusta og horfa með
Embætti landlæknis (EL)
hjartanu og gera
þann 13. mars 2012 kl.
17.13 þegar ég óskaði eftir
breytingar til hagsupplýsingum um verkferla
bóta fyrir alla.
þegar kæra berst embættættisins og jafnvel kennir
inu. Það kom mér á óvart að
honum um að gera álitsfá svar hér á síðum Fréttablaðsins þann 29.12. 2012.
gjafa óstarfhæfa. Í mínum
Grein landlæknis og Önnu Auðbjörg
huga er þetta hvorki uppBjargar Aradóttur sviðs- Reynisdóttir
byggileg né fagleg umræða.
stjóra var reyndar ekki hjúkrunarfræðingur Réttur sjúklinga á ekki
að vera háður heilindum
beint til mín heldur var hún
sjálfsvörn eftir kröftuga grein Árna
starfsmanna. Þessi yfirlýsing landR. Árnasonar tveimur dögum áður.
læknis er því álíka innihaldsrík og
Ég sendi áðurnefnda fyrirspurn
Völuspáin.
eftir að hafa kært fjögur mál til
Ofbeldi og mannréttindabrot
embættisins. Mig undraði að meðferð málanna væri með ólíkum
Ef embættið vill í raun og veru að
hætti og vildi ég vita hvernig þetta
skapa traust væri þá ekki betra að
ætti að vera. Nú hef ég loksins fengbirta gögn um kærumál á sömu
nótum og dómstólar gera í viðið svar og ljóst að ekkert málanna
kvæmum málum er lúta að persvar unnið samkvæmt þeim verkónuvernd? Mér þætti eðlilegra að
ferlum sem Geir og Anna lýsa í
greininni með einni undantekningu
hafa störf svona teymis opinber til
þó. Í öllum tilvikum fékk ég bréf
að skapa traust fremur en að hafa
allt í þoku og enginn getur fjallað
um að kæran hefði borist embættinu. Tvö málanna er ég að undirbúa
um hlutina á eðlilegan hátt.
fyrir umboðsmann Alþingis eftir
Í einu mála minna lítur út fyrir að
langt ferðalag í ráðuneytinu. Ég
bótaréttur hafi fyrnst á meðan embkýs að hlífa lesendum við upptalnættið rannsakaði málið. Því velti ég
ingu mistaka embættisins í mínum
fyrir mér hæfi lögfræðingsins í
málum en nefni eitt dæmi hér á
teyminu sem greinilega gætti hagseftir. Ég get með góðri samvisku
muna spítalans en ekki minna hagstekið undir með Árna um að vinnumuna. Annar aðili í þessu teymi,
brögðum embættisins er verulega
jafnframt eini tengiliður embættisábótavant í kærumálum. Áhugains við mig varðandi málið, var yfirsamir geta sent mér línu á audbjorgmaður þeirra sem gerðu mistökin er
reynis@gmail.com því ég er fús að
leiddu son minn til dauða. Var hann
kannski líka vanhæfur? Þótt ég viti
upplýsa um það. Spennandi er að sjá
hvort einhver frá embættinu hefur
lítið um lögfræði efast ég um að
dómstólar geti byggt á niðurstöðu
í raun hugrekki til að hafa samband
embættisins. Hver gætir réttar
og kynna sér eigin mistök.
míns eiginlega?
Smjaðursleg yfirlýsing
Ég get tekið undir margt með
Árna sem upplifir sársaukafull
Greinarhöfundar bjóða upp á uppbyggilega umræðu um störf embmannréttindabrot af hálfu embættættisins og langar mig að nota
isins því sjálf upplifi ég þetta sem
tækifærið og halda áfram frá fyrri
ofbeldi sem allt heilbrigðiskerfið
greinum mínum sem ég veit ekki
stundar, lítilsvirðandi meðferð mála
betur en hafi verið á uppbyggisem verður að breyta.
legum nótum. Landlæknir nefnir
Reynsla mín af samskiptum við
þverfaglegt teymi sem tekur við
EL, stjórnendur LSH, ráðuneytið
og samtöl við aðra þolendur misöllum kærum. Væri ekki snjallt að
hafa umboðsmann sjúklinga þar
taka segja mér að það kostar blóð,
inni? Hann þarf að hafa formlega
svita og tár að ná fram rétti sínum.
aðkomu að umfjöllun um öryggi
Þarna standa allir þétt saman og
helgislepjan er óhugguleg. Nú er
sjúklinga og ekki síst tryggja hagsmuni þeirra sem kæra. Samsetning
tími til að hlusta og horfa með hjartteymisins skiptir máli og óháð staða
anu og gera breytingar til hagsbóta
fyrir alla.
þess verður að vera augljós, annars
verður ekkert traust. RannsóknÉg þakka landlækni fyrir upplýsin þarf einnig að vera trúverðugri
ingarnar og held áfram létt í spori
en með bréfaskriftum milli kollinn í nýja árið þar sem þolendur
ega. Í mínum huga skapar alvörumistaka munu sameinast um uppbyggilega umræðu og umbætur
rannsókn meira traust og aðhald en
smjaðursleg yfirlýsing landlæknis
fyrir landsmenn alla. Ég býð spennt
í lok greinarinnar. Þar reynir hann
eftir svari landlæknis við öðrum
að fullvissa landsmenn um heilindi
erindum mínum.
embættismanna og álitsgjafa sinna
Við getum umborið mistök en
ekki lítilsvirðingu og áhugaleysi
á sama tíma og hann ásakar Árna
um að grafa undan trausti embfyrir því að gera betur.

Gengisfelling andans
Það er útbreidd skoðun að SAMFÉLAG
➜ Við leggjum til
þau vandamál sem hrjá
altæka breytingu,
fólk verði leyst með tilteknu
jafnt hið innra sem
skipulagi, löggjöf, stjórnmálaflokki, ríkisstjórn,
hið ytra.
leiðtoga eða trúarbrögðum.
Frá sjónarmiði okkar í
þjónustu og menntun sem
Húmanistaflokknum endurgerir huga hans frjálsan og
eflir hans bestu eiginleika.
speglar þjóðfélagið það
sem er innra með okkur. Á Methúsalem
Mannkynið býr nú við
meðan við sigrumst ekki á Þórisson
skilyrði sem gera því kleift
óreiðunni, þjáningunni og félagi í Húmanista- að koma af stað breytingum
ofbeldinu innra með okkur, ﬂokknum
sem koma því á annað stig.
þá munu yfirborðslegar
Við erum tæknilega fær
breytingar á þjóðfélagi og hagkerfi,
um að útrýma hungri og ójöfnuði og
það jafnvel á nokkrum vikum. Þetta
jafnvel þótt nauðsynlegar séu og
mun þó aðeins takast með því að við
komi einhverju góðu til leiðar, ekki
leiða til einingar heldur skapa meiri
breytum forgangsröð okkar, að við
óreiðu, þjáningu og ofbeldi í heiminsetjum mannveruna sem æðsta gildi
um. Þess vegna leggjum við áherslu
og helsta viðfangsefni, í stað þess
að setja peninga, völd, stjórnmálaá það sem býr innra með okkur en
bindum ekki vonir einungis við það
flokka, trúarbrögð eða einhvern guð
sem gerist hið ytra, á félagslegu
ofar okkur. Við leggjum til altæka
sviði. Raunveruleg þjóðfélagsbreytbreytingu, jafnt hið innra sem hið
ing getur aðeins gerst með innri
ytra, þ.e.a.s. persónulega og félagsbreytingu hjá manneskjunni.
lega breytingu samhliða.
Þess vegna viljum við þjóðVið getum ekki eftirlátið einhverjum öðrum öflum að skapa
félag sem tryggir sérhverri mannveru – aðeins vegna þess að hún
mannverunni hamingju og frið, því
hefur fæðst í þennan heim – mannvið erum sjálf mannverur hvert og
sæmandi lífsafkomu í samræmi við
eitt okkar. Því hvar gæti lausnin
þarfir hennar, næringu, heilbrigðisverið annars staðar en hjá okkur?
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Tilboðin gilda á meðan birgðir endast og þá aðeins fyrir valdar vörur. Fyrirvarar eru gerðir við mögulegar prentvillur
eða að varan kunni að vera uppseld. Við getum ekki ábyrgst að vörurnar séu fáanlegar í öllum verslunum okkar.
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Þjóðarsöfn:
Menningarleg stjórnarskrá
Á síðustu þremur áratug- MENNING
með mun fleiri fulltrúum
um hafa þjóðarsöfn í Evrog með öðrum aðferðum.
Dæmi um slík ferli væru
ópu gengið í gegnum miklar
Þýska þjóðminjasafnið í
þrengingar vegna pólitískra
Nürnberg (stofnað 1850)
og efnahagslegra breytog Þjóðminjasafn Íslands
inga. Hnattræn áhrif, til(stofnað 1863), en bæði
koma Evrópusambandsins
og pólitískar hreyfingar á
söfnin hafa starfað þennan
hægri vængnum hafa orðið
tíma við breytilegar pólitískar aðstæður. Á þeim
til þess að gerðar hafa verið Sigurjón Baldur
nýjar kröfur til þjóðar- Hafsteinsson
tíma sem stofnanirnar hafa
safna, sem hefur falið í sér dósent við HÍ
starfað hefur hins vegar
endurskilgreiningu á hlutríkt óumdeilt samkomulag
verki þeirra og niðurskurð í fjárum að þær séu fulltrúar fyrir gildi
sem kenna megi við þjóðirnar.
veitingum.
Nýverið lauk samevrópsku rannUm miðjan desember síðastliðinn
sóknarverkefni sem kallast EuNavar haldinn lokafundur rannsóknaMus (European National Museums)
verkefnisins í Búdapest, en þar
sem hafði það að markmiði að skoða
voru settar fram nokkrar fullyrðhvernig fortíðin er notuð til að
ingar sem verkefnisstjórar telja að
endurskilgreina hugmyndina um
sé mikilvægt að leiða hugann að
þegar kemur að framtíðarskipan
ríkisborgara og til að skilja mikilvægi landfræðilegra tenginga. En
mála þjóðarsafna.
þjóðarsöfn hafa einmitt gegnt þeim
Sjálfstæðar í sköpun
meginhlutverkum síðustu 200 árin
að gera grein fyrir þessum hugÞjóðarsöfn verða að vera stofnanir
myndum. Verkefnið hefur þegar
sem eru sjálfstæðar í sköpun sinni.
skilað af sér áhugaverðum niðurEf hægt er að tala um einkenni þjóðstöðum, þar sem spurt er spurnarsafna er það að þau taka breytinga á borð við hvaða hlutverki
ingum. Breytingarnar eiga sér stað
hafa þjóðarsöfn leikið í myndun og
í tengslum við pólitískar hræringviðhaldi þjóðríkishugmyndarinnar,
ar innan þjóðríkja, á milli þeirra og
hvernig hafa þjóðarsöfn greint frá
ekki síst í tengslum þeirra við fyrrþjóðinni og tekist á við deilumál,
verandi nýlendur. Lýðfræðilegar
hvernig hafa þjóðarsöfn tekist á
breytingar í formi vinnuafls eða
við pólitískar framtíðarsýnir og
aukinnar ferðaþjónustu, aukning
ekki síst hver er reynsla gesta af
á tilfinningu um mikilvægi trúarbragða, hnattvæðing og kreppuáþjóðarsöfnum. Skýrslurnar er hægt
hrif, allt hefur þetta áhrif á þjóðað nálgast á vef verkefnisins.
arsöfn. Þau svara breytingunum
Í víðu samhengi
hvert með sínum hætti og er ekki
Það sem hefur einkennt EuNaMushægt að segja að til sé ein ákveðin
verkefnið er tilraun til þess að horfa
lausn á því hvernig söfn takast á við
á Evrópu í víðu samhengi. Fræðieða eigi að takast á við þessi atriði.
menn hafa því einbeitt sér að því
Þjóðarsöfn eru rekin af almannafé
að skoða lönd utan Evrópusamsem pólitískir valdhafar skammta
bandsins, eins og Ísland, og dregið
þeim. En til þess að þjóðarsöfn hafi
fram einkenni og áherslur sem er
traust almennings er mikilvægt að
mikilvægt að hafa til hliðsjónar
þau hafi og sýni sjálfstæði sitt frá
við endurmat á hlutverkum þjóðarvaldhöfum hverju sinni. Að öðrum
safna. Forsvarsmaður verkefniskosti er hætta á að almenningur
ins, Peter Aronsson, prófessor við
missi trúna á söfn sem þátttakendur
Háskólann í Lundi, hefur haldið því
í mótun framtíðarinnar.
fram að best sé að kalla þjóðarsöfn
Þjóðarsöfn verða að yfirvinna
menningarlegar stjórnarskrár, þar
þjóðernislegar hindranir. EuNasem þau eru efnislegar birtingarMus-hópurinn stóð fyrir viðamikilli
myndir á þjóðarhugmyndinni á
skoðanakönnun á hugmyndum gesta
hverjum tíma. Menningarleg stjórnsafna um þessar stofnanir. Eitt af
því sem flestir voru sammála um
arskrá er þar með nokkuð flóknara
viðfangsefni en pólitískar stjórnarvar að þjóðarsöfn væru lykilstofnskrár, þar sem verið er að semja
anir í því að sýna fram á þjóðgildi.
slíkan sáttmála á mun lengri tíma,
Mörgum þjóðarsöfnum, s.s. í Austur-

➜ Þjóðarsöfn verða að vera

stofnanir sem eru sjálfstæðar í sköpun sinni. Ef
hægt er að tala um einkenni
þjóðarsafna er það að þau
taka breytingum.
Evrópu, hefur hins vegar mistekist á
þessu sviði, að sýna fram á hvernig
gömul þjóðgildi eiga sér nýjan búning. Gamlar hugmyndir um þjóðgildi eru því hafðar í forgrunni, í
stað þess að takast á við samtímalegar áskoranir sem hafa breytt eða
ógnað eldri gildum.
Vettvangur umræðna
Þjóðarsöfn geta verið vettvangur
til umræðna um skoðanaágreining. Þjóðarsöfn geta leikið stórt
hlutverk í því að vera vettvangur
fyrir nýjar hugmyndir um þjóðina
og tengsl þeirra. Söfnin geta efnt
til opinnar umræðu um einingu,
mismun, átök, ógnanir og vonir
sem miða að því að þjóðin nái fram
stöðugleika og breytingum. Að
mati EuNaMus-hópsins hafa þjóðarsöfn ekki verið nægilega dugleg
við að nýta sér og þar með þróa
þessa möguleika í starfsemi sinni.
Fyrirmyndirnar eru hins vegar
til staðar og má þar nefna Þýska
þjóðarsafnið í Berlín, sem tekist
hefur á við sameiningarmál Þjóðverja eftir fall Berlínarmúrsins og
nú síðast vaxandi spurningar um
hvaða þýðingu Evrópusambandið
hefur fyrir hugmyndir Þjóðverja
um sig sem sérstaka þjóð, borgaralegar skyldur þeirra og réttindi.
Af þessari yfirferð má sjá
hvernig þjóðarsöfn hafa leikið og
leika enn mikilvægu hlutverki
fyrir þjóðir Evrópu. Forsvarsmenn EuNaMus-verkefnisins hafa
hins vegar sagt að næsta skref sé
að koma þekkingunni á framfæri,
til yfirvalda, faglegra stjórnenda
safna og almennings. Vonandi hafa
Íslendingar tækifæri til að kynna
sér rannsóknina og íhuga vel þær
fullyrðingar sem reifaðar eru hér
að framan – og í lengri útgáfu af
þessari grein á vefnum.

visir.is
Lengri útgáfu greinarinnar
má sjá á Vísi.

Samningar og sérlausnir
A ndstæði ngar aðildar ESB-AÐILD
sjálfsögðu verður þá fátt
Íslands að Evrópusamum svör. Ástæðan er einbandinu fara nú hamförföld; öll aðildarlönd hafa
um í áróðri sínum gegn
fengið sérlausnir á þeim
aðildarviðræðunum sem nú
sviðum þar sem þjóðhagsstanda yfir. Af einhverjum
lega miklir hagsmunir eru
í húfi.
ástæðum þykjast sumir
þeirra geta túlkað viðræðMálamiðlanir
urnar sem einstefnuakrein
þar sem Ísland eigi litla eða Andrés
Alþingi Íslendinga ákvað
að sækja um aðild að
enga möguleika á því að Pétursson
Evrópusambandinu. Það
hafa áhrif á þann samning formaður
sem í boði verður. Maður Evrópusamtakanna þýðir að við göngum inn
í ákveðið ferli sem ESB
kippir sér í sjálfu sér ekki
hefur þróað undanfarin fjöruupp við að misvel upplýstir bloggtíu ár og hefur reynst vel. Varðarar fari stundum með staðlausa
andi Ísland hefur þetta sjaldnast
stafi í þessu máli. En þegar aðilar
skapað vandamál því við höfum
sem eiga að vera ábyrgir, eins og
lagað okkar samfélag að regluritstjórar blaða og formenn eingerðarramma ESB undanfarin
stakra stjórnmálaflokka, gera
tuttugu ár í gegnum EES-samnslíkt hið sama er nauðsynlegt að
leiðrétta það lýðskrum og afbakinginn. Staðreyndin er sú að báðir
samningsaðilar reyna að ná málaaðar staðreyndir sem þessir aðilar
hafa borið á borð fyrir landsmenn
miðlunum um umdeild atriði. Engir
á undanförnum misserum.
tveir aðildarsamningar eru eins
enda hagsmunir þjóða misjafnir.
Þegar þessir aðilar eru spurðir
þeirrar einföldu spurningar hvers
Samninganefnd ESB ver hagsmuni
vegna Ísland eitt landa sem sótt
sambandsins og samninganefnd
hafi um aðild að ESB eigi ekki
Íslands í okkar tilfelli ver hagsneina möguleika á því að hafa
muni okkar. Af samningatækniáhrif á þann samning sem í boði er
legum ástæðum ræða menn aldrei
verður lítið um svör. Þessir sömu
um undantekningar heldur um séraðilar eru líka spurðir hvers vegna
lausnir, annaðhvort tímabundnar
ESB sendi ekki bara laga- og reglueða varanlegar. Mörg dæmi eru
gerðarpakka sinn í heild sinni og
um varanlegar sérlausnir í aðildarumsóknarlöndin segi þá bara já eða
samningum annarra þjóða. Þar má
nei. Ef það sé raunin þurfi ekki að
til dæmis nefna sumarhúsakaup
hefja neinar aðildarviðræður! Að
erlendra aðila í Danmörku og kaup

➜

Engin aðildarsamningur
er eins enda hagsmunir
þjóða misjafnir. Samninganefnd ESB ver hagsmuni
sambandsins og samninganefnd Íslands í okkar tilfelli
ver hagsmuni okkar.

útlendinga á landi á Möltu. Það
er síðan íslensku þjóðarinnar að
ákveða hvort þeir samningar sem
íslenska samninganefndin nær séu
ásættanlegir fyrir íslenska þjóð.
Þrátt fyrir að umræðan verði
stundum mjög þvælin verður
að hrósa sumum andstæðingum
aðildar Íslands þegar þeir reyna
að halda þessu máli á þokkalega
upplýstu plani. Það á til dæmis við
um Björn Bjarnason, fyrrverandi
dómsmálaráðherra. Hann hefur
viðurkennt að sérlausnir séu í boði
fyrir aðildarríkin. Það gerði hann
til dæmis í grein nýlega um Ungverjaland. Að vísu dró hann þar
ályktanir varðandi sérlausnir Ungverja sem ég er algjörlega ósammála. En það skiptir í sjálfu sér
ekki máli í þessu samhengi. Staðreyndir eru nefnilega á hreinu.
Það er ekki til neinn „one size fits
all“ samningur. Hver aðildarsamningur er sérstakur og það er síðan
þjóðarinnar að ákveða hvort sá
samningur sé ásættanlegur fyrir
okkar hagsmuni.

Hverjir ráða
lífeyrissjóðunum?
Eru menn hissa á því að LÍFEYRISSJÓÐIR ➜ Þriðja valdið,
sjóðsfélagar í LífeyrisFjármálaeftirlitið,
sjóðnum Gildi hafi spurt sig
hreyﬁr ekki andspurninga þegar ársfundur
sjóðsins var haldinn þann
mælum þrátt fyrir
25. apríl sl.? Þeir sjóðsbréfaskriftir og enn
félagar sem voru mættir
heldur tapið áfram
til að fylgjast með stöðu
sjóðsins urðu fyrir vonfjórða árið í röð án
brigðum þegar kom að því Jóhann Páll
þess að FME grípi inn
að kjósa þyrfti um breyt- Símonarson
í starfsemi Gildis.
ingar á regluverki, taka þátt sjómaður
í að velja um fulltrúa sem
framkvæmdastjóra eða hækkandi
voru í framboði og að hækka laun
til stjórnarmanna.
kostnað við rekstur sjóðsins. Meira
Lög Gildis gera ekki ráð fyrir
að segja nú ætlar hið samþjappaða vald að hækka skylduáskrift
því að hinn almenni sjóðsfélagi ráði
greiðanda í 15,5% og sjóðsfélagneinu um það fé sem hann borgar
inn í sjóðinn reglulega. Sjóðfélaginn
inn hefur ekkert með það að segja
á í raun að þegja meðan kosning fer
vegna skylduaðildar sjóðsfélaga að
fram, nema þeir útvöldu aðilar frá
borga í sukk- og bruðlsjóð Gildis
því valdhafar bera ekki ábyrgð á
verkalýðsfélögum og atvinnurekgjörðum sínum. Væri ekki nær að
endum sem fara með völdin í Gildi.
stjórnarmenn og framkvæmdaÞessir aðilar fá að rétta upp bleika
og græna miða á fundinum til samstjóri færu og athuguðu hvað orðið
þykktar eða synjunar og sjóðsféábyrgð þýðir í raun? Ef þeir skilja
lagar mega hafa sig alla til að ráða
það ekki þá vil ég benda umsjónarí hvað kemur út úr bleiku og grænu
mönnum orðabóka á að taka það orð
merkjasendingunum.
út úr íslenskum orðabókum, setja í
Þessir sömu aðilar voru síðan boðstaðinn sukk og bruðl.
aðir til fundar sérstaklega á hóteli
Hækkun iðgjalda
hér í borg, nokkrum mánuðum fyrir
fundinn, en hinn almenni sjóðsAð samþykkja hækkun iðgjalda er
félagi var ekki boðaður. Kannski
ekkert annað en að auka fjármagn
vegna þess að Gildi lífeyrissjóður
til þess að sjóðurinn geti starfað
hafi ekki átt fyrir skuldbindingum
því tapið er það stærsta frá stofnun
hans. Það er í lagi að borga en kjósi
undanfarin 4 ár, þar sem halli
sjóðsins var rúmar 36 þúsund milljsjóðsfélagi að yfirgefa sjóðinn eða
ónir króna árið 2010, eða -8,1%, og
hætta í honum þá er það ekki hægt
miklar skerðingar á útgreiðslum
því fé verður eftir inni í sjóðnum.
hafa átt sér stað til þeirra sem hafa
Kalla menn þetta lýðræði í lífeyrissjóðunum? Ég kalla þetta nauðung.
lokið ævistarfi sínu. Þriðja valdið,
Fjármálaeftirlitið, hreyfir ekki andHafa stjórnendur sagt af sér?
mælum þrátt fyrir bréfaskriftir og
Jú, einn. Það var fyrrverandi sjóðenn heldur tapið áfram fjórða árið í
stjóri sem sagði af sér. Einn valdaröð án þess að FME grípi inn í starfmaðurinn sem enn situr og er
semi Gildis.
ábyrgur fyrir kaupum á skuldabréfi
rétt fyrir hrun í Glitnis banka fyrir
Ekki hljómgrunnur
3.000 milljónir króna, sem töpuðust
Árið 2011 nam tapið rúmum 23 þúsnokkrum mánuðum síðan eða strax
und milljónum króna, 4,9% sem er
við fall bankans, situr enn. Ekki
er að finna neina frekari bókun
rétt við skerðingarhlutfallið, 5%. Að
stjórnar um ofangreind skuldaeiga og reka sjóð með halla undanfarin fjögur ár kallar á aðgerðir
bréfakaup. Það er ekki einn maður
sem ég hef bent á. En mínar athugasem ber hér ábyrgð, það voru nefnisemdir hafa ekki fengið hljómgrunn
lega stjórnarmenn, varaformaður
stjórnar og formaður stjórnar
fámenns hóps manna sem telur sig
hafa rétt til að ráða ríkjum. Þrátt
Gildis eða snillingarnir eins og við
fyrir tapið hækkuðu laun framsjóðsfélagar köllum þá, Vilhjálmur
kvæmdastjóra sjóðsins í rúmar 20
Egilsson og Sigurður Bessason, sem
milljónir króna, rekstrarkostnaður
skiptu formannstímanum á milli
hækkar ár frá ári og er nú kominn í
sín. Það veldur mönnum áhyggjum
rúmar 519 milljónir króna árið 2011.
að stærsta verkalýðsfélagið, Efling,
Á þessum tapárum 2008-2012 hefur
sem á að verja hag launafólks, skuli
rekstrarkostnaður numið rúmum
ekki einu sinni gera athugasemdir
116 þúsundum milljóna króna og
við ofurlaun framkvæmdastjóra.
laun framkvæmdastjóra rúmum 79
Á sama tíma er samið um smánarmilljónum króna án þess að valdlaun fyrir lýðinn, það eitt er í lagi,
hafar geri athugasemdir við laun
Sigurður Bessason.

Er óhróður DV falur?
DV hefur lengi stundað það FJÁRMÁL
➜ Hvað veldur
að leggja tiltekna einstakþessari miklu elju,
linga í einelti mánuðum og
þessu linnulausa
jafnvel árum saman. Blaðið veltir sér upp úr meineinelti í þágu erlendra
fýsnu slúðri og skætingi um
hrægammasjóða?
þessa einstaklinga, í bland
við ítarlegar upplýsingar
sem fjölmiðillinn hefur um
skiptastjórum, lögmönnum
fjármál viðkomandi eða Ólafur
og starfsmönnum banka.
sakir sem á þá eru bornar. Hauksson
Eitt er að notfæra sér
slíkar upplýsingar til að
Þetta er endurtekið í sífellu, almannatengill
skrifa frétt. Allt annað er
svona eins og þegar hrotti
sparkar í liggjandi mann.
að nota þær til að níðast endalaust
Stór hluti þessara þolenda
á fólki. DV hefur bersýnilega tekið
ofbeldis DV á eitt sameiginlegt.
að sér að vera refsivöndur tiltekinna
Þeir eiga undir högg að sækja af
fjármálastofnana. Í því hlutverki
hálfu fjármálastofnana vegna
dregur DV hvergi af sér. En hvers
lánamála, viðskiptahátta, uppvegna? Hvað veldur þessari miklu
gjöra, gjaldþrota og þar fram
elju, þessu linnulausa einelti í þágu
erlendra hrægammasjóða?
eftir götunum. Í mörgum tilfellum
er um háar fjárkröfur og alvarÓhjákvæmilegt er að spyrja hvort
legar sakargiftir að ræða, en það
óhróðurinn í DV sé falur. Hvort
hagsmunaaðilar – ég tala nú ekki
réttlætir ekki miskunnarlaust og
síendurtekið einelti á borð við það
um þá sem eiga nóg af peningum –
sem DV stundar.
geti keypt skoðanir og fréttaflutning sem DV svo viðrar opinberlega?
Hvers vegna?
Ekki er langt síðan DV skuldaði
Þær upplýsingar sem DV hefur í
75 milljónir króna í vörsluskatta.
höndunum um þessa einstaklinga,
Eins og hendi væri veifað hvarf það
fjármál þeirra og fyrirtæki koma frá
vandamál.
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Penninn á sér langa verslunarsögu á sviði ritfanga, bóka og húsgagna. Þann 22. desember 2012 voru 80 ár síðan fyrsta verslun
Pennans var opnuð. Penninn þakkar landsmönnum fyrir viðskiptin
og samfylgdina í þessi áttatíu ár.

Penninn selur
minjagripi
Penninn var lengi eina verslunin
sem seldi minjagripi. Baldvin lét
prenta póstkort með myndum af
landinu. Hann keypti allar nothæfar
filmur sem hann komst yfir og lét
prenta kort í Lübeck í Þýskalandi.
Póstkortin urðu með árunum
illfáanleg og eru nú eftirsótt af
söfnurum.

Penninn stofnaður
Bræðurnir, Baldvin Pálsson Dungal
og Halldór Pálsson Dungal, stofnuðu
Pappírs- og ritfangaverslunina Pennann
þann 22. desember árið 1932.
Verslunin var staðsett í Ingólfshvoli á
horni Pósthússtrætis og Hafnarstrætis.
Helsti tilgangur fyrirtækisins var innflutningur, heildsala og smásala á pappírsvörum og öðrum ritföngum.

ÁRA
L
Leitz
vörurnar
seldar hjá
Pennanum

Ball Pentel hefur verið
vinsælasti kúlupenninn hjá
Pennanum frá upphafi.

Þ
Þýsku
skrifstofuvörunar
ffrá Leitz voru meðal þeirra
ffyrstu sem Penninn fékk
umboð fyrir.
u

Penninn Húsgögn

Penninn opnar
á Laugavegi
Árið 1942 opnaði Penninn
aðra verslun á Laugavegi 68.

Penninn hefur sölu á
Ball Pentel

Penninn opnar í
Hallarmúla
Árið 1974 opnaði Penninn verslun við
Hallarmúla og flutti þangað innflutningsdeild og skrifstofur fyrirtækisins.

Um það leyti sem Penninn átti
50 ára afmæli hófst innflutningur
á skrifstofuhúsgögnum og vísir
að húsgagnadeild varð til. Sala á
skrifstofuhúsgögnum fór fljótt og
vel af stað og er nú stór hluti af
starfsemi Pennans.

Afmælisveisla 4. janúar
Starfsfólk Pennans býður til afmæliskaffis í öllum verslunum Pennans og Eymundsson
fföstudaginn 4. janúar. Frábær tilboð og léttar veitingar!
Í Pennanum fögnum við þessum tímamótum allt árið
með skemmtilegum viðburðum og góðum tilboðum
m
till viðskiptavina.

JANÚAR TILBOÐS
BÆKLINGURINN

KOMINN!
ZZZSHQQLQQLVVtPLSRQWXQ#SHQQLQQLV

Heimsfræg hönnun
nun á
hagstæðu verði

Lengri opnunartími
um helgina
11-16
Laugardagur:
13-17
Sunnudagur:

DSW stóll
Hönnun: Charles & Ray Eames, 1950
Jólatilboð: 49.900,- kr
Verð áður: 64.900,- kr

RAR stóll
Hönnun: Charles & Ray Eames, 1950
Jólatilboð: 64.900,- kr
Verð áður: 84.900,- kr

DSR stóll
óll
Hönnun: Charles & Ray Eames, 1950
Jólaatilboð: 36.900,- kr
Verð
ð áður: 44.900,- kr

DAR stóll
Hönnun: Charles & Ray Eames, 1950
Jólatilboð: 44.900,- kr
Verð áður: 59.900,- kr

UTEN SILO II
Hönnun: Dorothee Becker, 1969
Jólatilboð: 29.900,- kr
Verð áður: 39.900,- kr

Corniches
Hönnun: Ronan and Erwan Bouroullec, 2012
Lí il V
Lítil
Verð:
ð 9
9.900,900 kkr
Mið Verð: 12.900,- kr
Stór Verð: 14.900,- kr

Hang it all
Hönnun: Charles & Ray Eames, 1953
Jólatilboð: 29.900,- kr
Verð áður: 44.900,- kr

Wooden Dolls
Hönnun: Alexander Girard, 1963Jólatilboð: 14.900,- kr
V ð áður:
Verð
áð 16.900,16 900 kr
k

Frábæru jólatilboðin
á VITRA vörunum
gilda til jóla eða á
meðan birgðir endast.

VAXTALAUSAR RAÐGREIÐSLUR TIL
ALLT AÐ 6 MÁNAÐA
Gæði á góðu verði
Ball clock
Hönnun: George Nelson, 1948-60
Jólatilboð: 34.900,- kr
Verð áður: 44.900,
44.900,- kr

Sunbust
Hönnun: George Nelson, 1948-60
Jólatilboð: 39.900,- kr
Verð áður:
ður: 49.900,
49.900,- kr
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Gunnar Dungal tekur við Pennanum

Penninn fær umboð
fyrir VITRA vörum.

Árið 1969 lést Baldvin P.
Dungal og tók þá Gunnar
Dungal við rekstrinum, rúmlega tvítugur að aldri. Hann
rak fyrirtækið með glæsibrag
til ársins 2005 þegar hann seldi
reksturinn.

Penninn keypti rótgrónar verslanir Eymundsson
í Austurstræti, Kringlunni og Borgarkringlunni
árið 1996. Á árinu 1998 voru gerðar breytingar
á götuhlið Austurstræti 18 og nýjar innréttingar
settar upp í versluninni. Umsvif heildverslunar
og fyrirtækjaþjónustu jjókst til muna á þessum
þ um
tíma.

Penninn hefur sölu á Ballograf
Cygnum, eina Svansmerkta
kúlupennanum sem til er.

Penninn kaupir
Islandia

Penninn um land allt
Penninn og Eymundsson

Umhverfisvænn penni
Ballograf Cygnum

Penninn - VITRA

Penninn keypti Bókval á Akureyy
ri árið 1999 og gerði í framhaldi
samning við fjórar bókaverslanir á
landsbyggðinni; í Vestmannaeyjum,
Ísafirði, Keflavík og Akranesi. Með
þessu varð til net „Pennavina“ um
land allt.

Árið 2006 keypti Penninn verslanir
Islandia. Þar með jók Penninn hlutdeild sína aftur í ferðamannatengdum
rekstri.

Penninn í 80 ár
Árið 2011 opnaði Penninn nýjar
höfuðstöðvar á Grensásvegi
11. Jafnframt var þar opnuð
glæsileg húsgagnaverslun.
Penninn rekur öfluga fyrirtækjaþjónustu og eru verslanir
Pennans staðsettar víðs vegar
um landið.

50%

AFSLÁTTUR

50% afsláttur af
ÖLLUM dagbókum 4. janúar

Penninn Hallarmúla 4

Penninn og Eymundsson um land allt
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Af hverju undanþágur frá ESB-reglum?
hafa í ESB hafa fengið
Mér varð það á að lenda EVRÓPUMÁL
undanþágur frá meginí orðaskaki við góðan
regluverki sambandsvin minn út af ESB. Það
ins, ýmist tímabundnar
hefði ég ekki átt að gera,
eða varanlegar, allt eftir
því orðaskak, svo ekki
því hve mikilvægur viðsé talað um rifrildi, skilar engu nema sáru sinni.
komandi málaflokkur var
En tilefni orðaskaksins
hverri þjóð. Hver niðurstaðan verður hjá okkur
er þó þess virði að það sé
rætt. Vinur minn fullyrti, Þröstur
get hvorki ég né aðrir fullog fékk ákafan stuðning Ólafsson
yrt neitt um. Það er hins
flestra borðfélaga okkar, hagfræðingur
vegar afar ólíklegt að
að það væri fyrir fram
þær verði ekki einhverjvitað að við fengjum engar undar. Hvaða máli þær muni skipta
anþágur frá reglum ESB. Það
okkur, þegar upp er staðið, er svo
annað mál.
færu því ekki fram neinar samningaviðræður, heldur ætti sér stað
Gagnkvæmi eða undanþágur
aðlögunarferli að regluverki ESB.
Mér gremst fátt jafnmikið og
Þegar bent er á samningsmarkmið
þegar fólk gefur sér niðurstöðu
okkar gagnvart ESB spyr almennúr óorðnum atvikum fyrir fram;
ingur um undanþágur. Undantala nú ekki um þegar um samnþágubeiðnir hafa verið veganesti
ingaviðræður er að ræða. Enginn
íslenskra samningamanna allt frá
veit fyrir fram hvað út úr fjölþjóðþví að við fyrst ræddum við Dani
legum samningaviðræðum kemur.
um viðskipti og gagnkvæm réttindi. Það sagði mér maður sem
Stundum kemur heilmikið, eins og
t.d. bæði úr viðræðum okkar um
hefur tengst samningaviðræðunEES og jafnvel við inngöngu okkar
um í Brussel að undanþágubeiðnir
í NATO. Í báðum tilvikum fengokkar séu að fjölda til svipaðar og
um við varanlegar undanþágur.
allar undanþágubeiðnir annarra
Í EFTA-viðræðunum drógum við
þjóða, sem sótt hefðu um aðild að
þó nokkrar undanþágur að landi.
ESB. Þótt þetta séu eflaust ýkjur
Þegar við gengum í Sameinuðu
segir þetta sína sögu. Undanþágur
þjóðirnar var engin undanþága
beinast að almennum reglum en
í boði. Allar þjóðir sem gengið
einnig að ákveðnum málaflokkum

sem við viljum halda óskertu forræði yfir. Þar ber hæst að halda
fiskveiðiauðlindinni út af fyrir
okkur. Flestir Íslendingar munu
vera sammála um að það sé frágangssök, sé því ekki náð. Við
viljum þó að íslenskum útgerðarmönnum sé leyft að eiga evrópskar útgerðir með veiðirétti.
En kjarni þessa máls snýr ekki
að ESB heldur okkur sjálfum. Við
teljum okkur trú um að við verðum undir í þessum heimi nema
aðrar þjóðir veiti okkur undanþágur frá meginreglum í samskiptum þeirra. Á þessu er því
miður alið með skírskotun til
fámennis. Höfum við þó sýnt að
við stöndumst samanburð ágætlega. Okkur hefur ætíð vegnað
best þegar samskiptareglur okkar
við aðrar þjóðir voru gagnkvæmar
og viðskiptin frjáls.
Þurfum við undanþágur?
Eru almennar og víðtækari undanþágur í reynd eftirsóknarverðar fyrir okkur? Styrkist
samkeppnishæfni þjóðarinnar við
fleiri og rammgerðari undanþágur
frá þeim reglum sem aðrar þjóðir þurfa að gangast undir? Samkeppnishæfnin er sífellt að verða
mikilvægari mælikvarði á velgengni og velmegun þjóða. Undan-

þágur eru forgjöf í samskiptum
þjóða. Þegar forgjöfin fellur niður,
eins og alltaf verður að lokum,
verður erfitt að standast þeim
snúning sem enga forgjöf fengu.
Þannig er hagrænni samkeppni
þjóða einnig farið. Við sjáum það
greinilega nú í kreppunni. Þær
þjóðir sem búið hafa við verndun standast hinum ekki snúning.
Fyrrnefndar þjóðir hafa tekið
mikil erlend lán til að viðhalda
óbreyttum lifnaðarháttum innanlands, því eigin hagkerfi megnuðu
það ekki. Eyðslan var of mikil.
Þráhyggja og sérhagsmunir
Það hefur verið íslensk þráhyggja
að hér gildi allt önnur lögmál en
annars staðar. Langvarandi einangrun í bland við innlenda kúgun
leiddu af sér eymd sem var langt
umfram það sem var í nágrannalöndunum. Við dagsbrún nýrra
tíma afsökuðum við afkáraskap,
niðurníðslu og afturför með því að
segja aðstæður hér sérstakar, einstakar og ósamanburðarhæfar við
önnur lönd, auk þess sem Danir
fengu sinn skerf. Við erum enn
við svipað heygarðshorn. Þorum
ekki að taka á því sem breyta þarf,
t.d. landbúnaði. Við viljum undanþágu fyrir landbúnað, svo stór
hluti bænda megi enn um sinn

Gróf aðför RÚV að íslensku samfélagi
Friður 2000 hefur um ára- FJÖLMIÐLAR
sem ofbeldisseggur og
klappað fyrir. Aldraðir
bil vakið athygli á hættum sem að börnum getur
og öryrkjar voru svívirtir.
steðjað frá ofbeldisefni
Lög og regluverðir lítilsí fjölmiðlum. Fjölmargvirtir. Fjöldamorð sýnt
ar rannsóknir hafa sýnt
sem eðlilegur verknaður
að ofbeldi í fjölmiðlum
í baráttu um peningavöld.
eykur hættu á ofbeldi í
Blaðið sem heldur úti sora
samfélaginu.
íslenskrar blaðamennsku
S a m k v æ mt l ö g u m Ástþór
og tungu fékk reglubundog reglum um starf- Magnússon
in auglýsingainnskot.
semi RÚV ber ríkis- stofnandi Friðar
Samfélag ofbeldis
fjölmiðlunum skylda að 2000
standa vörð um íslenska
Viljum við Íslendingtungu og menningu. Lögin eru
ar samfélag ofbeldis þar sem
skólabörn eru murkuð niður
reglulega brotin af RÚV og mjög
af fjöldamorðingjum? Þar sem
gróflega sl. gamlárskvöld með
tugir þúsunda manna eru limáramótaskaupi sem fór út yfir öll
landamæri friðar og velsæmis.
lestir og drepnir af tilefnislausu
Með útsendingunni braut RÚV
á almannafæri á hverju ári?
Slíkt samfélag er nú að finna í
m.a. 1. gr. laga um Ríkisútvarpið
og 27. gr. fjölmiðlalaga auk fleiri
uppsprettu ofbeldismyndanna, í
greina almennra hegningarlaga.
Bandaríkjunum. Í Chicago jókst
Í áramótaskaupi RÚV 31.
ofbeldið um 50% á liðnu ári. Í
desember var nauðgurum gert
þessari einu borg voru 532 drepnhátt undir höfði og þeim kennt
ir og tugir þúsunda sárir þetta
að kaupa tjald yfir glæpi sína.
árið. Ofbeldið er orðið svo samOfbeldi lyft hæðum hærra og
ofið samfélaginu að á síðustu tíu
áhorfendum kennt að bregðast við
árum hefur helmingi fleira fólk
þjóðfélagsgagnrýni með hnefaverið drepið í götum Chicago en
skaki. Beinlínis var sýnt hvernbandarískir hermenn í Afganistig slá skal niður mann og lagt til
an á sama tíma. Tugir manns eru
að skjóta annan með haglabyssu.
drepnir í Bandaríkjunum á hverjÞá var forseti þjóðarinnar sýndur
um einasta degi og þykir varla

fréttnæmt lengur. Ekki er liðinn
mánuður frá þjóðarsorg vegna
fjöldamorðs vestan við okkur, en
þar eru að meðaltali um tuttugu
fjöldamorð á hverju ári. Austan
okkar eru nokkrar vikur síðan
hjúkrunarkona framdi sjálfsmorð eftir aðför ósmekklegra
fjölmiðlaskrípa. Viljum við stýra
íslensku friðarsamfélagi í þessi
spor?
Friður 2000 hefur fylgst með
þessari þróun um árabil. Við
framleiddum og afhentum RÚV
fyrir mörgum árum íslenskar stuttmyndir gegn ofbeldi og
báðum um að þær yrðu sýndar
á undan kvikmyndum og þáttum sem innihalda ofbeldi. Eftir
nokkrar birtingar tók RÚV þær
úr birtingu og í tíð Páls Magnússonar sem útvarpsstjóra virðist
fjölmiðillinn ekki sjá sér fært að
birta slíkar upplýsingar til verndar íslenskum börnum. Engin slík
viðvörun var birt á undan orðljótu, klámfengnu og ofbeldishneigðu áramótaskaupi sem átti
ekkert erindi inn á fjölskylduskemmtun. Við höfum hingað til
getað skemmt okkur yfir grínþáttum án slíks viðbjóðs sem hér
var troðið ofan í þjóðina.
Í kjölfar þess sem nú hefur
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➜ Í áramótaskaupi RÚV

31. desember var nauðgurum gert hátt undir höfði
og þeim kennt að kaupa
tjald yﬁr glæpi sína. Ofbeldi lyft hæðum hærra
og áhorfendum kennt að
bregðast við þjóðfélagsgagnrýni með hnefaskaki.
gerst hjá RÚV um þessi áramót
er nauðsynlegt að stokka upp hjá
ríkisfjölmiðlunum. RÚV hefur
algerlega brugðist hlutverki
sínu og ýtir nú undir að hér rísi
ofbeldisþjóðfélag í stað þess að
standa vörð um íslenska friðarmenningu. Núverandi stjórnendur verða að víkja sjálfviljugir eða
með valdboði. Hér með er skorað á Fjölmiðlanefnd að taka þetta
mál til umfjöllunar. Skorað er á
Pál Magnússon og aðra sem hafa
komið að birtingu þessa efnis hjá
RÚV að taka pokann sinn. Þá er
athæfið hér með kært til Lögreglustjórans í Reykjavík sem
brot á almennum hegningarlögum m.a. kafla XIII, XVIII, XXII,
XXV og vakin athygli á því að við
brotunum er fangelsisvist.

➜ Undanþágubeiðnir hafa
verið veganesti íslenskra
samningamanna allt frá
því að við fyrst ræddum
við Dani um viðskipti og
gagnkvæm réttindi.

hírast undir fátæktar mörkum.
Einangrun í ræktun og framleiðslu leiðir af sér stöðnun og
afturför. Afkoma íslenskra smábænda verður trauðla bætt nema
með aðlögunaraðstoð utan frá. Við
þurfum að færa landbúnaðinn til
þess horfs að bændastéttin geti
lifað mannsæmandi lífi. Nú gera
það bara stórbændur. Sennilega
skýrist heiftúðug andstaða stórbændaforystu bændasamtakanna
gegn aðildarumsókn á því, að þeir
óttast, að afkoma smábænda muni
batna verulega við inngöngu í
ESB, en þeirra eigin standa í stað.
En auðvitað vita þeir ekkert um
niðurstöðuna. Það er beinlínis
fáránlegt að hanga á víðtækum
varanlegum undanþágum fyrir
landbúnaðinn til að halda lífi í
tekjulægsta framleiðslukerfi á
Vesturlöndum. Semjum heldur um
aðlögun að skynsamara og framtíðarvænna landbúnaðarkerfi.

Til foreldra
barna með
þroskaraskanir
Okkur er skylt að koma á framfæri
leiðréttingu vegna ummæla Ragnars Þorsteinssonar, sviðsstjóra
skóla- og frístundasviðs Reykjavíkur, í Fréttablaðinu þann 12.
nóvember síðastliðinn.
Sviðsstjóri segir að svokallaðir
þátttökubekkir sem stofna eigi til á
þessu ári geti verið valkostur fyrir
börn sem ekki fá inni í Klettaskóla.
Hann segir enn fremur að inntökuskilyrði í þátttökubekki hafi ekki
verið ákveðin.
Þetta er rangt hjá sviðsstjóranum.
Í stefnu Reykjavíkurborgar, sem
gefin var út í október 2012, kemur
skýrt fram að inntökuskilyrði í
þátttökubekki verði þau sömu og í
Klettaskóla.
Þátttökubekkir verða því ekki valkostur fyrir börn sem Klettaskóli
hafnar. Börn með væga þroskahömlun án „gildra“ viðbótarfatlana eiga
því, sem fyrr, enga valkosti. Þau
verða að ganga í almennan skóla
hvort sem þau þrífast þar eða ekki.
Ágúst Kristmanns, María Björg
Benediktsdóttir, Ásta Kristrún Ólafsdóttir,
Jóna Ágústa Gísladóttir, Kristín Guðmundsdóttir og Svafa Arnardóttir. Foreldrar
í starfshópi um sérskóla.

GARÐAR THOR Á AKUREYRI
Stórsöngvarinn Garðar Thor Cortes verður með nýárstónleika í Hofi á Akureyri annað kvöld kl. 20. Auk hans
koma fram Garðar Cortes eldri, Valgerður Guðnadóttir
og söngflokkurinn Norrington. Tónlistarstjórar eru
Friðrik Karlsson og Óskar Einarsson.
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ELDAÐ MEÐ HOLTA
HOLTA KYNNIR Úlfar Finnbjörnsson er einn færasti kokkur landsins. Hann
sér um sjónvarpsþáttinn Eldað með Holta á ÍNN. Þar fáum við að fylgjast með
honum elda ljúffenga kjúklingarétti úr Holta-kjúklingi.

M

atreiðslumaðurinn Úlfar Finnbjörnsson
sér um sjónvarpsþáttinn Eldað með Holta
á ÍNN. Þar eldar hann ljúffenga rétti úr
Holta-kjúklingi fyrir áhorfendur. Hér færir Úlfar
okkur uppskrift að kryddhjúpuðum kjúklingi með
sveppasósu upp á gamla mátann. Fuglinn er borinn

fram með bökuðu grænmeti og kartöflum ásamt
salati. Hægt er að fylgjast með Úlfari elda þennan
girnilega rétt í kvöld klukkan 21.30 á sjónvarpsstöðinni ÍNN. Þættirnir verða svo endursýndir yfir
helgina. Einnig er hægt að horfa á þá á heimasíðu
ÍNN, inntv.is.

KRYDDHJÚPAÐUR KJÚKLINGUR MEÐ SVEPPASÓSU UPP Á GAMLA MÁTANN
1 heill kjúklingur
80 g smjör
2 hvítlauksgeirar, smátt saxaðir
1 msk. rósmarín, smátt saxað
¾ msk. salvía, smátt söxuð
2 msk. steinselja, smátt söxuð
1 msk. Montreal chicken seasoning eða salt og pipar
Smeygið hendinni undir haminn
á fuglinum og losið hann varlega
frá bringunum og alveg niður að
lærum. Bræðið saman smjörið í
potti með hvítlauknum, rósmar-

íninu, salvíunni og steinseljunni.
Hellið síðan kryddsmjörinu undir
haminn á fuglinum. Kryddið með
Montreal chicken seasoning.
Bakið við 185 °C í 55 mín. Látið
fuglinn standa í 10 mín. áður en
hann er borinn fram.

SVEPPASÓSA
2 msk. olía
1 askja sveppir í bátum
1 tsk. paprikuduft
Salt og nýmalaður pipar
2 dl mjólk

2 dl rjómi
1 msk. kjúklingakraftur
Sósujafnari
Hitið olíu í potti og steikið sveppina í 2 mínútur. Kryddið með
paprikudufti, salti og pipar. Bætið
þá mjólk og rjóma í pottinn og
þykkið með sósujafnara. Smakkið
til með kjúklingakrafti. Gott er
að hella safanum og smjörinu úr
ofnskúffunni í sósuna og blanda
vel saman. Berið fuglinn fram
með sveppasósunni.

FÓLK| HELGIN

BÆNDUR MEÐ ÁRAMÓTATÓNLEIKA Í HÓLMAVÍK
Hjónin Barbara Guðbjartsdóttir og
Viðar Guðmundsson, tónlistarmenn
og bændur, í Miðhúsum í Kollafirði á
Ströndum bjóða til tónleika í Hólmavíkurkirkju á sunnudag kl. 17. Sérstakur
gestur verður söngkonan Íris Björg Guðbjartsdóttir.
Flutt verða jóla- og áramótalög ásamt
annarri tónlist. Í lok tónleika verður
bænastund þar sem beðið verður fyrir
þeim er kvöddu á liðnu ári og einnig
beðið fyrir nýju ári. Séra Sigríður Óladóttir mun leiða bænina.

HÓLMAVÍKURKIRKJA
Kirkjan stendur á
Brennuhól, fallegum
útsýnisstað. Herra
Sigurbjörn Einarsson
biskup vígði hana á
uppstigningardag árið
1968. Sóknarprestur
er Sigríður Óladóttir
en hún leiðir bæn
með tónleikagestum á
sunnudag.

Barbara og Viðar vöktu athygli þegar
þau komu fram í þættinum Landanum
nýlega. Bæði störfuðu þau sem tónlistarkennarar en Barbara sinnir nú
heimilishaldi og börnum. Hann er auk
kennarastarfsins kórstjóri og organisti
bæði á Ströndum og í Borgarfirði þar
sem þau bjuggu áður.
Hjónin eru miklir tónlistarunnendur
og Barbara hefur meðal annars borið
sigur úr býtum í karaoke-keppni á
Ströndum. Utan tónlistar eru þau með
450 fjár, hænur og hesta.

Árleg þrettándahátíð
álfa, trölla og jólasveina verður haldin í
Vestmannaeyjum um
helgina.

Staðurinn - Ræktin

Innritun hafin á janúarnámskeið
Hringdu núna til að tryggja þér pláss!
Rééttaa leiðin til að breyta um lífsstíl,
ífsstíl, komast í kjörþyngd
yngd
ngdd og
og got
ggo
gott
o form
m.
8 eðaa 16 vikna námskeið
skeið – 3x í viku – morgun-,
rgun-, dag oog
kvvölddtímar. Örfá pláss laus! Nýr tími kl 12:05.

stelpur 16-25 ára

TT-Akranes
morgun- og
sííðdegistímar

TTT3 fyyrir
rir 16-2
16-25
6 25
25 ára.
árra. 70 mín
m 2xx í viku, salur + tæki. Vigtun - m
mælingg
- mat
matarræ
ta æði.
ði Frjáls m
mæt
æting
ting í opna kerfið
ke
kerfi og tækjasal. 8 eða 116 vikna
kna
náámsske
skeið.
ið Sjáðu frábæran árangur haustsins á vefnum!
Æfinngakkerfifi Báru
áru Magnúsdóttur
Magnúúsdóttur
tur - aðaláherslan lögð á styrk, liðleika og góðan líkamsburð. Aðeins
Aðein 15 í hóp.
8 eðða 16 viknaa námskkeið 2x í viku – morgun- og síðdegistímar. Örfá pláss laus! Nýr tími kl 9:15.

S&S

stutt og strangt

Marrkvisssar æfingar í tæ
tæk
ækjasal
kj með persónulegri leiðsögn og aðhaldi. Hámark 6 í hóp.Tilvalin leið til að
kom
ma sér í gang! 2 viknna námskeið – 5x í viku.
Heilldrænnt hug- og heilsuurækt
ktarkerfi. Frábær leið til líkamlegrar og andlegrar uppbyggingar.
8 eðð a 166 vikur – 2x í vi
viku
ku – morgun-, hádegis- og síðdegistímar. Nýr tími kl 6:15.
Fariðð í geegnu
num röðð af yogasttöð
ö um í heitum sal. Teygjanleiki vöðvanna aukinn, mikill sviti og vellíðan.
8 vikna nám
mskeeið
eið – 2x í víku
ku – kvöldtímar.
Krefjfjanddi æfin
æfifingake
kerfi sem miðar að be
betr
tri líkamsstöðu m.a. með því að styrkja djúpvöðva í kvi ð og baki
og lengjja vöðva. 8 eða
eð 16 vikur – 2x í vik
iku – síðdegistímar. Fullbókað. Nýr tími kl 16:05.
Líka
íkaamsræ
ms ækt á ról
óleg
egri nótunum
num
um
m fyrir konur
k
60 ára og eldri.
eldri
8 eðða
ða 16 vikna
kna
na nnámskeið
ám
- 2x í viku - morguntímar.
Opnn ir tím
mar með fjölbreytilegri líkamsræktt frá morgni til kvölds 6 da
daga vikunnar. Þrek,
k, þol
þol,l, liðleiki,
lið
pallar, kraft
raft yoga, tabata, zumba... eitthvað fyrir alla!
Frábbær viðbót fyrir korthafa í opna kerfinu:
Áherslumiðaður árangur - 35 mínútna hádegistímar.
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ÞRETTÁNDAGLEÐI Í EYJUM

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

Fríir prufutímar til 15. janúar!

Velkomin í okkar hóp!
,ÉGMÞLA  s  2EYKJAVÓK s 3ÓMI   s "RÏFASÓMI   s JSB JSBIS s www.jsb.is

■ PÚKAR, BRENNA OG BALL
Þrettándahátíðin er árlegur
stórviðburður í Eyjum, en hún
hefur verið haldin í á sjötta
áratug. Þá flykkjast brottfluttir
Eyjamenn heim með börnin sín
og gleðjast með heimamönnum
en auk þess eru allir áhugasamir velkomnir.
Gleðin hefst á föstudag með
blysför jólasveina af Hánni
og upp á malarvöll, þar sem
verður boðið upp á álfadans,
flugeldasýningu og brennu.
Þar munu Grýla og Leppalúði,
tröll og púkar hrella lýðinn.
Um kvöldið verður slegið upp
þrettándaballi í Höllinni, en
ballið er það stærsta í Eyjum ár
hvert. Brimnes, Eyþór Ingi og
Land og synir leika fyrir dansi.
Á laugardag verður meðal
annars boðið upp á Tröllagleði í
Íþróttamiðstöð Vestmannaeyja
en þar verður farið í fjölskylduleiki undir stjórn íþróttaþjálfara. Þá verða leiksýningar í
Bæjarleikhúsinu á laugardag
og sunnudag auk ýmiss konar
skemmtunar úti um allan bæ.
Nánari upplýsingar um dagskrána er að finna á www.vestmannaeyjar.is.

JÓLAKÖTTUR
Í DALNUM
■ HÚSDÝRAGARÐURINN
Jólakötturinn hefur sést yfir
jólahátíðina í Húsdýragarðinum í Laugardal. Hann dvelur
flestum stundum í kofa sínum
og þar geta gestir garðsins
heimsótt hann. Hann á það
reyndar til að fara oft á flakk og
þá sérstaklega um nætur þegar
hann röltir um dalinn og ónáðar
dýr og gangandi vegfarendur.
Næturvörður Húsdýragarðsins
kemur ábendingum um ferðir
Jólakattarins til áhugasamra
gesta. Glöggir gestir geta séð
spor Jólakattarins í snjónum og
jafnvel glyrnur
hans í gluggum
á svæðinu.
Húsdýragarðurinn er opinn
alla daga frá
kl. 10–17.
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
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DORRIT MOUSSAIEFF
BEST KLÆDDA KONA LÍFSINS
Lífið er á Vísi – visir.is/lifid
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HVERJIR
VORU
HVAR?

Fjöldi þekktra einstaklinga mætti á frumsýningu verksins Mýs og menn eftir
John Steinbeck í Borgarleikhúsinu. Þórólfur Árnason, Vigdís Finnbogadóttir og dóttir hennar Ástríður Magnúsdóttir, leikkonan Jóhanna Vigdís Arnardóttir, Magdalena

Glæsilegar. Elísabet
Jónsdóttir, Alfa Lára
Guðmundsdóttir, Birna
Björnsdóttir og Selma
Björns fögnuðu í Iðusölum.

UMSJÓN
Ellý Ármanns elly@365.is
Kolbrún Pálína Helgadóttir
kolbrunp@365.is
Útgáfufélag 365 miðlar ehf.
Forsíðumynd Heiða Helgadóttir
Auglýsingar Atli Bergmann
atlib@365.is
Lífið Skaftahlíð 24,
105 Reykjavík, sími 512 5000
www.visir.is/lifid

Björnsdóttir og pabbi hennar, tónlistarmaðurinn Björn Jörundur Friðbjörnsson, leikarinn Gói eða
öllu heldur Guðjón Davíð
Karlsson, leikarinn Björn
Thors, Helga Bryndís Jónsdóttir og sonur hennar, fjölmiðla-

maðurinn Nilli, sem heitir réttu nafni
Níels Thibaud Girerd, hjónin
Inga Jóna Þórðardóttir og
Geir Haarde og Kolfinna
Baldvinsdóttir og pabbi
hennar Jón Baldvin Hannibalsson.

Gylfi Þór Valdimarsson,
Garðar Cortes og Birna
Björnsdóttir eyddu fyrsta
kvöldi ársins í Iðusölum.

2013
FAGNAÐ MEÐ STÆL
Garðar
Cortes, Tinna
Lind Gunnarsdóttir, Gylfi
Þór Valdimarsson og
leikkonan
Anna Svava
sem sló í
gegn í skaupinu í ár.

Skemmtileg þrenna.
Ásdís Rán, Ívar Guðmundsson og Logi
Bergmann mættu á
Austur.

Eins og sjá má á
þessum skemmtilegu Instagrammyndum var
gleðin við völd í Iðusölum og
á skemmtistaðnum Austur á
fyrsta degi ársins.

Glamúrinn tekinn alla leið.
Sólveig Ösp Haraldsdóttir,
Sigurbjörg Benediktsdóttir,
Björk Eiðsdóttir og Helga
Ólafsdóttir.

Tobba Marinós og
Karl Sigurðsson.

Samrýmdar systur. Birna
og Selma Björnsdætur.

FAGNAR GRÍMUKLÆDD MEÐ FRÆGUM

ÚTSALA
kjóll /sv. undirkjóll
fylgir
áður 16.990

nú 9.990
4 litir

Leikkonan Þórunn Lárusdóttir heldur upp á fertugsafmælið sitt í reiðhöllinni í Víðidal annað
kvöld.
Fjöldi þekktra einstaklinga hefur
boðað komu sína í afmælið en afmælisstelpan bað gesti sérstaklega um að mæta í grímubúningi.
Þar má nefna Gunnar Helgason
og eiginkonu hans, Björk Jakobsdóttur, Lindu Ásgeirsdóttur,
Hrefnu Hallgrímsdóttur, Þóru Karítas, Þórunni Clausen, Jón Ólafsson og unnustu hans, Þóru Ólafsdóttur. Þá hefur Skúli
Mogensen staðfest komu sína
en flugfélagið
hans, Wow Air,
verðlaunar besta
búning kvöldsins með flugmiða út í heim
og til baka.

Þórunn Lárusdóttir og Linda Ásgeirsdóttir leikkona.

Þórunn Erna Clausen

Gunnar Helgason

Við erum á Facebook

Jón Ólafsson

Skúli Mogensen
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Hlýleiki er allsráðandi á heimili Lindu, sem býr hér ásamt eiginmanni og barni.

Salernið er skrautlegt vægast sagt.

MYNDIR/VALLI

ÞINGHOLTIN
HEIMSÓTT
„Húsið kallaði á mig og því gat ég ekki annað en
keypt,“ segir leikmyndahöfundurinn Linda Mjöll
Stefánsdóttir, sem býr í fallegu húsi í Þingholtunum. Linda er næsti gestur Sindra í þættinum
Heimsókn, sem sýndur er í opinni dagskrá á
laugardag, strax að loknum fréttum Stöðvar 2.

SNIÐUGIR
AUKABITAR
Lykillinn að stöðugum blóðsykri og mikilli brennslu er að
borða reglulega og ekki mjög mikið hverju sinni. Þess
vegna skiptir aukabitinn máli. Þetta og fleira fróðlegt
segir í bókinni Sex kíló á sex vikum eftir Ulrika Davidsson
og Ola Lauritzson, sem bókaútgáfan Bjartur & Veröld gaf
út nýverið. Hér má finna uppskriftir að nokkrum aukabitum með lágum sykurstuðli sem einfalt er að útbúa.

±76$/$±76$/$
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JARÐARBERJAÞEYTINGUR
1 dl frosin jarðarber
1 dl hrein jógúrt eða
skyr
1 dl appelsína
Takið börkinn
af appelsínunni, setjið allt
í blandarann og
blandið í nokkrar
sekúndur. Berið
strax fram.

í nokkrar mínútur. Malið
kasjúhneturnar í matvinnsluvél í nokkrar sekúndur. Bætið mangósneiðum, trönuberjum,
helmingnum af kókosmjölinu og vatni
út í og hrærið
í jafnt deig.
Mótið deigið
í litlar kúlur
og veltið upp
úr afganginum
af kókosmjölinu.
Geymið á köldum stað.

ORKUSTANGIR

SÚKKULAÐIKÚLUR

Tilvalið nesti til að taka
með í vinnuna og í ferðalög.
25-30 stk.

12 stk.

1 skammtur

600 g sykurlaust granóla
1 dl trönuber
½ dl furuhnetur
2 dl af blönduðum
fræjum, s.s. graskersfræ
og sólblómafræ
2 egg
Hitið ofninn í 175 gráður.
Blandið öllu hráefninu
saman í skál. Klæðið ofnskúffuna með bökunarpappír og dreifið blöndunni í skúffuna. Látið
kólna og skerið síðan í
bita.

MANGÓ- OG TRÖNUBERJAKÚLUR
12 stk.

]¼§ûĖÌ
h!gxØØÄ

2SLÇYLUNDGDJDNO
2SLÇODXJDUGDJDNO

/DXJDYHJLs6ÄPL

Skemmtilegt herbergi í alla staði.

2 sneiðar þurrkað
mangó
1 dl kasjúhnetur
1 dl trönuber
3 dl kókósmjöl
½ dl vatn
Leggið mangóið í bleyti

2 gráfíkjur
½ dl vatn
1 dl kasjúhnetur
½ dl kakó
1 dl kókósmjöl
1 dl sesamfræ
Leggið gráfíkjurnar í
bleyti í nokkrar mínútur. Malið kasjúhneturnar í matvinnsluvél
í nokkrar sekúndur.
Bætið við gráfíkjum,
kakói og kókosmjöli
og hrærið í jafnt deig.
Mótið deigið í litlar bollur og veltið upp úr sesamfræjum. Geymið á
köldum stað.

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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BEST KLÆDDA KONA LÍFSINS
Hefð er fyrir því í lok hvers árs og byrjun nýs að fara yfir það sem vel var gert og verðlauna þá sem báru af og sköruðu fram úr. Lífið ákvað
ásamt vel völdum álitsgjöfum að velja best klæddu konu landsins. Mörg nöfn bar á góma en þessi stóðu upp úr.
Dorrit Moussaieff
forsetafrú

Bleiku sokkarnir sem hún skartaði á kosningaferðalaginu í sumar
í stíl við Ray Ban-sólgleraugu og
víðan pels voru hápunkturinn.

- Það er hálfgerð klisja að nefna
hana en hjá því verður ekki komist þar sem hún er smartari en
flestir. Bleiku sokkarnir sem hún
skartaði á kosningaferðalaginu
í sumar í stíl við Ray Ban-sólgleraugu og víðan pels voru hápunkturinn.
- Glæsileikinn er alltaf í fyrirrúmi
hjá Dorrit, hún blandar litum
skemmtilega saman svo
og grófum og fínlegum fatnaði,
klassísk og flott.
- Alltaf afskaplega
fallega klædd og
stígur nær aldrei
feilspor þó að
fjölbreytnin í
klæðavali sé
mikil og hún sé
óhrædd við liti.

Flottur persónulegur stíll
sem sæmir vel poppstjörnunni sem hún er.
Svala Björgvins söngkona
- Hún er alveg með þetta. Flottur persónulegur stíll
sem sæmir vel poppstjörnunni sem hún er.
- Litrík, frumleg, skemmtileg og áræðin.
- Svala er svo fjári smart og töff að hjá því verður ekki
komist að nefna hana.
- Litrík og flott með stíl sem tekið er eftir.

Það er búið að
vera gaman að
sjá stílinn hennar
þróast með árunum, hún hefur
þennan dark stíl
sem er orðinn í
seinni tíð fágaður
og kvenlegur.

ÚTSALAN
HAFIN

50 %

AFSLÁTTUR AF ÖLLUM VÖRUM
SOHO/MARKET
Á FACEBOOK

Grensásvegur 8, sími 553 7300
Opið mán–ﬁm 12–18, fös 12-19 og laugd 12–17

Hrafnhildur Hólmgeirsdóttir,
fata- og búningahönnuður
- Er alltaf flott.
- Það er búið að vera gaman að sjá stílinn hennar þróast með árunum, hún hefur
þennan dark stíl sem er orðinn í seinni tíð
fágaður og kvenlegur. Hvernig hún ber fötin
sín, förðun, hár, skart, gerir hana samt alltaf
hráa, rokkaða og súper cool.
- Hún er einfaldlega töff.

Framhald á síðu 8

4

14

16

3

FATAH Ö N N U Ð I R ATH U G I Ð
Reykjavik Fashion Festival fer fram í fjórða sinn
samhliða HönnunarMars 14. - 16. mars 2013.
Fatahönnuðir geta sótt um þátttöku
á vefsíðu hátíðarinnar rff.is dagana 4. - 10. janúar.

Viltu fá ómetanlega innsýn í tískuheiminn og vera virkur þátttakandi í helsta tískuviðburði Íslands?
Viltu hjálpa til við undirbúning og framkvæmd Reykjavík Fashion Festival?
Sendu okkur þá ferilskrána þína á info@rff.is. Frekari upplýsingar á rff.is/sjalfbodalidar

HönnunarMars
DesignMarch
Reykjavík
.– . .
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ÞESSAR VORU EINNIG NEFNDAR:
Edda Andrésdóttir
fréttakona
- Klassinn yfirvegaður. Alltaf 100%.
Flott fyrirmynd fyrir
yngri konur og gott
dæmi um það hvernig
er hægt að eldast eins og gott
rauðvín.

Marta María Jónasdóttir, drottningin af Smartlandi
- Er hreinlega alltaf smart enda
ekki annað hægt þegar menn
sjá um að ráðleggja landanum
í klæðaburði. Klassísk í fatavali en skelfilega veik fyrir pallíettum og glysi. Flott blanda.

- Er svo glæsileg og fallega
klædd. Hvítur skyrtukraginn er
alltaf svo vel pressaður og fínn.

Hanna Birna Kristjánsdóttir, borgarfulltrúi
- Hún er með svona
fágaðan og töffaralegan stíl.

Ragnhildur Steinunn
sjónvarpskona

Ragnhildur Gísladóttir söngkona
- Hún hefur mjög ákveðinn stíl sem er algjörlega
hennar, hún fylgist mjög vel með og er 100% cool.
Öll litlu smáatriðin eru útpæld og hún er klár í að
finna skemmtilega hluti og skraut til að bæta við
dressin og er óhrædd við að vera öðruvísi.

Hildur Hafstein hönnuður

- Ef Ragga er í því þá er það að virka.

- Töff týpa, bóhemísk og spennandi karakter.

- Alltaf smart og ber sig sérstaklega vel þannig að
allt fer henni vel.

ÁLITSGJAFAR:

- Flott og heilbrigð
stelpa sem ber af í
klæðaburði kvenna
í sjónvarpi á Íslandi
ásamt Eddu Andrésdóttur. Kann að vera dálítið
„edgy“ án þess að það sé
nokkurn tíma ósmekklegt.
- Hefði verið til í að eiga öll
dressin sem hún var í í Dans
dans dans.

Sigríður Sigurjónsdóttir, eigandi
Spark hönnunargallerí
- Kann að velja fágaða og spes
hönnun, er aldrei eins og allir
hinir.

Salóme Þorkelsdóttir, fyrrverandi
forseti Alþingis
- Ótrúlega glæsileg kona, nánast
með konunglegt yfirbragð.

Linda Pétursdóttir,
eigandi Baðhússins

Sigríður Thorlacius söngkona

Þórey Vilhjálmsdóttir, framkvæmdastjóri borgarstjórnarflokks Sjálfstæðisflokksins
Sölvi Tryggvason fjölmiðlamaður

Fríða María Harðardóttir förðunarmeistari
Jónatan Grétarsson ljósmyndari
Gunnar Hilmarsson fatahönnuður

Sigríður Rún Siggeirsdóttir, skó- og fylgihlutahönnuður
Þóra Sigurðardóttir fjölmiðlakona

Sigurjón Ragnar ljósmyndari
Svana Friðriksdóttir almannatengill

LAUGAVEGUR 46, 101 REYKJAVIK

Útsala

- Mér finnst hún
hafa mjög persónulegan stíl, kannski
ekki áberandi en hún er alltaf mjög fallega klædd. Það
er eitthvað svolítið sígaunalegt við stílinn hennar, en líka
retro elegant, einfalt og fágað á
vissan hátt.

Katrín Jakobsdóttir
ráðherra
- Fulltrúi íslensku
sauðkindarinnar
á Alþingi. (Hent út
af Alþingi fyrir að vera í lopapeysu, sem er gjörsamlega
óskiljanlegt.)

Helga Ólafsdóttir
fatahönnuður
- Sjúklega smart
og flott alltaf hreint. Tekur
áhættu, leikur sér
með flott mynstur og útkoman er alltaf upp á tíu.
Lumar á gersemum í fataskápnum sem neita að úreldast, fer
skemmtilegar leiðir og hræðist
ekki nokkurn skapaðan hlut.

Elísabet Davíðsdóttir,
fyrirsæta og ljósmyndari

Útsalan hófst í morgun,
40% afsláttur
af öllum útsöluvörum.

- Er alltaf óaðfinnanleg. Hún hefur
á vissan hátt tímalausan stíl en er
samt mjög fersk. Hún
klæðist vönduðum fatnaði í
bland við flottar vintage flíkur
og vandar valið.

Agnieszka Baranowska stílisti
- Kemur með
skemmtilegan
„Parisienne“-stíl á
götur bæjarins. Vantar stundum soldið rokk í skvísurnar hér. Hún blandar saman
blúndum og rokki. Fíla það.

Bára Hólmgeirsdóttir hönnuður

Laugavegi 46 s:571-8383

-Svöl, öðruvísi og
er að gera flotta
hluti.

- Falleg kona
með fallegan stíl.
Alltaf mjög vel til
fara og þekkir sinn stíl
mjög vel og veit hvað passar
hverju sinni.

Friðrika Geirsdóttir, kokkur og
lífskúnstner
- Set hana hér sem fulltrúi klassísku deildarinnar. Glæsileg,
fáguð og smekkleg.

Pattra Sriyanonge, bloggari á
trendnet.is
- Flott, með tískustrauma á
hreinu og þorir.

Klara Sigríður Thorarensen, eigandi verslunarinnar Heimahúsið
- Alltaf smart, glæsileg og
heillandi

Birta Björnsdóttir, fatahönnuður
Júníform
- Skapandi, frumleg, töffari.

Björk Guðmundsdóttir söngkona
- Fyrirmynd
margra þegar
kemur að útlitinu.

Harpa Einarsdóttir fatahönnuður
- Er með öðruvísi stíl og fer sínar
eigin leiðir.

Anna Margrét Björnsson markaðsstjóri Hörpunnar
- Mikill töffari. Hún er í rokkhljómsveit, hversu cool er það!

Dísa í WC
- Alltaf flott til fara.

Alda B. Guðjóns
stílisti
- Stílhrein.

Gerður Kristný, ljóðskáld og rithöfundur
- Er alltaf sérstaklega smart í
tauinu.

María Valdimarsdóttir í hljómsveitinni Young blood og flugfreyja hjá WOW air
- Alltaf svo sæt og fín.
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1

3

Dökkbrúnn augnskuggi er settur ofan á til
að búa til dýpt á augnlokinu.

4

5

Hér má sjá útkomuna þar sem litunum hefur
verið blandað saman.

6

Ég endurtek með sömu litunum ofan á
augnloki og undir augu og fæ fallega
blöndun þar. Mikilvægt er að augnskuggi sé
settur þétt upp við augnhárin.

2

Augnskuggi er ómissandi. Hér næ ég fram
jafnri blöndun og byrja á koparrauðum
augnskugga sem settur er á augnlokið í glóbuslínu sem er náttúruleg skyggingarlína augans.

Hér er Steinunn Margrét
fyrirsæta óförðuð.

EINFÖLD FALLEG

KVÖLDFÖRÐUN

Svartur eyeliner má vera ýktur en hann
rammar inn augun og það er fallegt að hafa
hann áberandi ef um kvöldförðun er að ræða.

Förðunarmeistarinn Sólveig Birna Gísladóttir, eigandi Airbrush & Make
Up School, sýnir á einfaldan máta hvernig hægt
Sjá nánar á visir.is/lifid
að er gera fallega kvöldförðun á skömmum tíma.

7

Svartur maskari gerir mikið fyrir heildina og
gerviaugnhárin líka en þau lengja og þétta.

8

9

Sjáið gríðarlega mikinn mun á augunum.

Varalitablýantur mótar varirnar og rammar
þær inn. Ég nota Hot - red varalitinn sem er
vinsæll í vetur.

5

10

Útkoman er frábær eins og sjá má. Takið
eftir hvað augun stækka.

HEILSURÁÐ

Dagmar Hrund Sigurleifsdóttir, eða Dammý eins og
hún er kölluð, er master rehab þjálfari og krossfitþjálfari hjá Krossfit Iceland í World Class. Hún veit hvaða
fimm atriði skipta máli þegar heilsan er annars vegar.

1.

Drekka vatn.
Ég er alltaf
með bleika álbrúsann
minn með mér.

2.

Stunda krossfit með æðislegu fólki. Frá bærar
æfingar sem taka
virkilega vel á. Það
er ekki hægt að finna
betri félagsskap, frábær tónlist, ÞVÍLÍK
útrás.

ÚTSALA
25-60% afsláttur

3.

Borða reglulega. Ég verð
eins og argur krakki
ef ég borða ekki reglulega en svona er blóðsykurinn jafnari og viðheldur brennslunni. Bara muna að allt er gott í hófi.

af öllum vörum
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FRÉTTIR

VIÐSKIPTI

SPORT

UMRÆÐAN

ÚTVARP

LÍFIÐ

SJÓNVARP

HVERNIG ER VEÐRIÐ Í DAG?

4.

Ekkert jafnast á við að hitta
vini og fjölskyldu, tala nú
ekki um að fara á dansgólfið með
góðum vinkonum og hrista á sér
rassinn. Góð líkamsrækt og geggjað
gott fyrir andlega heilsu.

5.

Síðast en ekki síst að fara út að
ganga með hundinn minn, ofurmassinn hann Monsi bíður spenntur eftir
að fá að fara upp Esjuna aftur.

- oft á dag

MYND/BENZO.IS

ht.is

ÁTTA MANNA ÚRSLIT HEFJAST
Í KVÖLD KL. 20:10
Nú er farið að sjóðhitna undir keppendum í MasterChef Ísland. Átta eru komnir í
úrslit og dómararnir brýna hnífana fyrir næsta niðurskurð. Fylgstu með í janúar, sjáðu
hverjir komast áfram og hverjir þurfa að taka af sér svuntuna og yfirgefa eldhúsið.

SIGFÚS ÓLAFSSON
MARKAÐSSTJÓRI

DAGBJÖRT INGA HAFLIÐADÓTTIR
LÖGFRÆÐINGUR

RAGNAR SNORRASON
VERSLUNARMAÐUR

MARY LUZ SUAREZ ORTIZ
DAGMÓÐIR

HJALTI ÞÓR GRETTISSON
NÁMSMAÐUR

SKARPHÉÐINN SMITH
FRAMKVÆMDASTJÓRI

JENNÝ RÚNARSDÓTTIR
STARFSMAÐUR HJÁ TE OG KAFFI

GUNNAR HELGI GUÐJÓNSSON
MYNDLISTARMAÐUR

FJÓRAR SJÓNVARPSSTÖÐVAR FRÍTT MEÐ ÁSKRIFT AÐ STÖÐ 2
STÓRAUKIÐ NETFRELSI

STÖÐ 2 HD | VODAFONE Á RÁS 502
STÖÐ 2 HD | SÍMINN Á RÁS 203
STÖÐ 2 HD | HD ÖRBYLGJUMYNDLYKILL Á RÁS 15
ÞAÐ ÞARF AÐ UPPFÆRA OG ENDURRÆSA ADSL- OG ÖRBYLGJUMYNDLYKLA

– SJÁLFVIRKIR AFSLÆTTIR BEINT Í VASA ÁSKRIFENDA – SKRÁÐU ÞIG INN Á STOD2.IS
TRYGGÐU ÞÉR ÁSKRIFT | 512 5100 | STOD2.IS | VERSLANIR VODAFONE | VERSLANIR OG ÞJÓNUSTUVER SÍMANS 800 7000

ÚTGÁFUTÓNLEIKAR Í VIÐEYJARSTOFU
Laugardaginn 12. janúar ætlar tónlistarkonan Lára Rúnarsdóttir að halda
útgáfutónleika á sinni fjórðu breiðskífu, Moment, en á henni kannar Lára
nýjar slóðir og leyfir dekkri og ögrandi hliðum að njóta sín meira en áður.
Við gerð plötunnar var Lára undir áhrifum frá sterkum tónlistarkonum
eins og PJ Harvey og svo tónlistarmönnum eins og John Grant en þau
áhrif má finna í melódísku og angurværu indípoppi Láru. Á plötunni er
m.a. að finna lagið Beast, sem hefur hljómað talsvert á útvarpsstöðvum
landsins. Lagið hefur setið í sex vikur á Vinsældalista Rásar 2 og situr nú
í 9. sæti. Þess má geta að ný vefsíða Láru Rúnars, www.lararunars.com,
hefur einnig litið dagsins ljós, en þar getur að líta kynningarstiklu fyrir
plötuna þar sem lagið Heartbeat hljómar undir. Tónleikarnir fara fram í
Viðeyjarstofu en miða má finna á midi.is.

NUTRILENK

NÁTTÚRLEGT BYGGINGAREFNI FYRIR BRJÓSKVEFINN

Næringarbomba
Arndís Thorarensen, framkvæmdastjóri Lifandi markaðar, gefur okkur uppskrift
að hressandi þeytingi sem er
stútfullur af ómissandi næringarefnum - algjörri vítamínsprengju.
Meistaradrykkur
:RYmó\ôPNmMHJLIVVRZxó\UH

170 ml ananassafi (u.þ.b. eitt
glas)
6 klakar
1 skeið Fruit & Greens frá NOW
1 skeið Beepollen
1 msk. hörfræolía
1 sleif af mysuprótíni – sett í
þegar búið er að þeyta allt hitt
saman
Sumum finnst gott að bæta við
einni skeið af maca-dufti, þar
sem duftið virðist hafa þann
eiginleika að auka úthald og
orku. Einnig hafa
rannsóknir sýnt
fram á að
maca styður
hormónajafnvægi og
frjósemi fyrir
konur jafnt
sem karla.

5\[YPSLURM`YPYSPóPUH
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Brjóskskemmdir í hné
hömluðu hreyfingu
Fyrir átta árum var ég í veiði - datt og laskaðist á hné.
Brjóskskemmdir urðu til þess að ég
hætti að geta gert ýmsa hluti sem ég
gat áður eins og að hlaupa og öll
almenn leikfimi varð ofraun fyrir hnéð.
Ég starfa mikið við kennslu/þjálfun
sem kostar miklar stöður, átti hnéð til
að bólgna mikið upp. Góður vinur
benti mér svo á NutriLenk Gold.

Með Fruit and Greens frá NOW
er einstaklega létt að breyta
hvaða drykk í næringarbombu.
Settu skeið út í próteindrykkinn
þinn eða hræringinn þinn til að
fá meira út úr honum.

Ég mæli eindregið með því að fólk
prófi NutriLenk sem er að kljást við
liðverki og brjóskskemmdir og finni
hvort að það virki. Þetta er toppefni
og náttúrulegt í þokkabót.

Hvað getur NutriLenk
gert fyrir þig?
Við mikið álag og með árunum getur brjóskvefurinn rýrnað sem veldur því að liðirnir
slitna. Þetta er náttúrulegt ferli. Mjög margir
finna fyrir miklum óþægindum þegar beinin
byrja að núast saman, sérstaklega í liðamótum
eins og í mjöðmum, hryggjar og hnjáliðum.
Þess vegna er allt til vinnandi að styrkja
liðbrjóskið á náttúrulegan hátt.

Jón Halldórsson
- Dale Carnegie þjálfari / ráðgjafi. 42 ára

Fór strax að geta reynt á hnéð
eftir að ég byrjaði á NutriLenk

79,5;<50:

Nánast strax eftir að ég fór að nota
NutriLenk fann ég mikinn mun, fór
strax að geta reynt meira á hnéð. Nú
get ég æft af fullri ákefð eins og mér
einum er lagið og er ekkert mál að
þola langar stöður þegar ég er að
kenna og þjálfa.
Það er klárt mál að þetta efni er að
virka, því ef ég sleppi að taka það inn
þá finn ég aftur fyrir óþægindum í
hnénu.
NutriLenk er fáanlegt í flestum apótekum, heilsubúðum,
Fræinu Fjarðarkaupum, Hagkaup, Krónunni, Þín verslun Seljabraut
og Vöruvali Vestmanneyjum

Heilbrigður liður

Liður með slitnum
brjóskvef

Náttúrulegt byggingarefni fyrir
liðbrjóskið og beinin
NutriLenk inniheldur náttúrulegt byggingarefni
fyrir brjóskvefinn og er mjög góður valkostur
fyrir þá sem þjást af minnkuðu liðbrjóski. Unnið
úr sérvöldum fiskibeinum úr hafinu sem hefur
sýnt fram á að vera fyrsta flokks byggingarefni til
að styðja við brjóskvefinn og viðhalda honum.
NutriLenk hefur hjálpað fjölmörgu fólki.
NutriLenk er 100% náttúruleg vara sem er mjög
gagnleg þeim sem þjást af brjóskvefsrýrnun.
Prófið sjálf-upplifið breytinguna!
Nánari upplýsingar á www.gengurvel.is

NÁTTÚRULEGT
FYRIR LIÐINA

NÝR 4BLS
BÆKLINGUR

STÚTFULLUR AF NÝJUM SJÓÐHEITUM TILBOÐUM
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500GB FLAKKARI
Örsmái LaCie Rikiki USB 3.0 er minnsti USB3
ﬂakkari í heimi og á ótrúlegu tilboðsverði!

12.900
1TB AÐEINS 17.900
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Birt með fyrirvara um breytingar, innsláttarvillur og myndabrengl

2TB FLAKKARI
LaCie Minimus er glæsilegur og hraðvirkur
USB 3.0 ﬂakkari í höggvörðu burstuðu álhúsi

19.900
3TB AÐEINS 29.900
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PURE LESTÖLVA
6” E-Ink lestölva sem les íslenskarr og eerlendar
rafbækur og geymir allt að 4000 bækur

19.900
MEÐ SNERTISKJÁ OG WIFI 29.900

OPNUNARTÍMAR

Virka daga
10:00 - 18:30
Laugardaga
11:00 - 16:00

Reykjavík • Borgartúni 31 • 563 6900 | Akureyri • Undirhlíð 2 • 430 6900

smáauglýsingar

512 5000
Allar smáauglýsingar
vikunnar á visir.is

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

smaar@frettabladid.is / visir.is

Vinnuvélar

BÍLAR &
FARARTÆKI

Garðyrkja

TILBOÐ 385 ÞÚS
WV póló árg. 2001 beinsk 1,4 ek. 158
þús. ný tímareim ,vetrardekk, reyklaus,
toppbíll. Verð 385 þús. gsm 868 2352.

500-999 þús.

Þýskir snjóblásarar með 12V rafstarti
Topplausnir smiðjuvegi 40 s: 5177718.

Varahlutir

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

VW GOLF FSI 04/2004, ekinn 135
Þ.km, 5 gíra. Ný tímakeðja og ventlar
og allt nýtt í bremsum. Verð 990.000.
Raðnr. 282420 - Bíllinn er á staðnum!
7 MANNA ! VW Multivan Comfortline
Diesel 12/2004 (árg 2005) ek aðeins
83 þ.km , velbúinn og fallegur bill sjá
fleiri myndir raðnr. 190172, Flott verð
2990 !!!!

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

Búslóðaflutningar
Honda Accord Confort. Árgerð 2004 til
sölu, ekinn 116 Þ.KM, bensín, 5 gírar.
Verð 860.000. Síma 8576099.

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

Bílar óskast

Bílar til sölu

Húsaviðhald

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

SJÁLFSKIPTUR ! VW Polo 1400
Comfortline 10/2003 sjálfskiptur ek
137 þ.km Frábært verð 590 þús !!!!!!

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

TOYOTA COROLA 1600

Bókhald

Sendibílar

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.

Allar stærðir sendibíla. Nýja
Sendibílastöðin sími 568-5000.

250-499 þús.

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

CHEVROLET Avalanche 4x4. Árgerð
2005, ekinn -1 Þ.KM, bensín,
sjálfskiptur. Verð 2.390.000.
Rnr.105636.

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

ÞJÓNUSTA
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.

Býð upp á gott nudd, heilnudd,
íþróttanudd, sogæðanudd. Afslappandi
og gott umhverfi. Opið til 21 á
kvöldin. 105 Rvk/ S. 894 4817. Ekkert
erótískt.

Þjónusta

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

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

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

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

Snjómokstur

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

TANTRA NUDD

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.

Nissan Almera ‚01. Ek. 145þ. Ssk, 5
dyra, nýskoðaður. Verð 330þ. S. 8935517

Fæðubótarefni

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

SMÁPARTAR.IS

Varahlutir, dekk og felgur á ýmsa bíla.
Dráttarbeisli í Primera ‚98, Elantra ‚98,
Almera ‚98 Legacy ‚98, carisma‘98.
Lanser station ‚97 S. 896 8568.

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

Nudd

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.

Árg. 2006, ek. 102.000, sjálfsk. Mjög
vel með farinn. Verð: 640 þús. Uppl. í
síma: 861-3120.

Clean 9 detox/hreinsikúrinn. 9 daga
hreinsikúr, kemur þér vel af stað.
Algengt er að fólk sé að losa sig við
3-7 kg. á 9 dögum. Guðmundur Alfreð
Jóhannsson sjálfstæður dreyfingaraðili
hjá FLP Sími 848 8001.

RAFVIRKJUN S. 896 6025

VARANLEGT REYKSTOPP
EFTIRFYLGNI Í 1 ÁR
Viðar Aðalsteinsson
mannræktarráðgjafi. www.theta.is.
Upplýsingar í s. 694-5494

Til sölu

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

skemmtanir

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

HEILSA

Mikið úrval snjóplóga, snjótanna,
sanddreifara og snjóblásara á lager.
Aflvélar ehf, Vesturhraun 3, 210
Garðabæ, S:480-0000.

ÓDÝR HEIMILISTÆKI
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Heilsuvörur

“Best geymda leyndarmál Kópavogs”
Pípulagnir

.Õ¹RSFAGNAÈUR
Å KVÎLD MEÈ
SIGLÙRÈINGUNUM
3TÒLLA OG $ÒA

FAGLÆRÐIR PÍPARAR

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

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

Snyrtilegur klæðnaður áskilin • Heimilismatur í hádeginu virka daga • Boltatilboð
Hamborgaratilboð • Veislusalur til útleigu

Óskast keypt
KAUPUM GULL JÓN & ÓSKAR
Kaupum gull til að smíða úr.
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg
viðskipti. Aðeins í verslun okkar
Laugavegi 61.
Jón og Óskar - jonogoskar.is
s. 552-4910.

Hreingerningar

!LLIR VELKOMNIR

*«,!&%34

Þvottavélar, ísskápar, frystiskápar,
þurrkara 10 KG, barkalausir þurrkarar,
uppþvottavélar, Koja, svefnsófi, king
size rúm. S. 896 8568.

KAUPI GULL !
Hreingerningar - Bónun - Bónleysing
Flutningsþrif - Þrif eftir iðnaðarmenn
thvegillinn.is - Stofnað 1969 Traustir
og vanir menn.

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

Aloevera drykkurinn hjálpaði mér!
Sjálfstæður dreifingaraðili FLP
Guðmundur A Jóhannsson Sími 848
8001.

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

FÖSTUDAGUR 4. janúar 2013

Hljóðfæri
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Tilkynningar

Takamine kassagítar með tösku. Vel
með farinn. Uppl. í s. 659-8566.

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

Verslun

Heimilistæki
RISA BÚSLÓÐASALA Í DAG
4 janúar milli klukkan 17 og 19 á
Sólvallagötu 49, 101 R. 10 fataskápar
á 5-10 þús. kr. stykkið. 10 90cm rúm
með dýnu úr rúmfatalagernum á 10
þús. 4 ískápar, þvottavélar, þurrkari,
eldavél með ofni, borð og stólar, 10
veggspeglar og margt fl. S: 848-0163

N1 óskar eftir að ráða áræðið
og þjónustulundað fólk til starfa
á þjónustustöðvar félagsins á
höfuðborgarsvæðinu. Áhugasamir
sæki um á www.n1.is eða með
tölvupósti á atvinna@n1.is.

AFGREIÐSLUFÓLK ÓSKAST!
á virkum dögum í bakaríin okkar
í 60% starf. Framtíðarstarf.
Umsóknir sendist með nafni,
síma og heimilisfangi á
netfangið umsokn@kornid.is

Óskum eftir starfskrafti á skrifstofu
í 20-30% starf. Umsóknir sendist til
thjonusta@365.is merkt „skrifstofa”
Söluturn í rvk óskar eftir starfskrafti í
hluta eða fullt starf. Uppl. á: plan10@
simnet.is

Húsnæði í boði
FULLT STARF - REYKJAVÍK

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

Vantar tvo meðleigjendur í flotta
fimm herb. íbúð í efra breiðholti. Tvö
góð herbergi í boði, þvottaherb. inní
íbúð. verð 65þ. Hringið 6619480.
Íbúð til leigu nálægt Hlemm. Sími
661 5219.
Til leigu lítil 2ja herb. íbúð í
krummahólum verð 99 þús., uppl. s.
8966306, einungis reglusamir.

Aðkomuvegur, aðstaða til skoðunar og þjónustubygging
Mat á umhverﬁsáhrifum - Álit Skipulagsstofnunar
Skipulagsstofnun hefur geﬁð álit sitt um mat á
umhverﬁsáhrifum samkvæmt lögum nr. 106/2000 m.s.b.

HÚSNÆÐI

GISTIHEIMILI GUESTHOUSE WWW.
LEIGUHERBERGI.IS

Aðgengi að Þríhnúkagíg, Kópavogi.

Óskum eftir hressu og duglegu
fólki til að starfa með okkur í
bakríinu okkar á Háaleitisbraut
58-60, Rvk. Um er að ræða vaktir
eftir hádegi.
Áhugasamir geta sótt um á
heimasíðu okkar og er slóðin
www.mosfellsbakari.is/umsokn.asp

VEITINGAHÚS NINGS FRAMTÍÐARSTARF

Óskum eftir að ráða til starfa vanan
starfsmann á verkstæði, um er að
ræða fullt starf til langtíma. Umsóknir
berist á thorey@gardlist.is

TILKYNNINGAR

Einkamál

Fyrirhugaðar framkvæmdir við Þríhnúkagíg eru innan
vatnsverndarsvæðis höfuðborgarsvæðisins. Allar framkvæmdir
og rekstur innan þess valda álagi á svæðið og ljóst að aukin
starfsemi hefur í för með sér aukið álag og eykur um leið
hættu á mengunarslysum. Niðurstöður áhættugreininga vegna
mögulegra mengunaróhappa benda til þess að óveruleg hætta
sé á mengun grunnvatns vegna slíkra óhappa er tengjast
fyrirhuguðum framkvæmdum og rekstri við Þríhnúka.
Skipulagsstofnun telur að fyrir liggi að verndargildi
Þríhnúkagígs sé mjög mikið á innlendan og erlendan
mælikvarða. Áhrif fyrirhugaðra mannvirkja innan gígsins
munu verða að langmestu leyti afturkræf en óhjákvæmilega
geta þau ásamt stígagerð á yﬁrborði hans haft nokkuð
neikvæð áhrif á verndargildi hans. Skipulagsstofnun telur
jafnframt að áhrif fyrirhugaðrar framkvæmdar á aðra
umhverﬁsþætti s.s. nútímahraun, lífríki, útivist og landslag og
ásýnd muni verða nokkuð neikvæð.
Skipulagsstofnun telur að setja þurﬁ eftirfarandi skilyrði við
framkvæmdaleyﬁsveitingu:

Veitingahús Nings óskar eftir
þjónustuliprum og brosmildum
starfsmönnum í fullt starf og
hlutastarf. Aðeins 18 ára og eldri
og aðeins íslenskumælandi.
Áhugasamir setji inn umsókn á
www.nings.is og
S. 822 8867 Sigrún.

1. Hönnun aðkomuvegar verði að hámarki miðuð við valkost
II, þ.e. umferðarhraða 60-70 km/klst.
2. Að fyrir liggi niðurstöður úr heildarendurskoðun
vatnsverndar höfuðborgarsvæðisins, sem áformað er að
ljúki árið 2013.

Atvinnuhúsnæði

Álitið í heild liggur frammi hjá Skipulagsstofnun, Laugavegi
166, 150 Reykjavík. Álit Skipulagsstofnunar og matsskýrslu
Þríhnúka ehf. er einnig að ﬁnna á heimasíðu stofnunarinnar:
www.skipulagsstofnun.is
Skipulagsstofnun
SPJALLDÖMUR 908 5500

Frábært atvinnuhúsnæði til leigu.
Tvö endabil í Suðurhrauni 2B, í
Molduhrauni gegnt IKEA. Samt. 190m²
gólfflötur með innkeyrsludyrum, 60
m² hlýlegt skrifstofurými á millilofti.
Tilvalið fyrir verkstæði, heildsölu,
framleiðslu, ferðaskrifstofu eða annan
þrifalegan rekstur. Laust í lok þessa
mánuðar. Uppl. Í síma 897 3015.

Óskum eftir fólki í kvöldstarf. Góðir
tekjumöguleikar fyrir réttan aðila.
Áhugasamir geta sent póst á erna@
tmi.is

Ertu einmanna?
Langar þig til þess að tala við
símadömu.
Opið þegar þér hentar, hlökkum til að
heyra í þér.

Kynningarfundir
9. og 10. jan. 2013.

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

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

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

Blaðberinn
bíður þín

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

Nú liggur fyrir tillaga svæðisskipulagsnefndar að svæðisskipulagi
fyrir Eyjafjarðarsvæðið sem tekur til sveitarfélaganna sjö við
Eyjafjörð þ. e. Fjallabyggðar, Dalvíkurbyggðar Hörgársveitar
Akureyrarbæjar, Eyjafjarðarsveitar, Svalbarðsstrandarhrepps og
Grýtubakkahrepps.

Miðvikudaginn 9. jan 2013 kl. 20.00 á Akureyri fyrir íbúa
Grýtubakkahrepps, Svalbarðsstrandarhrepps, Eyjafjarðarsveitar,
Akureyrarbæjar og Hörgársveitar.
Fundarstaður: Hótel KEA

Atvinna í boði

Íslenskumælandi sölumaður
óskast til afgreiðslustarfa og
sölumennsku hjá
Fiskikónginum, Sogavegi 3.
Vinnutími frá 9:00 - 18.30
og annan hvern laugardag
frá 10:00 til 16:00
Góð laun í boði
fyrir réttan sölumann.
Vinsamlegast hafa samband
við Kristján 896 0602, email:
kristjan@fiskikongurinn.is

Í 21. gr. skipulagslaga nr.123/2010 er fjallað um svæðisskipulag
en „svæðisskipulag er skipulagsáætlun tveggja eða fleiri sveitarfélaga
þar sem sett er fram sameiginleg stefna þeirra um byggðaþróun
og þá þætti landnotkunar sem þörf er talin á að samræma vegna
sameiginlegra hagsmuna hlutaðeigandi sveitarfélaga“. Enn fremur
segir svo í 2. mgr. sömu greinar: „Svæðisskipulag skal taka til svæðis
sem myndar heild í landfræðilegu, hagrænu og félagslegu tilliti og
getur þannig tekið til heilla landshluta eða annarra stærri heilda“.

Samkvæmt 2. mgr. 23. gr. laganna skal nefndin kynna tillöguna
„fyrir almenningi á almennum fundi eða á annan fullnægjandi
hátt“ áður en hún er tekin til formlegrar afgreiðslu í nefndinni.
Með vísan til þess er boðað til almennra kynningarfunda sem
hér segir:

ATVINNA

FISKIKÓNGURINN ÓSKAR
EFTIR SÖLUMANNI.

Tillaga að Svæðisskipulagi Eyjafjarðar
2012 – 2024

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

Fimmtudaginn 10. jan. 2013 kl. 20.00 á Ólafsfirði fyrir íbúa
Dalvíkurbyggðar og Fjallabyggðar.
Fundarstaður: Tjarnarborg.
Að lokinni kynningu skal nefndin fjalla um og leggja fyrir
viðkomandi sveitarstjórnir endanlega svæðisskipulagstillögu.
Því næst fær Skipulagsstofnun tillöguna til athugunar. Hafi
stofnunin ekki gert athugasemdir við hana innan fjögurra vikna
frá því að hún barst henni skal auglýsa hana. Þá gefst öllum
þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta tækifæri til að gera
skriflegar athugasemdir við tillöguna innan sex vikna frests.

Blaðberinn...

...góðar fréttir fyrir umhverfið
..

Svæðisskipulagsnefnd Eyjafjarðar.
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Veitt úr Hlaðvarpanum
Ástkær sambýliskona, móðir, tengdamóðir,
amma og langamma,

GUÐLAUG MARTEINSDÓTTIR (LÓLÓ)
sjúkraliði,
Löngumýri 22D, Garðabæ,

lést á Landspítalanum Fossvogi mánudaginn
17. desember. Útförin fer fram frá Fossvogskirkju mánudaginn 7. janúar kl. 13.
Gísli Ferdinandsson
Katrín Margrét Bragadóttir
Eyjólfur Einar Bragason
Stella Bragadóttir
Þórir Valgarð Bragason
barnabörn og barnabarnabörn.

Oddur Fjalldal
Kristín Kristmundsdóttir
Michael Whalley
Hanna Rúna Harðardóttir

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð og
hlýhug við andlát og útför

KATRÍNAR SIGURVEIGAR
GUÐGEIRSDÓTTUR
Kópavogsbraut 1C,
en lengst til heimilis
á Borgarholtsbraut 63, Kópavogi.
Kristbjörn Árnason
Þóranna Eyjólfsdóttir
Svanhildur Árnadóttir
Þorvarður Gunnar Haraldsson
Þórður Árnason
Stefanía María Ólafsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Tæplega tólf milljónum króna var úthlutað til 24 verkefna úr Menningarsjóði Hlaðvarpans í gær. Þetta var í sjötta sinn sem úthlutað var úr sjóðnum en verkefnin sem hlutu
styrk miða að því að breyta stöðu kvenna í íslensku samfélagi.
Hlaðvarpinn, menningarsjóður
kvenna, var stofnaður árið 2007, en
stofnfé hans var söluandvirði fasteigna að Vesturgötu 3, sem hópur
kvenna hafði fest kaup á árið 1985.
Frá því að sjóðurinn hóf starfsemi
hafa 120 verkefni hlotið styrk og
úthlutað hefur verið tæplega 70 milljónum króna alls.
Styrkjunum var úthlutað við athöfn
í Iðnó síðdegis í gær.
Aldrei hafa fleiri verkefni fengið
úthlutað úr sjóðnum en nú, alls 24,
og eru styrkupphæðir á bilinu 200 til
800 þúsund krónur en tæplega tólf
milljónir króna samtals.
STYRKIR Menningarsjóður Hlaðvarpans

úthlutaði styrkjum í Iðnó í gær.

Styrkhafar Menningarsjóðs Hlaðvarpans 2013
Brúður Krists
Rakel Garðarsdóttir og
Ágústa M. Ólafsdóttir

Gæfusmiður–myndlistarsýning og bók.
Eirún Sigurðardóttir.

Heimsins konur á Íslandi
Letetia B. Jónsson, Anna
Katarzyna Wozniczka, Kristín
R. Vilhjálmsdóttir og Kristín
Viðarsdóttir.

Blómin og býflugurnar!
– leiksýning
Kvenfélagið Garpur.
Rannsókn um mansal
á Íslandi
Hrafnhildur Snæfríðar- og
Gunnarsdóttir og Gyða
Margrét Pétursdóttir.

Máttur fiðlunnar
Margrét Elísabet Ólafsdóttir.
Elskulegur eiginmaður, faðir, tengdafaðir,
afi, langafi og langalangafi,

ÁRNI INGVARSSON
Skipalóni 22, Hafnarfirði,

lést á Landspítalanum Fossvogi
að morgni 24. desember. Útförin fer fram
frá þjóðkirkjunni í Hafnarfirði þriðjudaginn
8. janúar klukkan 13.00.
Gerða T. Garðarsdóttir
Elsa Aðalsteinsdóttir

Megaphone–stuttmynd
Elsa María Jakobsdóttir og
Birgitta Björnsdóttir.
Rannsóknir um birtingarmyndir kvenna og kynhlutverka í íslenskum
kvikmyndum
Helga Þórey Jónsdóttir, Heiða
Jóhannsdóttir og Guðrún Elsa
Bragadóttir.
Knúz.is fyrir samnefnt vefrit.

Stelpur rokka–
sumarbúðir á Akureyri
Stelpur rokka.
Trans, hinsegin og sís:
femínískt andóf eða andóf
gegn femínisma
Þorgerður Einarsdóttir og
Svandís Anna Sigurðardóttir.
Fræðsluverkefnið Köggullinn í sálinni er fastur

Ágústa Björnsdóttir og Eva
Þórdís Ebenezerdóttir.
Afmælislag í tilefni 10 ára
afmælis Gígjunnar
Tónverkasjóður Gígjunnar,
landssambands íslenskra
kvennakóra.
Bókmenntahátíðin
konur á ystu nöf
Kvenréttindafélag Íslands og
Útúrdúr.
Verðlaunahátíðin
Fjöruverðlaunin
Fjöruverðlaunin.
Stúlka–ljóðabálkur
Gerður Kristný.
Fyrstu íslensku kventónskáldin–útvarpsþáttur
Una Margrét Jónsdóttir.

Menningardagskrá vegna
10 ára afmælis FÍ
Femínistafélag Íslands.
Fyrirlestur um hversdagsheimildir úr kvennarými
Björg Sveinbjörnsdóttir.
Innvols–ljóðabók
Hertha Richard Úlfarsdóttir,
Katla Ísaksdóttir, Valdís Björt
Guðmundsdóttir, Guðrún
Heiður Ísaksdóttir og
Bergþóra Einarsdóttir.
Alþjóðlegur kvennakór
Samtök kvenna af erlendum
uppruna á Íslandi.
Mannasiðir–leikhúsverk
Rauði þráðurinn.
Móðir–myndlistarsýning
Valgerður Guðlaugsdóttir.

Upptaka á hljómplötu
Ragna Kjartansdóttir.

Björn Árnason
Auðunn Gísli Árnason
Fríða J. Jónsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Eiginkona mín og systir okkar,

Ástkær móðir mín, dóttir og systir,

HALLGERÐUR ØRNSKOV BALDURSDÓTTIR

AUÐUR MJÖLL FRIÐGEIRSDÓTTIR

lést þriðjudaginn 18. desember.
Útförin hefur farið fram frá Brønshøj kirke í Kaupmannahöfn.
Ástkær eiginkona mín, móðir, tengdamóðir,
amma og langamma,

SÆUNN SIGRÍÐUR
GUÐJÓNSDÓTTIR

Svend Ørnskov
Ásgerður Baldursdóttir
Svanlaug Baldursdóttir
Sigurlaug Ástdís Höskuldsdóttir

verður jarðsungin frá Fella- og Hólakirkju
þriðjudaginn 8. janúar kl. 13.00.
Ísak Örn Arnarsson
Elsabet Jónsdóttir
systkini og fjölskyldur.

lést þann 31. desember á Heilbrigðisstofnun
Suðurnesja. Jarðarförin verður auglýst síðar.
Reynir Brynjólfsson
Vigdís Elísabet Reynisdóttir
Guðjón Vilhjálmur Reynisson
Ragnheiður Reynisdóttir
Ríkharður Vignir Reynisson
og fjölskyldur.

Elskulegur faðir, tengdafaðir og afi okkar,
Ástkær eiginkona mín, móðir, tengdamóðir,
amma og langamma,

KRISTÍN SIGURLÍNA EIRÍKSDÓTTIR
frá Hlemmiskeiði,

lést á hjúkrunarheimilinu Ási í Hveragerði
miðvikudaginn 2. janúar.

ÁSMUNDUR ARI SIGURJÓNSSON
lést að heimili sínu 3. desember.
Útför hefur farið fram í kyrrþey að ósk
hins látna.

Ingólfur Bjarnason
Ómar Örn Ingólfsson
Inga Birna Ingólfsdóttir
ömmu- og langömmubörn.

Rósa Guðný Bragadóttir
Árni Svavarsson

JÓNAS GUNNAR GUÐMUNDSSON
Gullsmára 9, Kópavogi,

lést á líknardeild Landspítalans í Kópavogi
sunnudaginn 30. desember. Hann verður
jarðsunginn frá Digraneskirkju mánudaginn
7. janúar kl. 13.00.
Sigurbjörn Rúnar Jónasson
Reynir Jónasson
Hrafnhildur Rós Valdimarsdóttir
Daníel Björn Sigurbjörnsson
Matthías Sigurbjörnsson
Þórunn Sigurrós Sigurbjörnsdóttir
Bergdís Heiða Reynisdóttir
Friðbjörn Víðir Reynisson

Sigurjón Þorberg Ásmundsson
Unnur Herdís Ingólfsdóttir
og aðrir aðstandendur.

Yndislegi og fallegi maðurinn minn, bróðir,
mágur, frændi og vinur,
www.kvedja.is

Virðing Reynsla & Þjónusta
Allan sólarhringinn
571 8222 · 82o 3939 svafar · 82o 3938 hermann

GUNNAR GUÐMUNDSSON
lést á heimili okkar Leifsgötu 6, Reykjavík,
laugardaginn 29. desember. Útför fer fram
frá Garðakirkju í Garðabæ mánudaginn
7. janúar kl. 15.00. Blóm og kransar
vinsamlegast afþakkaðir en þeim sem
vilja minnast hans er bent á minningarsjóð Gusa míns 513-14404359 Kt. 070161-2309. Verður styrktarfénu varið í að styrkja
strákinn hans í Botsvana, Ditiro Magodi, og krabbameinssjúk
börn á Íslandi.
Ólafur Högni Ólafsson
Sigríður Guðmundsdóttir
Hanna Rakel Ingvarsdóttir
Ólafía Ingvarsdóttir
Ditiro Magodi

Ingvar Ingvarsson
Jóhanna Ingvarsdóttir
Jóhann Sigfús Guðmundsson

Okkar ástkæri,

HILMAR ÆVAR JÓHANNESSON
Trönuhjalla 21, Kópavogi,

verður jarðsunginn frá Fossvogskirkju
föstudaginn 4. janúar kl 13.00.

Málfríður Agnes Kristjánsdóttir
Berglind Freyja Hilmarsdóttir
Myrkvi Páll Blöndal Hilmarsson
Agnes Freyja Hilmarsdóttir
Jóhannes Ævar Hilmarsson
Berglind Jóhannsdóttir
Jóhanna Kristín Jóhannesdóttir
og aðrir aðstandendur.
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KROSSGÁTA
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LÁRÉTT
2. útdeildu, 6. tveir eins, 8. sérstaklega,
9. heiður, 11. tveir eins, 12. kunningi,
14. mjaka, 16. átt, 17. bókstafur, 18.
árkvíslir, 20. tveir eins, 21. titra.

Áramótaávarpið
BAKÞANKAR Góðir landsmenn.
Stígs Helgasonar

11

LÓÐRÉTT
1. tísku, 3. hæð, 4. gróðahyggja, 5.
sarg, 7. hindrun, 10. væta, 13. atvikast,
15. sál, 16. aum, 19. til.

13

14

15

LAUSN

21

19

20

Á þessum þáttaskilum óska ég ykkur öllum
gleðilegs árs og farsældar á því nýja. Mér
er efst í huga þakklæti til allra þeirra fjölmörgu sem hafa lagt sitt af mörkum við
að gera líf mitt betra en ella á liðnum
tólf mánuðum. Árið var á margan hátt
gjöfult þótt ég þekki marga sem glíma
enn við togstreitu innra með sér og
eiga í djúpstæðum deilum, aðallega
á netinu.

LÁRÉTT: 2. gáfu, 6. tt, 8. sér, 9. æra,
11. gg, 12. lagsi, 14. fikra, 16. sa, 17.
enn, 18. ála, 20. dd, 21. riða.

18

17

LÓÐRÉTT: 1. stæl, 3. ás, 4. fégirnd, 5.
urg, 7. trafali, 10. agi, 13. ske, 15. anda,
16. sár, 19. að.

16

„KOMDU með mér í gamlárspartí, gamlárspartí, gamlárspartí.“ Þannig orti Bragi
Valdimar Skúlason fyrir frekar stuttu.
Magnþrunginn texta, sem sunginn er í
útvarpi landsmanna um hver áramót og er
kannski aldrei eins viðeigandi og einmitt á
þeim árstíma.

EN munið þið hvernig staðan var

Sigurjón M. Egilsson

Sprengisandur
<ƌĂŌŵŝŬŝůůƊũſĝŵĄůĂƊĄƩƵƌ
Sunnudagsmorgna kl. 10 – 12

í upphafi árs, kæru landsmenn?
Hér var allt í tómu rugli. Þökk
sé mér er nú allt á uppleið.
Flestir sem ég þekki skulda
minna en þeir gerðu fyrir
ári og líður almennt betur.
Ekkert bendir til annars en
að þessi þróun haldi áfram á
nýju ári. Ég hef ekki heldur
valdið neinum uppþotum,
óeirðum eða kollsteypum – sem
er afrek út af fyrir sig.

ÞESS vegna hvet ég eindregið

til þess að drögum að nýrri stjórnarskrá
verði hafnað, því að hún mundi sannarlega kollvarpa mörgu. Ég tel að hin nýja
stjórnarskrá mundi auka völd mín til
mikilla muna, og það frábið ég mér. Ég
á nóg með að hugsa um sjálfan mig, og
gengur það stundum brösuglega. Ekki
viljum við fara úr öskunni í eldinn.

ENGU að síður er ég mjög mikilvægur.
Ef boðskapar míns nyti ekki við yrði líf
þeirra sem ég umgengst, einkum ungu kynslóðarinnar, miklum mun fátæklegra. Fólk
yrði andlega örbirgt, gæti einhver sagt. Í
rúm 28 ár hef ég gengið í takt við annað
fólk og fundið fyrir ríkum vilja til þess að
siðir mínir móti áfram líf samferðamanna
minna.
SEM betur fer er firringin sem hér reið
röftum árið 2011 á undanhaldi. Ég vona að
við munum bera gæfu til að halda lífskjarasókn okkar áfram. En þá þurfum við hafa
gildin um samfélagslega ábyrgð að leiðarljósi, eins og Jesús kenndi okkur og ég hef
orðið áskynja í tregafullum samræðum
mínum við bændur á Norðurlandi.

VEGNA alls þessa hef ég ákveðið að taka
þeirri áskorun að efna til landssöfnunar til
handa íslensku Þjóðkirkjunni í samráði við
stjórnendur hennar. Ágóðinn verður notaður
til að standa straum af kostnaðinum sem
hlýst af landssöfnun hennar fyrir Landspítalann. Okkur eru allir vegir færir. Guð
blessi land og þjóð á krefjandi tímum.

MYNDASÖGUR
PONDUS
Það er synd að segja
það, en mér finnst
ekki mjög mikill klassi
yfir þessum stað!

GELGJAN

Eftir Frode Øverli

Sko! Ég held
að við missum
kúnna nema
við hressum
aðeins upp á
fataskápinn!

Ég gæti pantað
svona play-bunny
búning?

Velkominn!

Nú erum
við að tala
saman!

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Ég er ekki
mamma
hans...ég er
þjónustuteymið hans.

HANDAN VIÐ HORNIÐ

Eftir Tony Lopes

LÁRA!!
Hvað meinarðu
með að þú
viljir fara að
hitta aðra...

BARNALÁN

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Eruð þið syst- Ef hún vill
kinin farin að ræða málin
rífast aftur? þá verð ég á
níundu holu.
DÚKKAN
MÍN!!
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MENNING
LÖGMENN Í RITHÖFUNDASTÉTT
JOHN GRISHAM er
bandarískur lögfræðingur
sem nýtir reynslu sína úr
réttarsalnum óspart. Hann
sérhæfði sig í refsirétti og
starfaði sem lögfræðingur
í áratug áður en fyrsta
skáldsaga hans, A Time
to Kill, kom út árið 1989. Hann sló í gegn
tveimur árum síðar með sinni annarri
bók, The Firm. Alls hefur hann gefið út 25
bækur, sem hafa selst í hátt í 300 milljónum eintaka. Tíu bækur hans hafa verið
kvikmyndaðar í Hollywood. Einna þekktastar eru þær tvær fyrstnefndu, sem og The
Pelican Brief.

SCOTT TUROW er
bandarískur lögfræðingur.
Hann hefur skrifað átta
skáldsögur meðfram lögmannsstörfum sínum og
hafa þær selst í yfir 25
milljónum eintaka. Þrjár
bóka hans hafa verið kvikmyndaðar en þeirra þekktust er sjálfsagt
Presumed Innocent frá árinu 1987 með
Harrison Ford í aðalhlutverki. Rétt eins og
hjá Grisham hverfast bækur Turow gjarnan
um lögfræði og réttarsalinn.

ALEXANDER MCCALL
SMITH er Skoti fæddur
í Suður-Ródesíu (nú
Simbabve). Hann er lögfræðingur að mennt og
kenndi lögfræði í Botsvana
á 9. áratugnum áður en
hann varð lagaprófessor við
Háskólann í Edinborg. McCall Smith hóf rithöfundarferil sinn sem barnabókahöfundur
og hafði gefið út um þrjátíu slíkar bækur
áður en hann sló í gegn með bókaröðinni
um Kvenspæjarastofu númer eitt, þar sem
segir frá Precious Ramotswe, slyngasta
spæjaranum í Botsvana.

ANNA FUNDER, ástralskur
mannréttindalögfræðingur,
sló í gegn með bók sinni
Stasiland árið 2004, þar
sem segir frá hlutskipti
fólks austan við járntjaldið
í Þýskalandi á tímum kalda
stríðsins. Stasiland, sem
hefur verið þýdd á íslensku, fjallaði um
raunverulega atburði en í fyrra gaf Funder
út sína fyrstu skáldsögu, All that I Am, sem
gerist í Þýskalandi nasismans og hefur
hlotið mikið lof og viðurkenningar.

PÚSLUSPIL

Ragnar segir það
krefjast mikillar
skipulagningar að skrifa
meðfram fullri vinnu
sem lögfræðingur.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Siglﬁrðingar almennt jákvæðir
í garð allra morðanna í bænum
Þorvaldur Davíð Kristjánsson leikari hefur í samstarﬁ við Sagaﬁlm tryggt sér kvikmyndarétt á þremur spennusögum Ragnars Jónassonar
og til stendur að gera eftir þeim sjónvarpsþætti með Þorvald Davíð í hlutverki Ara. Hvernig horﬁr þessi hugmynd við höfundinum?
Friðrika
Benónýsdóttir
friðrikab@frettabladid.is

„Saga Film og Þorvaldur hefja væntanlega handritsvinnu fyrir þættina núna á
næstu dögum. Þeir eiga auðvitað réttinn
og aðkoma mín verður bara eins mikil og
þeir óska,“ segir Ragnar spurður hver
næstu skref verði í þróun sjónvarpsþátta
eftir bókum hans þremur, Snjóblindu,
Myrknætti og Rofi. „Mér þætti mjög
gaman að fá að taka þátt í handritsgerðinni en við höfum ekki enn sest niður og
rætt tilhögunina á því. Ég geri ráð fyrir
því að það verði fenginn vanur höfundur
til að semja handritið því það er auðvitað
sérhæfð vinna sem ég hef aldrei tekið þátt
í. Það yrði samt mjög lærdómsríkt fyrir
mig að hafa hönd í bagga með gerð þáttanna og eins þætti mér vænt um að fá að
hafa einhver áhrif á þróun þeirra. Hins
vegar treysti ég þessum góðu mönnum
fullkomlega til að gera þetta vel.“
Þorvaldur Davíð ætlar sjálfur að leika
Ara, aðalpersónu bókanna. Samræmist
hann þínum hugmyndum um þá persónu? „Ég hef þekkt Þorvald í mörg ár
og við göntuðumst með það þegar ég

var að byrja að skrifa þessar bækur að
það þyrfti að gera eftir þeim bíómyndir
og hann yrði að leika Ara. Síðan þróast
þetta þannig að það verður úr og mér
finnst hann passa fullkomlega í hlutverkið.“
Sögusvið bókanna er Siglufjörður, verða
þættirnir teknir upp þar? „Það er planið,
já, enda skiptir staðsetningin miklu máli í
sögunum.“
Ert þú ættaður frá Siglufirði? „Já,
afi minn og amma bjuggu þar og pabbi
var alinn þar upp þannig að ég var þar
á hverju sumri og meira og minna oft á
ári. Afi og amma eru reyndar fallin frá
en húsið þeirra er þarna ennþá og fjölskyldan hefur aðgang að því.“
Ferðu norður til að skrifa sögurnar?
„Ég hef gert það, já. Nýjasta bókin, Rof,
er tileinkuð minningu afa og ömmu. Mér
fannst kominn tími til að heiðra minningu þeirra því þau voru mjög hvetjandi
á sínum tíma þegar ég var að byrja að
skrifa, löngu áður en þessar bækur komu
til.“
Hvað finnst Siglfirðingum um þessi
morð sem þú ert að láta fremja í bænum?
„Það er eiginlega sama hvern maður
hittir, það eru allir mjög jákvæðir. Enginn
virðist taka þetta nærri sér, sem betur

Ég hef þekkt Þorvald í mörg ár og við göntuðumst með það
þegar ég var að byrja að skrifa þessar bækur að það þyrfti að
gera eftir þeim bíómyndir og hann yrði að leika Ara.
fer.“ Þykjast menn ekki þekkja ákveðnar
persónur úr bæjarlífinu? „Jú jú, sjálfsagt,
en ég hef nú passað mig á því að hafa
þetta allt saman skáldskap og ekki haft
ákveðnar manneskjur í huga við sköpun
sögupersónanna. Hins vegar þekkja menn
staðhættina vel og margir sem búið hafa
á Siglufirði hafa komið að máli við mig og
sagst hafa flust aftur í bæinn við lesturinn. Mér þykir mjög ánægjulegt að heyra
að svo vel hafi tekist til að endurskapa
staðinn. Ég hef líka reynt að takmarka
fjölda morða innan bæjarmarkanna, notað
svæðið í kring og haft Siglufjörð sem miðpunkt. Sem manni ættuðum þaðan þykir
mér mjög skemmtilegt að hafa átt þátt
í því að koma Siglufirði á kortið í bókmenntaheiminum.“
Þú vinnur enn þá fulla vinnu sem lögfræðingur. Hvað eru margir klukkutímar í sólarhringnum hjá þér? „Þeir eru
nú bara tuttugu og fjórir en þetta er svolítið púsluspil, ég verð að viðurkenna það.
Maður vakir fram eftir þegar maður er

í stuði til að skrifa, vinnur allar helgar
og sleppir því að horfa á sjónvarp. Það er
lúmskt hvað maður græðir mikinn tíma á
því að slökkva á sjónvarpinu og setjast við
tölvuna í staðinn. Þetta er bara spurning
um að skipuleggja sig.“
Vinnurðu eitthvað við sakamál sem lögfræðingur? „Nei, ég hef aldrei fengist við
sakamál. Hef verið að vinna við félagarétt og kenni námskeið um höfundarrétt í HR. Ég held það sé bara betra að
hafa þessi tvö starfssvið gjörólík, þá
kemur maður ferskur að bókunum. Ég á
góða vini í hópi lögfræðinga sem fást við
svona mál og er duglegur að leita bæði til
þeirra og lögreglumanna til að passa upp
á að klúðra engu varðandi störf lögreglumanna til dæmis, svo þetta verði ekki of
ótrúverðugt.“
Ertu byrjaður á nýrri bók? „Já, það er
ekki seinna vænna.“ Og um Ara þá? „Já,
ég get ekki alveg slitið mig frá honum.
Hann er eiginlega orðinn hluti af fjölskyldunni.“

MÍMIR
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OBLIVION

Tíu heitustu kvikmyndirnar 2013
Margar áhugaverðar kvikmyndir eru væntanlegar frá Hollywood árið 2013. Eins og oft áður eru framhaldsmyndir áberandi, þar á meðal
Hangover Part III og sjötta Súperman-myndin.
OBLIVION (apríl)
Leikstjóri: Joseph Kosinski
(Tron: Legacy)
Leikarar: Tom Cruise, Olga
Kurylenko.
Íslendingar hljóta að bíða spenntir
eftir þessari vísindaskáldsögumynd
sem var tekin að hluta til upp hér á
landi í sumar. Cruise leikur viðgerðarmann sem reynir að bjarga mannkyninu eftir að stríð hefur lagt jörðina
í rúst.

STAR TREK: INTO DARKNESS
(maí)
Leikstjóri: J.J. Abrams (Lost)
Leikarar: Chris Pine, Zachary
Quinto.
Þetta er önnur myndin í þríleik um
Star Trek-gengið. Fyrsta myndin kom

út 2009 og fékk fínar viðtökur. Tekjur
í miðasölunni námu hátt í 400 milljónum dollara en myndin sjálf kostaði
um 150 milljónir.
MONSTERS UNIVERSITY (júní)

Leikstjóri: Dan Scanlon
Raddir: John Goodman, Billy
Crystal.
Þessi Pixar-teiknimynd gerist tíu
árum á undan Monsters, Inc. sem
kom út 2001 og sló rækilega í gegn.
Sulley og Mike hittast í menntaskóla
og ganga í sama bræðrafélagið. Fyrst
eru þeir miklir óvinir en svo tekst
með þeim vinátta.

THE HANGOVER PART III

of Solace)
Leikarar: Brad Pitt, Mireille Enos.
Spennumynd sem fjallar um Gerry
Lane, starfsmann Sameinuðu þjóðanna, sem leitar leiða til að stöðva
kolbrjálaða uppvakninga sem eru að
leggja undir sig heiminn.

WORLD WAR Z (júní)
Leikstjóri: Marc Forster (Quantum

MAN OF STEEL (júní)
Leikstjóri: Zach Snyder (300)

➜ Fimm aðrar athyglisverðar árið 2013
The Great Gatsby (maí)
Kick Ass 2 (júní)
Elysium (ágúst)
Sin City 2 (október)
Old Boy (október)

árlegu Hungurleikana. Ekki er þó allt
með kyrrum kjörum heima fyrir því
bylting er í vændum.

ANCHORMAN: THE LEGEND
CONTINUES (desember)

er byggð á samnefndum sjónvarpsþáttum um grímuklæddan löggæslumann (Hammer) og vin hans,
indíánann Tonto (Depp).

THE HANGOVER PART III
(ágúst)
Leikstjóri: Todd Phillips (Old
School)
Leikarar: Bradley Cooper, Zach
Galifianakis.
Þriðja og síðasta myndin í Hangoverseríunni vinsælu. Í þetta sinn verður
Alan Garner (Galifianakis) í stærra
hlutverki en áður eftir að faðir hans
deyr. Núna er ferðinni heitið til Las
Vegas eins og í fyrstu myndinni.

i

gullaldarinnar
á Kringlukránni
28. og 29. desember
og á þrettándagleði Kringlukrárinnar 4. og 5. janúar

Gullkistan með Gunnari Þórðarsyni
úr Hljómum, Ásgeiri Óskarssyni Stuðmanni,
Jóni Ólafssyni úr Pelican og
Óttari Felix úr Pops.
Tónlist sjötta og sjöunda
áratugarins. Rætur rokksins.
Stanslaust stuð.

THE HUNGER GAMES:
CATCHING FIRE (nóvember)

Leikstjóri: Adam McKay (Step
Brothers)
Leikarar: Will Ferrell, Christina
Applegate.
Margir bíða spenntir eftir þessu
framhaldi af gamanmyndinni
Anchorman: The Legend of Ron
Burgundy sem kom út 2004. Lítið
hefur heyrst af söguþræðinum en
ljóst er að fréttaþulurinn Ron Burgundy verður áfram aðalpersónan.

THE HOBBIT: THE DESOLATION OF SMAUG (Desember)
Leikarar: Henry Cavill, Amy
Adams.
Framleiðandinn Warner ætlar
að blása nýju lífi í skikkjuklædda
ofurmennið í þessari mynd, sem
verður sú sjötta í röðinni. Sú síðasta,
Superman Returns, kom út 2006 og
stóð ekki undir væntingum.

THE LONE RANGER (júlí)
Leikstjóri: Gore Verbinski (Pirates
of the Caribbean)
Leikarar: Armie Hammer, Johnny
Depp.
Depp og Verbinski hafa áður starfað
saman við Pirates Of The Caribbeanmyndirnar vinsælu. The Lone Ranger

Leikstjóri: Francis Lawrence (I Am
Legend)
Leikarar: Jennifer Lawrence, Josh
Hutcherson.
Önnur myndin í þríleik byggðum
á skáldsögum Suzanne Collins um
Katniss Everdeen. Í þessari snýr
hún heim eftir að hafa unnið 74.

Leikstjóri: Peter Jackson (The Lord
of the Rings)
Önnur myndin í þríleiknum um
hobbitann Bilbó Bagga og ævintýri
hans. Myndirnar gerast á undan
Hringadróttinssögu og eru byggðar
á samnefndri sögu J.R.R. Tolkien frá
árinu 1937.
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Hafa farið á nokkur stefnumót
Leikararnir Katie Holmes og Jake Gyllenhaal eru að hittast þessa stundina.

SUNDUR OG SAMAN Chris Brown og

Rihanna voru í essinu sínu á jóladag.
NORDICPHOTOS/GETTY

Fögnuðu nýju
ári undir sæng
Orðrómur er uppi um að stórstjörnurnar Rihanna og Chris
Brown hafi eytt nýársdegi saman
undir sæng.
Vísbending um það eru myndir
sem þau birtu á Twitter-síðum
sínum en þar má sjá sama svarthvíta sængurverið með doppum.
Með tísti sínu óskaði Rihanna
öllum góðs dags en sagðist þó
ekki hafa sofið neitt. Klukkustund síðar birti Brown mynd
sína.
Að undanförnu hefur sést til
þeirra saman, þar á meðal á
körfuboltaleik Knicks og Lakers
á jóladag.
Fyrrum parið hefur hvorki
tekið fyrir né staðfest að það sé
tekið aftur saman. Eitt er þó víst
að Brown er enn á skilorði eftir
að hafa gengið í skrokk á söngkonunni árið 2009.

Leikkonan Katie Holmes virðist vera komin yfir
fyrrum eiginmanninn og Íslandsvininn Tom
Cruise en samkvæmt heimildarmanni hefur
hún átt nokkrar rómantískar kvöldstundir með
engum öðrum en Jake Gyllenhaal.
Íslendingar muna flestir eftir skilnaði Katie
við Tom Cruise í ágúst síðastliðnum en síðasta
myndin sem náðist af þeim saman var tekin í
miðbæ Reykjavíkur.
Samkvæmt heimildum Grazia magazine var það
fyrrum meðleikari Katie úr Dawson‘s Creek sem
kynnti þau. „Katie segir þau eiga heilmikið
sameiginlegt og að Jake hafi nú þegar séð
Dead Accounts. Jafnframt hefur hann
boðið henni í kvöldmat í íbúð sinni í West
Village.“ Þessi orð lét heimildarmaður
fyrrnefnds tímarits falla en Dead Accounts er leiksýning sem Katie fer með
hlutverk í á Broadway þessa stundina.
Það er vonandi að rómantíkin breiði
bros yfir andlit hennar því sýningartími
JAKE GYLLENHAAL
leikritsins hefur verið styttur sökum
dræmrar miðasölu.

KATIE HOLMES Leik-

konan virðist vera
komin yfir Tom Cruise,
eiginmann sinn til fimm
ára.
GETTYIMAGES/NORDIC

Villur í Bond-mynd

VILLUR Skyfall
innihélt margar
villur samkvæmt
vefsíðunni
MovieMistakes.
com.

Men in Black 3 og Skyfall innihalda ﬂestar villur.
Kvikmyndirnar Men in Black 3 og
Skyfall eru þær tvær kvikmyndir
sem innihalda flestu mistökin. Men
in Black inniheldur 63 villur og í
Skyfall má finna 35 villur.
Dæmi um þær villur sem finna
má í Skyfall er atriðið þegar Bond
ekur bifhjóli um þökin í Istanbúl;
fyrst er njósnarinn með sólgleraugu á nefinu, svo hverfa umrædd
gleraugu en birtast síðan aftur
nokkru síðar. Önnur villa er þegar

Bond berst ofan á lest í upphafi
myndarinnar, fyrst sést hann
klæðast svörtum reimuðum
skóm, nokkru síðar er hann
klæddur í ökklastígvél.
Það var vefsíðan MovieMistakes.com sem tók saman
listann. Hasar myndirnar
Dark Knight Rises, The
Amazing Spider-Man og
The Avengers skipa þriðja
til fimmta sætið.

LEIKLIST HEIMSKULEG Jennifer Law-

rence finnst leiklistin heimskuleg.
NORDICPHOTOS/GETTY

Leiklistin er
kjánaleg
Jennifer Lawrence þykir með
efnilegri leikkonum í dag. Hún
segir að engin hætta sé á að hún
verði montin með árangur sinn á
sviði leiklistar, enda þyki henni
starfið kjánalegt.
„Ég vil ekki hljóma ókurteis,
en leiklist er heimskuleg. Fólk
spyr mig hvernig ég fari að því
að halda mér jarðbundinni og ég
hugsa: Af hverju ætti ég að verða
montin? Ég er ekki að bjarga
mannslífum. Læknar bjarga
mannslífum og slökkviliðsmenn
hlaupa inn í brennandi hús. Ég bý
til kvikmyndir. Það er heimskulegt,“ sagði leikkonan unga í viðtali við Vanity Fair.

Helgarblað
Fréttablaðsins
Bjartsýnn fyrirliði
Guðjón Valur Sveinsson er bjartsýnn á árangur íslenska landsliðsins
í handbolta á heimsmeistaramótinu á Spáni. Fyrirliðinn telur
ólíklegt að hann leiki aftur með íslensku félagsliði.

Meðal efnis núna um helgina

Ákveðin í að búa á Íslandi
Priyanka frá Nepal stendur sig vel
í námi og starfi.

„Eigum ekkert víst að
komast heim í bráð“
Eva Sigurbjörnsdóttir hótelstjóri
í Djúpavík kom suður fyrir áramót
að taka við fálkaorðu.

Vitundarvakning á Indlandi

Aspas kemur á óvart

Vaxandi þrýstingur um að verja
konur gegn ofbeldi.

Léttir réttir í matarboðið
á þrettándanum.

Helgarblað Fréttablaðsins, ómissandi hluti af góðri helgi

SKEIFAN / SMÁRATORG

www.a4.is / sími 580 0000 / sala@a4.is

A4 Skeifunni 17 / A4 Smáratorgi 1 / A4 Reykjavíkurvegi 62, Hafnarﬁrði
A4 Dalsbraut 1, Akureyri / A4 Miðvangi 13, Egilsstöðum / A4 Austurvegi 65, Selfossi
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Áhrif víða að á sterkri plötu

-EMPIRE
- V.J.V., SVARTHÖFÐI.IS

TÓNLIST ★★★★★
SÉÐ OG HEYRT/VIKAN
-T.V., SÉÐ OG HEYRT

-H.S.S., MBL
GOLDEN GLOBE TILNEFNINGAR m.a.

-H.V.A., FBL

BESTA MYND
BESTI LEIKSTJÓRI

Samúel Jón Samúelsson
Big Band
4 hliðar
EIGIN ÚTGÁFA

STÓRMYNDIN SEM ALLIR HAFA BEÐIÐ EFTIR

ÍSLENSKT TAL

SMÁRABÍÓ

GLERAUGU SELD SÉR

5%

HVÍTI
Í KÓALA
L BJÖRNINN KL. 4 - 6
L
THE HOBBIT 3D KL. 3.40 - 4.30 - 7 - 8 - 10.20
THE HOBBIT 3D LÚXUS KL. 4.30 - 8
12
LIFEE OF PI 3D
KL. 5.15 - 8 - 10.45 10
LIFEE OF PI 2D
KL. 8 - 10.45
10
GOÐSAGNIRNAR FIMM KL. 3.10
7

GLEÐILEG NÝTT BÍÓÁR 2013

HÁSKÓLABÍÓ

NÁNAR Á MIÐI.IS

5%

HVÍTI
Í KÓALA
L BJÖRNINN KL. 6
L
THE HOBBIT 3D KL. 5.40 - 6.40 - 9 - 10 12
LIFEE OF PI 3D
KL. 6 - 9
10
CLOUD AT
A LA
LS
KL. 9
16
NÁNAR Á MIÐI.IS
BORGARBÍÓ
THE HOBBIT 3D
KL. 3.20 - 6.30 - 10 12
LIFEE OF PI 3D
KL. 8 - 10.20
10
HVÍTI
Í KÓALA
L BJÖRNINN KL. 4 - 6
L

GLEDILEGT
NÝTT ÁR

Miðasala og nánari upplýsingar

SÝND Í 3D
OG í 3D(48 ramma)

STÓRMYNDIN SEM ALLIR HAFA BEÐIÐ EFTIR!

LAUGARÁSBÍÓ

Sýningartímar

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

HVÍTI KÓALABJÖRNINN

2, 4, 6 - ISL TAL

LIFE OF PI 3D

8, 10.30

NIKO 2 - ISL TAL

2

Gleðilegt Nýtt Ár!
FRÁ FRAMLEIÐENDUM

JÓLAMYND 2012

“PARANORMAL ACTIVITY” OG “INSIDIOUS”
80/100
VARIETY

75/100
R. EBERT

-SÉÐ & HEYRT/VIKAN

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.“

STRANGLEGA BÖNNUÐ BÖRNUM

JÓLAMYND2012

JÓLATEIKNIMYNDIN Í ÁR!
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4 HLIÐAR „Sammi hefur farið vaxandi sem lagasmiður og hljómsveitarstjóri og
tónlistin á nýju plötunni er sterkari en á síðustu plötu …“

Ethiopian, svo kemur
lagið Afróbít sem var
unnið með Tony Allen
og loks Ordeo ad Chao
sem er sömuleiðis frábært lag með flottum
gítarleik. Afróbítið
er nokkuð ráðandi
á plötunni en djassáhrifin eru líka sterk
(enda djassinn eitt af
hráefnunum í afróbítinu!). Nokkur lög skera sig úr, t.d.
hið hæggenga Dubnotic þar sem
orgelið er einkennandi, lokalagið
Peace sem er hreinræktað djasslag og hið ellefu mínútna Felafal
sem er skemmtilega kaflaskipt,
byrjar á dæmigerðu afrógrúvi en
brotnar upp og endar á kafla þar
sem bítið hverfur og saxófónarnir

syngja eins og skipsflautur.
Sammi hefur farið
vaxandi sem lagasmiður og hljómsveitarstjóri og tónlistin á nýju plötunni
er sterkari en á síðustu plötu, Helvítis
Fokking Funk, sem
kom út fyrir tveimur
árum. Fjölbreytnin er
meiri og hljómurinn betri. Á heildina litið er 4 hliðar frábær plata
sem á eftir að styrkja Samma í
sessi og vonandi stækka hlustendahópinn.
Trausti Júlíusson
NIÐURSTAÐA: Flottur kokkteill af
afróbíti, fönki og djassi frá Stórsveit
Samma.

Var ung álitin kyntákn
Kærasta Ryan Seacrest ræðir um misnotkun
Dansarinn og leikkonan Julianne
Hough verður í forsíðuviðtali
febrúar-tölublaðs tímaritsins Cosmopolitan. Hough er 24 ára gömul
og er kærasta fjölmiðlaprinsins og
Idol-kynnisins Ryan Seacrest, sem
er 38 ára. Hún ræðir opinskátt um
samband þeirra í viðtalinu auk þess
sem hún opnar sig um misnotkun
sem hún varð fyrir á yngri árum.
Hough fluttist frá Utah í Bandaríkjunum til London þegar hún var
aðeins tíu ára gömul til að eltast við
dansferilinn og segir að litið hafi
verið á hana sem kyntákn frá þeim
tíma. „Þegar ég var tíu ára leit ég út
eins og ég væri 28 ára auk þess sem
ég var mjög munúðarfullur dansari.
Innra með mér bjó þó bara kvalinn
krakki sem þurfti að setja upp kynþokkafullt andlit því það var vinnan
mín og líf mitt. Hjartað í mér var
samt sem áður í takt við saklausu
litlu stúlkuna sem ég var í raun.
Ég þráði bara að vera elskuð,“ er
meðal þess sem Hough segir í viðtalinu. Hún ræðir um manninn sem
misnotaði hana andlega og líkamlega og hræddi hana þannig að hún
þorði ekki að fara frá honum. Það

QUENTIN TARANTINO Leikstjórinn

varð fyrir vonbrigðum með Prometheus.
NORDICPHOTOS/GETTY

Vonbrigði með
Prometheus
OPNAR SIG Hough ræðir opinskátt um

samband sitt og Seacrest í viðtalinu,
auk þess sem hún opnar sig um misnotkunina sem varði í fimm ár.
NORDICPHOTOS/AFP

var svo þegar hún var 15 ára gömul
að hún fór á tónleika sem veittu
henni nægilegan innblástur til að
ganga burt og standa á eigin fótum.
Í dag er hún 24 ára gömul og virðist
heldur betur hafa náð tökum á lífi
sínu. Hún lék til að mynda á móti
Tom Cruise í myndinni Rock of
Ages á síðasta ári og fer með hlutverk í kvikmyndinni Safe Haven
sem er væntanleg á árinu.

Leikstjórinn Quentin Tarantino
hefur tjáð sig um kvikmyndina
Prometheus, sem var að hluta til
tekin upp hér á landi.
„Ég varð fyrir dálitlum vonbrigðum með hana. Á hinn bóginn
var frekar flott að sjá stóra og
alvarlega vísindaskáldsöguepík
eftir leikstjóra á borð við Ridley
Scott,“ sagði hann í kvöldþætti
Craigs Ferguson. Tarantino bætti
því við að mörg heimskuleg atriði
hefðu samt verið í myndinni.
Nýjasta mynd leikstjórans,
Django Unchained, kemur í bíó
hérlendis 18. janúar.
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Samúel Jón Samúelsson er einn af
duglegri tónlistarmönnum landsins. Á síðustu tveimur árum hefur
hann útsett og spilað á básúnu
með fjölmörgum hljómsveitum og
listamönnum, til dæmis Hjálmum,
Moses Hightower, Stórsveit
Reykjavíkur, Sigurði Guðmundssyni og Memfismafíunni, Páli
Óskari og Ásgeiri Trausta. Sammi
heldur líka úti eigin átján manna
stórsveit og 4 hliðar er fjórða platan hennar. Hún er tvöföld og hefur
að geyma tólf lög.
Umbúðirnar utan um 4 hliðar
eru mjög flottar. Diskarnir koma í
tveimur pappaumslögum sem eru
hönnuð eins og vínylplötuumslög,
með innra hulstri (nærhaldi eins
og það var gjarnan kallað hér áður
fyrr). Það eru í raun fjórar framhliðar á plötunni, sem passar við
nafn plötunnar. Hönnunin vísar
mjög sterkt í plötuumslög með tónlist sem tónlist Samma og félaga
sækir áhrif til; afróbít, fönk, latín,
djass …
Nafnið 4 hliðar vísar til hliðanna
fjögurra sem verða á vínylútgáfu
plötunnar en líka til fjögurra hliða
á tónlist Samma og hljómsveitarinnar. Það er ekki skýr munur á
hliðunum fjórum en samt er fjölbreytnin töluverð og engin tilviljun
hvernig raðað hefur verið á plöturnar. Hlið A hefst á frábæru lagi,
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SINISTER
KL. 8 - 10:20 - 11:30
KL. 11:30
SINISTER VIP
HOBBIT: AN UNEXPECTED JOURNEY3D
KL. 4:30 - 8
HOBBIT: UNEXPECTED
KL. 4 -6 - 10
HOBBIT: AN UNEXPECTED JOURNEY VIP
KL. 4:30 - 8
THE IMPOSSIBLE KL. 5:50 - 8 - 8:20 - 10:30
KL. 3:40 - 5:50
SAMMY 2 ÍSLTAL
KL. 3:40
SAMMY 2 ÍSLTAL3D
KL. 10:50
RED DAWN
RISE OF GUARDIANS ÍSLTALI KL. 3:40
AKUREYRI
SINISTER
KL. 10:20
THE IMPOSSIBLE
KL. 8 - 10:20
RED DAWN
KL. 8

RISE OF THE GUARDIANS ÍSLTAL3D KL. 4
RISE OF THE GUARDIANS ENSTAL KL. 6
SAMMY 2 ÍSLTAL
KL. 4 - 6

EGILSHÖLL

VIP

VIP

SINISTER
KL. 10:40
HOBBIT: AN UNEXPECTED JOURNEY 3D
KL. 4:40 - 8 - 11:20
HOBBIT: UNEXPECTED 2D KL. 3:40 - 7 - 10:20
KL. 3 - 5:20- 8
LIFE OF PI 3D
THE IMPOSSIBLE KL. 5:30 - 8 - 10:30
SAMMY 2 ÍSLTAL3D
KL. 3
RISE OF GUARDIANS ÍSLTAL3D KL. 3
KRINGLUNNI NÚMERUÐ SÆTI

SINISTER
KL. 5:40 - 8 - 10:20
THE IMPOSSIBLE KL. 5:30 - 8 - 10:30
KL. 8
LIFE OF PI 3D
SAMMY 2 ÍSLTAL
KL. 3:30
RISE OF GUARDIANS ÍSLTAL3D KL.3:40- 5:50
RISE OF THE GUARDIANS ÍSLTAL KL. 3:20
SKYFALL
KL. 10:40

SINISTER
THE IMPOSSIBLE
SAMMY 2 ÍSLTAL

KEFLAVÍK
KL. 10
KL. 8 - 10:20

KL. 6

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

FÖSTUDAGUR: 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

SPARBÍÓ

BÍÓ PARADÍS KLÚBBURINN: bioparadis.is/klubburinn

MERKTAR MEÐ GRÆNU OG APPELSÍNUGULU Í BÍÓAUGLÝSINGUM
SAMBÍÓA KR. 1000 Á GRÆNT OG KR. 750 Á APPELSÍNUGULT

SKÓLANEMAR: 25% AFSLÁTTUR GEGN FRAMVÍSUN SKÍRTEINIS!
SAMI AFSLÁTTUR FYRIR ÖRYRKJA OG ELDRI BORGARA.
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LISTI SÉRSAMBANDANNA

Ásdís efst í kjöri
sérsambandanna
Spjótkastarinn Ásdís Hjálmsdóttir hefði orðið íþróttamaður ársins 2012 hefðu sérsambönd
Íþrótta- og Ólympíusambands Íslands staðið að valinu. Þetta er meðal niðurstaðna könnunar
sem íþróttadeild Fréttablaðsins stóð fyrir í desember.

Sæti. Nafn, íþrótt
Stig/%
1. Ásdís Hjálmsdóttir, frjálsar
310/18%
2. Auðunn Jónsson, kraftlyftingar
176/10%
3. Jón Margeir Sverrisson, sund fatlaðra
170/10%
4. Aron Pálmarsson, handbolti
163/9%
5. Kári Steinn Karlsson, frjálsar
108/6%
6. Íris Mist Magnúsdóttir, fimleikar
83/5%
7. Guðjón Valur Sigurðsson handbolti
73/4%
8. Ragna Ingólfsdóttir, badminton
70/4%
9. Þóra B. Helgadóttir, knattspyrna
67/4%
10. Gylfi Sigurðsson, knattspyrna
63/4%
Alls 73%

ÍÞRÓTTIR Aron Pálmarsson, lands-

liðsmaður í handbolta, hlaut á
dögunum nafnbótina Íþróttamaður ársins í árlegu kjöri Samtaka íþróttafréttamanna. Samtökin hafa staðið fyrir kjörinu
frá því árið 1956. Árlega skapast
miklar umræður í þjóðfélaginu
í tengslum við kjörið og sýnist
sitt hverjum. Spjótin hafa oftar
en ekki beinst að íþróttafréttamönnum og upp komið tillögur um
hvernig skuli standa að kjörinu.
Ein leið sem nefnd hefur verið er
sú að sérsambönd ÍSÍ sæju um að
kjósa og ákvað undir ritaður að
láta reyna á þá leið. Markmiðið
var fyrst og fremst að fá góðan
og gildan samanburð við kjör
íþróttafréttamanna.
Haft var samband við formenn
eða framkvæmdastjóra sérsambandanna 28 í byrjun desember.
Allir tóku vel í hugmyndina.
Síðustu listar bárust í hús 21.
desember, daginn áður en íþróttafréttamenn opinberuðu þau nöfn
sem höfnuðu í tíu efstu sætunum.
Aðeins Íshokkí-, Kraftlyftingaog Taekwondosambandið sáu sér
ekki fært að skila atkvæðum, auk
Mótorhjóla- og snjósleðaíþróttasambandsins.
Atkvæðin dreifðust víðar
Dreifing atkvæða hjá sérsamböndunum var mun meiri en hjá
íþróttafréttamönnum. Alls skiptu
55 íþróttamenn atkvæðunum á
milli sín í kjöri sérsambandanna
en 20 íþróttamenn hlutu atkvæði
hjá íþróttafréttamönnum. Tíu
efstu í kjöri íþróttafréttamanna
hlutu 93 prósent þeirra stiga sem
í boði voru en 73 prósent hjá sérsamböndunum.
Yfirburðir Ásdísar Hjálmsdóttur í kjörinu eru ótvíræðir.
Spjótkastkonan úr Ármanni
hlaut 18 prósent allra stiga. Í
næstu sætum eru kraftlyftingamaðurinn Auðunn Jónsson, Jón
Margeir Sverrisson, sundkappi úr
röðum fatlaðra, og Aron Pálmarsson. Afar litlu munaði á þremenningunum eins og sjá má í töflunni
hægra megin á síðunni.
Lítill munur er á kosningu
Ásdísar í kjörunum tveimur. Yfirburðir Arons í kjöri íþróttafréttamanna voru einfaldlega miklir.
Gríðarlegur munur er á kosningu
Arons í kjörunum tveimur og
greinilegt að íþróttafréttamenn
meta afrek hans á árinu mun
meira en sérsamböndin. Aron
hlaut tæplega þrisvar sinnum
fleiri stig hjá íþróttafréttamönnum. Jón Margeir er eini
íþróttamaðurinn sem hafnaði í
sama sæti á báðum listum.
Svart og hvítt hjá Auðuni
Athygli vekur að Auðunn hafnar
í 2. sæti á lista sérsambandanna
en í 6. sæti á lista íþróttafréttamanna. Reyndar munar aðeins

11. Ásgeir Sigurgeirsson, skotfimi
12. Jón Arnór Stefánsson, körfubolti
13. Aníta Hinriksdóttir, frjálsar
14. Aðalheiður Rósa Harðardóttir, karate
15. Alfreð Finnbogason, knattspyrna
16. Annie Mist Þórisdóttir, lyftingar
17. Eygló Ósk Gústafsdóttir, sund
18. Guðmundur Björgvinsson, hestaíþróttir
19. Anton Sveinn Mckee, sund
20. Haraldur Franklín Magnús, golf
21. Jakob Sigurðsson, hestaíþróttir
22. Júlían J.K. Jóhannsson, kraftlyftingar
23. Ragnar Már Garðarsson, golf
24. Anna Hulda Ólafsdóttir, lyftingar
25. Ólafur Garðar Gunnarsson, fimleikar
26. Sarah Blake Bateman, sund
27. Helena Sverrisdóttir, körfubolti
28. Gísli Kristjánsson, lyftingar
29. Hafþór Harðarson, keila
30. Matthildur Ylfa Þorsteinsdóttir, frjálsar fatlaðra

31. Aron Jóhannsson, knattspyrna
32. Óðinn Björn Þorsteinsson, frjálsar
33. Þormóður Árni Jónsson, júdó
34. Sara Björk Gunnarsdóttir, knattspyrna
35. Þuríður Helgadóttir, lyftingar
36. Hrafnhildur Lúthersdóttir, sund
37. Hrafnhildur Ósk Skúladóttir, handbolti
38. María Guðsteinsdóttir, kraftlyftingar
39. Sævar Birgisson, skíði
40. Sigurbjörn Bárðarson, hestaíþróttir
41. Birgir Leifur Hafþórsson, golf

EFST Í KJÖRINU Ásdís fékk atkvæði hjá
22 sérsamböndum af 24. Þá var hún
fimm sinnum í efsta sæti lista, oftast
allra ásamt Jóni Margeiri Sverrissyni.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

örfáum stigum á sæti 2-4 hjá sérsamböndunum en Auðunn fær
mun betri kosningu hjá sérsamböndunum.
Átta af tíu íþróttamönnum
skipa efstu tíu sætin á
báðum listum. Knattspyrnukappinn Alfreð Finnbogason
og skotfimikappinn
Ásgeir Sigurgeirsson voru á lista
íþróttafréttamanna en handknattleikskappinn
Guðjón
Valur Sigurðsson og badmintonkonan Ragna
Ingólfsdóttir komust á lista sérsambandanna. Guðjón
Valur og Ragna eru
þó í 11. og 12. sæti
íþróttafréttamanna
og Ásgeir í 11. sæti
hjá sérsamböndunum.
kolbeinntumi@365.is

➜ Annað áhugavert
➜ Fjórir boltaíþróttamenn rötuðu á topp tíu

listana í báðum kjörum.
➜ Boltaíþróttamenn fengu 26 prósent stiga hjá

sérsamböndunum en 50 prósent hjá íþróttafréttamönnum.
➜ Konur hlutu 41 prósent stiga hjá sérsamböndunum en 30 prósent hjá íþróttafréttamönnum.
➜ Lyftingakonan Annie Mist Þórisdóttir, sem
vakið hefur mikla athygli í Crossfit undanfarin ár, hafnaði í 16. sæti hjá sérsamböndunum
en hlaut ekkert atkvæði íþróttafréttamanna.
➜ Hestamaðurinn Guðmundur Björgvinsson var
í efsta sæti hjá einu sérsambandi en hlaut
ekkert atkvæði íþróttafréttamanna.
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55

íþróttamenn deildu með sér stigum í
atkvæðagreiðslu sérsambandanna.
Efstu tíu íþróttamennirnir fengu 73%
allra stiganna sem sérsamböndin veittu.

42. Guðný Jenný Ásmundsdóttir, handbolti
3
43. María Guðmundsdóttir, skíði
3
44. Pétur Eyþórsson, glíma
3
45. Eiríkur Kristján Gissurarson, frjálsar
2
2
46. Guðmundur Stephensen, borðtennis
47. Jakob Sigurðarson, körfubolti
2
48. Ólafur Björn Loftsson, golf
2
49. Hlynur Bæringsson, körfubolti
1
50. Justin Shouse, körfubolti
1
51. Katrín Ómarsdóttir, knattspyrna
1
52. Kristján Helgi Carrasco, karate
1
53. Sigurður Már Atlason og Sara Rós Jakobsdóttir, dans1
54. Snorri Steinn Guðjónsson, handbolti
1
55. Tinna Óðinsdóttir, fimleikar
1

KJÖR ÍÞRÓTTAFRÉTTAMANNA

TVEIR FLOTTIR Auðunn Jónsson (t.v.) hafnaði

í öðru sæti í kjöri sérsambandanna og Jón
Margeir Sverrisson í því þriðja.

FRAMKVÆMD ATKVÆÐAGREIÐSLUNNAR
Fulltrúar sérsambandanna fengu þau tilmæli að velja þá tíu
íþróttamenn sem skarað hefðu fram úr á árinu og raða þeim
í viðeigandi röð. Gjaldgengir í kjörið væru aðeins þeir íþróttamenn sem heyrðu undir sérsambönd ÍSÍ. Þá var frjálst að velja
íþróttafólk úr eigin sérsamböndum.
Misjafnt var hvernig sérsamböndin stóðu að kjörinu. Hjá
sumum var ákvörðunin í höndum eins en hjá öðrum var sameiginlegt val og jafnvel forkosning.
Líkt og í kjöri Samtaka íþróttafréttamanna fengu íþróttamennirnir stig eftir því í hvaða sæti þeir höfnuðu. Fyrsta sæti
gaf 20 stig, annað sæti 15 stig, þriðja sæti 10 stig, fjórða 7
stig og svo koll af kolli. Í samanburðinum á kjöri íþróttafréttamanna og sérsambandanna er betra að bera saman prósentuhlutfall stiga þar sem 23 íþróttafréttamenn greiddu atkvæði en
24 sérsambönd.

1. Aron Pálmarsson
2. Ásdís Hjálmsdóttir
3. Jón Margeir Sverrisson
4. Gylfi Þór Sigurðsson
5. Þóra Björg Helgadóttir
6. Auðunn Jónsson
7. Alfreð Finnbogason
8. Ásgeir Sigurgeirsson
9. Íris Mist Magnúsdóttir
10. Kári Steinn Karlsson
11. Guðjón Valur Sigurðsson
12. Ragna Ingólfsdóttir
13. Jón Arnór Stefánsson
14. Aðalheiður Rósa Harðardóttir
15. Guðný Jenný Ásmundsdóttir
16. Sarah Blake Bateman
17. Alexander Petersson
18. Helena Sverrisdóttir
19. Ólafur Stefánsson
20. Aníta Hinriksdóttir

425 stig, 25%
279 stig, 17%
267 stig, 16%
149 stig, 9%
122 stig, 7%
74 stig, 4%
65 stig, 4%
61 stig, 4%
58 stig, 4%
55 stig, 3%
Alls 93%
51 stig
27 stig
25 stig
7 stig
3 stig
3 stig
3 stig
2 stig
2 stig
1 stig

Úrval ljósa á betra verði

Loke

Aves

10 -

Opið:
Mánudag til föstudag kl. 10 - 18
Laugardag kl. 11 - 16
Sunnudag kl. 12 - 16
www.rafkaup.is

Auriga

Modular
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70%
Catwalk

Nikita

Las Vegas

Selene
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FM 92,4/93,5

Í KVÖLD
Stöð 2 kl. 20.10
Masterchef Ísland
Í kvöld hefst keppnin fyrir alvöru í Masterchef Ísland á Stöð 2. Fyrir áramót voru
valdir átta kokkar til að taka þátt í keppninni og núna þurfa þeir að
sýna og sanna hvað í þá
er spunnið. Í dómnefndinni eru Friðrika Hjördís
Geirsdóttir, Ólafur
Örn Ólafsson og
Eyþór Rúnarsson
og þau senda
einn kokk heim
í lok þáttarins.

Women in Trouble

The Break-up

Employee of the Month

SKJÁR 1 KL. 22.55 Gamanmynd um
tíu ólíkar konur í Los Angeles sem
virðast eiga fátt annað sameiginlegt
en að vera duglegar að koma sér í
klípu. Fylgst er með einum örlagaríkum degi í líﬁ þeirra allra.

STÖÐ 2 KL. 21.00 Brooke og Gary
hætta saman eftir áralangt samband og neita bæði að ﬂytja út úr
lúxusíbúðinni sem þau deila. Sambúðin verður þó sífellt andstyggilegri, ömurlegri og klækjóttari.

RÚV KL. 21.30 Slugsarinn Zack
verður skotinn í nýrri samstarfskonu
sinni. Þegar hann kemst að því að
metnaðarfullir strákar kveikja í henni
ákveður hann að taka sig á og reyna
að verða starfsmaður mánaðarins.

26%

5,8

34%

5,8

20%

07.00 Fréttir 07.30 Fréttayfirlit 08.00
Morgunfréttir 08.05 Morgunstund með KK 08.30
Fréttayfirlit 09.00 Fréttir 09.05 Sagnaslóð 09.45
Morgunleikfimi 10.00 Fréttir 10.03 Veðurfregnir
10.13 Óskalögin 11.00 Fréttir 11.03 Samfélagið
í nærmynd 12.00 Fréttir 12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir 12.45 Veðurfregnir 12.50
Dánarfregnir 13.00 Við frostmark 14.00 Fréttir
14.03 Tilraunaglasið 15.00 Fréttir 15.03
Útvarpssagan: Nafnlausir vegir 15.25 Kveikjan
16.00 Síðdegisfréttir 16.05 Fimm fjórðu
17.00 Fréttir 17.03 Víðsjá 18.00 Spegillinn
18.50 Veðurfregnir 18.53 Dánarfregnir 19.00
Gullfiskurinn 20.00 Leynifélagið 20.30 Hvað
er málið? 21.10 Blái engillinn: Ævi og söngferill Marlene Dietrich 22.00 Fréttir 22.05
Veðurfregnir 22.10 Orð kvöldsins 22.15 Litla
flugan

5,3

SKJÁREINN

STÖÐ 2
15.05 Ástareldur (Sturm der Liebe)
Endursýndir þættir vikunnar.

07.00 Barnatími Stöðvar 2

17.35 FA-bikarinn– upphitun

17.00 Simpson-fjölskyldan (10:22)

06.00 Pepsi MAX tónlist

08.05 Malcolm in the Middle (22:22)

18.05 Meistaradeild Evrópu: Barce-

17.25 Íslenski listinn

08.00 Rachael Ray (e)

15.55 Undur sólkerfisins– Framandi

08.30 Ellen (9:170)

lona– Spartak

17.50 Gossip Girl (18:25)

08.45 Dr. Phil (e)

09.15 Bold and the Beautiful

19.45 Bubba Watson á heimaslóðum

18.35 Sjáðu

09.35 Pepsi MAX tónlist

19.00 Friends (8:23) Amy, hin sjálfs-

15.50 Top Chef (4:15) (e)

elska systir Rachel, tekst að eyðileggja
þakkargjörðarhátíðina fyrir hópnum.
Hún er hundfúl yfir því að vera ekki
valin guðmóðir Emmu.

16.35 Rachael Ray

19.20 How I Met Your Mother (7:24)

19.00 Running Wilde (7:13) (e)

19.45 Simpson-fjölskyldan (11:23)

19.25 Solsidan (7:10) (e)

20.10 The Secret Circle (20:22) Þegar

19.50 Family Guy (1:16) Peter Griffin

unglingsstúlka flytur til smábæjar í
Washington er hún tekin inn í leynifélag
unglinga sem búa allir yfir óvenjulegum
hæfileikum.

og fjölskylda ásamt hundinum Brian búa
á Rhode Island og lenda í ótrúlegum
ævintýrum þar sem kolsvartur húmor er
aldrei langt undan.

20.55 Pretty Little Liars (21:25)

20.15 America‘s Funniest Home Vid-

Bandarísk þáttaröð um fjórar vinkonur
sem búa yfir stóru leyndarmáli.
21.40 Friends (8:23).

eos (42:48) Fjölskylduþáttur þar sem
sýnd eru fyndin myndbrot sem venjulegar fjölskyldur hafa fest á filmu.

22.05 The Vampire Diaries (20:22)

20.40 Minute To Win It Mæðgurnar

líf (5:5) (Wonders of the Solar System)
(e) Heimildarmyndaflokkur frá BBC.
16.55 Grettir

09.35 Doctors (54:175)

17.20 Babar

10.15 Two and a Half Men (4:16)

Golfþáttur þar sem sjónvarpsmaðurinn
David Feherty heimsækir Bubba Watson
og tekur við hann einlægt viðtal.

17.44 Bombubyrgið

10.40 Til Death (7:18)

20.30 La Liga Report Hitað upp fyrir

18.15 Táknmálsfréttir

11.05 Masterchef USA (10:20)

leikina fram undan í spænsku úrvalsdeildinni.

18.25 Framandi og freistandi 3 (2:9)

11.50 The Kennedys (4:8)

(e)

12.35 Nágrannar

19.00 Fréttir

13.00 Semi-Pro Will Ferrell og Woody

19.30 Veðurfréttir

Harrelson eru drepfyndnir í þessari
gamanmynd um sjálfskipuðu goðsögnina Jackie Moon, eiganda, þjálfara og
aðalleikmann ömurlegasta körfuboltaliðs sem sögur fara af.

19.35 Söngvaskáld (Helgi Björns)
20.20 Útsvar Að þessu sinni mætast
lið Akraness og Fljótsdalshéraðs. Umsjónarmenn eru Sigmar Guðmundsson
og Þóra Arnórsdóttir.

21.00 HM 2011: Ísland– Noregur
22.20 UFC 123 Útsending frá mótinu

þar sem margir af bestu bardagamönnum heims börðust.

14.45 Sorry I’ve Got No Head
15.15 Barnatími Stöðvar 2

15:05 Wigan– Man. Utd.

16.50 Bold and the Beautiful

16:45 Southampton– Arsenal

23.20 Smáfiskar (Little Fish) Konu í

17.10 Nágrannar

18:25 Chelsea– QPR

Sydney, fyrrverandi heróínsjúklingi, er
boðið að taka þátt í fíkniefnaviðskiptum
og bjarga þannig fjárhag sínum. Leikstjóri er Rowan Woods og meðal leikenda eru Cate Blanchett, Sam Neill og
Hugo Weaving. Áströlsk bíómynd frá
2005. Atriði í myndinni eru ekki við
hæfi barna.

17.35 Ellen (69:170)

20:05 Premier League Review Show

18.23 Veður

2012/13

18.30 Fréttir Stöðvar 2

01.10 Banks yfirfulltrúi: Leikur að

19.20 Simpson-fjölskyldan (18:22)

eldi (1:3) (DCI Banks: Playing with Fire)
Bresk sakamálamynd. Alan Banks lögreglufulltrúi rannsakar dularfullt sakamál. Meðal leikenda eru Stephen
Tompkinson, Lorraine Burroughs, Samuel Roukin og Colin Tierney. Atriði í
myndinni eru ekki við hæfi barna.

21.30 Starfsmaður mánaðarins
(Employee of the Month)

02.40 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

21:00 Premier League World

Donna og Talana spreyta sig á ýmsum
þrautum, þar á meðal einni nýrri sem
nefnist „Human Burrito“, í þeirri von að
vinna milljón dollara.

2012/13

22.50 Sons of Anarchy (7:13) Mótor-

21.25 The Biggest Loser (1:14) Það

21:30 Football League Show 2012/13

hjólaklúbburinn alræmdi Sons of Anarchy þarf að takast á við ógnanir eiturlyfjasala, spilltra lögreglumanna og verktaka til að halda velli.

sem keppendur eiga sameiginlegt í þessari þáttaröð er að hafa orðið fyrir áföllum. Þeir fá nú tækifæri til að létta á sér.
22.55 Women in Trouble Gaman-

19.45 Týnda kynslóðin (16:24) Týnda

23.35 The Secret Circle (20:22)

kynslóðin er frábær skemmtiþáttur í
stjórn Björns Braga Arnarssonar og félaga
sem munu fá til sín landskunna gesti í
skemmtileg og óhefðbundin viðtöl.

00.20 Pretty Little Liars (21:25)
01.05 The Vampire Diaries (20:22)

mynd með Carla Gugino, Adrianne Palicki, Dan Mailley, Connie Britton, Caitlin Keats, Simon Baker og Sarah Clarke í
aðalhlutverkum.

01.50 Sons of Anarchy (7:13)

00.30 Excused

20.10 MasterChef Ísland (3:9) Þættir
þar sem íslenskir áhugakokkar reyna
fyrir sér í matargerð.

02.35 Tónlistarmyndbönd Popptíví

00.55 House (16:23) (e)

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Samsent

01.45 Last Resort (6:13) (e)

barnaefni frá Stöð 2.

02.35 CSI (12:23) (e)

21.00 The Break-Up Gamanmynd með

08.00 Könnuðurinn Dóra

03.15 Pepsi MAX tónlist

18.47 Íþróttir
18.54 Ísland í dag

22:00 Man. City– Stoke

19.11 Veður

18.40 The Muppets

22.45 Transsiberian Dularfull spennumynd með Woody Harrelsson, Emily
Mortimer og Ben Kingsley í aðalhlutverkum. Amerískt par ferðast með Síberíulestinni frá Kína til Moskvu. Þegar
morð er þar framið er erfitt að átta sig á
hverjum um borð sé hægt að treysta.

20.25 Dodgeball: A True Underdog Story

00.35 The Wolfman Endurgerð klass-

22.00 Tower Heist

ískrar hryllingsmyndar frá 1941.

23.45 Ray

02.15 Wedding Daze

02.15 w Delta z

03.45 The Marine 2

04.00 Tower Heist

05.15 Semi-Pro

14.05 The Muppets
15.45 Dodgeball: A True Underdog Story
17.20 10 Items or Less

ÚTVARP

FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

18.10 Survivor (9:15) (e)

Unglingsstúlka fellur fyrir strák sem er í
raun vampíra en reynir að lifa í sátt og
samlyndi við venjulegt fólk. Bróðir hans
er þó ekki alveg eins friðsæll.

Vince Vaughn og Jennifer Aniston í aðalhlutverkum.
12.45 10 Items or Less

17.20 Dr. Phil

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1

23:40 Liverpool– Sunderland

08.25 Svampur Sveinsson
08.45 Doddi litli og Eyrnastór
08.55 UKI

18.15 Doctors (106:175)

09.05 Elías

19.00 Ellen (69:170)

09.20 Strumparnir

19.40 Það var lagið

09.45 Latibær (11:18)

20.40 Idol-Stjörnuleit

10.10 Ofurhundurinn Krypto

22.15 Entourage (11:12)

10.35 Histeria!

22.50 Það var lagið

11.00 Stöð 2 Krakkar– barnatími

23.55 Idol-Stjörnuleit

17.00 Villingarnir

01.05 Idol-Stjörnuleit

17.20 Ofurmennið

01.30 Entourage (11:12)

17.45 Njósnaskólinn (11:13)

02.00 Tónlistarmyndbönd Popptíví

FM 95,7 FM957
FM 96,3 FM Suðurland

FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið

FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga

06.00 ESPN America 07.35 US Open 2012 (4:4)
13.35 Tyco Golf Skills Challenge (1:1) 17.35
Inside the PGA Tour (1:47) 18.00 Golfing World
18.50 US Open 2000 - Official Film 19.50
Champions Tour Year-in-Review 2012 (1:1) 20.45
PGA TOUR Year-in-Review 2012 (1:1) 21.40
Golfing World 22.30 Tournament of Champions
2013 (1:4) 03.00 ESPN America

20.00 Hrafnaþing 21.00 Gestagangur hjá
Randver 21.30 Eldað með Holta

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

- ÚTSALA -

Ráðandi - auglýsingastofa ehf

Nike • Adidas • Didrikson • Champion • Roxy • Speedo • Seafolly • Arena
Zara • Levis • Lee • Wrangler • Boswell • Lindbergh • Shine • Sixmix • Imac
Bullboxer • Kaffe • Veto • B young • Oasis • All saints • Fransa • … og fl.

STÆRSTA OUTLET LANDSINS!
Fylgstu með okkur á Facebook!
KORPUOUTLET, KORPUTORGI • Opið mánudag til laugardags frá 11 til 18 • Sunnudaga frá 12 til 18 • S. 578 9400

*AFSLÁTTURINN GILDIR AF OUTLETVERÐUM OG GETUR ÞVÍ VERIÐ ALLT AÐ 80% FRÁ UPPHAFLEGU VERÐI!

ALLT AÐ 80% AFSLÁTTUR AF UPPHAFLEGU VERÐI VERSLANA!*
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Pabbi passar Pascal Pinon
Þær Jófríður og Ásthildur Ákadætur skipa dúettinn Pascal Pinon, sem sendi
nýverið frá sér plötuna Twosomeness, en þær taka pabba með í tónleikaferðir.

„Ég ætla að synda einn kílómetra.
Svo ætla ég að halda upp á afmæli
dóttur minnar á sunnudaginn. Hún
verður fjórtán ára.“
Steinunn Knútsdóttir, deildarforseti hjá
Listaháskóla Íslands.

„Við tókum plötuna upp tvisvar,“ segir Jófríður Ákadóttir, annar helmingur dúettsins Pascal Pinon, en
sveitina skipar hún ásamt tvíburasystur sinni, Ásthildi. „Við létum útgáfufyrirtækið hafa plötuna en
vorum hvattar til þess að taka hana upp aftur, og þá
með upptökustjóra.“
Systurnar fengu því upptökustjórann Alex Somers
til liðs við sig og með honum hljóðrituðu þær plötuna
upp á nýtt í heimastúdíói á Bergstaðastræti. „Við byrjuðum að taka upp sumarið 2011 en svo var platan í biðstöðu allan síðasta vetur. Alex var upptekinn og við
vorum í skólanum og svona.“
Hljómsveitin spilar á Eurosonic-hátíðinni, sem

fram fer í Hollandi í næstu viku, en stúlkurnar
geyma stórar tónleikaferðir til betri tíma á meðan
þær stunda nám við Menntaskólann í Hamrahlíð. „Við
tökum stuttan túr núna í febrúar, en það er allt og
sumt sem skólinn leyfir í bili. Við tökum örugglega
lengri ferð í maí, þegar við erum komnar í frí,“ segir
Jófríður, en þær Ásthildur fara með föður sínum, blásaranum Áka Ásgeirssyni, í allar tónleikaferðir.
„Hann er bæði ferðastjóri hljómsveitarinnar og
hljóðmaður,“ segir Jófríður, sem viðurkennir fúslega
að pabbi passi þær systur á ferðalögum. „Þessu poppstússi fylgir ýmislegt vafasamt en hann gætir okkar
vel.“
- hva

PASCAL PINON Systurnar spila á

Eurosonic-hátíðinni í Hollandi.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

SELDU VEL 2012 Of Monsters and Men seldi plötuna sína í

um tíu þúsund eintökum árið 2012. One Direction naut einnig
vinsælda hér á landi.

Plötusala dróst saman um 8%
Salan árið 2012 var samt mjög góð. Ungir listamenn seldu meira en þeir eldri.
Plötusala árið 2012 var um 8%
minni en árið áður. Þetta kemur
fram ef Tónlistinn er skoðaður.
Hann tekur saman sölutölur úr
öllum stærstu smásöluverslunum
landsins. Listinn segir ekki alla
söguna því ekki eru allar verslanir
teknar með í reikninginn en er
mjög nærri lagi.
Árið 2011 var metár í plötusölu
hérlendis og því erfitt að bera 2012
saman við það. Þá seldist plata
Mugisons, Haglél, í um þrjátíu þúsund eintökum sem er met. Salan
2009 og 2010 markast af því að
engin plata náði álíka vinsældum
og Haglél eða Dýrð í dauðaþögn
með Ásgeiri Trausta sem seldist
í um 22 þúsund eintökum í fyrra.
Salan 2012 var sú næstbesta á
undanförnum fjórum árum hvað

varðar seld eintök. Hún var 10%
betri en 2009 og 25% betri en
2010. „Árið var frábært í nýjum
íslenskum plötum. Markaðurinn
virðist hafa brugðist vel við þeirri
staðreynd því salan var mjög góð,“
segir Eiður Arnarsson hjá Senu,
stærstu útgáfu landsins. „Ungu
listamennirnir seldu afgerandi vel.
Það er svolítið stóra fréttin, sýnist
manni.“
Þar á hann við Ásgeir Trausta,
Of Monsters and Men, Retro Stefson, Valdimar og fleiri flytjendur
sem nutu mikilla vinsælda á síðasta ári. Plata Of Monsters and
Men, My Head Is an Animal,
seldist í um tíu þúsund eintökum á
árinu en alls hefur hún selst í um
tuttugu þúsundum síðan hún kom
út 2011. Retro Stefson seldi plötu

sína í yfir fimm þúsund eintökum,
sem er gullsala.
Meðal eldri listamanna sem
seldu minna en oft áður var Bubbi
Morthens. Platan hans Þorpið, sem
kom út síðasta vor, seldist í um
3.500 eintökum á meðan Ég trúi á
þig með Bubba og Sólskuggunum
frá 2011 fór í um 5.500 eintökum.
Í erlendu deildinni seldi enskírska strákabandið One Direction
plötuna Take Me Home í um 1.500
eintökum og kanadíski popparinn Justin Bieber var á svipuðum
slóðum með Believe. Platan 21 með
Adele seldist einnig vel árið 2012
þrátt fyrir að hafa komið út ári
fyrr. Merry Christmas, Baby með
Rod Stewart vakti líka lukku og
seldist í um eitt þúsund eintökum.
freyr@frettabladid.is

Leikstýrir þýskri poppsöngkonu
Helgi Jóhannsson gerir Eurovision-myndband fyrir söngkonuna Saint Lu.
„Það er enginn hestur og engin náttúra,“ segir Helgi
Jóhannsson, en hann leikstýrir myndbandi söngkonunnar Saint Lu við eitt þeirra fjögurra laga sem
keppa í lokaúrslitum þýsku undankeppninnar fyrir
Eurovision.
Tökur hefjast í næstu viku og verður myndbandið
tekið í miðborg Reykjavíkur. „Þetta er millistórt
tónlistarvídeó og þegar mest er telur hópurinn um
fjörutíu manns, með tökuliði og leikurum,“ segir
Helgi. Í myndbandinu fylgjast áhorfendur með vafasömum ævintýrum söngkonunnar, sem kallast réttu
nafni Luise Gruber, með elskhuga sínum um dimma
Reykjavíkurnótt.
Helgi hefur leikstýrt allnokkrum íslenskum
myndböndum, meðal annars verðlaunamyndbandi
fyrir rafpopparann Berndsen og nú síðast fyrir
rokksveitina Diktu.
Þýska myndbandið er hins vegar stærsta verkefni Helga til þessa og ef framlag söngkonunnar ber
sigur úr býtum gæti farið svo að myndbandið fylgdi
laginu í aðalkeppnina. „Annars vil ég ekki fullyrða

ENGIN NÁTTÚRA Helgi og Saint Lu halda sig innan borgar-

marka.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

neitt. Það getur vel verið að hún geri annað myndband ef hún vinnur,“ segir Helgi og gefur lítið fyrir
getgátur um framtíðina.
- hva

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR · SMÁAUGLÝSINGASÍMINN OG SKIPTIBORÐ: 512 5000

VÍSIR

FRÉTTIR
AF FÓLKI

UMRÆÐAN

Meiri Vísir.

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

RITSTJÓRN 512 5313, Fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is AUGLÝSINGADEILD auglysingar@frettabladid.is PRENTUN Ísafoldarprentsmiðja

LÍFIÐ

Búið er að taka saman lista yfir tuttugu vinsælustu íslensku og erlendu
lögin á útvarpsstöðinni Bylgjunni
árið 2012. Athygli vekur að á íslenska
listanum eru tíu lög sem flutt eru af
listamönnum sem voru lítt þekktir
fyrir árið 2011. Hljómsveitirnar Of
Monsters and Men og Valdimar eiga
samtals sjö af tuttugu vinsælustu
lögum síðasta árs. Ásgeir Trausti á
tvö lög á listanum og hljómsveitin
Tilbury situr í tíunda sæti listans.
Aðeins eitt gamalt lag nær inn á
listann og er það lagið Froðan sem
Geiri Sæm sló í gegn
með árið 1992.
Raggi Bjarna og Jón
Jónsson færðu lagið
í nýjan
búning og
sitja í
áttunda
sæti
listans.

Erfir ekki leikinn
við Önnu Svövu
Fáir fengu verri útreið í Áramótaskaupinu 2012 en íþróttafréttamaðurinn Edda Sif Pálsdóttir,
og faðir hennar Páll Magnússon.
Leikkonan Anna Svava Knútsdóttir
lék Eddu Sif í skaupinu og var meðal
annars sýnd ganga í mörg störf á
Ríkisútvarpinu. Edda Sif hefur tekið
þessari óvæntu athygli af stökustu
ró, þrátt fyrir að aðrir hafi gagnrýnt
höfunda skaupsins fyrir efnisvalið. Í
gærkvöldi birti svo Edda Sif á netinu
mynd af sjálfri sér og Önnu Svövu
saman, svo greinilegt er að hún ætlar
ekki að erfa leikinn við leikkonuna.
Ekki fylgdi þó sögunni við hvaða tilefni stöllurnar hittust og
voru myndaðar
saman.
- sm, bþh
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1 Kærir skaupið meðal annars fyrir
kynferðisbrot
2 Konan lýsti árásinni áður en hún
lést–lögreglan vill dauðarefsingu yﬁr
hrottunum
3 Lífvænlegt að vera í yﬁrvigt
4 Fox News fjallar um nafnabaráttu
Blævar
5 iPhone þakinn demöntum, 200
grímur af drottningunni og lifandi
grís gleymdust

Breakbeat
laugardagskvöld
laugardagskvöld
kl. 22
22

VERÐ FRÁ:
PLASTKÖRFUR
Ö
Góðar plastkörfur á góðu verði!
MICRO 89 MINI 179
MIDI 249 MAXI 299

8899

13 LÍTRA
13 LÍTRA PLASTKASSI
Með loki. Stærð: 40 x
29,5 x 21,2 sm.

1.2
1.295
.295
295

13 LÍTRA

8 LÍTRA
8 LÍTRA PLASTKASSI
Góður plastkassi með loki.
Stærð: 34 x 22,5 x 16 sm.

8 5
895
89

995

13 LÍTRA PLASTKAS
KA
ASS
SSI
Góður plastkassi með lloki
k og
handfangi.
df
i St
Stærð:
ð 37 x 28 x 16,5
16 5 sm.

NÚ KOMUM VIÐ
SKIPULAGI Á
GEYMSLUNA,,
BÍLSKÚRINN,,
HÁALOFTIÐ,
HERBERGIÐ OG
SKRIFSTOFUNA!

25%
AFSLÁTTUR

KÖRFUHILLA
Á hjólum.

FULLT VERÐ: 1.995

1.495
495

KEYPTU 2
OG SPARAÐU

1000
24 LÍTRA

25 LÍTRA 1 STK.

1.495
1.495
1.
495

1.695

24 LÍTRA PLASTKASSI
Góður plastkassi með loki og á hjólum.
Passar undir rúm. Stærð: 16,5 x 37 x 56 sm.

37 LÍTRA

1.995
1.995
1.
995

37 LÍTRA PLASTKASSI
Með loki. Stærð: 50 x 37,5 x 29,4 sm.

25 LÍTRA
Í
PLASTKASSI
Með loki og á hjólum. Stærð: 59 x 41 x 33 sm.
1 stk. 1.695 Nú 2 stk. 2.390

29 LÍTRA PLASTKASSI
Góður plastkassi með loki.
Stærð: 46,5 x 35,5 x 25,7 sm.

50 LÍTRA

2 4495
2.
2.495
95

2.995

24 LÍTRA PLASTKASSI
Góður plastkassi með loki og á hjólum.
Passar undir rúm. Stærð: 60 x 40 x 17 sm.

50 LÍTRA TOP
P ROLL
LLER PLAST
PLAST
STKA
KAS
K
A
ASSI
AS
Stór og rúmgóður plastk
lasstka
tk ssi me
eð
e
ð loki og á hjólum.
Langt og gott handfang. Stærð:
Stæ
Stærð
tærð 60 x 40 x 34,5 sm.

KEYPTU 2
OG SPARAÐU

32 LÍTRA

2.995
2.
995

32 LÍTRA PLASTKASSI
Með tvöföldu loki. Passar undir rúm.
Stærð: 80 x 40 x 17 sm.

57 LÍTRA 1 STK.

100 LÍTRA

1000
100 LÍTRA 1 STK.

2.995
.99
999955

57 LÍTRA PLASTKASSI
Með loki og á hjólum. St. 59 x 41 x 33 sm.
1 stk. 2.995 Nú 2 stk. 4.990

1.995

24 LÍTRA

KEYPTU 2
OG SPARAÐU

1000

29 LÍTRA

4.495

TILBOÐ GILDA 04.01 - 06.01

100 LÍTRA PLASTKASSI
Stór og góður plastkassi með loki og á hjólum.
St. 69 x 47 x 45 sm. 1 stk. 4.495 Nú 2 stk. 7.990
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