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MYND/UNICEF

Milljarða er þörf
Til að bregðast við neyð á heimsvísu
segja talsmenn Sameinuðu þjóðanna að
þörf sé á sem svari eitt þúsund og fimm
hundruð milljörðum króna. 10
Komið í veg fyrir uppsagnir Formaður SFR segir að stjórn hjúkrunarheimilisins Sunnuhlíðar hafi verið við
það að segja upp fjölda starfsmanna. 2
Útvarpsstjóri hættur Misjafnt er
hvort starfsfólk RÚV lætur starfslok Páls
Magnússonar útvarpsstjóra koma sér á
óvart. 4
Á aftur biðlaunarétt Guðrún Pálsdóttir, fyrrverandi bæjarstjóri í Kópavogi,
á aftur rétt á árs biðlaunum. 6

HVÍT JÓL Í KORTUNUM Snjó hefur víða kyngt niður síðustu daga. Hér má sjá jólaljósin glóa undir snjóbreiðu í kirkjugarðinum í Fossvogi þar sem Vetur konungur hefur
einmitt rækilega látið á sér kræla. Samkvæmt upplýsingum frá Veðurstofu Íslands er líklegt að jólin verði hvít á landinu öllu. „Við erum í svölu og óstöðugu lofti áfram og ekki nein
langvarandi hlýindi að sjá næstu vikuna, nema síður sé,“ segir Þorsteinn V. Jónsson, veðurfræðingur á vakt.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR
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Það dregur úr úrkomu og birtir til
N- og A-lands með deginum. SV-átt 6-14
m/s en síðan hægari vindur um kvöldið.
Það kólnar í veðri. 4

3 SÉRBLÖÐ
Kaffivélar | Öryggi barna | Fólk

Vilja fella niður gjaldtöku fyrir tollkvóta
Samkeppniseftirlitið vill að úthlutun tollkvóta á búvörum verði endurgjaldslaus.
Með stjórnarfrumvarpi er reynt að laga klúður sem þýddi að tollur á nautakjöti varð
miklu hærri en ætlunin var. Bændur óttast að sterkari króna dragi úr tollvernd.
NEYTENDUR Atvinnuveganefnd
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Alþingis gerir ekkert með umsagnir Samkeppniseftirlitsins og hagsmunasamtaka, þar sem lagt er til að
kerfi tollkvóta á innflutning landbúnaðarafurða verði endurskoðað.
Fyrir Alþingi liggur frumvarp landbúnaðar- og sjávarútvegsráðherra
sem miðar að því að sníða vankanta
af breytingum á tollalögum sem
voru gerðar í fyrra, eftir að umboðsmaður Alþingis komst að þeirri niðurstöðu að heimildir ráðherra til að
ákveða tolla á innflutningskvóta
brytu í bága við stjórnarskrá.
Stefna stjórnvalda er að vernda
innlenda landbúnaðarframleiðslu
með háum innflutningstollum.
Samkvæmt samningum Heimsviðskiptastofnunarinnar (WTO) má þó
flytja inn lítið magn búvöru á lægri
tollum. Stjórnvöld hafa hingað til
úthlutað tollkvótunum með uppboði,
sem þýðir að sá sem býður hæst fær
að flytja inn vöruna, en hún verður
dýrari fyrir vikið.

Klúðrið sem
lagabreytingin
í fyrra orsakaði
felst í að „tollur
á dýrari vörur
verður umtalsvert hærri en á
ódýrari vörur“
eins og segir
í greinargerð
PÁLL GUNNAR
frumvarpsins.
PÁLSSON
Reikniformúlan sem lögin kveða á um leiddi af
sér að tollur á dýru nautakjöti, sem
mátti flytja inn vegna kjötskorts,
varð hærri en reglugerðir WTO og
samningar Íslands við Evrópusambandið kveða á um. Þetta er reynt að
lagfæra í nýja frumvarpinu, meðal
annars með því að kveða á um að
magntollur á vörum sem fluttar
eru inn á lægri tollum verði aldrei
meira en 45% af almennum magntolli samkvæmt tollskrá.
Þetta atriði gagnrýna Bændasamtök Íslands í umsögn um frum-

varpið. „Krónan kann að styrkjast
á næstu misserum og eftir því sem
hún styrkist gagnvart erlendum
gjaldmiðlum kann sú staða að koma
upp að tollverndin kunni að rýrna.“
Í umsögn Samkeppniseftirlitsins
er lagt til að horfið sé alveg frá tollum. „Við teljum skynsamlegt fyrir
alla að hverfa frá þessum hindrunum. Þær eru til þess fallnar að
draga úr samkeppni og samkeppni
er forsenda þess að framleiðni náist
og góður rekstur,“ segir Páll Gunnar Pálsson, forstjóri Samkeppniseftirlitsins. „Þetta eru hagsmunir
neytenda og framleiðenda. Því auðvitað er hagur bænda að búa í haginn fyrir samkeppni.“
Ef ekki stendur til að afnema innflutningshömlur kemur Samkeppniseftirlitið með tillögu að úrbótum. „Við teljum koma til greina að
úthlutun verði endurgjaldslaus og
eftir atvikum hlutkesti varpað ef
umsóknir eru umfram kvóta,“ segir
Páll.
-óþs, ebg / sjá síðu 20

Sjáðu öll tilboðin á rafha.is
Opið alla helgina

Kunnáttan ekki náðargjöf:

Stærðfræðigeta
afrakstur vinnu
MENNTUN Að fáir útvaldir fæðist

með sérstaka stærðfræðigáfu
er nokkuð sem flestir slá föstu.
Hins vegar bendir ný rannsókn í
aðra átt og sýnir að stærðfræðikunnátta fæst fyrst og síðast með
ástundun þar sem allir þættir
greinarinnar eru þjálfaðir.
Þetta er niðurstaða rannsóknahóps frá Tækniháskólanum í
Þrándheimi (NTNU) en niðurstöður hans eru nýbirtar í tímaritinu
Psychological Reports. Niðurstaðan er sett í samhengi við nýbirta
PISA-rannsókn OECD og viðteknar kennsluaðferðir.
- shá / sjá síðu 8
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SPURNING DAGSINS

Una María, er ekki bara komið
nóg af snjó?
„Nei, nei, ég vil alltaf mikið „fun“.“
Una María Óskarsdóttir, varabæjarfulltrúi í
Kópavogi, er ánægð með nýjan samning um
rekstur Skíðasvæða höfuðborgarsvæðisins og
segir snjóframleiðslu það sem koma skuli.

Heildarþýðingar Íslendingasagna á þremur tungumálum gefnar út næsta vor:

Hælisleitanda vísað úr landi:

Festa kaup á netbirtingarrétti

Varðhald fram
að brottför

MENNING Ríkisstjórn Íslands ákvað

DÓMSMÁL Hælisleitandinn, sem

á fundi sínum í gær að festa kaup
á netbirtingarrétti á þremur nýjum
heildarútgáfum Íslendingasagna og
-þátta á dönsku, norsku og sænsku.
Ákvað ríkisstjórnin að verja 10
milljónum króna til kaupanna á
þessu ári, en eftirstöðvar kaupverðs
verða greiddar á næstu 6-8 árum.
Heildarþýðingar allra Íslendingasagna og -þátta á dönsku, norsku og
sænsku teljast vera eitt stærsta þýðingarátak í heiminum. Verkið hófst
árið 2006 og lýkur því á næsta ári

en þá koma sögurnar út í fimm bindum í hverju landi, samtals um 8.400
síður. Að verkefninu hafa starfað
ríflega 60 fræðimenn, þýðendur og
rithöfundar. Jóhann Sigurðsson og
Saga forlag ehf. hafa haft veg og
vanda af útgáfunni.
Upphaf átaksins má rekja til ársins 2005 þegar íslenska ríkið keypti
netbirtingarréttinn á ensku útgáfunni Complete Sagas of Icelanders.
Í framhaldinu var ráðist í þetta
stóra sameiginlega norræna verkefni þar sem helstu fræðimenn og

MÖÐRUVALLABÓK Þýðingin telst vera
eitt stærsta þýðingarátak í heiminum.

þýðendur á sviði norrænna fræða
lögðust á eitt undir ritstjórn Gísla
Sigurðssonar, rannsóknarprófessors við Árnastofnun.
- shá

gaf sig fram við lögreglu í síðustu
viku, mun sæta gæsluvarðhaldi
þar til honum verður vísað úr landi
en það verður í síðasta lagi á föstudag.
Hæstiréttur staðfesti í gær
þennan úrskurð Héraðsdóms
Reykjavíkur. Mannsins var leitað
í nokkrar vikur í kjölfar úrskurðar um að hann skyldi sendur úr
landi. Því taldi ríkislögreglustjóri
ástæðu til að hann sætti gæsluvarðhaldi fram að brottför.
-ebg
REKSTRARVANDI Á hjúkr-

unarheimilinu
Sunnuhlíð búa
um 70 manns.
Heimilið glímir
við rekstrarvanda
og er beðið svara
frá heilbrigðisráðherra um framtíð
þess.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Í NORÐFJARÐARHÖFN Skipin bundin eitt af öðru og jólin mega koma.

MYND/KRISTÍNHÁVARÐS

Togararnir Barði og Bjartur hættir veiðum fyrir hátíðirnar:

Sjómenn komnir í langþráð frí
SJÁVARÚTVEGUR Togarar Síldarvinnslunnar, Barði NK og Bjartur NK,

hafa lokið veiðum fyrir hátíðirnar. Áhafnirnar fara nú í vel þegið
jólafrí en áformað er að skipin haldi til veiða á ný 3. janúar.
Barði, sem er frystiskip, kom til hafnar á mánudagskvöld með fullfermi af ufsa og karfa, en ísfisktogarinn Bjartur kom til hafnar í gærmorgun. Aflinn var blandaður, tæp 90 tonn af þorski og grálúðu.
Á vef útgerðarinnar er haft eftir Steinþóri Hálfdanarsyni skipstjóra
að fínasta fiskirí hafi verið í túrnum. Nóg virðist af þorski og auðvelt
að ná honum en heldur meiri fyrirhöfn er að ná í „grásuna“.
- shá

12 mánaða fangelsisdómur:

Nýtt kosningakerfi skoðað:

Dæmd fyrir
gáleysisakstur

Tímamót rafræns lýðræðis

DÓMSMÁL Héraðsdómur Vesturlands dæmdi í gær rúmlega fertuga konu í tólf mánaða fangelsi,
þar af níu skilorðsbundna, fyrir
manndráp af gáleysi.
Konan ók undir áhrifum áfengis, ók of hratt og yfir á rangan
vegarhelming og lenti í árekstri
við bíl sem kom úr gagnstæðri
átt með þeim afleiðingum að
17 ára stúlka lést. Slysið varð á
Akrafjallsvegi í apríl síðastliðnum. Konan var einnig svipt ökuréttindum í fjögur ár og gert að
greiða tæpa eina og hálfa milljón
króna í málskostnað.
-ebg

TÆKNI Í dag skrifar Þjóðskrá

Íslands undir samning sem sagður er marka tímamót í þróun rafræns lýðræðis á Íslandi.
Samningurinn er við spænska
fyrirtækið Sytl um aðlögun og
afnot af kosningakerfi þess og
framkvæmd tveggja rafrænna
íbúakosninga í tilraunaskyni.
Nú verður því í fyrsta sinn
hægt að framkvæma íbúakosningar rafrænt samkvæmt
reglugerð um undirbúning,
framkvæmd og fyrirkomulag
rafrænna íbúakosninga og gerð
rafrænnar kjörskrár.
-ebg

Komið var í veg
fyrir fjöldauppsagnir
Formaður SFR segir að stjórn hjúkrunarheimilisins Sunnuhlíðar hafi verið í
startholunum að segja upp fjölda starfsmanna. Heimilið er rekið á yfirdrætti og
skuldar birgjum háar fjárhæðir. Heilbrigðisráðherra ætlar að hitta stjórnina í dag.
HEILBRIGÐISMÁL „Mér brá. Ástand-

ið var mun verra en ég hafði gert
mér í hugarlund,“ segir Árni St.
Jónsson, formaður SFR.
Forystumenn verkalýðsfélaganna hittu stjórn Sunnuhlíðar á
fundi í gær þar sem farið var yfir
bága fjárhagsstöðu heimilisins.
„Þeir voru í startholunum að
segja upp fjölda manns. Við mótmæltum því harðlega og fengum
þá ofan af því að segja fólkinu
upp að svo stöddu. Okkar rök voru
meðal annars þau að stjórnin ætti
að bíða með allar aðgerðir þangað til að ljóst væri hvað stjórnvöld
myndu gera í málefnum heimilisins,“ segir Árni.
Á hjúkrunarheimilinu Sunnuhlíð búa 70 manns. Þeir eru flestir orðnir háaldraðir og lasburða.
Sunnuhlíð glímir við alvarlegan
rekstrarvanda. Heimilið skuldar um 260 milljónir króna, þar af
eru 47 milljónir í vangoldnar lífeyrissjóðsgreiðslur og greiðslur

til verkalýðsfélaga. Þá skuldar
Sunnuhlíð birgjum vegna lyfja,
matar og annars sem tilheyrir
rekstri heimilisins. Sunnuhlíð
er þessa dagana rekið frá degi
til dags á yfirdrætti svo hægt sé
að greiða birgjum og laun starfsmanna.
Guðjón Magnússon, formaður
stjórnar Sunnuhlíðar, segir að
heimilið eigi fasteignir sem dugi
fyrir skuldum yrðu þær seldar.
Hann segir að það sé möguleiki í
stöðunni að selja eða leigja eignir.
Að svo komnu verði starfsfólki
ekki sagt upp störfum. Beðið sé
eftir skýrum svörum frá heilbrigðisráðherra um framtíð heimilisins. Málefni aldraðra séu á
ábyrgð ríkisins.
„Daggjöldin sem við fáum frá
ríkinu eru of lág og duga ekki
fyrir rekstrinum. Það er ástæðan
fyrir fjárhagsvanda heimilisins.
Við erum búin að hagræða eins og
við getum, það verður ekki lengra

Mér brá.
Ástandið var
mun verra en
ég hafði gert
mér í hugarlund.
Árni St. Jónsson

gengið í sparnaði,“ segir Guðjón.
Stjórn Sunnuhlíðar ritaði bæjarstjórn og velferðarráðuneytinu
bréf 11. desember þar sem Kópavogsbæ og eða velferðarráðuneytinu er boðið að taka að sér hjúkrunarheimilið eða rekstur þess.
Kópavogsbær hefur þegar hafnað þeirri málaleitan en beðið er
svara frá ríkinu.
Kristján Þór Júlíusson heilbrigðisráðherra ætlar að hitta
stjórn Sunnuhlíðar á fundi í dag.
Að honum loknum vonast menn
til að það liggi fyrir hver framtíð
heimilisins verður.

Skipulagsbreytingar hafa verið undanfarið hjá forsætisráðuneytinu:
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Stofna skrifstofu menningararfs
MENNING Ný skrifstofa menning-

ararfs verður sett á fót á vegum
forsætisráðuneytisins á næsta
ári.
Ráðuneytið hefur að undanförnu unnið að skipulagsbreytingum vegna flutnings verkefna
frá mennta- og menningarmálaráðuneytinu. Það eru verkefni
er varða vernd menningararfs
Íslands.
Skrifstofa menningararfs mun
vinna að þessum nýju verkefnum
í ráðuneytinu og ákveðið hefur
verið að Margrét Hallgrímsdóttir
þjóðminjavörður verði, á grundvelli 36. gr. laga um réttindi og
skyldur starfsmanna ríkisins,
flutt í embætti skrifstofustjóra
á hinni nýju skrifstofu til eins
árs frá 1. febrúar 2014. Margrét
verður í leyfi frá Þjóðminjasafni
Íslands á sama tíma.

ÞJÓÐMINJAVÖRÐUR

Margrét Hallgrímsdóttir
verður skrifstofustjóri á
nýrri skrifstofu menningararfs.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Undir nýja skrifstofu menningararfs falla m.a. verkefni er lúta
að vernd menningararfsins, þjóðarverðmæta, húsa og mannvirkja
og menningartengdrar byggðar.
Í fjarveru Margrétar verða
Anna Guðný Ásgeirsdóttir og
doktor Anna Lísa Rúnarsdóttir
settar til að gegna embætti þjóðminjavarðar.
- fb

➜ Undir nýja skrifstofu
menningararfs falla m.a.
verkefni er lúta að vernd
menningararfsins, þjóðarverðmæta, húsa og
mannvirkja og menningartengdrar byggðar.
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Flott metravara úr velour með fallegu
jólamunstri. Breidd á efni: 150 sm.
Magn á rúllu: 300 sm. Vnr. 6029600
JÓLAGJAFAPOKAR
Stórir og flottir jólagjafataupokkar.
Stærð: 95 x 60 sm. Vnr. 40759001

90%

67%
FULLT VERÐ: 2.995

AFSLÁTTUR

70%

99955
995

AFSLÁTTUR

JÓLADYRAMOTTA FULLT VERÐ: 1.895

AFSLÁTTUR

JÓLASVEINADAGAT
ATAL
Stórt og flott jólasveinadagataal
fyrir 24 gjafir! Hæð: 150 sm.
Vnr. 40983001

KERTAS
T TJA
T KI
Stærð: B
B14 x L17 x H2
24 sm.
Vnr. 6027600
V

995

AFSLÁTTUR

DANIA DAGAT
ATAL
Vnr. 1005-11-1117

995

60%
FULLT VERÐ: 995

29999
299

AFSLÁTTUR

AFSLÁTTUR

1.995

1.495
4

SILFURBLÓM
FULLT VERÐ: 995

ALLT AÐ

FULLT VERÐ: 4.995

3 STK. JÓLAHANDKLÆÐI
FULLT VERÐ: 2.995

AFSLÁTTUR

AFSLÁTTUR

22449
249
49

399

50%

80%

499

FULLT VERÐ FRÁ: 1.495

AFSLÁTTURR

4999
499

FULLT VERÐ: 2.495

499

MIKIÐ ÚRVAL AF VAXDÚKUM

www.rumfatalagerinn.is
f t l
i
i

JÓLAV
AVAXDÚKUR
Vnr. 44647140, 6040200,
5675600, 502-13-1001

ALLT AÐ

70%
AFSLÁTTUR

4
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SVONA ERUM VIÐ

25.460

nemendur
stunduðu
nám á framhaldsskólastigi
haustið 2012.
Nemendunum fækkaði um 2,6 prósent frá fyrra ári og því gekk fjölgun
nemenda á framhaldsskólastigi, sem
varð á milli áranna 2010 og 2011, að
miklu leyti til baka.
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Formaður Félags grunnskólakennara segir stéttina berskjaldaða:

Tilkynning frá Póstinum:

Verklag til verndar kennurum

Íbúar hvattir til
að moka snjó

Formaður Félags grunnsem Ragnar Þór var ásakskólakennara segir kennaður um að hafa brotið
kynferðislega á barni
ara berskjaldaða og því
nauðsynlegt að skýra
meðan hann starfaði sem
verklagsferla í málefnkennari en ásökunin var
um þar sem kennarar eru
úr lausu lofti gripin.
ásakaðir um brot í starfi.
Ólafur Loftsson, forUmræða hefur vaknað
maður Félags grunnskólaeftir að mál Ragnars Þórs ÓLAFUR LOFTSkennara, segir auðvelt að
Péturssonar, fyrrverandi SON, Formaður
koma í veg fyrir að lítil og
kennara í Norðlinga- Félags grunnskóla- saklaus mál verði risavaxskóla, kom upp. Skólayfir- kennara
in með tilheyrandi afleiðvöldum í Reykjavík barst
ingum. „Það vantar verkábending í skjóli nafnleyndar þar
lagsreglur um hvenær sé ástæða

SAMGÖNGUR Starfsmenn Póstsins
standa í ströngu þessa dagana við
að koma bréfum, pökkum og jólakortum til landsmanna, enda jólin
á næsta leiti. Vegna færðar hafa
margir bréfberar átt erfitt með að
komast að húsum og póstkössum
og aðstæður sums staðar sagðar
hættulegar.
Í tilkynningu sinni biðlar Pósturinn til fólks um að bæta aðgengi
að húsum sínum með því að moka
frá snjó og klaka og létta þannig
undir með bréfberum.
-fb

til að málin fari til fræðsluyfirvalda, til barnaverndaryfirvalda
og jafnvel til lögreglu.“
Hann telur óeðlilegt að hægt
sé að senda inn ábendingar um
brot kennara í skjóli nafnleyndar. „Það er eitt að vera nafnlaus
og annað að njóta nafnleyndar. Í
svona máli virðist ekki vera hægt
að rekja um hvað málið snýst, frá
hverjum það kemur eða kanna
sannleiksgildi þess. Við kennarar erum berskjaldaðir,“ segir
Ólafur.
- ebg

Taldi sig ekki lengur njóta trausts
Páll Magnússon sagði upp sem útvarpsstjóri í gær eftir átta ára starf. Hann segist ekki hafa notið trausts stjórnarinnar. Formaður stjórnar
RÚV ohf. segir að óhjákvæmilegt hafi verið að auglýsa stöðu útvarpsstjóra. Menntamálaráðherra segir ákvörðun Páls vera skiljanlega.
FJÖLMIÐLAR Páll Magnússon sagði

upp störfum sem útvarpsstjóri í
gær. Í tilkynningu sem hann sendi
frá sér sagði hann ástæðuna vera
þá að hann nyti ekki lengur trausts
stjórnarinnar.
„Þrátt fyrir illnauðsynlegar niðurskurðaraðgerðir fyrir skemmstu
skil ég stoltur við Ríkisútvarpið á
þessari stundu. Samkvæmt öllum
þeim mælikvörðum sem við notum
til að meta stöðu RÚV hefur hún
sjaldan verið sterkari en nú,“ skrifaði Páll í bréfi til starfsmanna RÚV
og bætti við að tekist hefði að skila
síðustu fjórum rekstrarárum Ríkisútvarpsins réttum megin við núllið. „Af hjartans einlægni þakka ég
öllum þeim sem ég hef unnið með
hjá Ríkisútvarpinu síðustu átta árin
fyrir árangursríkt og ánægjulegt
samstarf. Saman hefur okkur tekist að sigla Ríkisútvarpinu í gegnum bankahrun, niðurskurðaraðgerðir og almennan trúnaðarbrest
í samfélaginu – með rekstur, traust
og vinsældir í góðu horfi. Það var
ekki sjálfgefið,“ skrifaði hann.
Páll hafði verið gagnrýndur eftir
að hann sagði upp tugum manns hjá
RÚV á dögunum í hagræðingaraðgerðum vegna niðurskurðar stjórnvalda. Einhverjum þótti hann ekki
hafa staðið vel að uppsögnunum og
sumum þóttu áherslur hans í hagræðingaraðgerðunum ekki vera
réttar.
Ingvi Hrafn Óskarsson, formaður stjórnar RÚV ohf., sagði
ekki alls kostar rétt að Páll hefði
ekki notið trausts stjórnarinnar.
„Ný lög um Ríkisútvarpið fela í
sér að stjórnin þarf nú að breyta
ráðningarfyrirkomulagi útvarpsstjóra og festa ráðninguna til fimm
ára. Stjórn hefur komist sameiginlega að þeirri niðurstöðu að það sé
óhjákvæmilegt að auglýsa stöðuna
núna, af þessu tilefni. Þegar þessi

STARFSMENN RÚV UM BROTTHVARF PÁLS
➜ Með storminn í fangið mánuðum saman
Ólafur Páll Gunnarsson, verkefnastjóri tónlistar á Rás 2, segir að
uppsögnin hafi ekki komið sér á óvart eftir allt sem á undan er
gengið. „Það þarf sterk bein til að standa með storminn í fangið
mánuðum og árum saman án þess að bogna eða brotna og ég
skil vel að Páll hafi hugsað sem svo: „Nei, nú nenni ég þessu ekki
meir, maður lifir jú bara einu sinni og maður á ekki að eyða lífi
sínu í endalaust þras og leiðindi.“ Ég ímynda mér a.m.k. að þetta
sé ástæðan fyrir brotthvarfi hans,“ segir hann.
Óli Palli telur að brotthvarf Páls auki óvissuástandið sem hefur ríkt á RÚV.
„Það er auðvitað óþolandi og drepleiðinlegt. Nógu erfitt hefur ástandið verið
undanfarið.“

➜ Hann er soddan þrjóskuhaus
„Þetta kom mér verulega á óvart af því að hann er soddan
þrjóskuhaus. Ég hefði haldið að hann myndi ekki gera þetta,“
segir Lísa Pálsdóttir, dagskrárgerðarmaður á Rás 1.
Aðspurð hvernig hafi verið að vinna með Páli segir Lísa: „Ég
hef ósköp lítið um það að segja annað en að mér fannst þessar
uppsagnir óþarflega ruddalegar. Ég skil ekki að menningarstofnun
þurfi að beita sömu aðferð og lyfjafyrirtæki og fjármálastofnanir
beita. Af hverju þurfti fólk að fara á þennan hátt?“

➜ Hlakkar eflaust í mörgum
„Mér þykir þetta ömurlegt, vægt til orða tekið. Fyrir utan þá staðreynd að mér er hlýtt til Páls persónulega og að atburðir undanfarinna vikna hafa vafalaust verið honum jafn erfiðir og okkur,
hefur hann reynst mér góður yfirmaður. Hann er blaðamaður og
skilur það hlutverk betur en margir yfirmenn þeirra fjölmiðla sem
ég hef starfað á,“ segir Helgi Seljan, fréttamaður í Kastljósinu.
„Þó ég hafi gagnrýnt þær uppsagnir sem hér urðu, hafi talið
og telji enn að þær hafi verið illa framkvæmdar, þá var staðan sem hann var
settur í ekki auðveld. Það hlakkar eflaust í mörgum við þessi tíðindi, enda hafa
ótrúlegustu hópar náð saman í að gera Pál að einhvers lags holdgervingi þessara
súrrealísku tíma.“

SAGÐI UPP Páll Magnússon sagði upp sem útvarpsstjóri í gær. Hann þakkaði öllum

þeim sem hann hefur unnið með á RÚV síðustu átta árin.

Af hjartans einlægni
þakka ég öllum þeim
sem ég hef unnið með hjá
Ríkisútvarpinu síðustu átta
árin fyrir árangursríkt og
ánægjulegt samstarf.
Páll Magnússon

Jólatilboð!

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

afstaða stjórnar lá fyrir var það
sameiginleg ákvörðun stjórnar og
Páls að hann myndi láta af störfum.“
Illugi Gunnarsson menntamálaráðherra sagði ákvörðun Páls
Magnússonar um að hætta sem
útvarpsstjóri hafa verið skiljanlega í ljósi aðstæðna. Hann þakkar
Páli fyrir hans störf. „Það má ljóst
vera að það er ekki auðvelt verk-

efni að stýra Ríkisútvarpinu og
ég tala nú ekki um á tímum niðurskurðar eins og hefur verið á undanförnum árum, en þessi staða er
komin upp og við henni þurfti að
bregðast.“
Illugi sagði að nýs útvarpsstjóra,
og stjórnar RÚV, biðu mikil verkefni. „Ég er þess fullviss að Ríkisútvarpið er í öllum færum til þess
að sinna sínu lögboðna hlutverki af

jakob@frettabladid.is,
samuel@frettabladid.is,

Veðurspá

Gildistími korta er um hádegi

11
m/s

8
m/s

0°

12
m/s

10
m/s

-2°

1°

1°
8

m/s

13
m/s

-1°
0°

1°

1°
14
m/s

HÁR OG SKEGGSNYRTIR FRÁ OSTER

-2°

-1°

-1°

5.000 kr.

1°

10
m/s

Á morgun
Norðlægar áttir, allhvass vindur víða
á landinu.

-1°

-3°

0°

VERÐ ÁÐUR 14.900,-

NÚ 9.900,-

11
m/s

m/s

3°

-1°

-2°

6

-2°

LÆGÐAGANGUR NÆSTU DAGA Það verða él eða slydda allra syðst en bjartara
norðan til á morgun. Úrkoma á öllu landinu á fimmtudaginn en síðan birtir til N- og
A-lands á föstudag. Hiti er rétt undir frostmarki og það kólnar lítillega fram að helgi.

Pfaff Grensásvegi 13 Sími 414 0400 www.pfaff.is

myndarskap. Það er þó ljóst að það
þarf að hlusta eftir þeirri umræðu
sem hefur verið í samfélaginu undanfarnar vikur, sem hafa meðal
annars snúið að þeim áherslum
sem birtast með þeim uppsögnum
sem hafa orðið hjá stofnuninni.“
Páll vildi ekkert tjá sig um uppsögn
sína þegar leitað var eftir því í gær.

Alicante 18°
Basel
11°
Berlín 6°

Billund
6°
Frankfurt
7°
Friedrichshafen 8°

5°
Gautaborg
Kaupmannahöfn 5°
21°
Las Palmas

London 11°
Mallorca 12°
New York 2°

Orlando 19°
Osló
3°
París
11°

San Francisco 13°
Stokkhólmur 4°

-1°
Föstudagur
SV-átt 5-13m/s, hvessir með kvöldinu.
Vordís Eiríksdóttir
veðurfréttamaður

AUGLÝSINGADEILDIR FRÉTTABLAÐSINS–AUGLÝSINGASTJÓRI: Jón Laufdal jonl@frettabladid.is ALMENNAR SÍMI 512-5401: Guðmundur Steinsson gudmundur@365.is, Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is, Hlynur Þór Steingrímsson hlynur@365.is, Laila Awad laila@365.is,
Sigríður Dagný Sigurbjörnsdóttir sigridurdagny@365.is, Örn Geirsson orn.geirsson@365.is FÓLK/LÍFIÐ/SÉRBLÖÐ SÍMI 512-5402: Atli Bergmann atli.bergmann@365.is, Bryndís Hauksdóttir bryndis@365.is, Ívar Örn Hansen ivarorn@365.is, Kolbeinn Kolbeinsson kolli@365.is, Sverrir Birgir Sverrisson sverrirbs@365.is
FÓLK OG SÉRBLÖÐ EFNI: Sólveig Gísladóttir solveig@365.is og Vera Einarsdóttir vera@365.is RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 512-5403: Hrannar Helgason hrannar@365.is, Viðar Ingi Pétursson vip@365.is ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 512-5407: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@365.is, Sigrún Helga Guðmundsdóttir sigrunh@365.is

GRÍPTU
TÆKIFÆRIÐ
Eigum enn nokkra sýningarbíla
á frábærum afslætti til áramóta.
Fyrstir koma fyrstir fara á
glæsilegum Chevrolet inn í nýtt ár.

T AÐ
ALL 0 KR.
.00 TTUR
0
0
5 FSLÁ
A

Tryggðu þér eintak strax!

Aveo

Malibu

Orlando

Captiva

Cruze

Opið alla virka daga frá 9 til 18
og laugardaga frá 12 til 16.
Verið velkomin í reynsluakstur.

Nánari upplýsingar á benni.is
Reykjavík
Tangarhöfða 8
Sími: 590 2000

Reykjanesbær
Njarðarbraut 9
Sími: 420 3330

Akureyri
Glerárgötu 36
Sími: 461 3636
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ÞRIÐJA KJÖRTÍMABILIÐ HAFIÐ
Kristilegir demókratar

2005
2005

Sósíaldemókratar

2009

2009

Frjálslyndir dem.

2017
2013

Sósíaldemókratar

2013

2017

ÓSKORAÐUR LEIÐTOGI
Angela Merkel var í gær útnefnd kanslari Þýskalands af Joachim Gauck forseta og mun hún
þannig stýra helsta efnahagsveldi Evrópu þriðja kjörtímabilið í röð. Hún fer fyrir samsteypustjórn hennar eigin flokks, Kristilegra Demókrata, og Sósíaldemókrata, en flokkarnir störfuðu
einnig saman á árunum 2005 til 2009. Í millitíðinni unnu Kristilegir Demókratar með Frjálslyndum demókrötum, en þeir duttu út af þingi í kosningunum í haust.

Ráðning bæjarstjóra á biðlaunum órofin er hún sneri aftur sem sviðsstjóri:

Á aftur rétt til eins árs biðlauna

1983 EFTIR EIRÍK GUÐMUNDSSON

SVEITARSTJÓRNIR Guðrún Pálsdótt-

ÁSTIN, ORÐIN OG BOWIE
ÚT VIÐ YSTA HAF
„Þetta nýja verk er hið besta frá Eiríks Guðmundssonar
hendi til þessa og afhjúpar styrk hans hvað persónulegan
stíl og frásagnarmáta varðar. (...) Heilt á litið einkennist
1983 af ljóðrænni einlægni, húmor og innsýn inn í þann
menningarlega grunn er samtíminn hvílir á.“
– FBI, VÍÐSJÁ

DYNA
DYNAMO
REYKJ
REY
REYK
REYKJAVÍK
EYKJ AVÍK
Í

Tilnefning 2013

ir, sem lét af störfum bæjarstjóra
í Kópavogi í apríl fyrra og fór á
biðlaun út febrúar á þessu ári og
tók þá við starfi sviðstjóra hjá
bænum þar til það var lagt niður
í október, á aftur rétt á tólf mánaða biðlaunum.
Í svari bæjarlögmanns við
fyrirspurn Guðríðar Arnardóttur, bæjarfulltrúa Samfylkingar,
kemur fram að gert hafi verið
samkomulag við Guðrúnu í febrúar 2012 um að láta af bæjarstjórastarfinu. Samkvæmt samkomulaginu „sé sá tími sem Guðrún
var frá störfum ekki rof á starfstíma hennar fyrir Kópavogsbæ,“
eins og segir í svari bæjarlögmanns.
Bent er á í svarinu að Guðrún
hafi byrjað að vinna hjá Kópavogsbæ 1. janúar 1986 og starfaði óslitið fyrir Kópavogsbæ þar
til það starf sem hún gegndi sem
sviðsstjóri sérstakra verkefna
var lagt niður af bæjarstjórninni.

GUÐRÚN PÁLSDÓTTIR Samkomulag um að láta af störfum sem bæjarstjóri fól í sér

að litið var svo á að ráðningarsamband bæjarins við hana væri ekki rofið.
Fréttablaðið/Stefán

Ráðning Guðrúnar sem starfsmanns bæjarins hafi ekki rofnað
þrátt fyrir biðlaunatímann.
„Nú er staða lögð niður, og skal
þá starfsmaður jafnan fá föst
laun, er starfanum fylgdu, greidd
í 6 mánuði frá því að hann lét af
starfi, ef hann hefur verið í þjón-

ustu sveitafélagsins skemur en 15
ár, en í 12 mánuði, eigi hann að
baki lengri þjónustualdur,“ vitnar bæjarlögmaður í kjarasamning
og segir að samkvæmt þessu eigi
Guðrún rétt til biðlauna í 12 mánuði frá 1. nóvember.
gar@frettabladid.is

Salmann Tamimi og eiginkona gáfu Mæðrastyrksnefnd 140 kíló af kjöti

Gleðst með öðrum um jólin
SAMFÉLAGSMÁL „Það geta allir gefið eitthvað fyrir jólin.

Gjöfin þarf ekki að vera stór það er hugurinn sem gildir,“ segir Salmann Tamimi varafomaður Félags múslima á Íslandi.
Salmann og eiginkona hans Ingibjörg Sigurjónsdóttur
færðu Mæðrastyrksnefnd 70 lambalæri að gjöf í gær. Salmann segist hafa séð viðtal við tvær konur frá Mæðrastyrksnefnd á Stöð 2 og í kjölfarið langað til að styrkja
nefndina. Hann hafði samband við Kaupfélag Skagfirðinga og keypti hjá þeim lambalæri fyrir 100 þúsund
krónur og kaupfélagið ákvað að láta jafn háaupphæð af
hendi.“Ég er þakklátur fyrir það, þá fá fleiri fjölskyldur
kjöt í jólamáltíðina,“ segir Salmann og vill hvetja aðra til
að gefa þurfandi. Það séu margir sem hafa lítið.
„Þrátt fyrir að ég sé múslimi þá gleðst ég með öðrum
um jólin. þau eru nauðsynleg hátíð. það er hins vegar
erfitt að gleðjast þegar maður veit af einhverjum í neyð,“
Sjalfur segist Salmann borða London lamb á jólum.
„Mér finnst hangikjöt ekki gott,“ segir hann og hlær.
- jme

Í GÓÐAR ÞARFIR Salmann og Ingibjörg ásamt barnabörnum, færa Mæðrastyrksnefnd kjöt að gjöf. „Erfitt að gleðjast
þegar maður veit af einhverjum í neyð,“ segir Salmann.
FRÉTTABLAÐIÐ/FRIÐRIK ÞÓR

ÞAÐ ÆTTI ENGINN AÐ ÞURFA AÐ FARA Í

JÓLAKÖTTINN

33
%*
AFSLÁTTUR

AF ÖLLUM BARNAFATNAÐI
16−18. DESEMBER

*BARNAFATNAÐUR Á ÍSLANDI GÆTI LÆKKAÐ MIKIÐ Í VERÐI EF
ÁLÖGUR HÉR VÆRU SAMBÆRILEGAR OG VÍÐA ERLENDIS.
ERU ÞINGMENN BÚNIR AÐ GLEYMA LOFORÐUNUM?
EINFALT AÐ
SKILA
KILA EÐA
EÐA SKIPTA
SKIP
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FRÁBÆR
TILBOÐ!
Gerðu mögnuð kaup!
Fjöldi bíla á staðnum!

WWW.BÍLALAND.IS
TILBOÐ

GÖNGUM FRÁ
FJÁRMÖGNUN Á
STAÐNUM

TILBOÐSVERÐ!

3.290 þús.
TILBOÐ

TILBOÐ

Rnr. 280815

Rnr. 201181

TILBOÐ kr. 5.490 þús.

TILBOÐ

MENNTAMÁL Mýtan um að fáir

útvaldir fæðist með stærðfræðigáfu virðist ekki halda vatni.
Stærðfræðikunnátta fæst fyrst og
síðast með ástundun þar sem allir
þættir greinarinnar eru þjálfaðir.
Þetta er niðurstaða rannsóknahóps frá Tækniháskólanum í
Þrándheimi (NTNU) en niðurstöður þeirra eru nýbirtar í tímaritinu
Psychological Reports.
Hermundur Sigmundsson, prófessor í lífeðlislegri sálarfræði,
er einn þriggja rannsakenda, og
segir það vera meginniðurstöðu
rannsóknarinnar að einstaklingur nær árangri í þeim þáttum sem
hann æfir af hvað mestri elju, og að
ekki hafi fundist samhengi á milli
þess að vera sterkur í einni grein
stærðfræði og þess vegna endilega
þeirri næstu. Allar greinar stærðfræði þarf að þjálfa jafnt, ef árangur á að nást.
Rannsóknin náði til um 70
fimmtabekkinga í tveimur norsk-

um grunnskólum, en níu atriði
tengd st ærð fræði voru lögð
til grundvallar
rannsókninni.
Hermundur, sem einnig
gegnir hlutastöðu við Tækniog verkfræði- HERMUNDUR
SIGMUNDSSON
deild Háskólans
í Reykjavík, segir að nemandi geti
verið góður í rúmfræði þó hann sé
ekki góður í algebru, en þar koma
fram vandræði hjá flestum nemendum. Það sama megi segja um
tölur og orðadæmi. Það veki upp
þá von að einstakir nemendur geti
orðið sterkir í einni grein stærðfræði þó að góður árangur náist
ekki í þeim öllum.
Í fréttum af rannsókninni erlendis er hún sett í samhengi við nýbirta
PISA-könnun OECD þar sem læsi
15 ára krakka var kannað í stærð-

fræði, lestri og náttúrufræði. Niðurstaðan er mikið áhyggjuefni
fyrir íslenskt samfélag; 30% 15
ára pilta lesa sér ekki til gagns og
staða krakkanna á landsbyggðinni
er í frjálsu falli víðast hvar. Í heild
versnar frammistaða íslenskra
nemenda mikið þegar litið er aftur
um áratug.
Hermundur sagði í viðtali við
Fréttablaðið að það yrði að gera
grunnskólanám á Íslandi markvissara og nýta skólatímann til að
þjálfa börn í þeim grunnþáttum
náms sem eru þeim mikilvægastir
– lestri og stærðfræði.
Hermundur sagði jafnframt að
heimanámið ætti heima í skólanum.
Fyrstu árin eigi að leggja áherslu
á að þjálfa það sem skiptir mestu
máli – að lesa, skrifa og reikna
sem sé mikilvægast þangað til þau
verða 10 ára gömul. Þá sagði Hermundur að börn væru tilbúin til að
takast á við fleiri námsgreinar af
fullum þunga.
svavar@frettabladid.is

TILBOÐ

Fallegar jólagjafir

Rnr. 280598

Rnr. 120290
HYUNDAI i30 COMFORT
Nýskr. 02/08, ekinn 178 þús km.
dísil, beinskiptur.
Verð áður kr. 1.590.000

PORSCHE CAYENNE S
Nýskr. 02/06, ekinn 117 þús km.
bensín, sjálfskiptur.
Verð áður kr. 4.380.000

TILBOÐ kr. 1.090 þús.

TILBOÐ kr. 3.380 þús.

TILBOÐ

TILBOÐ

Rnr. 280620

Rnr. 281184

TOYOTA LAND CRUISER 120 VX
Nýskr. 09/06, ekinn 154 þús km.
dísil, sjálfskiptur.
Verð áður kr. 4.880.000

TOYOTA COROLLA
Nýskr. 05/12, ekinn 31 þús km.
bensín, beinskiptur.
Verð áður kr. 2.790.000

TILBOÐ kr. 3.990 þús.

TILBOÐ kr. 2.390 þús.

Trú, von og kærleikur – okkar hönnun

133639

TILBOÐ kr. 2.290 þús.

AUDI A4 1,8
Nýskr. 02/11, ekinn 31 þús km.
bensín, sjálfskiptur.
Verð áður kr. 6.390.000

Rannsókn við Tækniháskólann í Þrándheimi byggir undir að yfirburðageta í
stærðfræði sé fengin með eljusemi. Ekkert styður hins vegar að menn fæðist sem
stærðfræðiséní. Niðurstaðan er sett í samhengi við nýja PISA-rannsókn OECD.

U

NISSAN MURANO
Nýskr. 11/07, ekinn 93 þús km.
bensín, sjálfskiptur.
Verð áður kr. 2.990.000

Stærðfræðigáfa fæst
ekki í vöggugjöf

SÍA

SSANGYONG KYRON
Nýskr. 05/10, ekinn 52 þús. km.
dísil, sjálfskiptur.
Verð áður kr. 3.890.000

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

U

Rnr. 141770

SÉNÍ? Æfingin skapar meistarann þegar kemur að stærðfræði, virðist vera.

Kletthálsi 11 -110 Reykjavík
Sími 525 8000 - bilaland@bilaland.is
www.bilaland.is

www.facebook.com/bilaland.is

jonogoskar.is

Sími 5524910

Laugavegi 61

Kringlan

Smáralind
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Annar vinningshafanna í Lottóinu hefur gefið sig fram við Íslenska getspá:

ĄïĄ
ąý
§Ǥ

Ætlar að bjarga foreldrunum
GETRAUNIR Annar vinningshafanna

KƉŝĝǀŝƌŬĂĚĂŐĂĨƌĄŬů͘ϭϭͲϭϴŽŐĄ
ůĂƵŐĂƌĚƂŐƵŵĨƌĄŬů͘ϭϭͲϭϲ͘
ÀĄ͵Ǥ ǤÀͷʹͲ͵ͲͻͲ
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PůůƟůďŽĝŐŝůĚĂƟůũſůĂ
ĞĝĂĄŵĞĝĂŶďŝƌŐĝŝƌĞŶĚĂƐƚ͘

í Lottóinu um síðustu helgi hefur
gefið sig fram við Íslenska getspá.
Fjölskyldumaður á fertugsaldri
hafði keypt miðann sinn á lotto.is og
var pollrólegur þegar hann mætti
og náði í sjötíu milljóna króna miðann sinn.
„Vinningshafinn spilar oft með í
Lottó og Lengjunni og kaupir miðana sína á lotto.is . Á föstudaginn fór
hann inn á lotto.is líkt og oft áður
og átti rúmlega 500 krónur inni
á spilareikningnum sínum. Hann
valdi þrjár raðir í Lottó og veitti
því athygli að hann hefði efni á að
kaupa eina röð í viðbót sem hann
gerði,“ kemur fram í tilkynningu
frá Íslenskri getspá.
„Á þessum tímapunkti velti hann

því fyrir sér að hætta við kaupin og
bæta við upphæð inn á reikninginn til að geta keypt tíu raða seðil.
Þá mundi hann eftir að hann hafði
einu sinni keypt Lengjumiða og látið
ógilda hann og breytt einum leik.
Ef hann hefði ekki breytt þeim leik
hefði hann unnið á miðann og því
ákvað hann að kaupa þessar fjórar
raðir. Það var nóg því það var einmitt fjórða röðin sem var með allar
fimm tölurnar réttar.“
Foreldrar vinningshafans eru við
það að missa heimili sitt og fyrsta
verk hans verður að bjarga þeim.
Hinn vinningshafinn í Lottóinu á
enn eftir að gefa sig fram og sækja
sjötíu milljónirnar sínar. Sá miði
var keyptur á bensínstöð Select á
Bústaðavegi.
- fb

FRAMKVÆMDASTJÓRI Stefán Konráðsson er framkvæmdastjóri Íslenskrar
getspár.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

1.500 milljarða er
þörf til hjálparstarfs
VINNINGASKRÁ
Hausthappdrætti 2013. Dregið 16. desember 2013

HJÁLPARSTARF Sameinuðu þjóðirnar

1. vinningur:

Chervrolet Captiva LT,2,2l. Diesel, sjálfskiptur.
Nýr bíll frá Bílabúð Benna. Verðmæti kr. 6.490.000
48607

2. vinningur:
Chervrolet Cruze LT 1,8l. beinskiptur.
Nýr bíll frá Bílabúð Benna. Verðmæti kr. 2.990.000
81368

3. vinningur:
Chervrolet Spark LT 1,2l. beinskiptur.
Nýr bíll frá Bílabúð Benna. Verðmæti kr. 2.090.000
61514

4 - 43. vinningur:
Ferðavinningar að með leiguflugi frá Heimsferðum.
Hver að verðmæti kr. 500.000
5453
10158
10526
11883
16529

17237
23806
30809
32883
40370

43604
47585
48385
50340
61781

62237
63599
71581
72338
72975

78274
78956
85980
86045
93977

97637
101757
116175
117138
117520

118564
120935
121398
127324
127360

130614
131059
138872
150337
153035

44 - 103. vinningur
Ferðavinningar með leiguflugi frá Heimsferðum.
Hver að verðmæti kr. 300.000
404
8746
9406
12368
12681
15374
15463
18531
19599
21362

22239
27472
28224
35596
36181
48561
53613
56161
61511
62238

62561
63727
64623
64629
66737
67756
68609
69889
69980
72015

74480
74540
75692
76201
86093
86377
90079
90621
93980
94155

99787
101679
105555
105617
105800
108626
111216
111337
117886
120683

135124
137086
137292
139954
140799
142817
144671
148785
150244
153216

104 - 143. vinningur:
Apple MacBook Air 11” 128 GB.
Hver að verðmæti kr. 189.990
440
3804
9582
14753
16618

17358
18895
21861
30881
38001

38045
44906
47135
48709
51274

59848
66828
68358
71526
74117

75470
80853
82818
83144
93419

103848
105600
112974
114905
115715

116352
119727
124418
128461
130252

138834
143321
148152
148626
149771

144 - 203. vinningur
Apple iPad Mini, 4G, 32GB. Verðmæti kr. 114.990
629
1651
5483
7100
7509
15166
16943
19475
20281
20546

21536
27095
29246
30240
33647
34653
37811
42755
51548
53953

Talsmenn Sameinuðu þjóðanna segja að alls sé þörf á jafngildi 1.500 milljarða íslenskra króna til að bregðast við neyð um allan heim. Helmingur fer til Sýrlands.
Aldrei hefur verið beðið um meira fé, en 52 milljónir manna eru nú hjálparþurfi.

56244
56863
57163
69903
74765
80626
82982
83351
83794
85586

86981
91345
92812
96485
96916
100378
104811
105058
105513
106709

107923
110088
110298
110485
114205
115532
116121
117415
120811
122705

123357
123567
123870
127574
128784
135257
137920
142479
144245
146432

Vinninga ber að vitja innan árs á skrifstofu Blindraafélagsins, Hamrahlíð 17.
Upplýsingasími 525 0000. Birt án ábyrgðar

og samstarfsstofnanir þeirra munu
biðja um tæpa þrettán milljarða
Bandaríkjadala, að jafngildi um
1.500 milljarða íslenskra króna, til
að standa undir kostnaði við hjálparstarf um heim allan. Um helmingi
fjárins verður varið í neyðaraðstoð
vegna borgarastyrjaldarinnar í Sýrlandi, sem er hæsta upphæð sem
óskað hefur verið eftir til eins neyðartilfellis. Enda eru átta milljónir
manna hjálparþurfi vegna átakanna
sem hafa staðið frá vorinu 2011.
Valerie Amos, mannréttindastjóri
Sameinuðu þjóðanna, tilkynnti þetta
á fundi í Genf á þriðjudag, en undirstrikaði að ástandið reyndi verulega á viðbragðsgetu alþjóðasamfélagsins.
Hjálparsamtök miða að því að
koma aðstoð til um 52 milljóna
manna í sautján löndum á komandi
ári. Allt þetta fólk þarfnast næringar, húsaskjóls og heilbrigðisþjónustu. Hættan er víða mikil þar
sem 35 milljónir manna eru til að
mynda á flótta eða vergangi bara í
Sýrlandi, Jemen og á Filippseyjum
og ástandið í Mið-Afríkulýðveldinu,
þar sem hundruð þúsunda manna
hafa hrakist frá heimilum sínum,
er slæmt. „Ég hef séð fólk í hrikalegum aðstæðum í Mið-Afríkulýðveldinu, Jemen, á hörmungasvæðunum á Filippseyjum og enn víðar í
þeim löndum sem ég hef heimsótt í
ár,“ sagði Amos.
„Það er erfitt að koma orðum að
þeirri örvæntingu sem ríkir þar en
líka þeirri reisn sem þetta fólk sýnir
þegar það stendur frammi fyrir erfiðum aðstæðum. Við reiðum okkur
á áframhaldandi stuðning frá okkar
samstarfsaðilum til að vinna að
því að bjarga lífum og styðja við
þær milljónir sem eiga um sárt að
binda.“
Alls vinna 568 hjálparsamtök með

Sameinuðu þjóðirnar leita eftir 13-14
milljörðum dala til hjálparstarfs 2014
Sþ hafa biðlað til alþjóðasamfélagsins um að fá nær fjórtán milljarða dala
til neyðaraðstoðar um heim allan. Helmingi þeirrar upphæðar verður varið
til aðstoðar vegna borgarastyrjaldarinnar í Sýrlandi.
Fjöldi fólks í neyð

Sjóðir sem SÞ telja nauðsynlega árið 2014
(Egyptaland, Írak, Jórdanía,
Líbanon, Tyrkland)

$6.5 ma.

Filippseyjar

Afganistan

Sýrland og nágrannaríki

Palestína

$406 m.
5 m.

$390 m.

16 m.

1.9 m.

$791 m.
3 m.

Mjanmar*
0.5 m.

Haítí
$169 m.

Súdan

0.4 m.

$995 m.

MiðAfríkulýðveldið
$247 m.
2 m.

Jemen Sómalía

$832 m.

$591 m.
7.6 m.

5.9 m.

Kongólýðveldið

$1.1 ma.

4.8 m.

3.1 m.

Heimild: OCHA *nauðsynlegir fjármunir munu liggja fyrir í janúar.

flóttamannahjálpinni í fyrrnefndum verkefnum og segir Amos að
árið sem er fram undan verði afar
krefjandi.
„Fjöldi þeirra sem hafa hrakist
frá heimilum sínum er í hámarki
og það er afar mikilvægt að hjálparsamtök geti brugðist við af krafti,“
sagði Antónío Guterres, flóttamannafulltrúi Sameinuðu þjóðanna.

SuðurSúdan

$928 m.
2 m.
(c) Graphic News

Á þessu ári söfnuðust um átta
milljarðar Bandaríkjadala til
neyðaraðstoðar, sem er það mesta
sem safnast hefur. Fyrra met var í
fyrra þegar um 7,2 milljarðar söfnuðust. Þrátt fyrir örlæti gefenda
ná framlög sjaldnast meira en 60
prósentum af því fjármagni sem
leitast er eftir að safna.
thorgils@frettabladid.is

23 milljónir hafa safnast fyrir Filippseyjar
Fjörutíu daga þjóðarsorg á Filippseyjum lauk í gær eftir yfirreið
fellibyljarins Hayians sem kostaði
þúsundir manna lífið. Enn ríkir þar
neyðarástand og eru meðal annars
1,4 milljónir barna á vergangi á
hörmungasvæðinu.
UNICEF hefur unnið mikið að
málefnum barna og til dæmis hafa
samtökin komið upp tímabundnum skólastofum fyrir þúsundir
barna. Söfnun á vegum UNICEF
úti um allan heim hefur gengið
vel, ekki síst hér á Íslandi þar sem
23 milljónir hafa safnast, að sögn
Sigríðar Víðis Jónsdóttur, kynningarfulltrúa UNICEF á Íslandi.

KLESST‘ANN Anthony Lake, framkvæmdastjóri UNICEF, heimsótti hörmungasvæðin
á Filippseyjum í vikunni og hitti meðal annars þessa krakka sem brostu þrátt fyrir
erfiðar aðstæður.
MYND/UNICEF

LOKSINS!

BÓK UM SILUNG
Á ÍSLANDI

FJÖLBREYTTUR
FRÓÐLEIKUR
Í EINNI BÓK

Bók sem allir unnendur
silungsveiði þurfa
að eignast

Hér er leitast við að ﬂokka silungsveiði á Íslandi og fjalla um eftir því sem
best verður við komið. Nokkrir af færustu sérfræðingum landsins eru
okkur innan handar og leiða lesandann um heim silungsveiðinnar.
Auk þess að fjalla um silungsveiðiﬂokkana, aðferðarfræðina og
umgjörðina eru tekin fyrir nokkur af þekktustu silungsveiðisvæðum
landsins og staðkunnugir segja frá leyndardómum þeirra.

Fæst á flestum bóksölustöðum
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ÁTÖK Öryggislögreglan í Brasilíu skarst í leikinn þegar hópur fólks, meðal annars

tugir frumbyggja, mótmælti niðurrifi á sögusafni um frumbyggjamenningu. Húsnæði safnsins í Rio de Janeiro þarf að víkja fyrir endurnýjun Maracana-knattspyrnuleikvangsins fyrir komandi heimsmeistaramót.
NORDICPHOTOS/AFP

4

2

VIÐSJÁRVERÐAR ÖLDUR Á ströndinni við Meco í Portúgal fórust sex ungmenni í vikunni eftir að hafa skolað á haf

3

STAÐFASTUR Mótmæli hafa staðið linnulaust í Kíev í Úkraínu síðustu vikur eftir að stjórnvöld ákváðu að snúa baki

út með briminu. Þrír horfa til hafs en í fjarska má sjá blóm á sandinum.

NORDICPHOTOS/AFP

Í RÚSTUNUM Sýrlendingur aðstoðar hér særðan mann eftir að stjórnarher Assads

forseta gerði loftárás á borgina Aleppó í gær. Að minnsta kosti þrettán manns létust í
árásinni, þar af tvö börn.
NORDICPHOTOS/AFP

2

ÁSTAND
HEIMSINS

3
4

5

6
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við nánara samstarfi við ESB. Maðurinn á myndinni lét ekki fötlun aftra sér frá því að taka þátt.

NORDICPHOTOS/AFP

| FRÉTTIR |
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LITRÍKIR Stjórnarandstæðingar í Kambódíu létu ekki vætuna á sig fá heldur sveipuðu sig litríkum regnslám þegar þeir

komu saman á mótmælafundi í höfuðborginni Phnom Penh í gær. Þeir mótmæla niðurstöðum kosninga frá í sumar og
saka forsætisráðherrann Hun Sen um kosningasvindl.
NORDICPHOTOS/AFP

m`cYfi^X7Z\ekild%`j
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ENA MICRO 9 ONE TOUCH
Fékk hæstu einkun hjá þýsku neytendasamtökunum en 14 vélar
voru prófaðar. Hægt að velja um kaffi, espresso, latte macchiato,
cappuccino eða heitt vatn í te með því að þrýsta á einn hnapp.
Líttu við hjá Eirvík og kynntu þér ENA 1 eða ENA 9 OneTouch
með Aroma+ og við bjóðum þér í kaffi.

Suðurlandsbraut 20, 108 Reykjavík | Sími 588 0200 | www.eirvik.is

5

HARÐUR BRANSI Þoka og kuldi fengu ekkert á

þennan blöðrusala í Lahore í Pakistan þar sem hann
falbauð vörur sínar í gærmorgun. Veðrið hafði töluverð áhrif
á samgöngur í Punjab-héraði.
NORDICPHOTOS/AFP

6

Á SÆDÝRASAFNINU Safngestur á sædýrasafninu í Kúala

Lúmpúr í Malasíu stendur hér við glerbúr með nokkrum af
þeim 5.000 tegundum sem þar er að finna.
NORDICPHOTOS/AFP
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Sígræna jólatréð
-eðaltré
-eð
ðalltréé áárr ef
eftir
ftir ár!
Skátahreyfingin hefur um árabil selt sígræn
eðaltré í hæsta gæðaflokki og prýða þau
þúsundir heimila og fyrirtækja.

Frábærir eiginleikar:
10 ára ábyrgð
12 stærðir (90-500 cm)
Stálfótur fylgir
Ekkert barr að ryksuga

Veldur ekki ofnæmi
Eldtraust
Þarf ekki að vökva
Íslenskar leiðbeiningar

Sígrænu jólatrén eru seld í Skátamiðstöðinni
Hraunbæ 123 í Reykjavík, s: 550 9800 og á
skátavefnum: www.skatar.is
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TEKIST Á UM ÞINGLOKIN

2

þingfunda
dagar eftir til
jóla samkvæmt
starfsáætlun

19

Búið að tala
um fjáraukalög í 19
klukkustundir

52 80
stjórnarfrumvörp
bíða afgreiðslu

Umræða um
fjárlög á síðasta
ári tók rúmar 80
klukkustundir

STJÓRNARFRUMVÖRP SEM BÍÐA AFGREIÐSLU
● Sveitarstjórnarlög (eignarþrotaskipta (skiptakostnhlutir í orkufyrirtækjum)
deildir í rækju)
aður)
● Siglingavernd o.fl. (hert
● Lífsýnasöfn (söfn heilbrigðis- ● Dýrasjúkdómar og varnir
gegn þeim
öryggismál í flugi og á
upplýsinga og leitargrunnar)
varps 2014
hafnarsvæðum)
● Svæðisbundin flutnings● Almenn hegningarlög
● Frestun nauðungarsölu
jöfnun
(kynvitund)
● Brottfall laga um náttúruvernd ● Fjárhagsaðstoð vegna gjald● Fjárlög 2014
● Fjáraukalög
● Tekjuaðgerðir fjárlagafrum-

● Stjórn fiskveiða (aflahlut-

Pattstaða á Alþingi og
ásakanir um málþóf
Á sjötta tug stjórnarfrumvarpa bíða afgreiðslu Alþingis þegar aðeins tveir þingfundadagar eru eftir samkvæmt starfsáætlun. Önnur umræða um fjárlög hefur
staðið yfir í nærri þrjátíu klukkustundir. Stjórnarandstaðan vill að tillaga félagsmálaráðherra um desemberuppbót fyrir atvinnulausa verði samþykkt.
Höskuldur
Kári Schram
hoskuldur.schram@365.is

Úrval af
baðsloppum
– ALLAR STÆRÐIR –
fyrir dömur
og herra
VERÐ FRÁ 11.900
MEÐ 20%
JÓLAAFSLÆTTI

;VmV[Zc^*!GZn`_Vk`Hb^*---),,¶9VahWgVji&!6`jgZng^Hb^/**-&&%%
De^Âk^g`VYV\V[g{`a#&%%%¶&-%%#?ÓA6DECJC/;hijYV\'%#YZh#&%%%¶''%%,
aVj\VgY#'&#YZh#d\hjccjY#''#YZh&&%%¶''%%!dga{`hbZhhj&%%%¶''%%!6[Vc\VY#&%%%¶&(%%

Kunnugleg staða er komin upp á
Alþingi nú þegar aðeins tveir þingfundadagar eru eftir til jóla. Enn á
eftir að afgreiða frumvarp ríkisstjórnarinnar til fjáraukalaga og
fjárlagafrumvarpið. Alls bíða 52
stjórnarfrumvörp afgreiðslu en í
heild hefur Alþingi afgreitt sjö lagafrumvörp á yfirstandandi þingi.
Stjórnarandstaðan á hverjum
tíma hefur nýtt sér þann þrýsting
sem myndast í kringum afgreiðslu
fjárlaga í lok hvers árs til að skapa
sér samningsstöðu gagnvart stjórnarflokkunum. Þannig var talað um
fjárlög í rúmar 80 klukkustundir
á Alþingi í fyrra en umræðu lauk
20. desember. Björn Valur Gíslason, þáverandi þingmaður Vinstri
grænna, og Lúðvík Geirsson, þáverandi þingmaður Samfylkingarinnar,
sökuðu þá stjórnarandstöðuna um
málþóf með allóvenjulegum hætti
þegar þeir gengu fram fyrir ræðustól með skilti í hendi. Þó málþófið sé umdeilt er það engu að síður
viðurkennd aðferð sem stjórnarandstæðingar á hverjum tíma nota til
að koma sínum áherslum á framfæri
og ná fram breytingum á frumvörpum ríkisstjórnarinnar.
Önnur umræða um fjárlagafrumvarp ríkisstjórnarinnar hefur nú
staðið yfir í nærri þrjátíu klukkustundir. Margir stjórnarliðar sem
Fréttablaðið talaði við telja að
núverandi stjórnarandstaða sé byrjuð á málþófi. Einn orðaði þetta sem
svo að það væri „málþófslykt í loftinu“. Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins leggur stjórnarandstaðan
áherslu á að tillaga Eyglóar Harðardóttur félagsmálaráðherra um
að atvinnulausir fái desemberuppbót verði samþykkt. Breytingartillaga minnihluta fjárlaganefndar
þessa efnis var hins vegar felld í
atkvæðagreiðslu á fimmtudag í síðustu viku. Þingmenn stjórnarandstöðunnar hafa einnig gagnrýnt
ýmislegt í fjárlögum, eins og niðurskurð á fjárframlögum til þróunaraðstoðar, legugjald á sjúkrahúsum
og lækkun vaxtabóta.
Formenn flokkanna hafa fundað
til að ná sátt um afgreiðslu mála
og þinglok og var meðal annars
fundað um málið í gær. Ekkert
samkomulag lá hins vegar fyrir
þegar Fréttablaðið fór í prentun.
Þeir þingmenn sem Fréttablaðið
talaði við telja að hægt verði að
klára þingstörf á laugardag að því
gefnu að samið verði um þinglok í
dag. Þá verði hægt að afgreiða fjáraukalög, fjárlög, bandorminn og
önnur dagsetningarmál en umræðu
um önnur mál verði frestað fram á
næsta ár. Reynsla síðustu ára sýnir
að um leið og samkomulag liggur
fyrir ganga þingstörf nokkuð hratt
fyrir sig.
Ekki náðist í Einar K. Guðfinnsson, forseta Alþingis, í gær.

Á ALÞINGI Þingmenn fara væntanlega brátt að eygja þinglok, þótt fjöldi stjórnar-

frumvarpa bíði enn afgreiðslu þingsins. Samkvæmt starfsáætlun eru bara tveir þingfundadagar eftir, en líkast til verða þeir nokkuð fleiri.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

➜ Þingflokksformenn um stöðuna
Helgi Hjörvar,
þingflokksformaður Samfylkingarinnar:
„Önnur umræða um fjárlög í fyrra stóð í sjö daga og ég
held að við séum ennþá langt frá því. Auðvitað væri betra
ef það væru færri ágreiningsatriði á milli stjórnar og
stjórnarandstöðu í þessu. Hins vegar er eðlilegt að menn
taki sér tíma til að fara yfir þær breytingartillögur sem
hafa komið fram á síðustu dögum.“

Róbert Marshall,
þingflokksformaður Bjartrar framtíðar:
„Við erum ekki í neinu málþófi enda enginn frá okkur á
mælendaskrá. Við tökum ekki þátt í svoleiðis pólitík. Við
höfum sett okkar áherslur á borðið og erum tilbúnir að
klára þessa vinnu. Við erum með breytingartillögu við
fjárlögin og þar kemur okkar pólitíska áhersla fram.“

Ragnheiður Ríkharðsdóttir,
þingflokksformaður sjálfstæðismanna:
„Stjórnarandstaðan er bara að nýta sér sinn rétt samkvæmt þingsköpum og ég geri ekki athugasemdir við það.
Þeir munu nýta sér þennan rétt þangað til formenn hafa
komist að samkomulagi um þinglok. Þannig hefur þetta
alltaf verið.“

Sigrún Magnúsdóttir,
þingflokksformaður framsóknarmanna :
„Ég tel að það sé hægt að klára mikilvægustu málin fyrir
jól þannig að ekki þurfi að funda á milli jóla og nýárs. Það
er ekki mikill tími til stefnu en ég er bjartsýn á að þetta
takist.“

Birgitta Jónsdóttir,
þingflokksformaður Pírata:
„Þetta er hefð sem hefur verið í gangi alltof lengi.
Þingheimur er að afgreiða mörg mikilvæg mál á alltof
skömmum tíma. Stundum þarf tíma til að ræða hlutina
betur. Þar að auki hafa mál verið að koma inn seinna en
venjulega.“
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NAUÐUNGARVISTANIR GEÐSJÚKRA
➜ Engin gögn til um sjálfræðissviptingar

2

3

4
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➜ Mannúðlegri meðferð á Íslandi

María Einisdóttir, framkvæmdastjóri geðsviðs Landspítalans, segir sjúkrahúsið
hafi leitað eftir upplýsingum um sjálfræðissviptingar á síðasta ári en ekki
fengið, „Hjá innanríkisráðuneytinu fengust þær upplýsingar að ekki væri hægt
að nálgast upplýsingar um fjölda sjálfræðissviptinga, þar sem þær liggi hjá
dómstólum landsins og mikil vinna væri fólgin í því að safna þeim saman,“
segir hún.
Sjálfræðissvipting er meðal annars framkvæmd þegar nauðungarvistun
lýkur, en talið er að sjúklingur þurfi á lengri innlögn að halda. Málið fer fyrir
dómstóla, en þeir sem geta krafist þess að einstaklingur sé sviptur sjálfræði eru
MARÍA
aðstandendur, lögráðamaður, félagsmálastofnun eða jafnvel innanríkisráðherra.
EINISDÓTTIR
Sjálfræðissvipting er aldrei styttri en sex mánuðir en getur verið ótímabundin.
Allir sem leggjast inn á öryggisdeild geðsviðs Landspítalans eru sjálfræðissviptir. Mun fleiri missa þó
sjálfræði sitt og þeir þurfa ekki nauðsynlega að liggja á sjúkrahúsi. Ástæða sjálfræðissviptingar er ekki
alltaf geðsjúkdómur, stundum missir fólk sjálfræði vegna ellisljóleika, vanþroska eða annars heilsubrests. Þeir sem missa sjálfræði sitt eiga það allir sameiginlegt að geta ekki neitað læknismeðferð.

Á Íslandi er löng hefð fyrir því að beita ekki geðsjúka nauðung. Árið 1934
voru allar spennitreyjur á Kleppi brenndar á báli og beltum hent. Það var
nýr yfirmaður stofnunarinnar, Helgi Tómasson geðlæknir, sem stóð fyrir því.
Þetta kemur fram í bók Óttars Guðmundssonar, Kleppur í 100 ár.
„Svo virðist vera að honum hafi ofboðið meðferðin á geðsjúkum og ákveðið að betra væri að nota ekki þessa nauðungaraðferðir. Þetta íslenska dæmi
er einstakt í sinni röð og það voru mjög fáir í Evrópu sem gerðu þetta,“ segir
Óttar. Svo virðist sem að Helgi hafi treyst því að betra væri að halda fólki
niðri með handafli, heldur en að nota spennutreyjur. „Það var samt mjög
ÓTTAR
GUÐMUNDSSON líflegt þarna. Margt brotið og rifið á deildunum, en Helgi vildi samt sem áður
hafa þetta með þessum hætti. Kleppur var því mun mannúðlegri stofnun
heldur en almennt gerðist í Evrópu.“ Óttar segir það mögulega ástæðu þess að fólk samþykkti
að leggjast sjálfviljugt á geðsjúkrahús. Þegar Helgi Tómasson hætti störfum árið 1959, tók sonur
hans, Tómas Helgason, við og viðhélt sömu hefð. Óttar segir mikinn mun að starfa á geðdeildum
erlendis, þar sem jafnvel eru sérstök herbergi til að belta fólk niður. Það þekkist ekki á Íslandi.

Lægsta hlutfall nauðungarvistana
á Norðurlöndunum er hér á landi
Nauðungarvistanir eru hlutfallslega fæstar á Íslandi miðað við Norðurlöndin. Ástæðurnar eru ekki kunnar en tengjast meðal annars smæð
samfélagsins. Aðgangi að upplýsingum um fjölda nauðungarvistana og sjálfræðissviptingar er aftur á móti mjög ábótavant.
Eva
Bjarnadóttir
eva@frettabladid.is

N

auðungarvistanir eru
hlutfallslega fæstar á Íslandi miðað
við Norðurlöndin,
samkvæmt upplýsingum frá Landspítalanum. Ástæðan fyrir lágu hlutfalli nauðungarvistana er ekki
þekkt, en talið er að meðal annars smæð samfélagsins hafi áhrif
og að aðrar hefðir hafi skapast í
umönnun geðsjúkra hér á landi.
Hvergi er þó haldið skipulega
utan um upplýsingar um heildarfjölda nauðungarvistana eða sjálfræðissviptinga á Íslandi. Nefndir
Sameinuðu þjóðanna hafa ítrekað
kvartað undan skorti á opinberum
tölulegum gögnum á Íslandi
samkvæmt framkvæmdastýru
Mannréttindaskrifstofu Íslands.
Áreiðanlegar upplýsingar eru
mikilvægar fyrir eftirlit og mannréttindavernd.
Landspítalinn og innanríkisráðuneytið tóku saman gögn um
nauðungarvistanir fyrir umfjöllun Fréttablaðsins. Þær upplýsingar hafa ekki verið aðgengilegar almenningi áður. Þar kemur
fram að 48 klukkustunda nauðungarvistanir á þessu ári eru 167
talsins á Landspítalanum. Þá tók
innanríkisráðuneytið saman tölur
yfir tuttugu og eins dags nauðungarvistanir fyrir síðustu þrjú
ár, þar sem kemur fram aukning á árinu 2011. Þar sem ekki
eru til sambærilegar tölur fyrir
önnur ár, reynist erfitt að draga
haldbærar ályktanir af upplýsingunum. Engar upplýsingar eru
aðgengilegar um fjölda sjálfræðissviptinga.
Tölfræði ábótavant
„Það er ekki til nein heildstæð
tölfræði um nauðungarvistanir,“
segir Héðinn Unnsteinsson, sem
situr í varastjórn Geðhjálpar og
er fyrrverandi sérfræðingur á
geðheilbrigðissviði hjá Evrópuskrifstofu Alþjóðageðheilbrigðisstofnunarinnar. „Það er nauðsynlegt að halda betur utan um
grundvallarforsendur til að vita
hvar við stöndum, til dæmis um
48 klukkustunda vistanir en þar
er mikið vald falið læknum,“
bendir Héðinn á. „Í grunninn snúast nauðungarvistanir um frelsisskerðingu, en frelsið er það mikilvægasta sem við eigum. Inngripin
eru grundvölluð á skaðalögmáli
Johns Stewarts Mill, því að ekki
megi skerða frelsi fólks nema
af því stafi hætta, en hættumatið er hins vegar alltaf huglægt,“
segir hann og spyr hvernig eigi að
leggja mat á það hvort og hvenær
einstaklingur geti talist hættulegur sjálfum sér og öðrum.

„Það felst mikið vald í því að fá
að leggja það mat og því má ekki
gleyma að nauðungarvistun er
mjög alvarlegt inngrip í líf hverrar manneskju.“ Hann segir málið
því að stórum hluta snúast um siðferðilegar grundvallarspurningar
og því þurfi upplýsingar um tíðni
og eðli nauðungarvistana að vera
aðgengilegar.
Fjöldi aðstandenda
Héðinn segir jafnframt vanta
tölfræði yfir það hverjir beiðist
tuttugu og eins dags nauðungarvistunar. „Líklega eru það í langflestum tilvikum aðstandendur, en við vitum það ekki fyrir
víst,“ segir hann. „Það þarf að
ýta undir aukna aðkomu velferðarþjónustunnar og þar með takmarka ábyrgð nánustu ættingja.
Ef ábyrgðin liggur á fjölskyldunni getur það vakið mikla reiði
og vanmáttartilfinningu og til
að takmarka mögulega lífsgæðaskerðingu notenda og aðstandenda þarf að breyta þessu,“ segir
hann. Í umfjöllun Fréttablaðsins hefur komið fram að fagfólk
og aðstandendur gagnrýni fyrirkomulag við nauðungarvistanir,
þar sem aðstandendur eru látnir
skrifa undir beiðni um nauðungarvistun. Forsvarsmenn Landspítalans hafa sagt að velferðarþjónustan taki það hlutverk oftar að
sér en áður.
Siðferðileg skylda
Í ársskýrslu Sjúkrahússins á Akureyri er að finna fullkomnustu upplýsingarnar um fjölda og hlutfall
nauðungarvistana, en þær eru einungis lítill hluti allra nauðungarvistana á Íslandi. Landspítalinn
gefur ekki út sambærilegar upplýsingar, en á þessu ári hófst í
fyrsta sinn skipuleg söfnun upplýsinga á fjölda 48 klukkustunda
nauðungarvistana. „Það eru bara
fagleg vinnubrögð að vera með
þessi gögn á hreinu og spurning
um gæðastjórnun. Aðrar þjóðir
gera þetta svo til þess að vera samanburðarhæf þurfum við að gera
þetta,“ segir María Einisdóttir,
framkvæmdastjóri geðsviðs Landspítalans. Hún segir engar lagalegar skyldur hvíla á sjúkrahúsinu að
safna upplýsingunum. Það sé bara
siðferðleg skylda okkar og fagleg
rök sem hvíli að baki.
Ófullkomin tækni
Ástæða þess að það hefur ekki
verið gert fyrr segir María helgast af tæknilegum örðugleikum
við að safna gögnum úr sjúkraskrám einstaklinga. Á síðasta ári
var upplýsingunum safnað handvirkt og kom þá í ljós að vanskráningar eru á nauðungarvistunum.
„Við vissum frá fyrri athugunum
að hlutfall nauðungarvistana væri
mjög lágt á Íslandi, en það kom í
ljós að það er ekki eins lágt og við

héldum,“ segir María, sem vonast til að nýtt kerfi verði komið í
gagnið árið 2014. Þá standi til að
safna upplýsingum með skipulegum hætti.
Lágt hlutfall nauðungarvistana
Hlutfall nauðungarvistana á
Íslandi er um fjögur prósent, samkvæmt upplýsingum frá Landspítalanum. Það er afar lágt hlutfall
miðað við hin Norðurlöndin, þar
sem hlutfall nauðungarvistana
er á bilinu tuttugu til þrjátíu prósent. Halldóra Jónsdóttir, yfirlæknir á geðsviði Landspítalans,
segir að ekki sé vitað með vissu
hvers vegna svo sé, en líklega er
skýringin margþætt: „Hér eru
til dæmis færri innflytjendur en
á hinum löndunum, en þeir eru
gjarnan minna tengdir inn í samfélagið og vita síður hvert á að leita
og veikjast þar af leiðandi meira,“
segir Halldóra og bendir jafnframt
á að fjölskyldan sé gjarnan dreifðari erlendis og fólk hafi þá síður
stuðning af henni. „Hér á Íslandi
er líka gott aðgengi að sjúkrahúsum og víða er ekki eins ströng löggjöf um nauðungarvistanir og hér
á Íslandi,“ segir Halldóra. Hún
segir að á Norðurlöndunum geti
læknar beitt fyrir sig rökum fyrir
nauðungarvistun, sem ekki myndi
ekki ganga að nota hér. „Hér er
kappkostað að fá fólk til að samþykkja sjálft innlögn.“
Menningarmunur
Héðinn segir ástæðuna geta
komið til vegna ólíkrar menningar og vinnulags sem þróast hafi
á Íslandi. „Það kemur fyrst upp í
hugann ákvörðun Helga Tómassonar árið 1933 um að banna notkun spennitreyja og belta. Hann
brenndi spennitreyjurnar og henti
beltunum, öllu nema einu sem mér
skilst að sé til sýnis á Alþingi,“
segir hann, og þar með hafi skapast hefð fyrir því að nota ekki þannig nauðung í umönnun geðsjúkra.
„Hér er frekar notast við ákveðna
tækni til að hefta fólk. En almennt
finnst mér menn vera viljugri til að
tala saman og ræða málin hér og
má það án efa tengja fámenninu að
einhverju leyti“ segir Héðinn.
Smæð samfélagsins
„Við búum líka í litlu samfélagi
þar sem enginn er óþekktur,“ segir
Héðinn. Hann segir því oft hægt
að komast hjá formlegri nauðungarvistun með því að kalla til nánustu aðstandendur sem komi til
hjálpar. „Félagslegar aðstæður
fólks eru hins vegar ekki öðru vísi
hér heldur en til dæmis á Norðurlöndunum þar sem nauðungarvistun er algengari. Það er því ekki
það sem útskýrir muninn. Frekar er það vinnulagið sem skapast
hefur hefð um og aukinn vilji til
samtals í smáu samfélagi,“ segir
hann.

Hlutfall nauðungarvistana* á
Norðurlöndunum árið 2005
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Nauðungarinnlagnir voru 3,7%
allra innlagna á
árabilinu
2003-2010
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*Hlutfall nauðungarvistana af öllum innlögnum á geðdeild.
Heimild: Health Statistics in the Nordic Countries 2005 og Geðsvið Landspítalans.

➜ Fjöldi nauðungarvistana á Landspítalanum
48 tíma
nauðungarvistun

21 dags
nauðungarvistun

Gögn frá 2013

Gögn frá 2011-2013

91

76

2013

88 mál það sem af er ári

103 mál

2012

Karlar

Konur

samtals 167 mál
Heimild: Geðsvið Landspítalans

2011

83 mál
Heimild: Innanríkisráðuneytið

Mikilvægt fyrir mannréttindavernd
„Ýmsar nefndir Sameinuðu þjóðanna, til dæmis Mannréttindanefndin, hafa gert athugasemdir við skort á tölfræði
á Íslandi,“ segir Margrét Steinarsdóttir, framkvæmdastýra
Mannréttindaskrifstofu Íslands. Hún segir opinber töluleg
gögn almennt mikilvæg svo hægt sé að fylgjast með málum
sem reyna á réttindi einstaklinga. „Í því ljósi er nauðsynlegt
að hafa tölfræðina um nauðungarvistanir og sjálfræðissviptingar á hreinu. Þær þurfa ekki að vera persónugreinanlegar, því það er nóg að til séu almennar upplýsingar,“ segir
MARGRÉT
STEINARSDÓTTIR Margrét og ítrekar að allt eftirlit með því að réttindi fólks
séu virt verði erfiðara ef skortir upplýsingar.
„Í lýðræðissamfélagi er nauðsynlegt að til séu aðilar sem hafa það hlutverk að
veita stjórnvöldum aðhald. Það gera til dæmis frjáls félagasamtök og Mannréttindaskrifstofa Íslands, en þau verða að hafa eitthvað til að byggja á,“ segir Margrét. Hún segir jafnframt að þótt athygli skrifstofunnar sé vakin á réttindabrotum sé erfitt að ná utan um vandann nema með aðgangi að góðum almennum
upplýsingum. Stundum sé ekki um að ræða einbeitt brot gegn einstaklingum,
heldur kerfisvillur sem leiði til brota án sérstaks vilja. Það gerist frekar ef skortur
er á yfirsýn, og ábyrgð ekki nægilega vel skilgreind. „Ef það er brotalöm í kerfinu
er hún falin ef vantar verkfærin til að greina hana,“ segir hún.
Dæmi um áhugaverðar upplýsingar sem komið hafa í ljós við vinnslu
fréttaskýringa Fréttablaðsins er munurinn á fjölda 48 klukkustunda nauðungarvistana á Sjúkrahúsinu á Akureyri og á Landspítalanum. Á Akureyri er slík
ráðstöfun ekki notuð nema í neyðartilfellum. Á Landspítalanum hafa hins vegar
167 einstaklingar verið nauðungarvistaðir í 48 klukkustundir á þessu ári. „Þetta
sýnir þörfina á að upplýsingar liggi fyrir, því þær kalla á spurningar og jafnvel
rannsóknir,“ segir Margrét. „Allt misræmi eða óeðlilegur fjöldi kallar á frekari athugun og ef við erum með eitthvað í höndunum er hægt að kalla eftir svörum.“
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Undarleg vinnubrögð við samningu lagafrumvarps:

Veikburða
stjórnsýsla

S

etning laga um endurnýjanlegt eldsneyti í samgöngum
er að mörgu leyti undarlegt mál. Ákvæði um að ákveðið
hlutfall af eldsneytinu sem við kaupum á benzínstöðvum
verði að vera lífdísill, metanól eða eitthvað svipað taka
gildi um áramót.
Tilgangurinn er góður; að
minnka notkun jarðefnaeldsneytis og draga úr útblæstri
gróðurhúsalofttegunda. Lögin
eru hins vegar sett með tilvísan
Ólafur Þ.
til Evróputilskipunar sem Ísland
Stephensen
hefur sex ára frest til viðbótar
til að uppfylla. Fulltrúar olíuolafur@frettabladid.is
félaganna hafa kvartað undan
skömmum aðlögunartíma og kostnaði og fyrirhöfn sem honum
fylgir. Nú hefur atvinnuveganefnd Alþingis lagt fram frumvarp
sem kveður á um að beðið verði fram á seinni hluta næsta árs
með að beita sektarákvæðum ef fyrirtækin verða ekki tilbúin.
Asinn við að koma löggjöfinni á virðist tilkominn vegna ákafa
innlendra framleiðenda endurnýjanlegs eldsneytis að koma vöru
sinni á innanlandsmarkað. Fyrir stuttu sagði Fréttablaðið frá því
að uppruni málsins hefði verið sá að Carbon Recycling International, íslenzkt fyrirtæki sem framleiðir metanól til íblöndunar
í benzín, hefði að eigin frumkvæði sent atvinnuvegaráðuneytinu
drög að lagafrumvarpi, sem síðan varð að lögunum umdeildu.
Atvinnuvegaráðuneytið hafnaði því að fyrirtækið hefði haft
mikil áhrif á löggjöfina og benti á að mikill munur væri á texta
skjalsins sem kom frá CRI og frumvarpsins, sem síðar var lagt
fram á Alþingi. Það er rétt, en greining sem Gunnar Helgi Kristinsson stjórnmálafræðiprófessor og Haukur Arnþórsson stjórnsýslufræðingur gerðu fyrir Fréttablaðið og sagt var frá í blaðinu
í gær, sýnir að frumvarpsdrögin sem ráðuneytið sendi frá sér
til vinnslu, áður en endanlegt frumvarp var lagt fram, voru að
þremur fjórðuhlutum samhljóða texta skjalsins frá CRI.
Gunnar Helgi sagði í Fréttablaðinu í gær að íslenzku ráðuneytin væru svo lítil og veikburða og undir margvíslegu álagi,
að þau væru berskjölduð fyrir þrýstingi hagsmunaaðila. Hann
segist ekki þekkja önnur dæmi um að fyrirtæki sem á hagsmuna
að gæta hafi beinlínis skrifað drög að lagafrumvarpi, það sé
„óvenjulegt og örugglega óheppilegt“.
Óhætt er að taka undir það. Lögin um endurnýjanlegt eldsneyti þjóna vissulega göfugum tilgangi og olíufyrirtækin
virðast ekkert hafa á móti þeim sem slíkum; fremur hversu
skammur tími gafst til að laga sig að löggjöfinni. En sú spurning vaknar að sjálfsögðu hvort dæmin geti verið fleiri og hvort
fyrirtæki eða hagsmunasamtök geti stokkið með þessum hætti
inn í stefnumótunarhlutverk ráðuneytanna án þess að þau fái í
raun rönd við reist.
Það er ástæða til að rifja upp að ein af ályktunum þingmannanefndarinnar sem fjallaði um rannsóknarskýrslu Alþingis var
að hún væri „áfellisdómur yfir íslenskri stjórnsýslu, verklagi
hennar og skorti á formfestu jafnt í ráðuneytum sem sjálfstæðum stofnunum sem undir ráðuneytin heyra.“ Sá lærdómur virðist
ekki hafa komizt fyllilega til skila, miðað við þau vinnubrögð sem
viðhöfð voru í þessu máli.
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Milliganga um leiðréttingu
Umræða var á þingi í gær þar sem
Birgir Ármannsson, formaður utanríkismálanefndar, var spurður út í orð
forsætisráðherra um að ESB hafi í raun
slitið aðildarviðræðum við Ísland með
því að skrúfa fyrir IPA-styrki hingað til
lands. Svar Birgis var kýrskýrt. „Íslensk
stjórnvöld hafa ekki slitið viðræðunum,“
og „auðvitað, eins og hv. þingmaður
veit, hefur heldur ekki verið um að
ræða slíka formlega ákvörðun af
hálfu Evrópusambandsins.“ Það er
ekkert nema jákvætt að stjórnarandstaðan geti haft milligöngu um að
stjórnarliðar leiðrétti misskilning hver annars.
Ískyggilegt sjálfstæði
Þorsteinn Sæmundsson,
samflokksmaður for-

Almar
Guðmundsson
framkvæmdastjóri
Félags atvinnurekenda

2. pinríevenrstlauninr!
kom

ískyggilegt ef þessi höfuðstofnun
efnahagsmála á Íslandi hefur ekki trú á
því að við getum lagt af verðtryggingu
og við séum dæmd til þess að vera
um ófyrirséða framtíð í klóm hennar.“
Það er gott að þingmenn eru á tánum
og láta sjálfstæðar stofnanir heyra
það þegar þær ganga ekki í takt við
stjórnvöld.

„The RÚV is on fire“
Páll Magnússon varpaði sprengju
í gær þegar hann sagði upp starfi
sínu sem útvarpsstjóri. Nú hefur
heyrst af því að frambærilegar konur hægra megin við hina pólitísku
miðju og með reynslu af
fjölmiðlum séu farnar að
uppfæra ferilskrárnar.
thorgils@frettabladid.is

Var þetta allt „og“ sumt?

GULLFALLEG OG
BRÁÐSKEMMTILEG SAGA!
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sætisráðherra, sté einnig í pontu og vék
orðum að þeirri fásinnu að Seðlabankinn hefði sett spurningarmerki við
skuldaleiðréttingartillögur stjórnarinnar
og einn af sérfræðingum bankans
segði að bann við verðtryggingu færi í
einhverjum tilvikum gegn hagsmunum
lántakenda.
„Ég spyr mig á hvaða vegferð þessi
banki er,“ sagði Þorsteinn. „Þetta
gerist í kjölfar þess að hann
lækkar ekki stýrivexti
annan mánuðinn í
röð. Ég velti fyrir mér
hvort þessi stofnun valdi
hlutverki sínu eða hvort
rétt sé að breyta
hlutverki hans
vegna þess að
mér finnst
satt að segja
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FRÁ DEGI
TIL DAGS

Frumvarp um breytingar á tollalögum
er til umræðu á Alþingi núna og stefnir í
að það verði lögfest nú fyrir jól. Umrætt
frumvarp kemur ekki til af góðu. Það er
í raun önnur tilraun stjórnvalda til að
bregðast við aðfinnslum umboðsmanns
Alþingis varðandi úthlutun tollkvóta
vegna innflutnings á landbúnaðarafurðum.
En málið er ennþá stærra. Það snýst
fyrst og síðast um skuldbindingar
íslenska ríkisins gagnvart Alþjóðaviðskiptastofnuninni (WTO), möguleika til
tekjuöflunar fyrir ríkissjóð, lögmæti
gjaldtöku og rétt neytenda til aðgengis
að ódýrari matvöru. Efni frumvarpsins breytir engu um þá staðreynd að
íslenska ríkið uppfyllir ekki þjóðréttarlegar skyldur sínar og innheimtir
umtalsverð gjöld án þess að fyrir þeirri
gjaldheimtu sé fullnægjandi lagastoð.
Það er því mikilvægt að endurskoðun á
lögunum fari fram að vel ígrunduðu máli
og með hagsmuni almennings að leiðarljósi. Ennfremur má minna á að stjórnvöld vinna nú að einföldun regluverks en
umgjörð um tollvernd búvara þarf svo
sannarlega á því að halda að regluumgjörð sé einfölduð.
Við meðferð málsins tók atvinnuvega-

nefnd Alþingis það til meðferðar. Félag
atvinnurekenda benti á ofangreinda
meinbugi og í umsögn Samkeppniseftirlitsins sagði til dæmis: „Tollkvótar hafa
almennt í för með sér neikvæð áhrif á
samkeppni sem veldur bæði atvinnulífi
og neytendum tjóni.“ Þá beinir eftirlitið
því til nefndarinnar „að beita sér fyrir
því að horfið verði frá aðgangshindrunum sem almennt felast í tollkvótum á
innflutningi á búvörum“.
Aðfinnslurnar voru sem sagt afgerandi og flestar á einn veg. Þær kölluðu á
afgerandi afstöðu nefndarinnar og mikla
bragarbót á frumvarpinu. Undirritaður
fylltist því bjartsýni þegar breytingartillaga nefndarinnar við frumvarpið kom
fram. Bjartsýni fyrir hönd neytenda og
fyrir hönd borgara sem vilja að íslenska
ríkið standi við skuldbindingar sínar og
vandi lagasetningu. Nú skyldi láta hendur standa fram úr ermum. En sú gleði
varð skammvinn. Aðeins ein breyting
var gerð af nefndinni. Sú breyting var
af smærri gerðinni. Orðinu „og“ skyldi
bætt við eina setningu í frumvarpinu.
Annað skyldi standa óbreytt. Eftir allar
þessar ábendingar og augljósu galla.
Þrátt fyrir allt var breytingin eitt lítið
„og“. Það var og.
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Sjálfsmynd barna
Fjölmiðlar verða að
hefur forvarnargildi endurspegla samfélagið
Hvað er sjálfsmynd?
FORVARNIR
Sjálfsmynd er safn af
þeirri trú og þeim tilfinningum sem við höfum um
okkur sjálf. Hvernig við
sjáum og upplifum okkur
sjálf hefur áhrif á okkar
innri hvatningu, framkomu, hegðun og tilfinningalega líðan.
Kristín
Snorradóttir

➜ Börn læra það sem
fyrir þeim er haft. Ef
foreldri er neikvætt
og niðurbrjótandi í
eigin garð er það lærdómurinn sem barnið
nemur. Foreldrar eru
speglar barna sinna.
Vertu jákvæð fyrirmynd.

Þróun sjálfsmyndar
meðferðarráðgjaﬁ í
Sjálfsmynd byrjar að
Fjölskylduhúsi
þroskast hjá hverjum
sterka sjálfsmynd eiga mun auðog einum í frumbernsku og er
veldara með að standast hópað þroskast alla ævina. Erfðir
þrýsting á unglingsárum og því
og umhverfi hafa áhrif á þróun
geta þau sagt nei við óæskilegum
sjálfsmyndar og alltaf á æviáhrifum á líf sitt.
skeiðinu er hægt að styrkja
Barn með veika sjálfsmynd er
sjálfsmynd. Á unglingsárum
oft illa sett félagslega og fylgir
hefur félaga- og vinahópurinn
því hópnum þó um óæskilega
gríðarleg áhrif á þróun sjálfshegðun sé að ræða. Barn með
myndar þar sem unglingar máta
veika sjálfsmynd mátar sig við
sig meira við þann hóp sem þeir
þann hóp sem það finnur sér og
tilheyra fremur en foreldra og
hegðun þess fylgir hópnum hvort
systkini. Því er mjög mikilvægt
sem um æskilega hegðun eða
að byggja sterkan grunn áður en
óæskilega er að ræða.
unglingsárin koma en jafnframt
efla sjálfsmyndina á unglingsárHvað geta foreldrar gert til að
unum.
styðja við sjálfsmynd barna sinna?
Einnig er mikilvægt að bregðast við ef foreldrar eða aðrir sem
Gættu orða þinna, börn eru næm
að barninu koma sjá að barnið
á orð foreldra sinna, mikilvægt
hefur litla trú á eigin getu, því
er að hrósa börnum fyrir vel
fyrr sem farið er að styrkja veika
gerða vinnu en jafn mikilvægt
sjálfsmynd hjá barni því betra.
að hrósa fyrir átakið sem þau
lögðu á sig til að framkvæma. T.d
Sjálfsmynd sterk forvörn
ef eitthvað mistekst hjá barninu
Heilbrigð sjálfsmynd er sterkasta
að hrósa því fyrir að reyna, það
vopn hvers einstaklings til þess
byggir upp trú hjá barninu á að
að takast á við þær áskoranir sem
æfingin skapi meistarann.
lífið býður upp á.
Börn læra það sem fyrir þeim
Börn, sem líður vel í eigin
er haft. Ef foreldri er neikvætt
skinni, eiga auðveldara með að
og niðurbrjótandi í eigin garð
standast neikvæðan hópþrýsting,
er það lærdómurinn sem barnið
þau brosa oftar og njóta lífsins.
nemur. Foreldrar eru speglar
Þessi börn eru bjartsýn og hugsa
barna sinna. Vertu jákvæð fyrirí lausnum og hafa gaman af að
mynd.
leysa úr þeim verkefnum sem
Vertu með skýr en sanngjörn
fyrir þau eru lögð.
mörk, börn upplifa öryggi í mörkAftur á móti er algengt að
unum. Börn vita til hvers er ætlbörn með veika sjálfsmynd þrói
ast af þeim þegar mörk eru skýr,
með sér kvíða og reiðitilfinningóljós mörk valda þeim óöryggi og
ar. Börn sem hafa veika sjálfsjafnvel kvíða.
mynd líta oft á sig sem lítils virði
Gefðu barninu þínu tíma, talog upplifa að þau geti ekki gert
aðu við það og hlustaðu á það.
neitt rétt sem getur orðið þess
Börn vilja fá að hafa skoðun og
valdandi að þau verða döpur og
vilja að hlustað sé á þau. Það að
einangra sig. Þau segja gjarnan
hlusta á barn þitt þýðir ekki að
„ég get ekki“ þegar þeim eru rétt
þú segir endilega já en það eflir
verkefni. Gefast upp áður en þau
barnið í að nefna langanir sínar
reyna.
og læra að taka við svarinu hvort
Forvarnargildi heilbrigðrar
sem það er nei eða já. Útskýrðu
sjálfsmyndar er mjög mikið og
fyrir barninu þínu af hverju
hefur það sýnt sig að börn með
svarið er nei eða já.

Þann 5. nóvember sl. hófst JAFNRÉTTI
miðlum eða haldist í þeim.
formlega fjögurra ára
Hvað veldur getur verið
verkefni Félags kvenna í
margt og það þarf að skoða,
atvinnulífinu sem snýst
greina og taka þarf á því.
um að auka ásýnd kvenna
Það er alþekkt að ósýnilegí fjölmiðlum. Verkefnið
ar hindranir standa í veginhófst á því að Creditinfo
um. Þessu verða stjórnendtók saman tölur fyrir FKA
ur fjölmiðla að breyta því
mikið er í húfi fyrir samþar sem greining var gerð
félagið. Til eru mýmörg
á viðmælendum í ljósvaka- Þórdís Lóa
miðlum frá 1. febrúar 2009- Þórhallsdóttir
dæmi um að fyrirtæki hafa
30. ágúst 2013. Niðurstaðan formaður Félags
breytt fyrirtækjamenningu
var sláandi en virðist samt kvenna í atvinnumeð fjölbreytileika og jöfn
ekki hafa komið neinum á líﬁnu
tækifæri kynjanna að leiðóvart. Á þessu sannast eins
arljósi. Gott dæmi um það
og oft áður að staðreyndin er oft
er ráðgjafarfyrirtækið Deloitte sem
önnur en tilfinningin. Konur eru
kynnt var í Frjálsri verslun 5. tbl.
einn þriðji af viðmælendum ljós2012. Áhersla á að fjölga konum og
vakamiðlanna. Það sem verra er að
að halda þeim lengur varð til þess
sýnileiki kvenna hefir ekki breyst
að allsherjarbreytingar voru innleiddar sem skiluðu sér í mælanmikið frá 2005 samkvæmt sambærilegri könnun sem þá var gerð
legum mun á alþjóðavísu.
en þá mældust konur 24% viðmæl2. Fjölmiðlafólk þarf að eiga verkenda. Þetta eru 8 ár og þróunin er
efnið líka. Í erli dagsins þar sem allt
sama og engin. Það er greinilegt að
á að gerast á svipstundu getur verið
kominn er tími til að taka saman
erfitt að brjótast úr viðjum vanans
höndum og leggja áherslu á að fjölog hafa samband við nýja viðmælmiðlar endurspegli samfélagið.
endur. FKA hefur fengið gríðarlega
góð viðbrögð frá fjölmiðlafólki sem
En hverjir eru það sem verða að
vill breyta verklaginu. Til að koma
taka verkefnið til sín? Það eru:
til móts við þörfina á kvenkyns við1. Stjórnendur fjölmiðla. Konur
mælendum hefur FKA nú búið til
kerfi inni á www.FKA.is þar sem
hafa ekki í jöfnu hlutfalli við karlmenn komist í stjórnunarstörf í fjöleru 300 konur sem nú þegar segja

➜ Á þessu sannast eins og
oft áður að staðreyndin er oft
önnur en tilﬁnningin. Konur
eru einn þriðji af viðmælendum ljósvakamiðlanna.
já við fjölmiðla. Tengslanet er lykilorðið í þessu samhengi og þar munu
FKA og fjölmiðlar vinna saman.
3. Konur munu einnig taka verkefnið til sín. Orðræðan hefur lengi
verið sú að erfitt hafi verið að fá
konur til viðtals eða til þess að tjá
sig um málefni. FKA hefur unnið
að því að breyta þessu undanfarin
ár, en betur má ef duga skal. FKA
mun standa fyrir fundum, námskeiðum og öðrum viðburðum sem
vinna að því að þjálfa og efla konur
í atvinnulífi í að verða sýnilegar og
koma sér á framfæri.
Áhrif fjölmiðla eru mikil á allt
samfélagið og ábyrgð þeirra einnig.
FKA mun vinna að því í samstarfi
við fjölmiðla að á næstu 4 árum
breytist sú ásýnd sem birtist okkur
í dag í tölum Creditinfo. Meðal þess
sem FKA mun gera er að fylgja
eftir árlegum mælingum og fleira.
Áhugi og vilji til verka er samt lykilþáttur í að koma samfélagslegum
breytingum af stað. Við FKA-konur
erum klárar í slaginn.

Íslensk verslun biður um „bailout“
Í sjónvarpsfréttum RÚV VERSLUN
■ Þegar vörur eru pantaðmánudagskvöldið 16. desar af netinu þarf að borga
ember bar framkvæmdasendingarkostnað, tolla og
stjóri Samtaka verslunar
íslenskan virðisaukaskatt
og þjónustu sig aumlega
eins og dæmið hér fyrir
vegna dræmrar jólasölu á
neðan sýnir.
fatnaði. Taldi hann þrjár
ástæður fyrir samdrætti
■ 10.000 króna vara pöntí fatasölu: Verslunarferðuð frá Kína
ir Íslendinga til útlanda, Sigurður Pálmi
■ 1.000 króna sendingarofurtolla og aukna net- Sigurbjörnsson
kostnaður
verslun við útlönd.
kaupmaður í Sports ■ 15% tollur: 2.650 krónur
Þegar íslenskir neytend- Direct
■ 25,5% virðisaukaskattur hlusta á slík harmakvein
ur: 3.226 krónur
■ Verð komið heim: 15.876 krónur
er gott að hafa eftirfarandi atriði
í huga:
■ Tollar og vörugjöld á fatnaði hafa
Að kenna verslunarferðum til
nánast ekkert breyst undanfarin ár
útlanda um minni jólasölu er frekog eru á milli 10-15% á innfluttum
ar langsótt. Íslendingar hafa alltfatnaði frá ríkjum sem eru utan
af verið öflugir í verslunarferðum
EES og eru ekki með fríverslunarog ekki kvörtuðu kaupmenn fyrir
samning við Ísland.
hrun, þegar dollarinn var á 60
■ Virðisaukaskattur hefur hækkað
krónur. Vissulega eru vörugjöld og
um eitt prósentustig frá 2008 – það
virðisaukaskattur há á Íslandi, en
er 1 krónu hækkun á hverjar 100
öll verslun býr við sama veruleika,
krónur.
sama hvort varan er keypt í Lind-

um eða á Amazon.com eins og ofangreint dæmi sýnir og því myndi
lækkun á vörugjöldum og tollum
ekkert nýtast íslenskum kaupmönnum umfram erlenda netkaupmenn.
Það liggur fyrir að íslensk verslun er óhagkvæm, hún kaupir inn
á háu verði vegna smæðar og fjarlægðar við meginlandið og hefur
offjárfest gríðarlega í verslunarhúsnæði. Íslensk verslun notar til
dæmis tæplega þrisvar sinnum
meira verslunarhúsnæði en breskir kollegar. Og fjármagnið til að
borga eitt hæsta leiguverð í Evrópu kemur beint úr vasa neytenda.
Íslensk verslun er mjög ósveigjanleg og hefur fá svör til að mæta
nýrri samkeppni sem birtist á netinu. En í stað þess að skoða sjálfa
sig og leita nýrra leiða til að lækka
verð og mæta þessari samkeppni
er farið í fjölmiðla og ríkið grátbeðið um að skera verslanir úr
snörunni og „auka samkeppnishæfni þeirra“.

www.volkswagen.is

Volkswagen atvinnubílar

Einstakt
tækifæri

Til afgreiðslu strax
Takmarkað magn

Nú í desember gefst einstakt tækifæri til að
kaupa sýningar- og reynsluakstursbíla
hjá VW atvinnubílum á góðum kjörum.
Kynntu þér málið hjá
sölufulltrúum okkar
á Laugavegi 174.
Atvinnubílar
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… virðingu fyrir manngildi … Hvers vegna er ungbarnadauði lægstur á Íslandi?
➜
MENNTUN
Í umræðum um skólamál bregður oft
Nú virðist gengið út frá því
fyrir hugtakinu skólastefna. Hvað er
að
aðeins
sé stigsmunur á störfeiginlega skólastefna? Er stefna í skólaum grunnskóla og framhaldsmálum viðhorf eða skoðun á því hver
séu innstu rök uppeldis- og fræðsluskóla en það er eðlismunur á
mála? Er skólastefna spurningin um
grunnmenntun og framhaldsfjármögnun og forgangsröðun verkefna
menntun, menntun fyrir líﬁð og
þegar kemur að byggingum og búnaði? Eða er skólastefna spurningin um
menntun fyrir tiltekin störf.
menntun og kjaramál kennara? Þá má Sturla
einnig spyrja hvort samkomulag geti
ólæsi og sameina þjóðarbrot. Sú samKristjánsson
ríkt um framkvæmdir og leiðir skólafélagsmynd sem skóp verkfærið var
sálar- og uppeldisstefnu, sem ekki tekur skýrt á forsend- fræðingur og Davis- órafjarri íslenskum veruleika og því
um og markmiðum?
vandséð að þess væri hér þörf.
ráðgjaﬁ
Hvað segja stjórnarskráin og grunnVið stofnum til skólahalds að
skólalögin um skyldur framkvæmdavaldsins
erlendri fyrirmynd, með verkfæri til þess ætlvið börn og unglinga, skólastefnu lýðveldisins?
uðu að leysa vanda sem ekki var til á Íslandi.
Í 76. grein stjórnarskrárinnar segir m.a.:
Má þá segja að íslenskt skyldunám sé grund„Öllum skal tryggður í lögum réttur til
vallað á misskilningi?
almennrar menntunar og fræðslu við sitt
Skyldunámi er ætlað
hæfi,“ og ennfremur: „Börnum skal tryggð í
að annast grunnmenntun þegnanna
lögum sú vernd og umönnun sem velferð þeirra
krefst.“ Í markmiðsgrein grunnskólalaga segir
Grunnmenntun opnar aðgengi að uppruna og
m.a.: „Starfshættir grunnskóla skulu mótast
menningu, fortíð og sögu. Grunnmenntun er
af umburðarlyndi og kærleika, kristinni arfuppeldisleg menntun og mótun fyrir lífið. Þetta
leifð íslenskrar menningar, jafnrétti, lýðræðishlutverk rækti íslenskt samfélag um aldir – án
legu samstarfi, ábyrgð, umhyggju, sáttfýsi og
barnaskóla.
virðingu fyrir manngildi. Þá skal grunnskólHvert varð þá hlutverk íslenska skylduinn leitast við að haga störfum sínum í sem
námsins? Annaðist íslenski skólinn þá í raun
fyllstu samræmi við stöðu og þarfir nemenda
einhvers konar framhaldsmenntun? Mótaðog stuðla að alhliða þroska, velferð og menntun
ist viðfangsefni skólans af tíðarandanum;
hvers og eins.“
atvinnuþróun, verkmenningu og auknum
Mér sýnist skólastefna stjórnarskrárinnar
tengslum og samskiptum við aðrar þjóðir? Opnog grunnskólalaganna ágætlega skýr, en framaði skólamenntunin aðgengi að áður óþekktum
kvæmd grunnskólalaganna aðeins í hóflegu
störfum?
samræmi við þá ágætu stefnu. Draumsýn
Er hér að finna meginskýringuna á því að
þessara lagatexta virðist enn töluvert undan
íslenska skólakerfið hefur aldrei viðurkennt
veruleika daglegs skólastarfs. Fyrirheitin,
eðlismun á grunnmenntun og framhaldsmenntsem birtust í vísindahyggju grunnskólalaga nr.
un?
63/1974, urðu að engu með lagabreytingunum
Nú virðist gengið út frá því að aðeins sé
um og eftir 1990. Ætla má að ákveðið stefnustigsmunur á störfum grunnskóla og framleysi í skipulagi sérfræðiþjónustu grunnskólhaldsskóla en það er eðlismunur á grunnanna valdi miklu um það hve fyrirheit og frammenntun og framhaldsmenntun, menntun fyrir
kvæmd virðast hafa fjarlægst hvort annað.
lífið og menntun fyrir tiltekin störf. Nauðsynlegt er að viðurkenna og virða þennan eðlisGrundvallað á misskilningi?
mun við skipan og þróun beggja skólastiga til
þess að ná sem bestum árangri í uppeldis– og
Skólinn, sem við flytjum inn frá öðrum þjóðmenntamálum þjóðarinnar.
um, er hannaður til þess að gæta barna, eyða

Í nýlegri skýrslu OECD kemur HEILBRIGÐIS➜ Kvenfélagið Hringurinn
fram að árið 2011 var ungbarna- MÁL
hefur lagt þar langmest af
dauði meðal OECD-landa lægstur
mörkum og hefur framlag
á Íslandi, þriðja árið í röð. Ungbarnadauði er skilgreindur sem
félagsins verið ómetanlegt.
dánartíðni barna á fyrsta aldursÁ það án efa stóran þátt
ári. Eins og gefur að skilja vekja
í þeim góða árangri sem
þessar staðreyndir athygli, bæði
hér á landi og erlendis, ekki síst
náðst hefur í meðferð
í ljósi þeirra efnahagsþrenginga
veikra nýbura og ungbarna
sem við höfum þurft að ganga í Þórður
hér á landi.
gegnum á undanförnum árum og Þórkelsson
leitt hafa til niðurskurðar í heil- yﬁrlæknir
brigðiskerfinu sem og á öðrum vökudeildar Barna- í nánum tengslum við fæðingardeildina, sem gerir okkur kleift
sviðum opinberrar þjónustu.
spítala Hringsins
Ástæður þessa góða árangurs
að sinna veikum nýfæddum börneru margar. Ber þar fyrst að nefna gott
um eins og best verður á kosið. Deildin er mönnuð vel þjálfuðu starfsfólki og
mæðraeftirlit og fæðingarþjónustu, sem
henni hefur haldist vel á sínu fólki. Séreru hornsteinninn að velferð hins nýfædda
barns. Ungbarnaeftirlit er með ágætum og
fræðingar í hinum ýmsu undirsérgreinum
það er undantekning að börn séu ekki bólubarnalækninga taka þátt í meðferð barna
sett gegn ungbarnasjúkdómum, sem voru
á Vökudeild eftir því sem þörf er á. Eins
aðaldánarorsök barna áður fyrr, en heyra
og gefur að skilja er góður tækjabúnaðnú að mestu leyti sögunni til. Ekki þarf
ur forsenda nútíma gjörgæslumeðferðar.
að fjölyrða um mikilvægi þess að mæðraDeildin er mjög vel tækjum búin og frá
og ungbarnaeftirlit sé ókeypis, einkum nú
upphafi hafa nánast öll tækjakaup verið
þegar almenningur hefur minna handa á
fjármögnuð með gjafafé frá félagasamtökmilli en oft áður. Um árabil hafa mæður
um og einstaklingum. Kvenfélagið Hringfarið heim með börn sín fljótlega eftir fæðurinn hefur lagt þar langmest af mörkum
og hefur framlag félagsins verið ómetaningu, yfirleitt innan sólarhrings ef þeim
legt. Á það án efa stóran þátt í þeim góða
heilsast vel. Til þess að slíkt fyrirkomulag
árangri sem náðst hefur í meðferð veikra
sé réttlætanlegt var á sínum tíma komið
nýbura og ungbarna hér á landi.
á heimaþjónustu ljósmæðra sem fylgjast
með móður og barni daglega fyrstu dagÁ tímum efnahagsþrenginga er mikilana, auk þess sem barnið kemur í skoðvægt að standa vörð um heilbrigðiskerfun hjá lækni á fimmta degi. Þetta fyririð, sem og aðrar grunnstoðir samfélagskomulag hefur gefist vel og er það árvekni
ins. Annars er hætta á að fljótt halli undan
þeirra að þakka að mörg börn með alvarfæti og að við töpum þeim góða árangri
sem náðst hefur á hinum ýmsu sviðum
leg veikindi á byrjunarstigi hafa verið lögð
heilbrigðisþjónustunnar. Þá getur tekið
tímanlega á sjúkrahús til meðferðar.
langan tíma að byggja aftur upp það sem
Fjármögnuð af gjafafé
tapast hefur. Því er brýnt að ekki verði
Vökudeild Barnaspítala Hringsins er
gengið lengra í niðurskurði í heilbrigðisnýbura- og ungbarnagjörgæsludeild, sú
kerfinu og að tryggt sé að hér verði áfram
eina sinnar tegundar hér á landi. Hún er
boðið upp á góða heilbrigðisþjónustu öllum
í nýjum húsakynnum Barnaspítalans og
til handa.

Veldu notaðan Kia
með lengri ábyrgð
6,5 ár
eftir af
ábyrgð

6,5 ár
eftir af
ábyrgð

Kia Rio LX 1,4
Árg. 2013, ekinn 24 þús. km,
dísil, 90 hö., beinskiptur,
eyðsla 4,1 l/100.* Grænn bíll.

Kia Sportage EX 4wd
Árg. 2013, ekinn 31 þús. km,
dísil, 136 hö., sjálfskiptur,
eyðsla 6,9 l/100.*

Verð: 2.450.000 kr.

Verð: 5.790.000 kr.

Greiðsla á mánuði

Greiðsla á mánuði

19.900 kr.

39.900 kr.

M.v. 53% innborgun og 84 mán. óverðtryggt
lán á 9,7% vöxtum. Árleg hlutfallstala
kostnaðar: 12,53%.

M.v. 60% innborgun og 84 mán. óverðtryggt
lán á 9,7% vöxtum. Árleg hlutfallstala
kostnaðar: 11,94%.

5,5 ár
eftir af
ábyrgð

5,5 ár
eftir af
ábyrgð

6,5 ár
eftir af
ábyrgð

+ 9 Ì 7$  + Ô 6 , é  6 Ì $  ²        

Gott
eintak

Kia Sorento EX Luxury

Kia Sportage EX 4wd

Kia Sorento EX Classic 4wd

Kia cee‘d Sportswagon LX 1,4

Árg. 2006, ekinn 111 þús. km,
dísil, 140 hö., sjálfskiptur,
eyðsla 8,4 l/100.*

Árg. 2012, ekinn 33 þús. km,
dísil, 136 hö., beinskiptur,
eyðsla 5,7 l/100.*

Árg. 2012, ekinn 40 þús. km,
dísil, 197 hö., sjálfskiptur,
eyðsla 7,4 l/100.*

Árg. 2013, ekinn 22 þús. km,
dísil, 90 hö., beinskiptur,
eyðsla 4,4 l/100.* Grænn bíll.

Verð: 2.750.000 kr.

Verð: 4.950.000 kr.

Verð: 5.950.000 kr.

Verð: 3.290.000 kr.
* Skv. uppgefnum meðaleyðslutölum frá framleiðanda.

NOTAÐIR BÍLAR

Kletthálsi 2 · 110 Reykjavík · Sími 590 2160 · www.notadir.is

Opið virka daga kl. 10-18

Ávallt velkomin í
ORMSSON-BT!

5LVD~UYDODIIORWWXPUDIW
X-HM11-K

Hljómtækjastæða

X-HM30V-K

Hljómtækjastæða

Verð: 34.900

Verð: 59.900

Tilboðsverð: 29.900

Tilboðsverð: 49.900

XW-BTS3

Blutooth hjómtæki

X-SM00

XW-BTS1

DCS-222K

iPod vagga

DVD-Heimabíókerfi
5.1 rása

Verð: 49.900

Verð: 22.500

Verð: 39.900 kr.

Tilboðsverð: 39.900

Tilboðsverð: 16.900

SE-MJ721

Heyrnartól

NMXP
NMXPiJyéXYHUéL
i

SE-MJ751

XC-P01K/LR

Mögnuð
j
hljómtæki

Heyrnartól

m/ iPod-iPhone dokku

Bluetooth hátalarar

VSX-423-S

Heimabíómagnari

Verð: 33.900

Tilboðsverð: 26.900

Verð: 9.900

Verð: 18.900

BDP-160-S

Verð: 159.800

Verð: 44.900

C-607

DV-2240

S-628
RX-18e

3D-Blu-ray spilari

Verð: 44.900

Verð: 12.900

CLR42e

Vekjarar

Útvarp

DVD spilari

Verð: 139.800

CL10BK/WH

Vekjarar

Verð: 134.900

Verð: 7.900

B40e RD

Ferðatæki

B3e bk /rd

Ferðatæki

NÝTT
Verð: 3.990

Verð: 2.990

Verð: 18.900

Verð: 11.900

Verð: 26.900

LEIKJAÚRVAL!!

Verð: 11.500

Verð:
ð 11.500

Verð: 7.990

Verð: 8.990

V rð:
Ve
ð 69
.9
900
0
Verð:
69.900

Verð: 39.900

Verð: 9.450

Stjörnusjónauki
Travelscope 70

Úrval af
frábærum
sjónaukum

j
DJ stjórnborð

TASKA
FYLGIR
Verð:16.900

SSportmyndavél
portmyndavél
Verð frá: 3.990

Verð:39.999

Verð:39.999
Verð:39 999

FFerrarii Red
R d Legent
L
PS3/PC stýri

Verð:13.999

OPIÐ
ALLA DAGA
TIL JÓLA
TIL KL.22:00
SKEIFUNNI 11 · SÍMAR: 530·2800 / 550·4444 · ormsson.is & bt.is
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Gottskálk Gizurarson
sérfræðingur í lyflækningum
og hjartasjúkdómum
opnar hinn 10. janúar n.k.
stofu í Læknasetrinu, Þönglabakka 1, 109 Reykjavík
- Tímapantanir í síma 535 7700 -

EKKI SKAFA
SKÍTINN
Rain-X verndar bílinn gegn frosti og tjöru
Rain-X sparar tíma við að skafa
Hreinn bíll eyðir allt að 7% minna eldsneyti

Við erum á sex stöðum á höfuðborgarsvæðinu
www.lodur.is - Sími 544 4540

Að dæma börn til dauða
Orð okkar og gerðir lýsa ÞRÓUNARAÐ- góðmennska að skera
STOÐ
niður framlög til þróinnra manni. Þannig
unarmála. Það er ekki
hefur Jón Kalman Stefleiðin að betri heimi. Það
ánsson rithöfundur grein
er eitthvað allt annað.
sína í Fréttablaðinu
Það er eiginlega andþann 11. desember síðstæða þess, það er kuldi
astliðinn. Hann er ósamsem er hugsanlega annað
mála Bjarna Benediktsorð yfir grimmd; það
syni fjármálaráðherra
er háskalegur skortur á
hvað varðar framlög
sæmdartilfinningu.“
Íslands til þróunarmála Hlynur
Áskelsson
og kemur því skýrt til
Hvernig Jón Kalman
skila.
kennari
stillir upp orðum sínum
Innlegg hans í
og horfir á heiminn er eitthvað
umræðuna um þróunaraðstoð
sem hann vegur og metur sjálfeinkennist af mjög hvössum
ur. En þessi nálgun á þróunarspurningum sem og fullyrðingaðstoð er svo órafjarri þeirri
um. Drepum niður í grein Jóns:
sem erlendir sérfræðingar, sem
láta sig málið varða, halda á
Spurning 1: „Að dæma börn til
lofti.
dauða í Afríku svo heilbrigðisEinn af þeim er George Ayitkerfið hér á Íslandi fái meiri
tey en hann er hagfræðiprófjármuni; er það virkilega
fessor ættaður frá Ghana og er
svona sem Bjarni Benediktsson
ófeiminn við að viðra skoðanir
horfir á heiminn?“
sínar á stjórnmálum í Afríku.
Honum hefur orðið tíðrætt um
Spurning 2: „Geta þeir [þingþróunaraðstoð Afríku til handa
menn stjórnarflokkanna] samþar sem hann líkir álfunni við
þykkt tillögu Bjarna Benediktsbetlara sem réttir fram götótta
sonar, farið síðan heim, horft
skál og þiggur ölmusu. Götin
kinnroðalaust í augu barna
í skálinni eru orsök spillingar
sinna – vitandi það að þeir hafi
sem kostað hafa þessa fátæku
verið að samþykkja ef ekki
heimsálfu milljarða á milljdauðadóm yfir börnum í fjararða ofan í glötuðu fé. George
lægum löndum, þá þverrandi
Ayittey spyr: Hvert er formöguleika þeirra til að eignast
gangsatriðið? Á að laga lekann
mannsæmandi líf?“
eða halda áfram að hella í götótta skál? Hann leggur það til
Fullyrðing 1: „Það er sama
að laga lekann. Það sjái hvert
hvaða mælikvarða við notum:
grunnskólabarn í hendi sér.
ekkert getur réttlætt það að
Annað sé hrein vitleysa.
gjalda jáyrði sitt við þessum
Það er fróðlegt að kynna sér
niðurskurði.“
skoðanir heimamanna á þeirra
eigin vandamálum. Þeirra
Fullyrðing 2: „Og það er ekki

➜ Götin í skálinni eru

orsök spillingar sem
kostað hafa þessa fátæku
heimsálfu milljarða á
milljarða ofan í glötuðu
fé. George Ayittey spyr:
Hvert er forgangsatriðið?
Á að laga lekann eða halda
áfram að hella í götótta
skál? Hann leggur það til
að laga lekann. Það sjái
hvert grunnskólabarn í
hendi sér. Annað sé hrein
vitleysa.

sýn skarast oftar en ekki við
utanaðkomandi lausnir. Samtal þeirra og orðfæri er á tíðum
svo miklu málefnalegra, faglegra og gáfulegra heldur en
sú orðræða sem berst manni
til eyrna og augna hér á landi.
Getum við ekki vandað okkur
meira? Yrði okkur ekki sómi að
því? Orð okkar og gerðir lýsa
innri manni og því hvernig við
horfum á heiminn.
Í lokin vil ég benda á upplýsandi heimasíðu fyrir þá sem
vilja kynna sér hugmyndir um
þróunaraðstoð (http://www.
povertycure.org/). Þar leggur
málsmetandi fólk sem starfar í
eldlínunni lóð sitt á vogarskálarnar til að færa umræðuna um
fátækt til betri vegar. Svo er
George Ayittey flottur fyrirlesari og mikill hugsuður sem ég
mæli með að Jón Kalman Stefánsson og Bjarni Benediktsson
gúgli.

/DXJDUGDJLQQGHVHPEHUNHPXU~W
iUOHJXUiUDPyWDDQQiOO0DUNDåDULQV

'yPQHIQG0DUNDåDULQVPXQYHOMDYLåVNLSWDPDQQiUVLQVRJEH]WXYLåVNLSWLiUVLQV

 9LåW|ORJJUHLQDUWHQJGDUYDOLQXtEiåXPWLOYLNXP

)MDOODåYHUåXUXPXPGHLOGXVWXYLåVNLSWLiUVLQV
ÉEHUDQGLQçMLUVWMyUQHQGXUtI\ULUW

NMXPiiULQXRIO
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Öﬂugir samkeppnissjóðir eru nauðsynlegir fyrir nýsköpun
Fátt er þjóðfélaginu mikilvægara nú en að skapa hagnýta
þekkingu og skapa ný verðmæti.
Þekkingin sem ný fyrirtæki eru
byggð á er oftar en ekki afurð
vísindalegra framfara. Og þær
byggjast oftast á fyrirbæri sem
landinn heyrir lítið um, svokölluðum opinberum samkeppnissjóðum.
Samkeppnissjóðir styrkja
bæði grunnrannsóknir og
tækniþróun með hagnýtingu og
markaðssetningu að markmiði.
Fyrirkomulagið er þannig að vísindamenn og frumkvöðlar keppa
um fjármagn með því að senda
inn ítarlegar áætlanir, sem
metnar eru af fagfólki. Bestu
hugmyndirnar, aðferðirnar og
verkefnin fá styrki.
Grunnrannsóknir eru ákaflega
mikilvægar vegna þess að þær
skapa þekkingu sem er undirstaða hagnýtingar og annarra
framfara. Miklu skiptir að hagnýtingin er sjaldnast augljós í
upphafi. Með öðrum orðum, það
er oftast ófyrirsjáanlegt hvaða
grunnrannsóknir reynast stökkpallur fyrir hagnýtingu síðar
meir. Lítið dæmi eru rannsóknir á frostþoli í skordýrum, sem
síðar nýttust til að geyma líffæri
fyrir ígræðslu. Ekki síður mikilvæg afurð grunnrannsókna er
þjálfun fólks í að rannsaka og
leysa vandamál.
Með því að styðja við samkeppnissjóði og rannsóknarháskóla græðir Ísland á nokkra
vegu:

1

Vísindamenn okkar geta
uppgötvað nýjar staðreyndir eða lögmál, sem skipta
okkur og umheiminn máli.
Dæmi um þekkingu af þessu
tagi má nefna nýlegar rannsóknir á eldgosum, krabbameinum og lífríki hafsins.

2

Útskrifaðir nemendur með
vísindalegan skilning og
þjálfun geta tileinkað sér
nýjustu framfarir í heimi vísinda og tækni. Slíkt fólk er
forsenda þess að við getum
hagnýtt erlenda þekkingu,
heimfært hana upp á íslenskar
aðstæður og jafnvel betrumbætt.

3

Rannsóknarnám þjálfar
nýja kynslóð vísindamanna
sem getur tekist á við áskoranir framtíðar. Þær áskoranir
eru margar ófyrirsjáanlegar
og því nauðsynlegt að þjálfa
fólk í vísindalegum vinnubrögðum, sem er aðferð til að
takast á við opnar spurningar.

4

Í rannsóknarháskólum
kenna hæfustu einstaklingar landsins á hverju

Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is

bæði óleystum vandamálum
og nýjustu aðferðum, sem eru
kveikjan að nýjum lausnum og
mögulega fyrirtækjum.

RANNSÓKNIR

Arnar Pálsson

Pétur H. Petersen

erfðafræðingur og
dósent við HÍ

taugalíffræðingur
og dósent við HÍ

fræðasviði, sem hafa jafnan
lært við bestu háskóla erlendis. Íslenskir nemendur kynnast

Í fjárlagafrumvarpi sem nú
liggur fyrir Alþingi er fyrirhugaður margs konar niðurskurður í rannsóknum og nýsköpun,
sérstaklega á samkeppnissjóðum um tugi prósenta milli ára.
Áframhaldandi niðurskurður
er áætlaður næstu árin. Jafnvel
alvarlegra er þó að þrátt fyrir
að Íslendingar verji tiltölulega
háu hlutfalli landsframleiðslu í

rannsóknir (2,6%), þá setjum við
einungis 14% þess í samkeppnissjóði. Til samanburðar fara 30
– 40% rannsóknarpeninga norrænna skattborgara í samkeppnissjóði. Til að bæta gráu ofan á
svart hefur hlutfallslegt framlag
okkar til rannsókna lækkað um
8% frá 2009 öfugt t.d. við Finna
sem juku fjármagn til rannsókna og nýsköpunar í kreppunni fyrir aldamót. Finnar vissu
að samkeppnissjóðir eru besta
leiðin til að fjárfesta í rannsóknum og nýsköpun, líka á erfiðum
tímum.

➜ Grunnrannsóknir eru

ákaﬂega mikilvægar vegna
þess að þær skapa þekkingu
sem er undirstaða hagnýtingar og annarra framfara.
Miklu skiptir að hagnýtingin
er sjaldnast augljós í upphaﬁ.

Íslensk vísindi og nýsköpun
geta bætt efnahag og þjóðfélag
landsins ef við berum gæfu til
að verja (og stækka sem fyrst)
samkeppnissjóðina og styðja við
rannsóknarháskólana.
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Guðríður Símonardóttir deyr
Móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

GUÐRÍÐUR GÍSLADÓTTIR
Austurgerði 7, Kópavogi,

lést 14. desember 2013. Útförin fer fram frá
Kópavogskirkju föstudaginn 27. desember kl. 13.00.
Sólveig Jónasdóttir
Ósk Ásgeirsdóttir
Marinó Eggertsson
Gísli Hauksson
Ágústa Kristófersdóttir
Erna Hauksdóttir
Skúli Halldórsson
Valdís Hauksdóttir
Rúnar Ólafur Axelsson
barnabörn og barnabarnabörn.

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

SVEINN B. INGASON
Kvistavöllum 29, Hafnarfirði,

lést á Landspítalanum við Hringbraut
föstudaginn 13. desember. Útför fer fram frá
Hafnarfjarðarkirkju föstudaginn 20. desember kl. 15.00.
Birna Ólafsdóttir
María Þórunn Helgadóttir
Ævar Sveinsson
Íris Inga Sigurðardóttir
Ólafur Guðlaugsson
Hlynur Guðlaugsson

Gissur Kristjánsson
Berglind Þ. Steinarsdóttir
Mikael Jónsson
Aðalheiður Runólfsdóttir
Krístín S. Baldursdóttir

Móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

ANNA MARGRÉT GUÐJÓNSDÓTTIR
lést í Seljahlíð, Reykjavík, laugardaginn
14. desember. Útför verður auglýst síðar.
Guðjón Bjarki Sverrisson
Særún Þorláksdóttir
Heimir Þór Sverrisson
Sigríður Guðmundsdóttir
Guðlaugur Gylfi Sverrisson
Halla Unnur Helgadóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar,
tengdamóðir, amma og langamma,

VILBORG PEDERSEN
frá Þrastarhóli í Hörgársveit,

lést á heimili sínu þann 15. desember.
Jarðarför hennar verður auglýst síðar.
Börn og fjölskyldur þeirra.

Elskulegur faðir okkar,
tengdafaðir, afi og langafi,

DAVÍÐ GUÐMUNDSSON
Hæðargarði 33, Reykjavík,
áður bóndi í Miðdal, Kjós,

sem lést laugardaginn 7. desember verður
jarðsunginn frá Bústaðakirkju miðvikudaginn
18. desember kl. 13.00.
Fanney Þ. Davíðsdóttir
Hulda Þorsteinsdóttir
Kristín Davíðsdóttir
Guðbjörg Davíðsdóttir
Katrín Davíðsdóttir
Sigríður Davíðsdóttir
Guðmundur H. Davíðsson
Eiríkur Davíðsson
afabörn og langafabörn.

Guðríður Símonardóttir, stundum nefnd
Tyrkja-Gudda, lést á þessum degi, 84 ára
gömul. Hún var í hópi þeirra sem teknir
voru til fanga í Tyrkjaráninu 16. júlí 1627
en þá komu sjóræningjar frá Algeirsborg
til Vestmannaeyja á þremur skipum. Þeir
drápu 34 Eyjamenn og tóku 242 karla og
konur með sér.
Sjóræningjarnir dvöldu þrjá daga í Vestmannaeyjum. Ránið hófst 20. júní árið
1627 þegar ræningjarnir komu á skipi til
Grindavíkur og stóð til 19. júlí en þá héldu
ræningjarnir heim á leið eftir að hafa
numið á brott allt að 400 manns og myrt
40. Auk þess rændu þeir miklum fjármunum. Þeir hjuggu strandhögg í Grindavík, á
Austfjörðum og í Vestmannaeyjum.

Guðríður var húsmóðir í Vestmannaeyjum. Henni og syni hennar, Sölmundi,
var rænt og var hún seld í ánauð til
Algeirsborgar og dvaldist þar í níu ár.
Árið 1636 leysti Danakonungur þrjátíu
og sjö Íslendinga út og komust þrettán
þeirra heim og var Guðríður þeirra á
meðal. Sölmundur sonur hennar varð
eftir og hafði hann þá snúist til íslams.
Hópurinn sem leystur var út var sendur
til Kaupmannahafnar og fékk þar uppfræðslu í kristnum fræðum og upprifjun
á móðurmáli sínu. Hallgrímur Pétursson
sálmaskáld annaðist þá kennslu og felldu
hann og Guðríður hugi saman og giftust.
Þau fluttu til Íslands og bjuggu þar það
sem eftir var.

Nóg af skemmtilegum
tilsvörum og atvikum
Björn Jóhann Björnsson, blaðamaður á Morgunblaðinu, hefur tekið saman þriðju bókina
með yﬁrskriftinni Skagﬁrskar skemmtisögur. Undirtitill hennar er Enn meira fjör.
Björn, er endalaust hægt að segja
skemmtisögur af Skagfirðingum.
Eru þeir óþrjótandi uppspretta
fyndni og fjörs? er fyrsta spurning
til Björns Jóhanns blaðamanns sem
hefur tekið saman enn eina bókina
með skagfirskum skemmtisögum, þá
þriðju í röðinni. „Já, Skagafjörður er
víðfeðmt hérað og þar er af nógu að
taka af fyndnum tilsvörum og atvikum enda eru Skagfirðingar miklir
sögumenn,“ svarar hann.
Hvernig ferðu að því að safna
þessu efni? Ertu mikið fyrir norðan
eða er einhver þar á staðnum sem
sér um að punkta þær niður fyrir
þig? „Ég fer mikið norður og þar
er fullt af fólki tilbúið að segja mér
sögur. Alltaf bætist á listann og hann
er hvergi nærri tæmdur. Mig langar
til dæmis að gera konum betri skil.
Þær hafa dálítið legið óbættar hjá
garði. Það eru til margar skemmtilegar konur í Skagafirði og auðvitað
hefur ein og ein saga laumast með í
bækurnar, en betur má ef duga skal.
Einhvern veginn loða svona gamansögur frekar við karla. Oft er talað
um þær sem karlagrobb. Þannig er
sagnahefðin í okkar landi.“
Björn segir nýju bókina dálítið
blandaða. Hún geymi sögur af fólki
sem er sprelllifandi og líka eldri
sögur af persónum sem ekki eru
meðal okkar lengur. „Til dæmis eru
sögur af Marka-Leifa sem var hálfgerð þjóðsagnapersóna á sinni tíð,
sérstakur maður og fjárglöggur með
afbrigðum. Aðrar sögur eru af samtímafólki eins og Álftagerðisbræðrum og Fljótamenn eru með sérstakan
kafla. Þeir hafa alltaf verið sér á báti
og sumir halda að Fljótin tilheyri
ekki Skagafirðinum.“
Nú skiptist Skagafjörður í margar
sveitir, hvar dvelur þú þegar þú ert
fyrir norðan?
„Ég er bara á Króknum, mínum
gamla heimabæ. Mútta býr þar
ennþá og tengdafaðir minn, þannig að fjölskyldan getur skipt liði og
verið á tveimur heimilum.“
gun@frettabladid.is

BJÖRN JÓHANN „Skagfirðingar eru miklir sögumenn,“ segir hann og ætlar að halda áfram að

safna.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Úr bókinni
Í ferð kennara frá Sauðárkróki til danska vinabæjarins Köge var efnt til samkomu
eitt kvöldið. Meðal viðstaddra voru Ingibjörg Hafstað, kennari í Vík í Staðarhreppi,
og eiginmaður hennar, Sigurður. Eitthvað voru hinir íslensku gestir tregir til að
blanda geði við Danina í fyrstu, en Sigurður braut ísinn, var fljótlega kominn í
hrókasamræður við huggulega, danska kennslukonu.
Ingibjörg tók eftir þessu og undraðist samtalið mjög, þar sem hún vissi að Sigurður væri ótalandi á danska tungu. Þegar hann kom til baka var Ingibjörg forvitin
og spurði bónda sinn um hvað hann hefði verið að tala við þá dönsku. Sigurður
svaraði að bragði: „Ég var að segja henni frá nýju haugsugunni okkar!“
Í sömu Danmerkurferð var slegið á létta strengi að loknum gleðskap og skellti
Sigurður í Vík sér í nálæga innkaupakerru til að létta sér gönguna heim á hótel
og lét félaga sína ýta sér. Gekk ferðin vel þar til vinirnir gleymdu sér um stund
og misstu Sigurð af stað í kerrunni niður smá halla. Var kerran á leið út í síki við
eina götuna en til allrar lukku náðu félagar Sigurðar taki á henni áður en illa færi.
Sigurður lét sér hvergi bregða og sagði: „Þetta er allt í lagi strákar, það hafa nú fleiri
íslensk stórskáld drukknað í dönskum síkjum.“

Aðalsteinn Grímsson
Gunnar Rúnar Magnússon
Sigurður Ingi Geirsson
Gunnar Guðnason
Svanborg Anna Magnúsdóttir
Solveig Unnur Eysteinsdóttir

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

SONJA SIGRÚN NIKULÁSDÓTTIR
lést á heimili sínu að morgni 14. desember.
Útförin verður auglýst síðar.

Vegna stærðar blaðsins á morgun, fimmtudag,
verður Fréttablaðið prentað í tvennu lagi.
Frestur til að skila inn dánarauglýsingum í
ﬁmmtudagsblaðið færist því fram til kl. 13.30.

Pétur Guðmundsson
Sigrún Sæmundsdóttir
Steinar Már Gunnsteinsson
Ólöf Pétursdóttir
Eyþór T. Heiðberg
Alda Rose Cartwright
Pétur Már Guðmundsson
Eva Ýr Heiðberg
Hreiðar Þór Heiðberg
Máni Steinsson Cartwright
Urður Ylfa Pétursdóttir Cartwright

Ástkær sonur okkar, bróðir og barnabarn,

SÆVAR VILHELM SÖLVASON
lést 22. nóvember 2013.
Útför hans hefur farið fram.
Þökkum auðsýnda samúð.
Inga Hulda Sigurgeirsdóttir
Garðar Grétarsson
Sölvi Þór Sævarsson
Sigurgeir, Kolbrún Fjóla, Aníta Björg
Fjóla Oddný Sigurðardóttir
Björg Hulda Sölvadóttir
Sævar Vilhelm Bullock

STEBBI HILMARS Í SALNUM
Stefán Hilmarsson verður með jólatónleika í Salnum annað
kvöld kl. 20 og aftur á föstudags- og laugardagskvöld. Þar
verða flutt lög af plötunni Ein handa þér, í bland við sérvalin stemnings- og hátíðarlög. Auk þess verða flutt lög
af nýrri jólaplötu sem Stefán er með í smíðum.

HEILSUBÆTANDI
JÓLAGJÖF
TRI VERSLUN KYNNIR Verslunin TRI, Suðurlandsbraut 32, býður vörur fyrir
nánast allt til iðkunar á hlaupum, þríþraut og hjólreiðum. Tacx-æfingatækin
fyrir hjólreiðafólk eru heilsubætandi jólagjöf.

Þvottavél 12 kg Þurrkari
Taka 12 Kg · Hljóðlát
Stórt op > auðvelt að hlaða
Sparneytin amerísk tæki.
<
<Þvottvélin
tekur
heitt
h og kalt vatn

Amerísk
gæðavara

Afkastamikill
þurrkari >

DALVEGI 16c · 201 KÓPAVOGII
SÍMI 568 6411 · WWW.RAFVORUR.IS
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Friendtex
Friendte
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Pra
raxis.is
x is .is
Bonito ehf. | Friendtex | Faxafen 10 | 108 Reykjavík | Sími 568 2870
Opið mánudag - föstudag 11:00-18:00, lau. 21. des. kl. 11.00-18.00,
sun. 22. des. kl. 12.00-18.00

Jólagjöf

hestamannsins
Nýtt á Íslandi

Veljum íslenskt

Lax- karﬁ- hlýri
Ástund Austurveri
Háaleitisbraut 68
s 568 4240
www.astund.is
astund.hestar

R

óbert Pétursson, verslunarstjóri
TRI, segir að Tacx-æfingatækin
(e. trainer) séu góð til að viðhalda styrk og úthaldi yfir vetrarmánuðina. „Afturdekkið á reiðhjólinu er
fest á tækið á einfaldan hátt og síðan
er hægt að hjóla á meðan horft er á
sjónvarpið, hlustað á tónlist eða iPad
notaður. Æfingatækið er til í nokkrum
útfærslum eða flokkum. Þó að Tacx
sé hugsað fyrir bæði vana og óvana
hjólreiðamenn hefur það tíðkast á Íslandi vegna tíðarfars að þeir sem æfa
hjólreiðar taki sínar gæðaæfingar á
„trainerum“,“ útskýrir Róbert.
„Æfingatækið veitir gott viðnám. Á
ódýrustu gerðunum er lítið handfang
til að þyngja og svo eru gírarnir einnig
notaðir til að breyta álaginu. Í dýrustu
týpunni er tækið tengt við tölvu og þar
fær maður allar helstu upplýsingar um
æfinguna. Tækið býður einnig upp á
GPS-tengingu og sýndarveruleika, til
dæmis í New York. Þá breytist átakið
þegar farið er upp eða niður brekkur.
Hjólreiðamaðurinn þarf einungis að
skipta um gír eftir því sem við á og
tilfinningin er sú sama og að vera
úti að hjóla. Hann getur fylgst með
brennslu, púlsi, æfingaálagi og fleiru,“
segir Róbert enn fremur og bætir við
að þetta sé klárlega besta jólagjöf sem
áhugafólk um hjólreiðar geti fengið.
„Ekki bara fyrir keppnisfólk heldur alla
sem vilja hreyfa sig án þess að eiga á
hættu að slasast í hálku og snjó. Tækið
er mjög hljóðlátt og truflar ekki annað
heimilisfólk.“
Róbert segir að tækinu megi pakka
saman og koma auðveldlega fyrir hvar
sem er. „Ódýrasta tækið er á 45.990
krónur en til eru þrír mismunandi
flokkar. Nýjustu tegundina er hægt að
tengja við iPad en þá þarf ekkert að
gera annað en sækja appið til Tacx.

Þetta er með flottustu tækjum á markaðnum fyrir sportáhugafólk. Tækið er
framleitt í Hollandi en Tacx er leiðandi
í framleiðslu á vönduðum „trainerum“,“ segir Róbert.
Í versluninni á Suðurlandsbraut 32
er mikið úrval CUBE-reiðhjóla, aukahluta og fatnaðar fyrir alla sem hjóla,
hlaupa eða stunda þríþraut. Hægt er
að kynna sér úrvalið á heimasíðunni
www.tri.is.
Starfsmenn í TRI verslun stunda
eina eða allar þessar þrjár greinar og
geta því leiðbeint viðskiptavinum á
persónulegan og faglegan hátt. Síminn
hjá TRI er 571 8111.

HJÓLAÐ HEIMA
Róbert Pétursson sýnir
hér hvernig þetta frábæra tæki virkar heima
í stofu.
MYND/GVA

Frábær jólatilboð
á hjálmum
Lokaðir hjálmar,
opnanlegir kjálkahjámar
og motocrosshjálmar

Handsmíðuð beislasett með íslensku ﬁskiroði.

Borgartún 36
105 Reykjavík
(bakvið Cabin Hótel)

588 9747

www.vdo.is
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KRAFTDREKAR FYRIR FULLORÐNA
VETRARSPORT Íþrótta- og tölvukennarinn Geir Sverrisson nýtur þess að þjóta um heiðar landsins á snjóbretti sem hann knýr
áfram með öflugum kraftdreka. Læra þarf sportið undir verndarvæng þaulreyndra aðila og virða dyntótta hegðan vindsins.

S

njóbretti með kraftdrekum sameina
heillandi töfra vatna-, snjó- og vindsports. Maður nýtur frelsis í víðáttu
náttúrunnar um leið og maður glímir við
náttúruöflin og kemst jafn vítt og breitt
og á vélsleða,“ segir Geir sem kolféll fyrir
sportinu þegar vinur hans gaf honum
kraftdreka.
„Ég hafði alltaf verið iðinn í snjó- og
vindsporti þegar vinur minn sagðist hafa
fundið íþrótt sem hentaði mér fullkomlega. Mörgum kraftdrekum seinna er ég
orðinn forfallinn iðkandi og stunda þetta
helst tvisvar í viku þótt þessi góði vinur
minn hafi ekki farið með mér nema í eitt
einasta skipti,“ segir Geir og hlær.
Geir á litla og stóra kraftdreka sem
hann notar jafnt á skíðum, snjóbrettum og
svo sjóbrettum yfir sumartímann.
„Öryggis vegna er nauðsynlegt að sýna
skynsemi við notkun drekanna og velja
rétta stærð miðað við vindhraða. Þá
útilokar maður hættu á að lenda í uppstreymi og fara of hátt, en auðvitað gerir
maður sér leik að því að stökkva aðeins
upp af jörðinni til að komast í nokkurra
metra hæð og lenda í flugi sem getur orðið býsna langt,“ útskýrir Geir sem stundar
kraftdrekasportið mestmegnis á jafnsléttu
en í uppáhaldi eru Mosfellsheiði, Hellisheiði og svæðið að baki Bláfjalla.
„Það er hægt að ná yfir hundrað kílómetra hraða á kraftdrekum en sjálfur
hef ég mest mælt mig á sextíu kílómetra
hraða. Drekanum er stjórnað eins og seglskútu, þvert á vindinn, því þannig nær

KRAFTUR Geir segir byrjendur ekki fara á kraftdreka
ef vindhraði er meiri en 6 m/s.
MYND/ÚR EINKASAFNI

maður að haga seglum eftir vindi og stýra
drekanum til hægri, vinstri, upp í mót og
niður eftir þörfum,“ segir Geir en þeir félagar, hann og Hjörtur Eiríksson, eru með
þeim duglegri að stunda sportið.
„Kraftdrekasport er jaðaríþrótt og það
eru að hámarki tíu manns sem stunda
þetta hér á landi enn sem komið er. Það
tekur dálítinn tíma að læra réttu tökin en
það er ekki líkamlega erfitt og mikilvægast er að gæta fyllsta öryggis,“ segir Geir

FÓLK ER KYNNINGARBLAÐ sem býður auglýsendum að kynna vörur og þjónustu í formi
viðtala og umfjallana ásamt hefðbundnum auglýsingum. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega.

REYNSLUBOLTAR Geir Sverrisson og Hjörtur Eiríksson eru þaulreyndir í iðkun vetrarsports með kraftdrekum.
Þeir lýsa eftir góðu, íslensku orði yfir „power glide“-sportið.
MYND/STEFÁN

og tekur fram að vetrarsport með kraftdrekum sé fullorðinsíþrótt fyrir lögráða
einstaklinga.
„Allt þarf þetta að lærast undir verndarvæng þaulreyndra aðila þar sem kraftdrekar eru ekki alveg hættulausir en þó
ekki hættulegir ef farið er varlega. Maður
þarf alltaf að vera varkár, virða vindinn og
búast við hinu versta því aðstæður geta
breyst skyndilega, ellegar eykst hætta á
kæruleysismistökum. Það lærist fljótt að

lesa í veðrið og með réttri kunnáttu og
undirbúningi verður þetta öruggt og stórskemmtilegt vetrarsport.”
Þeim sem hafa áhuga á að prófa kraftdrekasport er velkomið að setja sig í samband við Geir og Hjört á Facebook undir
Kite Grúbban. Þá vill Geir benda á Kitetilkynningaskylduna (http://asp.internet.
is/kitesurf) þar sem finna má upplýsingar
um aðstæður og fróðleik og sjá hvert
■ thordis@365.is
menn hyggjast fara.

Útgefandi: 365 miðlar | Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal | Hönnun: Silja Ástþórsdóttir Sölumenn: Bryndís Hauksdóttir, bryndis@365.is,
s. 512 5434 Sverrir Birgir Sverrisson, sverrirbs@365.is, s. 512 5432 Kolbeinn Kolbeinsson, kolli@365.is, s. 512-5447
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180.00aður
sparmnánuðum

1. SIAM PARAGON Siam Paragon í Bangkok í Taílandi er ein
stærsta verslunarmiðstöð Asíu með fjölda verslana og kvikmyndahús með 15 sölum. Þar er einnig að finna Siam Ocean World sem
er neðansjávarsædýrasafn, listagallerí og óperuhús. Auk alls þessa
má finna í Siam Paragon keilusal og karaókí-miðstöð.

2. TIMES SQUARE Í NEW YORK
Times Square er á vegamótum á Manhattan í miðri New York
þar sem göturnar Broadway og 7. breiðstræti liggja saman.
Áberandi auglýsingaskjáir eru einkennismerki torgsins en auk
þess er hátíðin sem haldin er þar á gamlárskvöld heimsþekkt.

VINSÆLASTIR
Á INSTAGRAM
FERÐIR Instagram er vinsælt forrit meðal snjallsímaeiganda. Þar getur fólk
deilt lífi sínu í myndum. Nýlega gáfu forsvarsmenn Instagram upp þá tíu ferðamannastaði sem oftast er deilt í gegnum forritið.

á 36

3. DISNEYLAND Í KALIFORNÍU
Disneyland-skemmtigarðurinn í Kaliforníu
var opnaður árið 1955. Hann var hannaður undir leiðsögn Walts Disney sjálfs.

6. STAPLES CENTER-ÍÞRÓTTALEIKVANGURINN Í L.A.
Margnota íþróttahöll þar sem keppt er í körfubolta og íshokkí. Höllin er til dæmis
heimastöð körfuboltaliðanna Los Angeles Lakers og Los Angeles Clippers.

Enginn
binditími
fyrir internet og
heimasíma

Internet og heimasími fylgir
sjónvarpsáskrift í þrjú ár!

4. BELLAGIO FOUNTAINS Í LAS VEGAS
Gosbrunnarnir fyrir framan Bellagio-hótelið þykja tilkomumiklir. Vatnið dansar í
takt við tónlist og ljósasýningu. Sýningin
fer fram á hálftímafresti síðdegis en á
hverju korteri á kvöldin.

7. CENTRAL PARK Í NEW YORK
Central Park er almenningsgarður á miðri
Manhattan-eyju í New York-borg í Bandaríkjunum. Garðurinn var fyrst opnaður
1857. Hann er 341 hektari að stærð og var
skráður sem sögulegt bandarískt kennileiti árið 1966.

8. DODGER STADIUM Í LOS ANGELES
Íþróttaleikvangur þar sem spilaður er
hafnabolti. Dodger Stadium er heimavöllur Los Angeles Dodgers.

Sex frábærar sjónvarpsstöðvar
Með Skemmtipakkanum færðu aðgang að
sex frábærum stöðvum, aðgang að Tónlist.is
í þrjá mánuði og Stöð 2 Vild sem er eitt
öflugasta vildarkerfi landsins.

Internetið og heimasími
innifalið í 36 mánuði
Enginn binditími fyrir internet og heimasíma.
Tilboðið býðst aðeins til áramóta!
Kynntu þér tilboðin nánar í verslun
okkar í Skaftahlíð 24 eða í sölubás
okkar á jarðhæð Kringlunnar.
Þjónustuver 512 5100 | Nánar á 365.is

5. DISNEY WORLD Í FLÓRÍDA
Skemmtigarðurinn var opnaður í Flórída
árið 1971 og er mest sótti skemmtigarðurinn í Disneyland-keðjunni. Garðurinn var
hannaður af Walt Disney en hann lést
áður en bygging hans hófst.

9. SUVARNABHUMI-FLUGVÖLLURINN Í BANGKOK Í TAÍLANDI
Flugvöllurinn var hannaður af arkitektinum Helmut Jahn og byggður árið 2006.
Á vellinum er hæsti frístandandi flugturn
heims, 132 metra hár.

10. THE HIGH LINE Í NEW YORK
Einnar mílu langur göngustígur í miðri
New York-borg. Stígurinn er afar gróðursæll en hann var lagður á gömlum járnbrautarteinum.

ÖRYGGI BARNA

MIÐVIKUDAGUR 18. DESEMBER 2013

Kynningarblað TM, Atlas göngugreining, Herdís Storgaard og Samgöngustofa.

2

Öryggi barna

KYNNING − AUGLÝSING

MIÐVIKUDAGUR 18. DESEMBER 2013

Hvernig er barnið þitt tryggt?
Það getur verið flókið að átta sig á því hvernig börnin okkar eru tryggð og satt að segja mætti færa fyrir því rök að lausnir
tryggingarfélaga á því sviði væru ekki til að einfalda fólki lífið. Ragnheiði Agnarsdóttur, framkvæmdastjóra einstaklingsþjónustu og
samskipta hjá TM, langar þó að gera tilraun til að útskýra með einfölduðum hætti hvaða verndar börn geta notið hjá TM.

F

lestar íslenskar fjölskyldur eru með svokallaðar fjölskyldutryggingar. Hjá TM
heitir sú trygging Heimatrygging TM og geta viðskiptavinir
valið milli fjögurra þrepa þar sem
Heimatrygging TM4 er með víðtækustu verndina. Flestir okkar
viðskiptavina sem eiga börn velja
Heimatryggingu TM3 en hún
innifelur nokkra liði sem taka sérstaklega til barna.

Heimatrygging TM3 tekur
meðal annars á eftirtöldum
atburðum vegna barna:

• Slysatrygging í frítíma,
t.d. ef barn slasast í skóla eða
við íþróttaiðkun. Bætir þó ekki
slys sem 16 ára og eldri verða
fyrir við keppni og æfingar fyrir
keppni. Barnatrygging TM er
því mikilvæg börnum 16 ára og
eldri sem stunda keppnisíþróttir.
• Umönnunartrygging vegna
barna yngri en 15 ára við lengri
dvöl á sjúkrahúsi.
• Ábyrgðartrygging vegna tjóns
sem barn veldur öðrum og er
skaðabótaskylt samkvæmt
lögum. Tjón fæst einnig bætt í
þeim tilvikum þegar barn yngra
en 10 ára veldur öðrum tjóni
án þess að tjónið sé bótaskylt að
lögum.
•Áfallahjálp fyrir barnið ef það
lendir í tjónsatviki sem leiðir til
vanlíðunar eða ótta.
• Þjófnaður t.d. á fatnaði og
munum úr grunnskóla.
• Í Heimatryggingu fást
gleraugu barna bætt líkt og

annarra fjölskyldumeðlima.
Foreldrar sem eru sjúkdómatryggðir gera sér oft og tíðum ekki
grein fyrir því að börn þeirra eru
tryggð fyrir sömu sjúkdómum og
þeir í gegnum sjúkdómatryggingu foreldra. Fjárhæð tryggingar barnsins nemur helmingi af vátryggingarfjárhæð foreldris.
Sjúkdómatr ygging foreldra
tekur meðal annars til eftirtalinna sjúkdóma barna eða aðgerða
sem þau þurfa mögulega að undirgangast
• Krabbameins.
• Alvarlegra brunasára.
• Heilahimnubólgu af
völdum bakteríusýkingar.

Barnatrygging TM tryggir framtíðarhagsmuni barnsins
Á síðasta ári hóf TM sölu á nýrri
vernd, Barnatryggingu TM. Fyrir
aðeins 1.000 krónur á mánuði
veitir tryggingin góða fjárhagslega vernd vegna slysa eða sjúkdóma barna. Tryggingin gildir frá
3 mánaða aldri barns og allt þar
til viðkomandi nær 25 ára aldri.
Tryggja þarf barnið áður en það
nær 16 ára aldri.
• Barnatrygging TM auðveldar
foreldrum að annast
þau börn sem þurfa á langtímaumönnun að halda í kjölfar
slysa eða sjúkdóma.
• Barnatrygging TM er viðbótarvernd fyrir börn sem stunda
keppnisíþróttir og eru 16 ára
og eldri, enda falla þau utan
hefðbundinna fjölskyldutrygginga. Tryggingin veitir vernd til
18 ára aldurs vegna

keppnisíþrótta. Stundi börnin
keppnisíþróttir eftir þann
tíma þarf að tryggja þau
sérstaklega með sjúkraog slysatryggingu.

Reiknivél á vefnum
Það er mikilvægast að tryggja líf
og heilsu fjölskyldunnar og það er
oft og tíðum ódýrara en að tryggja
ökutæki. Hjón um þrítugt með
tvö börn gætu til að mynda verið
að greiða um 7.000 kr. á mánuði
fyrir víðtæka líf- og heilsuvernd.
Til þess að auðvelda fólki að skoða
hversu hagkvæmur kostur góðar
líf- og heilsutryggingar eru höfum
við útbúið reiknivél á vefnum sem
nálgast má á slóðinni www.bornogforeldrar.tm.is. Þar má einnig
sækja um líf- og heilsutryggingar
fyrir fjölskylduna. Að ganga frá lífog heilsuvernd fjölskyldunnar ætti
að vera forgangsmál allra.
Ragnheiður Agnarsdóttir

ALLAR NÁNARI UPPLÝSINGAR
MÁ NÁLGAST Á WWW.TM.IS

HEILDSTÆÐ VERND
TM býður foreldrum heildstæða
vernd fyrir börn þeirra í gegnum
Heimatryggingu TM, sjúkdómatryggingu og sérstaka barnatryggingu. Séu fjölskyldur með
þessar tryggingar njóta börnin
bestu verndar sem völ er á.

Ragnheiður Agnarsdóttir, framkvæmdastjóri einstaklingsþjónustu og samkskipta hjá
TM, útskýrir í greininni hvaða verndar börn geta notið hjá TM.

Hjón um þrítugt með tvö börn gætu til að
mynda verið að greiða um 7.000 kr. á mánuði
fyrir víðtæka líf- og heilsuvernd.

Flugeldar eru hættulegir
Aldrei er eins nauðsynlegt og fyrir áramótin að fylgjast með börnum og brýna fyrir þeim skaðsemi blysa og flugelda. Mörg alvarleg
brunaslys hafa orðið vegna þess að börn eru að fikta.

F

lugeldar og smádót fyrir
gamlárskvöld eru ekki leikföng, brýnir Landsbjörg,
stærsti seljandi flugelda, fyrir
foreldrum. Börn yngri en 16
ára fá ekki að kaupa flugelda.
Tólf ára og yngri mega ekki
kaupa neinar flugeldavörur,
ekki heldur þær sem notaðar eru innandyra.
Allir vita að ungir strákar eru afar spenntir fyrir
alls k yns áramótadóti.
Þess vegna þarf að fylgjast vel með þeim síðustu
daga ársins því að slysin gera
ekki boð á undan sér. Hlífðargleraugu eru fyrir alla þá
sem horfa á þegar skjóta á
upp flugeldum eða halda á
blysum og stjörnuljósum.
Þetta veit fólk en samt eru
árlega fréttir af alvarlegum augnskaða eða brunaslysum eftir áramót. Fólk
hefur einnig orðið fyrir
varanlegum hey rnarskaða af völdum f lugelda.

Útgefandi: 365 miðlar ehf.,

Flugelda og blys þarf
að geyma á öruggum,
þurrum stað þar sem
börn ná ekki til. Börn
eiga alltaf að vera
með fullorðnum í návist flugelda. Gott er
að vera með skinneða ullarhanska þegar
haldið er á blysi eða
stjörnuljósi.
A lvarleg ustu slysin verða vegna þess að
börn fikta við að búa til
sprengjur eða taka flugelda í sundur. Reynslan sýnir að flestir þeirra sem
verða fyrir slysum af völdum
flugelda og blysa eru drengir á
aldrinum 10-14 ára.
Ef eitthvert flugeldadót verður eftir, sem ekki hefur verið
notað um áramót eða á síðasta
degi jóla, á að skila því til Sorpu
en starfsmenn þar taka á móti
slíku dóti. Alls ekki má setja það
í tunnur.
Flugeldar eru hættulegir og
þeir eru ekki fyrir börn.

Börn jafnt sem fullorðnir eiga að hafa hlífðargleraugu þegar kveikt er á flugeldum, blysum eða stjörnuljósum.

Skaftahlíð 24, s. 512 5000 Umsjónarmenn auglýsinga: Kolbeinn Kolbeinsson, s. 512 5447, kkolbeins@365.is Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal.
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Öryggi barna

Hjá Atlas göngugreiningu starfar fagfólk við göngu- og hlaupagreiningu fyrir bæði börn og fullorðna.

Láttu þér líða vel
Atlas göngugreining opnaði nýlega Eins og fætur toga í Bæjarlind 4 í Kópavogi
„Eins og fætur toga er þjónustumiðstöð
sem hefur þríþætta starfsemi. Þar starfar fagfólk með íþróttatengdan bakgrunn
svo sem íþróttafræðingar, íþróttanæringarfræðingur, íþróttasálfræðingur,
íþróttanuddarar, hjúkrunarfræðingur, fótaaðgerðafræðingar, og fleiri sem
hafa það sameiginlega markmið að
auka hreyfingu landsmanna og halda
uppi faglegri heilsutengdri umfjöllun,“
útskýrir Lýður Skarphéðinsson, framkvæmdastjóri Atlas göngugreiningar.
„Við erum sérfræðingar í fótum og
komum til með að bjóða fjölbreytta
þjónustu fyrir fætur svo sem gönguog hlaupagreiningu, fótaaðgerðir,
stoðtækjaþjónustu auk þess að bjóða
upp á mikið af vörum tengdum fótum.
Eins og fætur toga verður með
mikið úrval af vinnuskóm fyrir þá
sem eru að vinna á fótunum og sérverslun fyrir hlaupara og þá sem
stunda létta göngu. Footbalance-búnaður er notaður til að velja skó sem
henta fótlagi og niðurstigi. Fjölbreytt
þjónusta og vörur fyrir hlaupara og
göngufólk. Sérhæfum okkur í gæðaskóm, Asics, Brooks, Ecco og New
Balance, og fatnaði frá Brooks, Ron-

hill, Under Armour, CWX, 2XU, Compressport og fleira.“

Góður árangur göngugreiningar
fyrir börn
„Ef börn kvarta mikið undan verkjum
í fótum, er ástæðan í mjög mörgum tilfellum skakkir hælar,“ segir Lýður.
„Þeir sem eiga börn sem eru löt að
ganga, kvarta undan þreytu og vilja
láta halda á sér ef þau eiga að ganga
eitthvað, ættu því að koma til okkar í
greiningu en dæmigert fyrir skakka
hæla er að verkurinn hverfur um leið
og börnin setjast niður og hvíla sig.
Ef í ljós kemur að hælarnir eru
skakkir, búum við til innlegg í skóna og
réttum hælana af. Okkur hefur gengið
ótrúlega vel að greina og laga skakka
hæla hjá börnum og nánast undantekningarlaust líður börnunum betur,“
segir Lýður.
„Innleggin sem slík laga ekki fótinn en þau rétta hann af meðan þau
eru undir. Líkaminn sér sjálfur um að
styrkja liðbönd, vöðva og sinar í kringum liði og þegar innleggin eru til staðar er möguleiki á að fóturinn styrkist í
betri stöðu.“

Hversu ung börn er hægt að göngugreina?
„Um leið og börn eru hætt með bleiu
og farin að hlaupa um geta þau komið
í göngugreiningu. Þó er miðað við að
börn komi fyrst í greiningu í kringum
þriggja ára aldurinn.“

Hvernig fer göngugreining barna
fram?
„Barnið er látið ganga á hlaupabretti Lýður Skarphéðinsson framkvæmdastjóri segir skakka hæla algengustu
ef það hefur aldur til, yngstu börnin orsök þess að börn kvarta undan verkjum í fótum.
standa á brettinu og ganga á gólfinu.
Tekin er vídeómynd aftan á fæturna
og þannig sjáum við allar skekkjur í
hælum, ökklum og hvernig álagið er
upp í hné og mjaðmir. Eldri krakkar ganga einnig yfir þrýstiplötu sem
sýnir hvar álagið er mest. Við skoðum fótinn einnig með höndunum
og athugum þannig hvort liðirnir eru lausir. Þeir sem framkvæma
göngugreiningu barna eru sérhæfðir
íþróttafræðingar. Sérfræðingar Atlas
göngugreiningar taka um fimm þúsund manns í göngugreiningu á ári
og hafa tekið um það bil 50.000 íslendinga í göngugreiningu frá árinu
Atlas Göngugreining er flutt í Bæjarlind 4. í Kópavogi.
2001.“
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Flest slys inni á heimilum
Herdís Storgaard heldur úti Miðstöð slysavarna barna með stuðningi IKEA, Sjóvár og Frumherja. Slysavarnaverkefni barna, sem var
styrkt af ríkinu, hefur verið lagt niður en með góðu samstarfi við fyrrgreind fyrirtæki tókst að halda Miðstöðinn opinni.

Í

Miðstöð slysavarna barna
heldur Herdís Storgaard námskeið fyrir verðandi og nýbakaða foreldra. „Miðstöðin er til
húsa að Borgartúni 41 en þar er
ég með litla sýningaríbúð sem er
sérinnréttuð til kennslu. Þetta er
í raun míníútgáfa af heimili þar
sem bent er á mögulegar hættur. Allir verðandi og nýbakaðir foreldrar fá boðsbréf í gegnum Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins. Þeir geta svo farið inn
á heimasíðuna msb.is og skráð
sig á 90 mínútna námskeið sem
er þeim að kostnaðarlausu,“ útskýrir Herdís.
Á námskeiðinu fer hún yfir öryggismál á heimilum og öryggi
barna í bílum. Hún fjallar meðal
annars um brunaslys, eftirlit með
blöndunartækjum, hættur sem
lausar gardínusnúrur geta skapað, mikilvægi þess að festa bókahillur og kommóður og mikilvægi beislisnotkunar í barnabílstólum og barnavögnum. Eins um
hættuleg eiturefni á heimilum og
hættuna af opnum eldi og heitum
drykkjum svo eitthvað sé nefnt
„Námskeiðið gengur fyrst og
fremst út á að vekja foreldra til
umhugsunar um að börn hafa
ekki þroska og getu til að sjá
hætturnar fyrir eins og við fullorðna fólkið. Við löbbum í gegnum heimilið og staðnemumst við
mögulegar hættur. Foreldrar fá
síðan gátlista til að fara með heim
en auk þess afhendi ég aukagátlista fyrir heimili ömmu og afa
enda gerast slysin ekki síður þar.
Að endingu fer ég svo yfir mikilvægustu atriðin sem snúa að
öryggi barna í bílum og sýni tilheyrandi búnað.“
Herdís segir 60 prósent slysa
hjá börnum yngri en fjögurra ára

„60 prósent slysa
hjá börnum
yngri en fjögurra ára
verða inni á heimilum.”

verða inni á heimilum sem bendir til þess að foreldrar séu ekki
nógu vel að sér varðandi þessi
mál. „Þeir foreldrar sem mæta
á námskeiðin eru mjög ánægðir og halda margir áfram að vera
í sambandi og margir fylgjast
með Facebook-síðunni Árveknislysavarnir barna. Þar er ég með
vikulega pistla um öryggi barna
auk þess sem fólki er heimilt að
senda spurningar. Á heimasíðunni msb.is er líka mikið af gagnlegum upplýsingum ásamt gagnvirkum myndum af sýningaríbúðinni.“
Herdís fékk lengi vel styrki frá
velferðarráðuneytinu og Landlæknisembættinu til að halda
for varnarstarf inu gangandi.
Hún stofnaði sjálf félag utan
um starfsemina árið 2011 en nú
hefur verkefni hennar sem fyrr
segir verið lagt niður. „Ég hef rætt
þennan mikilvæga málaflokk við
embættis- og ráðamenn en tala
fyrir daufum eyrum sem er mikil
synd enda fer heima- og frítímaslysum barna fjölgandi, samkvæmt Slysaskrá Íslands. Ég er
því afar þakklát þeim fyrirtækjum sem sýna þá samfélagslegu
ábyrgð að stíga inn og halda verkefninu gangandi. Eins og staðan
er núna gef ég vinnu mína við
kennsluna en ég biðla til f leiri
fyrirtækja að taka þátt til að létta
róðurinn.“
Herdís segir hluta af samstarfinu við IKEA felast í því að brýna

Herdís er afar þakklát þeim fyrirtækjum sem sýna þá samfélagslegu ábyrgð að styrkja forvarnarverkefni hennar.

fyrir fólki að nota öryggisfestingar fyrir rúllugardínur. „Á hverju
ári eru ung börn hætt komin
vegna þess að þau festa gardínuböndin um hálsinn og liggur við
köfnun. Mörgum gardínupakkningum fylgja öryggisfestingar
en þeir sem lesa ekki leiðbeiningarnar eiga það til að henda
þeim. Við þjónustuborð IKEA er
hægt að fá nauðsynlegar festingar ókeypis ef þær vantar. Ég hvet
fólk eindregið til þess að festa
þessi bönd eins og til er ætlast.“

MYND/GVA

HUGIÐ AÐ RAFMAGNS OG
GARDÍNUSNÚRUM
„Nú þegar margir hafa skipt út ljósum og sett upp seríur í glugga og
víðar, þá brýnir IKEA fyrir fólki, ekki síst foreldrum ungra barna, að skilja
aldrei eftir lausar snúrur þar sem börn ná til. Allar lausar snúrur geta
skapað köfnunarhættu. „Við brýnum alltaf fyrir viðskiptavinum okkar að
festa snúrur niður eða ganga þannig frá þeim að ung börn flækist ekki í
þeim. Þetta á við um bæði rafmagnssnúrur og snúrur og bönd í gluggatjöldum. IKEA býður öllum að koma og fá ókeypis öryggisfestingar fyrir
rúllugardínur, hvort sem þær eru keyptar í IKEA eða ekki,“ segir Þórarinn
Ævarsson, framkvæmdastjóri IKEA á Íslandi.

Heima- og frítímaslysum fjölgar
Heima- og frítímaslys eru algengust slysa. Þeim hefur fjölgað síðastliðinn áratug. Aukningin er mest í yngstu og elstu hópunum.
Heima- og frítímaslys hafa verið
algengasta tegund slysa frá því
að skráning í Slysaskrá Íslands
hófst árið 2002, eða um helmingur allra skráðra slysa. Rannsóknir
benda til að flestar komur vegna
meiðsla á bráðadeildir sjúkrahúsa
í Evrópu séu einnig vegna heimaog frítímaslysa, en þau eru auk
þess sú tegund slysa sem oftast
leiða til innlagnar.
Edda Björk Þórðardóttir, verkefnastjóri hjá embætti landlæknis og doktorsnemi í lýðheilsuvísindum, hefur tekið saman tölur
yfir komur á bráðasvið Landspítalans síðastliðinn áratug. Niðurstöðurnar birtust í Talnabrunni,
fréttabréfi landlæknis um heilbrigðisupplýsingar í október. Hér
er birt brot með leyfi Eddu.
„Þegar gögn frá bráðasviði
Landspítalans eru skoðuð kemur
í ljós að heima- og frítímaslysum
hefur fjölgað síðastliðinn áratug,
úr 38 slysum í 44 á hverja 1.000
íbúa á árunum 2003 til 2012.
Þegar þessi slysaflokkur er skoðaður nánar kemur í ljós að slysunum fjölgar mest á þessu tímabili

Nauðsynlegt er
að rýna nánar í
slysagögn, sérstaklega
um slys aldraðra og
barna.
hjá yngstu og elstu Íslendingunum. Þegar yngstu aldurshóparnir eru skoðaðir sést að hættan á
heima- og frítímaslysum er mest
hjá börnum yngri en fimm ára.
Slysum hefur fjölgað einna mest
í þeim aldurshópi undanfarinn
áratug, eða úr 67 slysum í 83 slys á
hverja 1.000 íbúa. Meðal drengja
á þessum aldri hefur slysum fjölgað úr 72 slysum í 92 á hverja 1.000
íbúa síðastliðinn áratug. Fjölgun hefur einnig orðið á slysum
stúlkna á þessu aldursskeiði, úr
62 í 74 slys á hverja 1.000 íbúa frá
2003 til 2012.
[...]
Frá árinu 2003 hafa aldrei verið
skráð jafnmörg heima- og frítímaslys miðað við mannfjölda á
bráðasviði Landspítalans og árið

Edda Björk Þórðardóttir hefur tekið saman tölur yfir komur á bráðasvið Landspítalans síðastliðinn áratug en heima- og frítímaslys eru
um helmingur allra skráðra slysa.
MYND/STEFÁN

2012. Nauðsynlegt er að r ýna
nánar í slysagögn, sérstaklega
um slys aldraðra og barna, og
rannsaka meðal annars tildrög
þeirra, athafnir sem ollu slys-

unum ásamt tegund og alvarleika meiðsla. Nánari rannsókn
á ofangreindum þáttum er forsenda þess að hægt sé að koma
á fót árangursríku forvarnar-

starfi til að snúa þessari þróun
við.
Frekari upplýsingar úr Slysaskrá Íslands má nálgast á vef
embættis landlæknis.
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Fyrsti kaffifíkillinn
Árni Magnússon handritasafnari stundaði tehúsin í
Kaupmannahöfn grimmt um aldamótin 1700 SÍÐA 2

Caffitaly M2
Valin besta espresso-hylkjavél Evrópu í Danmörku og
Svíþjóð. SÍÐA 2
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Mariarosaria Schettini,
kaﬃunnandi og vörustjóri Saeco.
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„Sérhvert tilefni kallar
á eigin stíl. Það sama
á við um kaﬃ.“
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JÓLATILBOÐ
Yfir 6.000 mögulegar kaffiblöndur.
Ítalska hefðin um ferðalag baunarinnar
í bollan hefur verið endurtúlkuð af Saeco.
Komdu við og bragðaðu á hágæða kaffi
sniðnu að þínum þörfum.

Saeco vélarnar fást í mörgum
gerðum. Verð frá kr. 54.990.
1 kíló af ítölskum Kimbo Extra Cream kaffibaunum fylgir með hverri Saeco vél til jóla.
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Kaffivélar
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Brúnhildur varð til fyrir frúrnar
Súkkulaði er gott með kaffinu, það eru þeir sem drekka kaffi sammála um. Kökur með kaffinu eru jafnvel ennþá betri og þess vegna
langbest að komast í súkkulaðikökur með kaffibollanum. Drottning allra kaffikaka er hin dísæta súkkulaðikaka Brownie.

B

rúnhildur eða Brúnka er
hún stundum kölluð upp á
íslensku, dísæta súkkulaðikakan Brownie sem passar svo vel
með kaffinu.
Brownie varð til í Bandaríkjunum rétt fyrir aldamótin 1900 og
fer nokkrum sögum af því hvernig þessi seiga og þétta súkkulaðibomba varð til. Samkvæmt einni
þeirra uppgötvaði amerísk húsmóðir, þegar von var á gestum, að
hún átti ekkert lyftiduft en skellti
engu að síður í súkkulaðiköku og
úr varð Brownie. Önnur saga segir
að bakari einn hafi óvart bætt
bráðnu súkkulaði út í kexdeig.
Hið rétta er þó að bakari á
Palmer House-hótelinu í Chicago
bjó uppskriftina til þegar hóteleigandinn bað um hentugan eftirrétt
fyrir fínar frúr á útihátíð. Rétturinn þyrfti að vera minni en tertusneið, vera næstum því eins og
kaka og hægt að borða beint upp
úr nestisboxi.
Síðan þá hafa vinsældum brúnkunnar engin takmörk verið sett
og óteljandi tilbrigði hafa litið
dagsins ljós.

Hér er ein góð af www.bbcgoodfood.com

1

Skerið 185 grömm af ósöltu
smjöri í teninga. Brjótið 185
grömm af dökku súkkulaði
og bræðið saman við smjörið yfir
vatnsbaði. Látið kólna.

2

Stillið ofninn á 180 gráður. Klæðið ferkantað form
með bökunarpappír. Sigtið
saman í skál 85 g af hveiti og 40 g
af kakódufti.

3
4
ulaði.

Brjótið 3 stór egg í stóra skál
og hellið 275 grömmum af
sykri út í. Þeytið í nokkrar mínútur eða þar til blandan er
létt og ljós.
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Hel lið bráðnu sú k k u laðinu yfir eggjaþeytinginn
og blandið hægt og varlega
saman með gúmmíspaða.

Besta kaffivél Evrópu
Ítalska kaffivélin Caffitaly M2 var valin besta espresso-hylkjavél Evrópu í
Danmörku og Svíþjóð. Bragðupplifunin er himnesk og einnig er hægt að hella
upp á te og súkkulaði.

C

affitaly er ítalskt fyrirtæki
sem hefur hannað fallega og
einfalda kaffivél sem er einstaklega stílhrein og einföld í notkun. Hún er nett og fyrirferðarlítil á
eldhúsborðinu en samt taka allir
eftir henni sökum þess hversu flott
hún er,“ segir Guðný Ósk Ólafsdóttir, framkvæmdastjóri heildverslunarinnar Kósk ehf., sem flytur inn
gæðakaffivélar frá Ítalíu.
„M2-kaffivélin hefur fengið frábæra dóma á Norðurlöndum og var
valin besta hylkjavélin í Danmörku
og Svíþjóð. Þar bar hún af kaffivélunum Nespresso, Saeco, Electrolux
og Nespresso Dolce Gusto,“ útskýrir
Guðný um Caffitaly M2 sem býður
upp á ótal tilefni til sælustunda yfir
hverjum kaffibolla.
„Hægt er að velja úr heillandi úrvali gæðakaffis, espresso og venjulegs, og einnig fjölmörgum tegundum af tei og súkkulaði,“ segir
Guðný.
Caffitaly M2 vegur fjögur kíló og
tekur 1.200 millilítra vatns í tankinn. Sjálfvirk stilling er fyrir hvern
og einn drykk og einnig er hægt
að stilla vélina á sjálfvirka, hefðbundna kaffiuppáhellingu.
„M2-kaffivélin fæst í nokkrum litum, meðal annars svörtum,
silfur og rauðum. Hún er hrein-

Saxið gróf lega niður 50
grömm af hvítu súkkulaði
og 50 grömm af rjómasúkk-

leg í notkun, gullfalleg og tryggir
dásamlega kaffiupplifun í hverjum sopa, sem slær auðveldlega
við því allra besta á kaffihúsum,“
segir Guðný.
Caffitaly M2 fæst í Búsáhöldum í
Kringlunni, Húsasmiðjunni og
Heimkaupum. Caffitaly-vörur fást líka
í Þinni verslun, Fjarðarkaupum og á
nýju ári í Krónunni.
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Haldið sigti yfir súkkulaðiog eggjablöndunni og sigtið
hveiti og kakóið aftur í gegn.
Blandið saman, jafn hægt og rólega og áðan og ekki of vel. Blandið þá að endingu út í súkkulaðinu
sem saxað var niður.
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Hellið öllu saman í bökunarformið og jafnið varlega út í
hornin. Bakið í 25 mínútur.
Opnið þá ofninn og hristið formið örlítið til. Ef kakan hreyfist til í
miðjunni er hún ekki alveg tilbúin. Bakið þá í 5 mínútur í viðbót
eða þar til yfirborð kökunnar er
glansandi, brotnar eins og pappír og hliðarnar losna frá.
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Látið brúnkuna standa á
borðinu í forminu þar til
hún hefur alveg kólnað.
Lyftið henni þá uppúr forminu
með því að toga í bökunarpappírinn. Skerið í ferninga. Ef frú Brúnhildur klárast ekki á stundinni
geymist hún í loftþéttum umbúðum í frysti í allt að fjórar vikur.

Árni Magnússon var
fyrsti kaffifíkillinn
Sjálfsögð gestrisni þykir að
bjóða upp á kaffisopa. Íslendingar fóru þó ekki almennt að
drekka kaffi fyrr en um miðja
19. öldina en þá voru þeir líka
fljótir að komast á bragðið.
Árni Magnússon, prófessor og handritasafnari, fékk
fjórðungspund af kaffibaunum sent frá Lárusi Gottrup,
lögmanni á Þingeyrum, þann
16. nóvember 1703. Baununum fylgdi bréf þar sem Lárus
baðst forláts á hversu lítið
hann hefði sent og er þetta bréf
elsta þekkta heimild um kaffi
á Íslandi. Talið er að Árni geti
jafnvel hafa verið fyrsti Íslendingurinn sem ánetjaðist kaffi
og te en hann stundaði tehúsin
í Kaupmannahöfn grimmt um
aldamótin 1700. Árni lét síðar
smíða fyrir sig forláta kaffikönnu úr silfri sem var tæpt
kíló að þyngd.
Það voru helst danskir embættismenn á Íslandi sem áttu
tæki og tól til að hella
upp á kaffi
snemma á 18.
öld en fljótlega upp úr
miðri 18. öld
komust íslenskir embættismenn einnig á kaffibragðið.
Flestir prestar og
sýslumenn voru
farnir að drekka
kaffi eftir 1780
og svo fylgdu
efnameiri
bændur í kjölfarið.

Árni Magnússon handritasafnari
er talinn fyrsti Íslendingurinn sem
ánetjaðist kaffi en hann komst á bragðið
í Kaupmannahöfn.

Kaffið virðist hafa farið vel í
Íslendinga en innflutningur á
kaffi nífaldaðist, hvorki meira
né minna, á árunum 1819 til
1840 og fór úr tæplega fimm
tonnum upp í 44 tonn á ári.
Næstu árin jókst innflutningurinn enn og var árið 1855 orðinn 213 tonn, eða um þrjú kíló
á mann!
Segja má
að öll þjóðin hafi verið
orðin ánetjuð kaffi um
miðja 19. öld
og kaffikönnur og kaffikvarnir voru orðinn
staðalbúnaður á heimilum
landsins.
Heimild:
Vísindavefur
Háskóla Íslands.

Útgefandi: 365 miðlar ehf., Skaftahlíð 24, s. 512 5000
Umsjónarmenn auglýsinga: Ívar Örn Hansen, s. 512 5429, ivarorn@365.is
Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal.
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THE REAL

EXPERIENCE
FA V O L A C A P P U C C I N O .
T R U LY I TA L I A N TA S T E E F F O R T L E S S LY P R E PA R E D .
Söluaðilar: Rafha, Víðir og Ormsson verslanir um allt land.

www.lavazzamodomio.com
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Kaffivélar
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MJÓLKURKAFFI Í KULDANUM
Kaffi er ein algengasta verslunarvara heims, næst á eftir hráolíu. Það er kannski ekki að
undra enda þykir það bæði bragðgott og afar hressandi. Á þessum árstíma er fátt betra en
að drýgja bollann með flóaðri mjólk og njóta þannig hitans og áhrifanna lengur.
Cappuccino og Latte eru algengustu mjólkurkaffidrykkirnir. Cappuccino er yfirleitt borið
fram í 150 til 180 millilítra bolla og samanstendur af 1/3 kaffi, 1/3 heitri mjólk og 1/3
mjólkurfroðu. Mjólkin á að blandast kaffinu þannig að hún renni saman við espressó-skotið
svo að bollinn sé með hvítum mjólkurhatti umluktum rauðbrúnum kaffihring. Best þykir ef
freydd mjólkin minnir á húsamálningu eða silki þegar henni er hellt út í kaffið.
Caffé latte er yfirleitt búið til með því að hella flóaðri mjólk yfir lögun af espresso. Hlutfallið á milli mjólkur og kaffis er venjulega um 5:1 . Latte inniheldur því mun meiri mjólk en
Cappuccino. Það er yfirleitt borið fram í háu glasi.

KAFFIÐ ER GOTT
Bandaríski fréttavefurinn The
Huffington Post birti grein fyrir
skömmu þar sem tilgreindar eru
nokkrar ástæður til að drekka gott
kaffi. Blaðamaður segir að í raun
sé ekki hægt að vera fullorðinn í
Bandaríkjunum án þess að drekka
kaffi og miðað við þá fjárhæð
sem kaffihúsið Starbucks þénar
á ári hverju, þá elskar fólk kaffi.
54% Bandaríkjamanna yfir 18 ára
drekka kaffi.
Vísindamenn í háskólanum í
Seoul hafa fundið út að með því
að þefa af góðu kaffi sé mögulegt
að draga úr streitu. Rannsókn á
rottum sýndi að ef þær fundu
kaffiilm róuðust þær.
ScienceDaily greindi frá því í
fyrra að koffín gæti hjálpað fólki
með Parkinson-sjúkdóminn að
stjórna hreyfingum sínum.
Rannsókn sem birt var árið 2006
sýndi að fólk sem drekkur að
minnsta kosti einn bolla af kaffi
á dag eru í 20% minni hættu en
aðrir á að þróa skorpulifur. Þetta
eru líklega góðar fréttir fyrir þá
sem drekka líka áfengi.
Rannsókn sem gerð var af
National Institute of Health leiddi
í ljós að þeir sem drekka þrjá til
fjóra bolla af kaffi á dag eru síður
líklegir til að verða þunglyndir.
Læknadeild Harvard-háskóla
greindi frá rannsókn þess efnis
að mun minni hætta sé á að
konur sem drekka þrjá eða fleiri
kaffibolla á dag þrói með sér húðkrabbamein.
Kaffi er gott fyrir íþróttamenn
samkvæmt skýrslu sem birt var
í blaðinu The New York Times.
Einn bolli fyrir líkamsþjálfun eykur
árangur.
Kaffi getur minnkað áhættu á
sykursýki 2 ef marka má rannsókn
frá American Chemical Society.
Vísindamenn við háskólann
í Suður-Flórída og háskólann í
Miami telja að fólk eldra en 65 ára
sem hefur drukkið kaffi reglulega
sé síður líklegt en aðrir til að fá
Alzheimer. Það getur að minnsta
kosti seinkað því með kaffidrykkju.
Því hefur stundum verið haldið
fram að kaffi geri fólk greindara.
Svefnþörf minnkar en rannsóknir
sýna að koffínið geti bætt árvekni,
athygli, viðbragðstíma og þess
háttar.
Hvað sem til er í þessum rannsóknum, þá bendir flest til þess
að fólk eigi bara að halda áfram
að njóta þess að drekka kaffið.
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HEPPNIR VILDARÁSKRIFENDUR FÁ
JÓLAKÖRFU (GJAFAKORT) FRÁ BÓNUS
AÐ VERÐMÆTI 30.000 KR.

Skráðu þig á stod2.is/vild
ld
d
Við drögum út síðustu 50 körfurnar í Íslandi í dag
g
þann 20. desember

r
Vinsæla
r
jólavöru
í Bónus

Kjarnafæði kofar. úrb. hangilæri
Ali hamborgarhryggur m/beini
Appelsínkippa 4x2 lítrar
Kókkippa 6x1,5 lítrar
Egils malt í dós 6x500 ml
Egils jólaöl í dós 6x500 ml
Mackintosh 2 kg
Nóa konfekt 1 kg
Toblerone 300 g
Kjörís jólaís 2 lítrar
Kjörís ísterta 12 manna
Ömmu steikt laufabrauð
Robin klementínur 2,3 kg
Appolo lakkrískonfekt 700g
Ora grænar heildós
Ora maís heildós
Ora rauðkál krukka
Papco jóla wc pappír
Papco jóla eldhúsrúllur

Öryggi barna
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*OHåLOHJXP-yOXP
Reykjavíkurborg ber ekki ábyrgð á slysum eða tjóni sem rakin verða til saknæmrar háttsemi skólabarnanna sjálfra og því eldri sem
MYND/VILHELM
grunnskólanemi er, þeim mun ríkari kröfur eru gerðar til háttsemi hans.

Hver ber ábyrgð
á skólabörnum?

ZZZKYLWMROLV

Börn eru stóran hluta dagsins á ábyrgð annarra en foreldra sinna. Slysin gera
ekki boð á undan sér og víst að margar hættur geta leynst á vegi barna á
skólatíma. Hér er greint frá ábyrgðarhlutverki skólayfirvalda gagnvart öryggi
skólabarna í grunnskólum Reykjavíkur.
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HAFÐU FJÖLPÓSTINN ÞINN

Í FRÉTTABLAÐINU
Fréttablaðið er mest lesna dagblaðið með glæsilegt forskot
á keppinautana. Meðallestur Fréttablaðsins í aldurshópnum
25-54 ára er 73% á höfuðborgarsvæðinu.*
Við bendum auglýsendum á að notfæra sér forskotið þegar
þeir velja dreifingarleið fyrir fjölpóst sinn. Við dreifum sex
daga vikunnar til heimila á stærsta markaðssvæði landsins.
Hafðu fjölpóstinn þinn inni í Fréttablaðinu.
Það er áhrifarík leið til að koma skilaboðum um vöru eða
þjónustu beint inn á heimilin.
Kannaðu dreifileiðir og verð í síma 512 5448
eða í tölvupóstfangi fjolpostur@frettabladid.is

Innskot í Fréttablaðið skilar árangri!

*Prentmiðlakönnun Capacent október–desember 2012 – höfuðborgarsvæði 25-54 ára
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Hver ber ábyrgð á skólabörnum
á skólatíma; í skólanum sjálfum,
á skólalóð og utan skólalóðar
þegar barn þarf á milli skóla og
sundstaða eða íþróttahúss?
Reykjavíkurborg ber ábyrgð á
slysum/tjónum skólabarna sem
eiga sér stað í húsnæði grunnskólans og á það jafnt við húsnæði sem borgin á sjálf eða hefur
á leigu undir starfsemi grunnskólans. Þá ber Reykjavíkurborg
ábyrgð á slysum/tjónum skólabarna sem eiga sér stað innan
skólalóðar á skólatíma sem utan
hennar, ef um er að ræða starfsemi sem fram fer á vegum skólans, hvort heldur sem krafist er
skyldumætingar nemenda eður
ei. Skilyrði bótaábyrgðar Reykjavíkurborgar er að slys/tjón nemenda megi sannanlega rekja til
lélegs aðbúnaðar eða viðhalds
skólahúsnæðis eða skorts á eftirliti af hálfu starfsmanna Reykjavíkurborgar, það er skólastjórnenda, kennara og skólaliða. Rétt
er þó að taka fram í þessu sambandi að Reykjavíkurborg ber
ekki ábyrgð á slysum/tjónum
sem rakin verða til saknæmrar
háttsemi skólabarnanna sjálfra.
Því eldri sem grunnskólanemi
er, þeim mun ríkari kröfur verða
gerðar til háttsemi hans.
Má samkvæmt lögum skilja
yngra grunnskólabarn eftir eitt
á skólalóð, í leiktækjum skólans
eða á svelli og í snjóleikjum þegar
það neitar að skila sér inn úr frímínútum, og má láta það vera

óáreitt úti sem samsvarar heilli
kennslustund þegar það á að vera
í tíma?
Lagaákvæði taka ekki berum
orðum á aðstæðum sem þessum.
Hins vegar er ljóst að almennt
hlýtur að eiga við að ekkert barn á
að vera skilið eitt eftir í einhverjum þeim aðstæðum sem nefndar
eru hér að framan þegar það á að
vera í kennslustund.
Hvernig er öryggi barna tryggt
gagnvart slysahættu á skólatíma?
Reykjavíkurborg leitast við að
tryggja öryggi barna í skipulögðu
starfi á vegum skóla eftir fremsta
megni, meðal annars með því að
búa þeim góðan aðbúnað í öllu
skólastarfi og fela starfsmönnum að hafa eftirlit með börnum
í starfsemi sem fram fer á vegum
skólans.
Njóta börn tryggingaverndar
þegar kemur að líkamstjóni eða
tannskaða á skólatíma og sem
rakin eru til vanbúnaðar skólahúsnæðis, leiktækja, lóðar eða gáleysis starfsmanna skólans?
Í fyrsta lagi eru í gildi reglur
um slysatryggingar barna í skipulögðu starfi á vegum Reykjavíkurborgar, sem samþykktar voru
á fundi borgarráðs 10. júlí 2008.
Bætur greiðast vegna slyss sem
barn verður fyrir ef það leiðir til
andláts eða varanlegrar læknisfræðilegrar örorku.
Í öðru lagi eru í gildi reglur um endurgreiðslu kostnaðar
vegna slysa og tjóna er börn verða
fyrir í skipulögðu starfi á vegum

Skilyrði
bótaábyrgðar
Reykjavíkurborgar er að
slys/tjón nemenda megi
sannanlega rekja til
lélegs aðbúnaðar eða
viðhalds skólahúsnæðis
eða skorts á eftirliti.
Reykjavíkurborgar, sem samþykktar voru á fundi borgarráðs
13. mars 2008. Algengustu slysin
sem grunnskólabörn verða fyrir
og Reykjavíkurborg bætir samkvæmt reglum þessum eru tannbrot. Tannviðgerðir á börnum tilkomnar vegna slysa og tjóna eru
endurgreiddar foreldrum/forráðamönnum að hluta af Tryggingastofnun ríkisins. Þá greiða
fjölskyldutryggingar vátryggingarfélaga almennt einnig hluta af
tannviðgerðum barna. Það sem
eftir stendur greiðir Reykjavíkurborg, þó ekki hærri fjárhæð en
kr. 100.000 vegna einstaks slyss.
Í þriðja lagi hefur Reykjavíkurborg svonefnda frjálsa ábyrgðartryggingu atvinnurekenda, en
samkvæmt skilmálum tryggingarinnar tekur hún til bótaábyrgðar sem fellur á vátryggingartaka
(Reykjavíkurborg) eða borgarstarfsmenn (skólastjórnendur,
kennara, skólaliða og fleiri) valdi
þeir þriðja aðila, til dæmis barni,
tjóni með saknæmum og ólögmætum hætti.
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Öryggisbúnaður skiptir höfuðmáli
Að mörgu er að huga þegar kemur að öryggi barna í umferðinni. Vanda þarf valið á barnabílstólum og ekki síður frágangi þeirra í
bíla og önnur farartæki. Þóra Magnea Magnúsdóttir, fræðslustjóri hjá Samgöngustofu, gefur foreldrum góð ráð.

Þ

egar valinn er öryggis- og verndarbúnaður fyrir börn er mikilvægt að
gefa sér góðan tíma, skoða heimasíður
og kynna sér úrval verslana,“ segir Þóra og
áréttar að búnaðurinn þurfi bæði að henta
barninu og passa í bílinn. „Á sama hátt
skiptir miklu máli að barnið noti búnaðinn
rétt. Bílbelti má ekki vera snúið og það þarf
að falla vel að líkama barnsins,“ segir hún.
Þá megi aldrei setja belti fyrir aftan bak eða
undir handlegg barns.
Flokkar öryggisbúnaðar miðast í dag við
þyngd, að sögn Þóru. Gott sé að láta barnið
nota bílstól eins lengi og hægt er (þangað til
hámarksþyngd er náð). „Mikilvægt er þó að
höfuð barns nái aldrei upp fyrir brún stólsins, en miðað er við eyrun,“ segir hún.

Rétt notkun mikilvæg
„Ef keyptur er öryggisbúnaður sem festur er í bílinn með bílbelti er nauðsynlegt að
athuga hvort hann passi í viðkomandi bíl,“
segir Þóra og bendir á að hægt sé að fá slíkar upplýsingar á heimasíðum framleiðenda
eða í bæklingi sem fylgir búnaðinum. „Ef
nota á sama búnað í fleiri en einn bíl þarf að
gæta þess að hann passi í öllum tilvikum.“
Þegar öryggisbúnaður er festur í bíl er
nauðsynlegt að það sé gert á réttan hátt.
„Þótt barn sé í réttum búnaði getur það slasast alvarlega ef búnaðurinn er ekki rétt festur. Mikilvægt er að lesa vandlega allar leiðbeiningar sem fylgja bæði bílnum og öryggisbúnaðinum. Þá er hægt að biðja sölumenn
verslana um aðstoð við að festa búnaðinn í
bílinn,“ lýsir Þóra.

ISOFIX-festingar
Margir bílar eru með ISOFIX-festingar í aftursæti. Festingarnar eru tengdar grind bílsins. Þóra bendir á að ef keyptur er barnabílstóll með ISOFIX passi hann í alla bíla sem
eru með ISOFIX-festingar.

Samgöngustofa varar við að keyptur sé
búnaður af ókunnugum þar sem erfitt
getur reynst að fá áreiðanlegar upplýsingar um búnaðinn. Gott er að hafa
í huga að ef upprunaleiðbeiningar
stólsins eru týndar má yfirleitt finna
þær á netinu.

Hvenær er óhætt að setja barnið í framvísandi barnabílstól?
„Barn á að snúa baki í akstursstefnu eins
lengi og hægt er þar sem höfuð þess er hlutfallslega stórt og þungt og hálsliðir þess
ekki fullþroskaðir. Með því að nota bakvísandi barnabílstól minnka líkur á alvarlegum áverkum á mænu og heila barnsins,“
upplýsir Þóra. Hún segir best að láta barnið snúa aftur til þriggja ára aldurs. Aldrei
megi setja barn undir eins árs í framvísandi
barnabílstól.

Notaður öryggisbúnaður og endingartími
stóla
Hægt er að fá öryggisbúnað leigðan hér á
landi, til að mynda hjá tryggingarfélögum,
að sögn Þóru. Hún segir mikilvægt að athuga aldur búnaðar en endingartími flestra
barnabílstóla er 10 ár, frá þeim degi sem þeir
eru teknir í notkun. „Hins vegar er miðað
við að ungbarnabílstólar endist skemur, eða
í fimm ár,“ segir Þóra og tiltekur að ekki sé
mælt með að fleiri en tvö börn noti sama
ungbarnabílstól.
Ef búnaður er fenginn að láni hjá vinum
eða ættingjum er áríðandi að kanna aldur
stólsins og hvort hann hafi orðið fyrir
hnjaski. Hvort hann hafi til dæmis verið í
notkun í bíl í árekstri eða lent í öðru óhappi,
til að mynda fallið úr nokkurri hæð. „Öryggisbúnaður getur verið ónýtur þótt ekkert sjáist á honum og því getur vitneskja um
meðferð stólsins verið mikilvæg,“ segir Þóra.

Þóra Magnea Magnúsdóttir, fræðslustjóri hjá Samgöngustofu, segir höfuðmáli skipta að velja rétta öryggisMYND/VALLI
búnaðinn og nota hann á réttan máta.

Þrjár tegundir öryggisbúnaðar
Flest börn nota þrjár tegundir af öryggisbúnaði um ævina áður en þau
nota bílbelti án búnaðar.

Ungbarnabílstóll

Högg frá loftpúða getur leitt til alvarlegra áverka eða jafnvel dauða. Myndin er
MYND/ EINAR MAGNÚS MAGNÚSSON
sviðsett.

ÖRYGGISPÚÐAR ERU VARASAMIR
Öryggispúðar í bílum eru mikill öryggisbúnaður en þessir púðar
eru hættulegir ungum börnum. Hættan felst í högginu sem barnið
verður fyrir þegar púðinn þenst út og lendir á höfði og efri hluta líkamans. Höggið getur leitt til alvarlegra áverka eða jafnvel dauða. Samkvæmt
lögum mega börn undir 150 cm hæð ekki sitja í framsæti bifreiðar ef
öryggispúði er fyrir framan sætið. Þetta á einnig við þótt barnið sitji í
öryggisbúnaði. Flestir eru með þetta á hreinu.
Annað hvert ár framkvæmir Samgöngustofa, með Slysavarnafélaginu
Landsbjörg, könnun á öryggisbúnaði barna. Þá stöndum við úti fyrir
framan valda leikskóla og skoðum aðbúnað barna í bílum þegar þau
koma á leikskólann. Því miður fáum við í hvert sinn, sem við framkvæmum þessa könnun, tilfelli þar sem börn sitja fyrir framan öryggispúða. Í
einu tilfelli sátu tvö börn í framsætinu, í einu öryggisbelti fyrir framan
öryggispúða. Ástæður sem gefnar eru upp eru oftar en ekki þær að það
sé svo stutt að fara eða þetta sé „hinn bíllinn“, sem viðkomandi er yfirleitt
ekki á. Þess má geta að flest slys verða nálægt upphafsstað og þeir sem
eru að aka börnum sínum á leikskóla eru yfirleitt að fara stutta leið því
allflestir búa nálægt leikskólanum.

Fyrsti stóllinn er oft nefndur ungbarnabílstóll en mismunandi er hversu lengi
börn nota þann stól. Flestir ungbarnabílstólar duga barninu þar til það hefur náð
13 kg þyngd. Þó er einnig hægt að kaupa
stóla sem ná frá fæðingu og upp í 18 kg
þyngd en slíka stóla er ekki hægt að nota
sem burðarstóla heldur eru þeir hafðir fastir í bílnum. Hægt er að kaupa ungbarnabílstól með sökkli (e. base). Sökkullinn er festur í bílinn með bílbelti eða
með ISOFIX-festingum. Stólnum er síðan
smellt í sökkulinn.

Barnabílstóll
Þegar barnið hefur vaxið upp úr ungbarnabílstólnum þarf það stól sem ætlaður er börnum upp í 18 eða 25 kg en þeir
stólar eru festir í bílinn með bílbelti eða
með ISOFIX-festingum. Barnið er fest í
stólinn með fimm punkta belti.

Bílpúði með baki
Þegar barnið hefur náð 18 eða 25 kg er
óhætt að setja það á bílpúða með baki.
Ekki er mælt með notkun bílpúða án baks
því bakið veitir betri vörn. Á bakinu eru
lykkjur eða hök til þess að þræða bílbeltið
í þannig að það falli rétt að líkama barnsins. Því miður verða starfsmenn Samgöngustofu varir við það í könnunum
sínum að börnum er leyft of snemma að
vera einungis í öryggisbelti en barn á að
nota sérhæfðan öryggisbúnað sem hæfir
því þar til það hefur náð 150 cm sem er oft
ekki fyrr en um 10-12 ára aldur.

Barn á að snúa
baki í akstursstefnu eins lengi
og hægt er þar
sem höfuð þess
er hlutfallslega
stórt og þungt
og hálsliðir þess
ekki fullþroskaðir.

Þegar barnið hefur náð 18 eða 25 kg er óhætt að setja það á
bílpúða með baki.
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SNJÓSLEÐAR OG ÞOTUR

UM BORÐ Í FLUGVÉL
Gott er að kynna sér þær
öryggisreglur sem gilda hjá
flugfélögum því þær geta verið
mismunandi milli félaga.
Þeir sem ferðast með börn yngri
en 2 ára þurfa ekki nauðsynlega
að kaupa sérsæti fyrir þau.
Almennt láta flugfélög foreldra
hafa laus sæti ef unnt er og
þá getur barnið setið öruggt í
barnabílstól. Ef engin aukasæti
eru laus situr foreldri með barnið
í fangi sér. Viðbótarlykkjubelti
eru öryggisbelti sem ætluð eru
yngstu farþegunum. Þetta belti
er þrætt í öryggisbeltið sem hinn
fullorðni notar og barnið síðan
spennt í það þar sem það situr í
fangi hins fullorðna.
Gott er að fá upplýsingar hjá
flugþjónum um hvernig er best
að festa barnabílstól í sæti. Þá
er gott ráð að hafa með sér mat
og drykk fyrir börnin. Passa þarf
að drekka ekki heita drykki með
börn í fanginu. Ekki er mælt með
að skipta á börnum á meðan
ókyrrð er í lofti.
Eldri börn geta orðið óróleg á
löngum ferðum og því þarf að
hafa eitthvað meðferðis sem
styttir þeim stundir. Mikilvægt
er að börnin sitji ávallt spennt í
sætinu meðan á fluginu stendur
vegna hættu á ókyrrð. Dæmi eru
um að börn hafi slasast þegar
matarvagnar hafa rekist á þau
eða vegna skyndilegrar ókyrrðar.

Fylgjast þarf vel með því að börn leiki sér á öruggan hátt í snjó, útskýra
hvar hætturnar leynast og benda á örugg leiksvæði.
Hljóðmanir við umferðargötur, brekkur sem liggja að götum og umferðargötur eru ekki leiksvæði.
Slöngudráttur og sleðabrun við götur eru ekki örugg skemmtun.
Snjóruðningar eftir mokstur á götum geta verið freistandi leiksvæði. Þeir eru
hins vegar ekki öruggir því þakið getur hrunið yfir barnið og það kafnað.
Benda þarf börnum á að nota heldur ekki skafla til að renna sér á sleðum þar
sem þeir liggja oftast nálægt götum og börnin geta runnið stjórnlaust í veg
fyrir bíla.
Ekki leyfa börnum að nota bíla, mótorhjól eða önnur ökutæki til að draga sig
á þotum, sleðum eða slöngum eftir götum.
www.forvarnarhusid.is

Úrvalsbækur handa börnum
„Fyrsta flokks barnabók“
Tónlistin úr leiksýningunni „Skrímslið litla systir mín“ fylgir með á
geisladiski.
„Bók n er fallega myndskreytt af Björku Bjarkadóttur og
„Bókin
tó
ónlist Eivarar Pálsdóttur er skemmtileg viðbót við
vaandaða bók. Eins og aðrar fyrsta flokks barnabækur
höfðar bókin bæði til barna og fullorðinna.“
h
Ólöf Skaftadóttir, Frbl. 18. okt.

++++
Lísa í Undralandi í nýjum ævintýrum
Í gegnum spegilinn er sjálfstætt framhald Lísu í Undralandi og hefur löngum verið
talið eitt af meistaraverkum barnabókmenntanna. Kemur nú út í fyrsta sinn á íslensku
í vandaðri þýðingu Valdimars Briem og með upprunalegum myndskreytingum.

Bækur fyrir börn og foreldra
Handa öllum þeim
sem eiga erfitt með
að stilla skap sitt og
bregðast við stríðni og
öðrum streituvöldum.

EKKI EFTIRLITSLAUS
NÁLÆGT VATNI
Ung börn geta drukknað á innan
við þremur mínútum í aðeins
2-5 cm djúpu vatni. Drukknun
getur átt sér stað víða til dæmis
í sundlaug, baði, setlaug, ám,
lækjum og ekki síst pollum. Það
getur gerst mjög skyndilega og
hljóðlega án hrópa eða busls í
vatninu.
Ekki má treysta eingöngu á
sundkennslubúnað, s.s. armakúta
eða sundjakka. Ung börn eru
forvitin og sífellt á ferðinni. Ef þau
lenda í erfiðleikum hafa þau litla
möguleika á að bjarga sér m.a.
vegna þess að höfuð þeirra er
hlutfallslega mjög þungt og stórt
miðað við líkamann og því eiga
þau erfitt með að lyfta höfðinu
upp til að ná andanum. Þungur
og fyrirferðarmikill fatnaður gerir
þeim erfitt fyrir að koma sér
upp og ekki má gleyma að kuldi
vatnsins getur dregið fljótt úr
kröftum þeirra.
Aldrei má skilja barn eftir eftirlitslaust í nálægð við vatn.
Heimild: forvarnarhusid.is

Hvernig er hægt að fá
börnin til að koma sér
upp góðum venjum
við heimanámið? Þessi
bók veitir ótal góð ráð
í því efni!

Frábærar
smábarnabækur

Ævintýraheimur barnanna
G
Glæsilegar
útgáfur
með ævintýrum
m
Grimmsbræðra og
G
ssögum úr sagnabálki
Esóps. Frábærar
E
myndskreytingar Vals
m
Biros leiða okkur inn
B
í töfrandi sagnaheim
lliðinna alda.
S
Sögur
sem öll börn
þurfa að kynnast.
þ

SKRUDDA
www.skrudda.is
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Jólah

þar má meðal annars ﬁnna:

Forréttir

Villibráðasúpa
Kavíar
Reyktur lax
Graﬂax
Reyktur áll á eggi
Parmaskinka
Hreindýra paté
Andalifra-terrine
Sveitapaté
Lifrarkæfa
Sjávarréttasalat
Rækjur
Síldar salöt
Heitreyktur silungur
Salat
Nautatunga
Hvala eða Gæsa carpaccio

Eftirréttir

Adalréttir

Grillað dádýr
Purusteik á danska vísu
Roastbeef
Hamborgarhryggur
Kjúklingur tandoori
Kalkúnabringur
Hangikjöt
Kalkúnalæri
Andarleggir
Flamberað góðgæti 2 tegundir

8.9990 kr.

Gjafabréf
Perlunnar

Góð g jöf v
öll tækifæ ið
ri!

Ris à l’amande
Súkkulaðiterta
Perlu súkkulaði bomba
Heit eplakaka
Dimekaka
Karmellukaka
Eggjabúðingur
Dessert í glösum
Úrval af ís
Smákökur
Gulrótarkaka
Súkkulaðibollar
Rúlluterta

tilboð mánnud.--miððvikud
7.99900 kr..

Frábærir tónlistamenn skemmta á
Jólahlaðborðinu. Grétar Örvarsson og Sigga
Beinteins á ﬁmmtudögum og sunnudögum.
Þórir Baldursson og Sveinn Óli Jónsson
spila á föstudögum og laugardögum.

Opið í hádeginu

Föstudagana 6. 13. og 20. desember
Laugardagana 7. 14. og 21. desember
Aðeins 5.500 kr.
Veitingahúsið Perlan
Sími: 562 0200 · Fax: 562 0207
Netfang: perlan@perlan.is
Vefur: www.perlan.is

Sköt og Jólahlad bord
23. desember 5.5000 kr.

Nýá rskvöld  Perlunn
11. janúar - opnum kl.
kl 19

Allt  S teik

og 4ja rétta matseðill hefst 2 janúar

Mekka verður með
vínsmökkun á eðalvínum
fyrir mat, á hlaðborðum
Perlunnar.

smáauglýsingar

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

Allar smáauglýsingar
vikunnar á visir.is

smaar@frettabladid.is / visir.is

250-499 þús.

BÍLAR &
FARARTÆKI

TILBOÐ 490 ÞÚS

ÚTSALA FRÁBÆRT
VERÐ 4990 ÞÚS
CITROEN Berlingo. Árgerð 05/2005,
ekinn 119 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð
690.000.- með VSK.Er á staðnum.
Rnr.100463.

KIA SPORTAGE EX 4WD DÍSEL árg.
2013 ek. 38 Þkm Sjálfskiptur m öllu,
listaverð 5790 þús, tilboðsverð í dag
4.990 þús, möguleiki á göðu bílaláni,
Rnr 146947 gsm 893-9500

EKIN AÐEINS 39 Þ
HYUNDAI Terracan 38” . Árgerð
2005, ekinn 39 Þ.KM, dísel, 5 gírar.
Björgunnarsveitarbíll Leitarljós
Spiltengi framan og aftan 3
kastarasett Verð 3.480.000. lán
1.320.000 nr.136773. Sími 5773777.

TOYOTA Land cruiser 120 vx. Árgerð
2009, ekinn 87 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur.
Verð 6.900.000. Rnr.223032.SKOÐAR
SKIPTI BÍLAMARKAÐURINN S:
5671800

JEEP GRAND CHEROKEE 4,7 V8 árg
2001 ek.114 þús m. skoðaður 14
dráttarkrókur, filmur.tau,heilsársdekk,
ásset verð 790 þús TILBOÐ 490 ÞÚS
möguleiki á 100% visa/mastercard
S.659-9696

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

Bílamarkaðurinn
Smiðjuvegi 46E, Kópavogi
Sími: 567 1800

ÚTSALA SPARIBAUKUR
HYUNDAI i10 árg. 2011 ek. 53 Þkm,
5 gíra, tilboðsverð nú 990 þús, 100%
vísalán í boði, Rnr 106659 gsm 8939500

Lyftarar

KLÁR Í SNJÓINN
TOYOTA Land cruiser 120 GX 38”
breyttur Árg 2003, ekinn 228 Þ.KM,
dísel, sjálfskiptur. Gluggahlífar
húddhlíf spilbitar Verð nú 3.680.000.
Rnr.136024.sími 5773777

VW Golf 1.6 Highline station. árg
‚02 ekinn 172þús. skoðaður ‚14.
beinskiptur. Topplúga. samlæsingar.
nýleg tímareim. góð vetrardekk. ný
yfirfarinn og smurður á verkstæði.
Tilboðsverð aðeins 450þús stgr.
möguleiki á 100% vísa/euro láni. uppl
í s:659-9696

ÚTSALA FJÖLSKYLDUBÍLL

M.BENZ Sprinter cdi. Árgerð 2003,
ekinn 141 Þ.KM, dísel, 5 gírar. Verð
1.580.000. Rnr.136720.

FRÁBÆR DEKKJATILBOÐ
TILBOÐSVERÐ
AÐEINS 790ÞÚS!
Opel Vectra 1.8 árg ‚03 ek. aðeins
145þús km. sko ‚14. BS. ný tímareim.
ný vetrardekk. álfelgur. filmur. eyðsla
aðeins 7L/100km. Fallegur bíll og
góður í akstri. ásett verð 1.1mill.
Tilboðsverð aðeins 790þús stgr.
möguleiki á 100% vísa/euro láni. uppl
í s:659-9696

KIA Sorento ex classic 164 hö. Árgerð
2010, ekinn 59 Þ.KM, dísel, 5 gírar.
Verð 3.690.000. Rnr.160349.

ÚTSALA FRÁBÆRT VERÐ !!!
POLARIS SPORTSMAN 800 4WD árg.
2008 ek. 11 Þkm, tveggja manna,
götuskráð, spil, handhlífar, gler, hiti í
handföngum, 27” ný dekk og álfelgur,
tilboðsverð 1.290.000 !! áhvílandi
1.000.000.- Rnr.146845.gsm 695-2015

TILBOÐ 1.180.000.SUZUKI ALTO GL.Árgerð 2011,ekinn
aðeins 48.þ km,bensín,5 gírar,er
á staðnum,ALLT AÐ 100 % LÁN
MÖGULEGT.Rnr.104130.S:562-1717.

Bíll.is
Sími: 577 3777
www.bill.is

KIA Sportage ex 4wd 140 hö disel.
Árgerð 2006, ekinn 163 Þ.KM, dísel, 6
gírar. Verð 1.390.000. Rnr.110578.

STAÐGREIÐSLUTILBOÐ
990ÞÚS !

KRÓKUR
Við flytjum bifreiðar og vinnuvélar á
öruggan og hagkvæman hátt.

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

Save the Child
Children
h rren á ÍÍslandi
s

SUBARU Forester. Árgerð 2010, ekinn
97 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð
3.390.000. Rnr.160332. TILBOÐ kr:
2.790.000,-

Nýja bílahöllin
Eirhöfða 11, 110 Rvk.
Sími: 567 2277
www.nyja.is

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

Varahlutir
JAPANSKAR VÉLAR
BÍLAPARTASALA
Eigum úrval varahluta í Japanska og
Kóranska bíla og fleiri teg. Kaupum
flestar tegundir bíla. Opið 8-18 virka
daga. S. 565 3400 & 893 2284. www.
japanskarvelar.is / www.carparts.is
japvel@carparts.is

VIRKILEGA SPARNEYTINN
5DYRA BÍLL
Peugeot 206 árg ‚04 ekinn 157þús.
beinsk. sk. 14. nýleg vetrardekk. 5 dyra.
samlæsingar. eyðsla ca 5.5L/100km.
mjög heill og góður bíll. ásett verð
750þús. Tilboðsverð aðeins 590þús
stgr. Möguleiki á 100% vísa/euro láni.
uppl í s:659-9696

Eigum orðið mikið úrval notaðra
varahluta í Subaru, Skoda, Suzuki,
Nissan, Opel, Wolkswagen, Kyron,
Mitsubishi, Honda, Peugeot, Renault,
Ford Escepe. Uppl. á Smápartar.is eða
í s. 567 5040/ 7785040

Viðgerðir
Viðgerðir - Varahlutir í VW Golf, Póló,
Yaris, mmc carisma, kangoo. Renni
diska og skálar. Óska eftir Toyotu
Yaris til viðgerðar eða niðurrifs. S.
892 7852.

ÞJÓNUSTA

BÍLL ÓSKAST Á 25-250ÞÚS.
SUZUKI Grand Vitara, Árg 6/2008,
ek 84-108 Þ.KM, bensín, 5 gírar,
loftkæling, hiti í sætum omfl, Flottur
bíll, Verð frá 1.850.000. Rnr.150820.
Erum með nokkrar gerðir Vitara á
staðnum,

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær
Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og
laugardögum 11-15.
www.100bilar.is

til sölu

OPEL Astra enjoy . Árgerð 2008, ekinn
123 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð
1.890.000. Rnr.990321. TILBOÐ kr:
1.590.000,-

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

SMÁPARTAR.IS

Bílar óskast

Toyota landcruiser ‚38 vel breyttur,
aukatankur og fl. árg 1997 disel,
bsk 5 gíra, 8 manna. Flott eintak
TILBOÐSVERÐ 990þús stgr. Raðnúmer
121570 Uppl. í s. 577 4777 eða 895
4444 skipti ath

Krókur
Sími: 522 4600
http://www.krokur.net

VW Golf trendline. Árgerð 2005, ekinn
aðeins 85 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.
Verð 1.150.Gullmoli Rnr.219453.

Hjólbarðar

5 MANNA
MEÐ GÓÐUM PALLI

Bílaplan.is
Við Breiðhöfða, 110 Reykjavík
Sími: 552 6000
www.bilaplan.is

NISSAN Qashqai+2 se. Árgerð 2011,
ekinn 66 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.
Verð 4.390.000. Rnr.160369. TILBOÐ
kr: 3.990.000,-

Til sölu Yale GDP 25. Árg. 2006.
Lyftigeta 2.500kg. Lyftihæð 3,0m.
Laust vökvaúttak. Innfluttur nýr og
aðeins einn eigandi. Kraftvélar ehf / S.
535-3500 / www.kraftvelar.is

500-999 þús.

CHEVROLETT LASETTI árg. 2011
ek. 68 Þkm 5 gíra, ný vetrardekk og
tímareim, tilboðsverð í dag 1390 þús,
möguleiki á 100% láni Rnr 193790
gsm 893-9500

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

Allar stærðir sendibíla. Nýja
Sendibílastöðin sími 568-5000.

VIRKILEGA EYÐSLUGRANNU
FORD Ranger Crew Cab 4x4. Árgerð
10/2006, ekinn 125 Þ.KM, dísel,33”
breyttur, 5 gírar. Verð 1.290.000.- Er á
staðnum. Rnr.155584.

HYUNDAI Tucson 4x4. Árgerð
2007, ekinn 115 Þ.KM, bensín,
sjálfskiptur. ásett verð 1590.000
TILBOÐ 1.290.000 SKOÐAR SKIPTI
Rnr.230711. BÍLAMARKAÐURINN S:
5671800

Sendibílar

Má þarfnast lagfæringa.
Hringdu S. 615 1815
eða sendu sms.

Pípulagnir
PÍPULAGNIR

!!! STAÐGREIÐI
ÓDÝRA BÍLA !!!
98-05”árg. á allt að 250þúsund..
Vantar þig pening STRAX ? eða
þarfnast bíllinn þinn lagfæringa og þú
vilt losa þig við hann STRAX ? S. 777
3077 eða sendu sms.

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

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

þjónusta

%RT ÖÒ TILBÒINN FYRIR VETURINN 
%F EKKI L¹TTU OKKUR OG OKKAR
FR¹B¾RU VÎRUR AÈSTOÈA ÖIG

Tökum að okkur snjómokstur á
höfuðborgarsvæðinu allan sólarhringinn.

WWWHIS
EHF

&JËRHJËLALAGERINN
3TAPAHRAUNI  o  (AF o 3ÅMI  

✆ 820 0070

577 5177
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VANTAR ÞIG PÍPARA ?
Getum bætt við okkur verkefnum,
viðgerðir, viðhald og nýlagnir. Vönduð
vinnubrögð. Tilboð/tímavinna. Uppl. í
s. 869 4808 Heimslagnir ehf.
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Húsaviðhald
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SPÁSÍMINN 908 5666
Stjörnuspá. Tarot. Ársspá.
Draumráðningar, ást og peningar.
Andleg hjálp. Trúnaður.

Önnur þjónusta

Hreingerningar

VERSLUN.
Aðstoða með ýmis verkefni yfir
jólatímann. Uppls. 847-8704 eða
manninn@hotmail.com

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

KEYPT
& SELT

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

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

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

Til sölu
LEKUR ÞAKIÐ ?
Þakpappalagnir / Þakviðgerðir. Á steypt
og timbur þök. Mikil reynsla, meðmæli
geta fylgt. s. 8498700.

Rafvirkjun

Málarar
MÁLARAMEISTARI
Við tökum að okkur alla almenna
málningarvinnu f. húsfélög,
einstaklinga og fyrirtæki. Fagmennska
og sanngjarnt verð. Uppl. í s. 868 5171
& egillsverris@gmail.com

Búslóðaflutningar

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

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

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

Nudd
DESEMBER TILBOÐ NUDD.
Opið öll kvöld til kl. 21 til jóla.
Nuddstofan Jera S. 659-9277

NUDD
Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur.
Sími 694 7881, Zanna.

Spádómar
SPÁSÍMI 908-6116
Ástir, fjármál & heilsa.

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

Til sölu 12 volta leiðiskrossar með
rafgeymi, einnig 24 volta og 32 volta
vandaðir díóðuljósakrossar á leiði. JS
Ljósasmiðjan ehf Skemmuvegur 34
(brún gata) 200 kóp. S. 554 0661, 897
4996 & 699 2502. Opið virka daga
8-18 og lau 10-16.
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Til sölu

Til bygginga

Ungnautakjöt beint frá býli. Hakk,
gúllas, snitsel og steikur. 1850.-kr/kg
www.myranaut.is s. 868 7204.

KAUPI GULL !

TANTRA NUDD

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

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

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

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

Vatnsklæðning, panill, pallaefni,
parket, útihurðir, ofl. Gæði á
góðu verði. Nýkomnar Eurotec
A2 harðviðarskrúfur. Penofin
harðviðarolía. Indus ehf, Óseyrarbraut
2 Hf, Uppl.hjá Magnúsi í símum 660
0230 og 561 1122.

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

Flug

Hringar, hálsmen, armbönd,
Rolex, Cartier, Patek Philippe o.fl.
Hringdu núna og fáðu tilboð þér
að kostnaðarlausu!
www.kaupumgull.is
Opið alla daga 11-18,
Kringlan - 3. hæð
( Hagkaupsmegin )
Upplýsingar í síma 661 7000.

TILKYNNINGAR

Nú er tækifærið. Viltu starfa í flugi?
Einkaflugmannsnám er fyrsta skrefið
í átt að atvinnuflugmannsprófi.
Skráning á www.flugskoli.is.

Heilsuvörur
Árangur næst með Herbalife. Frítt
lífstílsmat. Hringdu núna S. 896 4662
Edda Borg & www.lifsstill.is
Ég náði árangri með Herbalife. Frítt
lífsstílsmat. Rannveig 862 5920,
rkbald@simnet.is

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

Að vera Nazar Dream Provider er mögulega besta starf
í heimi! Okkar markmið er að gera þetta litla extra fyrir
gestinn og að bjóða upp á persónulega þjónustu sem
fyllir sumarfríið frábærum minningum. Ef þú hefur ríka
þjónustulund og ert frábær í mannlegum samskiptum
þá ert þú kanski sú/sá sem við leitum að!
Hægt er að fá frekari upplýsingar um starfið hér
www.nazar.is/destinationwork

HUXPPHêYDQDVPLêL
YHUNDPHQQRJP~UDUDVHP
yVNDHIWLUPLNLOOLYLQQX
+$1'$)/(+)

V

Rammasamningur
“Ferskt grænmeti og ávextir”
EES útboð nr. 13120.
Nánari upplýsingar er að ﬁnna á www.reykjavik.is/utbod

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

Matvöruheildsala óskar eftir að ráða sölufulltrúa
til starfa sem allra fyrst, um er að ræða fullt starf.
Í starfinu felast heimsóknir til viðskiptavina fyrirtækisins
ásamt öflun nýrra viðskiptavina.
Hæfniskröfur:
• Þekking á matvörumarkaðnum.
• Góð hæfni í mannlegum samskiptum.
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð.
• Frumkvæði.
• Reglusemi og stundvísi.
Umsóknir með ferilskrá sendist á netfangið: box@frett.is
merkt „Sölufulltrúi“ fyrir 22. desember 2013.

tilkynningar

Skuldabréf Foss Fasteignafélags slhf.
Birting lýsingar
Útgefandi: Foss Fasteignafélag slhf., kt. 580613-1360,
Borgartúni 25, 105 Reykjavík.

Lýsingin er gefin út á íslensku. Útprentuð eintök af
lýsingunni má nálgast á skrifstofu útgefanda að
Borgartúni 25, 105 Reykjavík í 12 mánuði frá birtingu
hennar. Rafræn eintök má nálgast á vefsíðu félagsins,
www.fossfasteignafelag.is.

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

Tvær íbúðir á svæði 105, 35 fm &
15fm. Leigðar út með öllu. S. 8982866.

Starf sölufulltrúa á verslanasviði

Foss Fasteignafélag slhf. hefur birt lýsingu sem
samanstendur af samantekt, verðbréfalýsingu og
útgefandalýsingu, allt dagsett 17. desember 2013 (hér
eftir nefnd „Lýsingin“). Lýsingin er birt í tengslum við
umsókn um töku skuldabréfa útgefnum af Fossi
Fasteignafélagi slhf., með auðkennið FOSS 13 1, til
viðskipta á Aðalmarkaði NASDAQ OMX Iceland hf.

útboð

Húsnæði í boði

atvinna

60,é,5
9(5.$0(11
0Ô5$5$5

Höfuðstöðvar okkar eru í Malmö þaðan sem skipulagðar
eru lúxuspakkaferðir frá öllum norðurlöndunum
til Miðjarðarhafsins. Nazar er hluti af norrænni
ferðasamsteypu sem er hluti af heimsins stærstu
ferðasamsteypu TUI Travel Plc.

Einkamál
Hundasleði til sölu Er að smíða
hundasleða sem henta fyrir 1-6 hunda
Verð 90 þús. uppl. í S:892 4675.

HEILSA

þjónusta

Nazar eru sérfræðingar í fimmstjörnu lúxushótelum
með allt innifalið fyrir alla fjölskylduna

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

HÚSNÆÐI

EINKAFLUGMANNSNÁM
HEFST 13.JANÚAR
STAÐGREIÐUM GULL,
DEMANTA OG ÚR.

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

GEYMSLUR.COM

Dýrahald

Mikið úrval af fallegum
saltkristalslömpum. Ditto, Smiðjuvegi
4 (græn gata), 200 Kópavogi. Opið
mán-fös: kl 12-18, lau 12-15 Sími 5178060. www.ditto.is

Óskast keypt

HEIMILIÐ

HARÐVIÐUR TIL
HÚSBYGGINGA
SJÁ NÁNAR Á: WWW.
VIDUR.IS
KAUPUM GULL JÓN & ÓSKAR

FALLEG KVÖLD- OG
MORGUNLJÓS

Nudd

Nafnverð útgáfu
Stærð skuldabréfaflokksins er að nafnverði kr.
4.060.000.000 og hafa öll skuldabréf í flokknum verið
seld. Heildarheimild til útgáfu sem stjórn útgefanda
samþykkti var að fjárhæð kr. 4.060.000.000 og hefur
því verið fullnýtt.

Taka til viðskipta á Aðalmarkaði NASDAQ OMX Iceland hf.
Sótt hefur verið um töku skuldabréfanna til viðskipta á
Aðalmarkaði NASDAQ OMX Iceland hf. sem mun tilkynna
um slíkt með að lágmarki eins viðskiptadags fyrirvara.

Skilmálar skuldabréfanna
Skuldabréfin eru verðtryggð með vísitölu neysluverðs til
verðtryggingar í nóvember 2013, eða 415,2 stig (útgefin
í september 2013), og bera fasta 3,85% árlega vexti.
Skuldabréfin eru jafngreiðslubréf til 20 ára með 35 ára
greiðsluferil. Gjalddagar vaxta og höfuðstóls eru fjórir á
ári, fyrsti dagur þriðja hvers mánaðar m.v. maí, ágúst,
nóvember, febrúar, í fyrsta sinn 1. febrúar 2014. Beri
gjalddaga upp á dag sem ekki er bankadagur (dagur sem
bankar eru almennt opnir í Reykjavík) skal gjalddagi vera
næsti bankadagur þar á eftir. Útgáfudagur skuldabréfaflokksins var 30. október 2013.
Auðkenni skuldabréfaflokksins
Auðkenni skuldabréfaflokksins í viðskiptakerfi NASDAQ
OMX Iceland hf. er FOSS 13 1, ISIN númer bréfanna er
IS0000024081. Skuldabréfin eru gefin út rafrænt hjá
Verðbréfaskráningu Íslands hf. í 10.000.000 kr. einingum.
Reykjavík, 18. desember 2013
Stjórn Foss Fasteignafélags slhf.

Innkaupadeild
Straumur fjárfestingabanki hf. er sjálfstæður og óháður fjárfestingabanki. Straumur veitir
bæði innlendum og erlendum viðskiptavinum sínum almenna fjárfestingabankaþjónustu, þar
með talið markaðsviðskipti og fyrirtækjaráðgjöf.
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Krónan Krónan
Krónan
Árbæ Bíldshöfða Breiðholti

859

1398

%r

kr.
pk.

kr.
kg

Quality Street pakki, 350g

KKrónu
rónu
rón
ró
ónu hambor
ón
hamborgarhryggur
haambbor

998 2846
kr.
kg

Verð áður 1298 kr. kg
Grísahryggur með pöru

kr.
pk.

Nóa konfekt, 1 kg

Krónan
Granda

Krónan
Krónan
Hvaleyrarbraut Lindum

Krónan
Mosfellsbæ

Krónan
Krónan Krónan
Krónan
Krónan
Krónan
Reykjavíkurvegi Vallakór Akranesi Reyðarfirði Selfossi Vestmannaeyjum
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LAUSN
SÍÐUSTU
SUDOKU

Þrautin felst í því að fylla út
í reitina þannig að í hverjum
3x3 reit birtist tölurnar 1-9.
Í hverri níu reita línu, bæði
lárétt og lóðrétt, birtast einnig
tölurnar 1-9 og aldrei má tvítaka
neina tölu í röðinni.
Lausnin verður birt í næsta
tölublaði Fréttablaðsins.

Myndasögur
PONDUS

Eftir Frode Øverli

Sjáðu hann
sofa!

Og það eru þrír
tímar þangað
til ég þarf að
vakna! Lúxus!

Er hann
Bestur í heimi!
ekki yndis- Þó hann verði
legur?
aldrei heimsmeistari í
svefni!

Ég gæti
hugsað mér
að eignast
annað barn!

Ég gæti
Ég ætla ekki
klárað þetta með að hjálpa þér!
skærum, áfengi Bara svo það
og pinna til að
sé á hreinu!
bíta í!

HANDAN VIÐ HORNIÐ

Eftir Tony Lopes

Jói!!
Passaðu þig á
vinstri
króknum!

BARNALÁN

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Hvað eru mörg
grömm í einni únsu?

… sautján...
átján …

28.

Væri ekki
auðveldara
að nota
mæliskál?

Auðveldara? Já.
Girnilegt? Nei.

SKÁK

SPAKMÆLI DAGSINS
„Heimurinn er hættulegur staður. Ekki vegna fólksins
sem er illgjarnt heldur vegna fólksins sem gerir ekkert
í því.“
Albert Einstein

6

7

9

3

4

10

11

13

14

15

16

21

17

19

20

Gunnar Björnsson
Hannes Hlífar Stefánsson (2.544)
vann danska stórmeistarann Allan
Stig Rasmussen (2.485) á alþjóðlegu
móti í Kosta Ríka
Hvítur á leik:

KROSSGÁTA
LÁRÉTT
2. skarð, 6. fæddi, 8. líkamspartur, 9.
lærir, 11. ónefndur, 12. orðrómur, 14.
spil, 16. Skóli, 17. regla, 18. kærleikur,
20. tveir eins, 21. yfirbragð.

8

12

18

5

LÓÐRÉTT
1. blöðru, 3. eftir hádegi, 4. faldur, 5.
stjórnarumdæmi, 7. slást til, 10. hlóðir,
13. keyra, 15. göngulag, 16. blástur,
19. golf áhald.
LAUSN
LÁRÉTT: 2. geil, 6. ól, 8. hné, 9. les,
11. nn, 12. umtal, 14. jóker, 16. ma,
17. agi, 18. ást, 20. gg, 21. stíl.
LÓÐRÉTT: 1. bólu, 3. eh, 4. innlegg,
5. lén, 7. lemjast, 10. stó, 13. aka, 15.
rigs, 16. más, 19. tí.

2

1

Vill einhver sjá
hvað ég var að
eignast?

34. De7+! Hf7 (34. … Dxe7 35. Hxe7+
Kg8 36. Hg7+ og svartur lendir í svikamyllu) 35. Bxg6+! Kg8 (35. … Kxg6 35.
He6+ Kh7 36. Hh6+ Kg8 37. Hh8#) 36.
Bxf7+ Dxf7 37. Dxf7+ Kxf7 og hvítur
vann skömmu síðar.
www.skak.is. Riddarar í Hafnafirði
kl. 13 (60+)

W

ÚRVALIÐ ER HJÁ OKKUR
BLUETOOTH
HÁTALARAR
Í MIKLU
ÚRVALI

32”

Philips 32PFL3208T
32” Smart LED sjónvarp 1366 x
768p upplausn. 100 Hz Perfect
Motion Rate. Stafrænn DVB-C,
DVB-T, DVB-T2 móttakari. Smart
TV með YouTube. 2x HDMI, 2 x
USB. Skype möguleiki. EasyLink.
App fyrir Android/Apple síma og
spjaldtölvur.

VERÐ

89.995

FRÁBÆRT VERÐ

Philips HR1603
550w Daliy Collection töfrasproti
með ProMix hnífum. Þægilegt
handgrip. Auðvelt að þrífa.
Þeytari / hakkari og 0.5L skál fylgir.

TAKE YOUR
WORKOUT
TO THE
NEXT LEVEL
®

#MonsteriSport
@MonsterProducts

42”33D SMART LED

SMART LED

Philips 42PFL5038T
3D Smart LED TV með Full HD
upplausn. 300Hz Perfect Motion
Rate. Smart TV. Simplyshare.
Innbyggt Wi-Fi. Ljósskynjari. 3x
HDMI, 2 x USB. Skype möguleiki.
App fyrir Android/Apple síma og
spjaldtölvur.

VERÐ

FRÁBÆRT VERÐ

179.995
FRÁBÆRT VERÐ

VANDAÐAR
ÞÝSKAR HEILSUVÖRUR

3ja ára
ábyrgð

VERÐ

a
3ja ár
ð!
g
r
y
b
á

BLÓÐÞRÝSTINGSMÆLAR

14.995

VERÐ FRÁ 5.995

FRÁBÆRT VERÐ

a
3ja ár
ð!
g
r
y
b
á

HITAPÚÐAR OG TEPPI

Kenwood KMC570
Silfurlituð 1000W Chef Premier hrærivél með rafrænum
hraðastilli og púls. Heldur styrk þó bætist í 4,6 lítra
stálskálina. Þeytari, hnoðari, K-járni, hveitibraut, hitaþolinn
glerblandari og hakkavél fylgja. Steypt álumgjörð.

VERÐ FRÁ 5.995

GLERBLANDARI OG
HAKKAVÉL FYLGJA

VERÐ

WASSERMAXX
KOLSÝRUTÆKI

FRÁBÆRT VERÐ

4 LITIR

TILBOÐ

12.995

FULLT VERÐ 14
14.995
995

Öllum Senseo vélum ffylgja
l j
2 pakkar af Merrild kaffi

VERÐ

Khapp 15130003
Sjálfvirk 2200w te- og hraðsuðukanna með
LED skjá. 2200w. Tekur 1,7 lítra. Margar
hitastillingar 70°,80°,90° og 100°. Matt gler.

9.995

69.995

6 GLERAUGU FYLGJA

a
3 j a ár
ð!
ábyrg
Kenwood FPM250
Ltil og nett 750w matvinnsluvél úr burstuðu
stáli. Skálin tekur 2,1 lítra og blandarinn sem
fylgir tekur 1,2 lítra og með fylgir sítruspressa,
þeytari, hnoðari og þrjú rifjárn.

VERÐ

19.995

FRÁBÆRT VERÐ

VÖNDUÐ
NUDDSÆTI

VERÐ FRÁ 13.995

10.000 KRÓNA AFSLÁTTUR
AF ÖLLUM iROBOT
RYKSUGUVÉLMENNUM
TIL JÓLA!
Þú fær
Þú
ærð
rð TIL
Be
B
ea
attsJÓLA
hjá o
hj
ok
kk
ku
urr!!
OPIÐ TIL 22 ALLA DAGA

ht.is
UMBOÐSMENN UM LAND ALLT
HAFNARGÖTU 90 REYKJANESBÆ S: 414 1740 • EYRARVEGI 21 SELFOSSI S: 480 3700 • GARÐARSBRAUT 18A HÚSAVÍK S: 464 1600 • GLERÁRGÖTU 30 AKUREYRI S: 460 3380 • KAUPVANGI 6 EGILSSTÖÐUM S: 414 1735 • SUÐURLANDSBRAUT 26 REYKJAVÍK S: 569 1500
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MENNING
Schola Cantorum með jólatónleika í Hallgrímskirkju:

Síðustu hádegistónleikarnir
Kammerkórinn Schola Cantorum heldur síðustu hádegistónleika sína á aðventunni
með jólatónleikum í Hallgrímskirkju í hádeginu í dag.
Á þessum þriðju hádegistónleikum í desember flytur
kórinn falleg, íslensk jólalög,
m.a. Hátíð fer að höndum ein,
Kom þú, kom, vor Immanúel,
Ljós og hljóma eftir Þorkel
Sigurbjörnsson, Jólaljósin
blika eftir Hauk Tómasson,
Það aldin út er sprungið,
Englakór frá himnahöll og
tvö ný jólalög eftir Hafliða
Hallgrímsson. Stjórnandi er
Hörður Áskelsson.
Tónleikarnir hefjast klukkan 12 og standa til 12.30.

Camerarctica

Mozart við kertaljós
Kammertónlist á aðventu 2013
Ingibjörg Guðjónsdóttir söngur

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

Engar loðnar kanínur
og bleikar prinsessur
Múrinn eftir Sif Sigmarsdóttur hefur fengið rífandi góðar viðtökur, verið hlaðin
loﬁ og er tilnefnd til tvennra bókmenntaverðlauna. Sif segist alltaf hafa ætlað
sér að skrifa fyrir börn og unglinga, enda séu þau mjög kröfuharðir lesendur.
„Þetta er alveg ótrúlegt, ég er í
hálfgerðu sjokki,“ segir Sif Sigmarsdóttir um velgengni fyrsta
bindis Freyjusögu, Múrsins, sem
tilnefnd er bæði til Íslensku bókmenntaverðlaunanna og Fjöruverðlaunanna, auk þess að vera
ofarlega á metsölulistum og hafa
hlotið rífandi góða dóma gagnrýnenda. „Maður vonast auðvitað alltaf eftir góðum viðbrögðum við því
sem maður skrifar, en þótt maður
sé sjálfur rosalega ánægður með
eigin grip þá veit enginn hvernig
aðrir taka honum, þannig að, nei,
ég hafði ekki séð þetta fyrir mér.“
Freyjusaga er framtíðarsaga
sem kölluð hefur verið hinir
íslensku Hungurleikar, en Sif
segist hafa verið byrjuð á sögunni
löngu áður en Hungurleikarnir
komu fram á sjónarsviðið. „Þessi
bók er búin að vera vandræðalega
lengi í vinnslu, nærri sex ár, en
hugmyndin kviknaði fyrst þegar
ég var í námi í barnabókmenntum
í Bretlandi. Ég byrjaði þar árið
2002 og var þá svakalega skotin í Philip Pullman og bókunum
hans um Gyllta áttavitann. Eftir
að ég las þær var ég staðráðin í
að skrifa einhverja drungalega
fantasíu. Svo vildi þannig til að
það fengu allir sömu hugmynd á
svipuðum tíma og síðan þá hafa
komið út margar bækur í þessum
anda. Þegar ég las Hungurleikana
hugsaði ég: Andskotinn, hún stal
hugmyndinni minni.“
Einhverjum lesendum hafa
þótt lýsingarnar í Múrnum ansi
hrottalegar, finnst þér það sjálfri?
„Nei, alls ekki. Það er hins vegar
dálítið algengt þegar kemur að
unglingabókum að fólki finnist að
þær eigi að vera voða saklausar
og krúttlegar og fullar af loðnum
kanínum og bleikum prinsessum, en ég er alls ekki sammála

SIF SIGMARSDÓTTIR

„Bækur eru fyrst
og fremst bara
annaðhvort
góðar bókmenntir eða ekki.“
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

því. Við sem erum að skrifa fyrir
unglinga erum að keppa við blóðuga tölvuleiki og sjónvarpsþætti
og þurfum bara hreinlega að vera
samkeppnishæf. Enda held ég að
unglingarnir þoli þetta smáræði
nú alveg, það er aðallega fullorðna
fólkið sem barmar sér yfir hvað
þetta sé ógeðslegt.“
Margir líta á skrif barnabóka
sem tilhlaup eða upphitun fyrir
skrif „alvöru“ bókmennta, ertu á
þeim buxunum? „Nei mig hefur
alltaf langað að skrifa unglinga-

bækur. Ein fyrsta spurningin sem
ég fékk þegar fyrsta unglingabókin mín kom út var einmitt: Hvenær ætlarðu að skrifa alvöru bók?
Mér finnst hins vegar barnabókmenntir vera alvöru bókmenntir
og börn og unglingar eru mjög
kröfuharðir lesendur. Það er
alveg óþarfi að flokka þær sem
eitthvert óæðra form. Bækur eru
fyrst og fremst bara annaðhvort
góðar bókmenntir eða ekki, alveg
sama fyrir hvaða aldurshóp er
skrifað.“
fridrikab@frettabladid.is

Mozart við kertaljós
Camerarctica heldur nú fyrir jólin kertaljósatónleika
í nokkrum kirkjum. Þetta er tuttugasta árið sem
hópurinn ﬂytur tónlist Mozarts fyrir hátíðirnar.

DUALIT brauðrist

DUALIT hraðsuðuketill

GENSE kvörn

• 2 brauðsneiðar
• Sérstaklega víð rauf f. brauð
• Hægt að rista beyglu / pítu

• 1.5L hraðsuðuketill
• Snúrulaus
• Sía innan á stút

• Malar salt og pipar
• Keramikkvörn - píanólakk
• Þrír litir: svart, hvítt, rautt

Kr. 32.944,-

Kr. 18.900,-

Kr. 6.262,-

Veit á vandaða lausn

Verið velkomin í verslun okkar að Síðumúla 16. Opið mán - fös 8.30 - 17.00
Síðumúli 16 • 108 Reykjavík • Sími 580 3900 • www.fastus.is

FASTUS_E_46.12.13

JÓL Í ELDHÚSIÐ

Kammerhópurinn Camerarctica
heldur sína árlegu kertaljósatónleika í kirkjum nú rétt fyrir jólin
en hópurinn hefur leikið ljúfa
tónlist eftir Mozart við kertaljós
í tuttugu ár.
Í ár verða leikin eftirfarandi
verk eftir Wolfgang Amadeus
Mozart: Divertimento kv.136
fyrir strengi Klarinettukvartett
kv.378 og Klarinettukvintettþáttur kv.516c tvær aríur þ.e Laudate Dominum kv.339 og Parto
Parto úr La Clemenza di Tito. Að
venju lýkur tónleikunum á því að
Camerarctica leikur jólasálminn góða Í dag er glatt í döprum
hjörtum, sem er úr Töfraflautunni eftir Mozart.
Hópinn skipa að þessu sinni
þau Ármann Helgason klarinettuleikari, Gunnhildur Daðadóttir og
Rannveig Marta Sarc fiðluleikarar, Svava Bernharðsdóttir víóluleikari og Sigurður Halldórsson
sellóleikari en gestur á tónleikunum er Ingibjörg Guðjónsdóttir
söngkona. Einnig koma fram tveir
drengir úr Drengjakór Reykjavíkur, þeir Benedikt Gylfason og
Tryggvi Pétur Ármannsson.
Tónleikarnir verða sem hér
segir: Í Hafnarfjarðarkirkju
fimmtudagsdagskvöldið 19. desember, Kópavogskirkju föstudagsdagskvöldið 20. desember,

SYNGJA INN JÓLIN Kammerhópurinn

Camerarctica flytur tónlist Mozarts í
kirkjum fyrir hátíðirnar.

Garðakirkju laugardagskvöldið
21. desember og loks í Dómkirkjunni í Reykjavík sunnudagskvöldið 22. desember. Þeir hefjast allir
klukkan 21.

Þú finnur jólagjafirnar hjá okkur
Jamie Oliver

POTTAR&PÖNNUR

GLÆSILEGAR
JÓLAGJAFIR

- það segir allt.

FLAME
LEIRPOTTARNIR
frá Emile Henry
Alltaf glæsilegir og
spennandi á matarborðinu.
Frönsk leirvara.
Frönsk matarmenning.
Betra bragð og
meira næringargildi.

Frábær heimilistæki í eldhúsið!

VELDU VANDAÐ ÞAÐ BORGAR SIG ALLTAF
SOLIS 921.16

GC306 012

Hollir ávaxtaog grænmetisdrykkir með
safapressunni
frá SOLIS.

FÆST Í FIMM LITUM
ASSISTENT
hefur marg oft fengið
topp einkunn
“BEST IN TEST”
í samanburðarprófum
fyrir mikla
vinnslugetu og
fjölbreytni.

7,10,14 og 19 lítra
lít
stál pottar
á frábæru verði!

SAFAPRESSAN VINSÆLA

Heilsugrill

Ertu að hugsa um heilsuna?

Vandað og gott mínútugrill · 2000 W

Verð: 29.900,-

Verð kr. 29.900,-

POPPVÉLIN SEM GERIR
ÞAÐ ROSALEGA GOTT

Aquaspeed 160

Sterk og endingargóð

HEIMSÞEKKT HÖNNUN

MLFEM241

Assistent® Original
hrærivélin er lífstíðareign.

Allinox

MLFDK442

BRAUÐRIST

Ómissandi græja fyrir
alla alvöru poppara landsins

Verð: 12.990,-

Verð kr. 11.900,AFBRAGÐS GÓÐ HÖNNUN
sem skilar sér í mikilli ánægju

SAMLOKUGRILL
UGRILL

Skemmtilegt úrval af snyrtilegu
S
rusla
ruslafötum fyrir heimili og vinnustaði.

Verð kr. 10.900,0.900,-

LÁGMÚLA 8 · REYKJAVÍK · SÍMI 530 2800
00 · ORMSSON.IS
ORMSSON IS
ORMSSON
KEFLAVÍK
SÍMI 421 1535

ORMSSON
AKRANESI
SÍMI 530 2870

ORMSSON
ÞRISTUR-ÍSAFIRÐI
SÍMI 456 4751

KS
SAUÐÁRKRÓKI
SÍMI 455 4500

ORMSSON
AKUREYRI
SÍMI 461 5000

ORMSSON
HÚSAVÍK
SÍMI 464 1515

ORMSSON
VÍK-EGILSSTÖÐUM
SÍMI 471 2038

ORMSSON
PAN-NESKAUPSTAÐ
SÍMI 477 1900

ORMSSON
GEISLI
ÁRVIRKINN-SELFOSSI VESTMANNAEYJUM
SÍMI 480 1160
SÍMI 481 3333
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Þá eru jólin komin
Hinir hefðbundnu Jólasöngvar Kórs Langholtskirkju verða dagana 20., 21. og 22.
desember. Þeir eru hápunktur fjölbreyttrar dagskrár kirkjunnar í aðdraganda jóla.

❄ ❄

jafnan á Jólasöngvum Langholtskirkju.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

sópran en ég tek að mér drenginn,
eins og ekkert sé.“ segir Guðrún
Matthildur glaðlega. Þær eru
sammála um að mikill jólaandi
ríki jafnan á Jólasöngvunum og
segja marga varla getað hugsað sér upphaf jólahátíðarinnar án þess að mæta á þá. „Þetta
eru mjög hefðbundnir tónleikar
í ár en það eru alltaf einhverjir
nýir einsöngvarar,“ segir Guðrún
Matthildur. „Sumir eru þó alltaf,
til dæmis Ólöf Kolbrún. Það er
föst og falleg hefð að hún syngur
Ó, helga nótt í lok tónleikanna. Þá
eru jólin komin.“

Þetta eru mjög
hefðbundnir tónleikar í ár
en það eru alltaf einhverjir nýir einsöngvarar.
Guðrún Matthildur

Þær stöllur upplýsa að þær
syngi saman dúett með kórnum
í einu lagi, það er Pie Jesu eftir
Andrew Lloyd Webber.
„Það lag er upphaflega skrifað
fyrir sópransöngkonu og drengja-

❄ ❄ ❄❄ ❄ ❄ ❄ ❄

❄

❄❄❄❄

❄ ❄

gun@frettabladid.is

❄❄ ❄ ❄

❄

❄ ❄❄

❄

❄

❄ ❄

❄

❄

❄

❄

❄

❄

❄

Tilkynning frá Kirkjugörðum
Reykjavíkurprófastsdæma

❄

❄

❄

❄❄ ❄

❄

❄

❄ ❄❄

Þjónusta á Þorláksmessu
og aðfangadag

❄

Á Þorláksmessu og aðfangadag, milli kl. 9:00 og 15:00 munu starfsmenn
í Fossvogskirkjugarði, Gufuneskirkjugarði, Kópavogskirkjugarði og Hólavallagarði leiðbeina eftir bestu getu.

❄

❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄❄❄ ❄
❄

❄ ❄❄ ❄ ❄❄

❄❄ ❄

Hægt er að nálgast upplýsingar um staðsetningu leiða á vefnum
www.gardur.is
Þjónustusímar:
Skrifstofan í Fossvogi, sími 585 2700 og skrifstofan í Gufunesi, sími
585 2770, eru opnar á Þorláksmessu og aðfangadag frá kl. 9:00 til 15:00
Ratkort er hægt að fá afhent á skrifstofunum eða prenta út á
www. kirkjugardar.is
Upplýsingar eru veittar í síma allan desembermánuð á skrifstofutíma.
Fossvogskirkja verður opin á aðfangadag frá kl. 9:00 til 12:00

Gleðilega jólahátíð

Á aðfangadag frá kl. 9:00 til 15:00 er allur akstur um
kirkjugarðinn í Fossvogi óheimill, nema fyrir hreyfihamlaða.

Kirkjugarðar Reykjavíkurprófastsdæma
www.kirkjugardar.is
❄

❄❄

❄

❄

❄ ❄

BÆKUR

SÖNGKONUR Guðrún Matthildur og Jóna eru sammála um að mikill jólaandi ríki

❄❄ ❄ ❄ ❄ ❄

❄

❄

❄

❄❄❄ ❄

❄ ❄

❄ ❄❄

❄ ❄

❄ ❄ ❄❄ ❄❄ ❄ ❄

❄ ❄

❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄❄❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄

❄ ❄

Líf í dal

❄

❄ ❄ ❄❄

❄❄ ❄❄ ❄

ÓSKAR MAGNÚSSON sendir nú frá sér sína fyrstu skáldsögu, en áður hefur hann
sent frá sér tvö smásagnasöfn.
FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA

❄ ❄ ❄ ❄ ❄❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄

Áratugalöng hefð er fyrir Jólasöngvum Kórs Langholtskirkju.
Í ár verða tónleikarnir þrennir,
dagana 20. til 22. desember, og
þar munu Kór Langholtskirkju
og Gradualekór Langholtskirkju
syngja undir stjórn Jóns Stefánssonar. Þetta verða þrítugustu og
sjöttu Jólasöngvarnir við kertaljós og að vanda er boðið upp á
rjúkandi jólasúkkulaði og piparkökur í hléi.
Einsöngvarar í ár með Kór
Langholtskirkju eru Andri Björn
Róbertsson, Davíð Ólafsson, Guðrún Matthildur Sigurbergsdóttir,
Jóna G. Kolbrúnardóttir, Ólöf Kolbrún Harðardóttir og Þóra Einarsdóttir. Einsöngvari á táknmáli
er Kolbrún Völkudóttir og einnig
koma nokkrir einsöngvarar fram
úr röðum Gradualekórsins.
Þær Guðrún Matthildur og Jóna
G. eiga rætur í kórastarfi Langholtskirkju. Guðrún Matthildur
kveðst hafa byrjað þar fimm ára
gömul með Krúttakórnum. „Svo
fór ég stig af stigi,“ segir hún
brosandi og kveðst hafa sungið
einsöng á Jólasöngvum í nokkur
ár. Þetta er hins vegar í fyrsta
skipti sem Jóna syngur einsöng í
Jólastundinni, en hún kveðst búin
að vera í kórum í Langholtskirkju í
nokkur ár, byrjað í Gradualekórnum og svo farið í Nobili. „Nobili eru
eðal Gradlarar, þær bestu af þeim
bestu,“ útskýrir Guðrún Matthildur. „Við hittum Jónu í Söngskóla
Reykjavíkur og negldum hana,“
segir hún hlæjandi. „Nú erum við
báðar í Kór Langholtskirkju.“

❄
❄

★★★★★

Látið síga piltar
Óskar Magnússon
JPV ÚTGÁFA

Sveitasögur eiga sér langa og merka
sögu í íslenskum bókmenntum. Allt
frá opinberu upphafi skáldsagnagerðar um miðja nítjándu öld gerðust langflestar íslenskar skáldsögur
í sveit, það mætti nota sömu sviðsmyndina til að kvikmynda þær
allar, grösugur dalur sem ár og
lækir renna um, hálendi og jöklar
upp af dalnum og þéttbýli þegar
nær dregur ströndinni, kauptún
eða þorp. Hliðardalur, sögusvið
sk á ldsög u Óskars Magnússonar,
Látið síga piltar,
er nákvæmlega
eftir þessari uppskrift, þótt sögutíminn sé nútíminn.
Ýmsar eldri skáldsögur íslenskar koma
upp í hugann við lestur bókarinnar, Dalalíf
og Dalafólk, Bændabýti og þannig mætti
lengi telja.
Hér er sagt frá fólki
sem býr við friðsæla
sveitatilveru að mestu
þar til tvenns konar innrás er gerð í líf þeirra. Annars
vegar byrjar eldgos í jökli ofan við
byggðina, hins vegar koma í heimsókn bankamenn úr Reykjavík sem
bjóða lán til mikilla framkvæmda
og framfara á kostakjörum.
Sögufléttan um bankamennina
er fyrirsjáanleg. Bankamennirnir
í sögunni eru upp til hópa ljóngáfaðir en menningarsnauðir fantar og
það þarf ekkert sérlega ríkt ímyndunarafl til að sjá í þeim þekkt andlit
úr íslensku viðskiptalífi. Svo dæmi
sé tekið er Sigurði, sem er forstjóri
banka, lýst þannig: „Sigurður var

lítill vexti, feitur með burstaskalla.
Augun voru agnarsmá og pírð og
varirnar blautar.“ (35) Það sama má
segja um „Pöddupiltana“, svila, sem
meðal annars hafa auðgast á því að
flytja út „skeldýr og ýmsar sjávarpöddur“ (57).
Óskar Magnússon hefur sent frá
sér tvö ágæt smásagnasöfn en Látið
síga piltar er fyrsta skáldsaga hans.
Óskar skrifar lipurlega, framan af
sögunni og í seinni hluta hennar
beitir hann hæðni og íróníu óspart,
en miðhlutinn, þar sem fólkið í sveitinni þarf að kljást við raunverulegar
náttúruhamfarir og verulega reynir á samstöðu þeirra, þrautseigju
og úthald, breytir mjög um tón, frásögnin verður einlægari og
samúð sögumanns með persónum sínum meiri. Þessi
kafli bókarinnar er satt að
segja miklu betur heppnaður en þeir kaflar þar sem
kaldhæðnin er mest.
Þessi fyrsta skáldsaga
Óskars er mjög misgóð.
Persónusköpunin ristir
ekki sérlega djúpt, sérstaklega eru skúrkarnir í sögunni dregnir einföldum dráttum.
Þeir kaflar sem eru
kaldhæðnastir og
eiga kannski að vera
beittust ádeila á siðleysi bankamanna og annarra viðskiptamógúla eru sömuleiðis fremur
þunnur þrettándi. Fólkið í sveitinni
er heldur svipmeira, en þó verður
að segjast að tilraunir sögumanns
til að sýna þekkingu á sveitalífi og
bregða fyrir sig tungutaki sveitamanna verða oft pínulítið vandræðalegar og gervilegar.
Jón Yngvi Jóhannsson

NIÐURSTAÐA: Sveitasaga sem byggir
á gamalli hefð. Bestu kaflarnir eru þeir
sem lýsa lífsbaráttu fólks af samúð og
skilningi en hæðnin lætur höfundi ekki
jafn vel.

VIRB FRÁ

HLAUPAÚR FRÁ

PIPAR\TBWA • SÍA

23.900
Forerunner 620
Hlaupaúr
Hvíldartími, súrefnisupptaka,
skrefafjöldi, skreftími og
sendir þráðlaust á Garmin
Connect með WiFi.

54.900
VIRB Elite
Hasarmyndavél
Innbyggður skjár, 2000mAh
rafhlaða, 16Mp myndflaga,
GPS skráir hraða og hæð, WiFi
tenging við síma og margt annað
setur Garmin hasarmyndavélarnar
í sérflokk.
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Tónleikar
12.00 Kammerkórinn Schola cantorum
heldur síðustu hádegistónleika sína á
aðventunni með jólatónleikum.

18. DESEMBER
20.00 Tónleikaröðin Eitthvað fallegt
heldur til Akureyrar. Tónleikarnir fara
fram í Akureyrarkirkju.
20.30 Hljómsveitin Brother Grass
heldur tónleika á veitingastaðnum Café
Flóra í Laugardal.
21.00 Borgardætur halda jólatónleika
sína á Café Rosenberg.
21.30 Trúbadorinn hr. Halli heldur tónleika á Ob-La-Dí-Ob-La-Da, Frakkastíg 8.

Leiklist
19.30 Leikverkið Þingkonurnar verður
forsýnt í Þjóðleikhúsinu í kvöld.
20.00 Nóttin var sú ágæt ein verður
sýnd í Tjarnarbíói.
20.00 Leiksýningin Jeppi á fjalli verður
sýnd á Nýja sviðinu í Borgarleikhúsinu.

Sýningar
20.00 Ólafur Arnalds heldur tónleika í
Kaldalónssal Hörpu í kvöld. Hann kemur
fram ásamt svokölluðu trói sínu.

20.00 Breska sýningin STOMP er
komin til Íslands. Sýnt verður í Eldborgarsal Hörpu í kvöld.

Upplýsingar um viðburði sendist á
hvar@frettabladid.is

20.00 Sigríður Thorlacius heldur útgáfutónleika í Fríkirkjunni í Reykjavík.

13 JÓL Borgardætur gáfu út Jólaplötuna árið 2000 og eru nú stór hluti af jólaupplifun margra.

Uppselt á tónleika
tvítugra Borgardætra
Borgardætur hafa verið að síðan árið 1993. Andrea Gylfadóttir segir þær farnar
að þekkja ákveðin andlit í salnum, sem sjáist aftur ár eftir ár.

HEIÐURSTÓNLEIKAR Dúndurfréttir leika meistaraverk Pink Floyd, The Wall, í mars.
MYND/GASSI OG ÓLÖF ERLA EINARSDÓTTIR

Pink Floyd í Eldborg
Dúndurfréttir ﬂytja meistaraverkið The Wall í Hörpu.
„Það verður öllu tjaldað til í Eldborgarsalnum í mars,“ segir
tónleikahaldarinn Guðbjartur
Finnbjörnsson. Meistaraverk
hljómsveitarinnar Pink Floyd,
The Wall, verður 35 ára á næsta
ári og af því tilefni ætla Dúndurfréttir að flytja verkið í heild sinni
í Eldborgarsal Hörpu þann 12. og
13. mars.
„Ásamt Dúndurfréttum kemur
fram 35 manna sinfóníuhljómsveit og kór. Einnig stefnum við á

að hafa eitt flottasta ljósasjóv sem
sést hefur í Eldborginni,“ útskýrir
Guðbjartur.
Dúndurfréttir spiluðu á þrennum tónleikum sem seldist upp á
í Eldborg fyrr á árinu, þar sem
sveitin lék annað meistaraverk
Pink Floyd, Dark Side of the Moon.
Gera má ráð fyrir mikilli stemningu á tónleikunum enda fagmaður í hverri stöðu í herbúðum
Dúndurfrétta. Miðasala hefst í dag
klukkan 12.00 á midi.is.
- glp

„ Jólafílingurinn kemur yfir
mann á fyrstu æfingunni fyrir
tónleikana á hverju ári,“ segir
Andrea Gylfadóttir, ein þriggja
söngkvenna í Borgardætrum, en
sveitin er tvítug á þessu ári. „Við
byrjuðum sumardaginn fyrsta
1993, þannig að við erum rúmlega tvítugar.“ Sveitin er nú mikið
tengd við jólin, hjá mörgum er
ferð á tónleika Borgardætra partur af jólaundirbúningnum.
„Ég myndi giska á að helmingur gesta okkar væri fastagestir
sem koma ár eftir. Við þekkjum
andlit í hópnum,“ segir Andrea en þessi hefð skapar ákveðið
vandamál fyrir sveitina.
„Á hverju ári flytjum við ný
lög. En það þýðir að við þurfum
að sleppa öðrum eldri lögum.

Undantekningarlaust kemur
fólk til okkar sem vildi heyra
eitthvað af þeim lögum sem við
tókum ekki. En þetta er nauðsynlegt, ef við slepptum ekki eldri
lögum yrðu tónleikarnir örugglega fimm klukkutímar að lengd,“
segir Andrea glettin. Sveitin varð
svona nátengd jólunum árið 2000
þegar Jólaplata Borgardætra
kom út.
„Síðustu þrettán ár höfum við
verið með jólatónleika. Það er
mikill undirbúningur að baki
svona tónleikum. Svona þríradda
söng þarf að æfa vel ef hann á að
hljóma fallega.“
Andrea segir að það hafi staðið
til að gefa eitthvað út vegna tímamótanna en ekki gengið eftir.
„Við vorum öll mjög upptekin í

Ef við slepptum ekki
eldri lögum yrðu tónleikarnir örugglega fimm
klukkutímar að lengd.
Andrea Gylfadóttir

ár. Við gerum vonandi eitthvað á
næsta ári.“
Borgardætur eiga eftir að
halda þrenna tónleika fram að
jólum á Café Rosenberg og uppselt er á þá alla. Með sveitinni
leika Þorpsbúarnir: Eyþór Gunnarsson á píanó, Birgir Bragason á
kontrabassa og Magnús Trygvason Eliassen á trommur. Tónleikar sveitarinnar hefjast klukkan 21 í kvöld.
kjartanatli@frettabladid.is

MYRKUR TÍMI

Þú gætir eignast
nýjan Spark ef þú drífur
bílinn í skoðun!
Þeir sem koma með bílinn í skoðun fyrir lok dags þ. 22. des.
eiga möguleika að eignast stórglæsilegan Chevrolet Spark
sem verður dreginn út þ. 23. des. 2013.

Kári Tulinius og
Vilja bjóða upp
á rólegheitakvöld.
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Ljóð eru fréttir
af innra líﬁ fólks
Ljóðskáld frá Finnlandi, Kanada, Líbanon og Íslandi
lesa upp ljóð sín á sérstöku ljóðakvöldi á Stofunni.
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- örugg bifreiðaskoðun um allt land

Kári Tulinius stendur fyrir ljóðakvöldi á Stofunni í kvöld. Ljóðakvöldið hefur alþjóðlegt yfirbragð,
því þar lesa upp ljóðskáld frá Finnlandi, Kanada, Líbanon og Íslandi.
„Ljóð eru alltaf fréttir af innra lífi
fólks og það er gaman að fá fréttir
úr innra lífi fólks alls staðar að úr
heiminum,“ segir Kári.
„Ég er að hugsa um að flytja
sjálfur nýtt ljóð sem ég hef verið
í mánuð að semja. Upphaflega
fjallaði það um valdhafa og hvernig
þeir fara með vald sitt, en ljóð taka
breytingum á meðan maður semur
þau og ég þori ekki að fara með það
um hvað það á eftir að fjalla á miðvikudaginn.“
Tvö af útlensku skáldunum hafa
búið í Reykjavík heillengi. „Þau
eru eiginlega orðin Reykvíkingar.
Það eru þau Angela Rawlings, sem

hefur unnið til fjölda verðlauna
fyrir ljóðlist í heimalandi sínu
Kanada, og síðan Mazeen Marouf,
sem hefur komið sér inn að hjarta
íslenskra ljóðaunnenda með nýjustu bókinni sinni, Ekkert nema
strokleður, sem Dimma gaf út.
Svo kemur fram finnsk skáldkona
sem heitir Vilja-Tuulia Huotarinen.
Hún kemur fram með þýðandanum
sínum, Mörtu Guðrúnu Jóhannesdóttur.“ Þær Marta og Vilja kynntust á alþjóðlegri ljóðahátíð Nýhils
árið 2007 og Marta hefur þýtt ljóðin hennar síðan yfir á íslensku.
„Auk okkar fjögurra verður Kristín Svava Tómasdóttir með okkur,
sem ég held að ætli að flytja ný
ljóð. Þetta verður svona rólegheitakvöld á myrkasta tíma ársins. Þá
er alltaf ágætt að hittast og hlusta
á ljóð.“
-ue
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„Drepfyndin og stórskemmtileg.“
SKAPTI HALLGRÍMSSON, MORGUNBLAÐINU

★★★★

„Hvað eftir annað skellir lesandinn upp úr .“
REYNIR TRAUSTASON, DV

★★★★

„Bráðfyndin, einlæg og oft kostuleg lýsing á Guðna sjálfum,
samferðamönnum hans og horfnum tímum í íslenskri pólitík.“
SÍMON BIRGISSON, FRÉTTABLAÐINU

D Y N A M O R E Y K J AV Í K

★★★★
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Hætti með kærasta út af lélegri gjöf
Jólagjafakaup vefjast fyrir mörgum. Það getur verið erﬁtt að átta sig á því hverjum maður á að gefa gjaﬁr og hversu stórar gjaﬁr á að
gefa. Það er ekki hættulaust að gefa gjaﬁr, því hægt er að senda alls kyns skilaboð með gjöfunum. Fréttablaðið talaði við fólk sem
miðlaði eigin reynslu af gjafaskiptum og gefur einnig góð ráð um hvernig hægt sé að fá ﬂeiri gjaﬁr og hvaða neyðargjaﬁr er gott að eiga.

Fyrrverandi kærasti gaf brauðvél í jólagjöf

Grét sig í svefn á jólanótt
„Jólin 2009 eru mér, fjölskyldu
minni og nánum vinum afar eftirminnileg. Ég hafði verið í krukkunni hjá manni sem ég ákvað að
gefa jólagjöf. Ég vissi nákvæmlega ekki neitt um hvort eða hvernig þessi maður vildi hafa mig í lífi
sínu þrátt fyrir rúmlega ár af vitleysu, en ég ákvað nú bara samt að
kaupa gjöf, hringja í systur hans
og fá að fela gjöfina undir trénu.
Á aðfangadagskvöld fékk ég SMS
sem í stóð: „Þú ert geðveik. Þetta
er besta gjöf sem ég hef fengið.“
Og ég vissi ekki hvort ég ætti að
lesa meira í, að ég væri geðveik
eða að þetta væri besta gjöf sem
hann hefði fengið. Við jólatréð hjá
mér dregur heldur betur til tíðinda, haldið þið ekki að maðurinn
hafi ekki bara líka komið með jólagjöf! Í pakkanum er hringur. Ekki
einhver trúlofunarhringur, bara
svona sætur „dress jewelry“. Ég
verð óstjórnlega glöð og sendi vinkonunum SMS um að jólakraftaverk hafi átt sér stað. Seinna um
kvöldið kemur allur móðurættboginn í miðnæturdesert og að sjálfsögðu er þetta rætt. Móðurbróðir
minn tilkynnir mér hátíðlegur í

bragði að hann hafi tekið manninn
á beinið á Ölstofunni á aðventunni
og sagt honum að hætta að rugla
í litlu frænku. Þegar ég er orðin
róleg, svona um kl. 2 á jólanótt,
ákveð ég að senda þakkar-SMS til
mannsins. Stendur þá ekki móðir
mín upp og segir: „Ekki gera það.
Hann gaf þér ekki neitt. Ég var
að stríða þér. Fyrirgefðu … þetta
átti ekki að ganga svona langt.“
Ég stend upp, hleyp niður í gamla
herbergið mitt og græt mig í svefn
á jólanótt en heyri í ömmu minni
og fleirum húðskamma stríðnispúkann móður mína. Daginn eftir
hringir amma í mig og segir: „En
Margrét mín, þú ert ekki í fýlu út í
mömmu þína. Þú ert sár út í hann.“
Móðir mín er hins vegar enn mjög
ánægð með þetta prakkarastrik
hjá sér.“

„Þegar einhver af kærustum vinkvenna minn spyr mig hvað hann
eigi að gefa þeim ráðlegg ég alltaf
að gefa kærustunni eitthvað nógu
dýrt, þá verður hún ánægð með
það. Ég kaupi alltaf einhverjar
almennilegar gjafir sem ég legg
mikla vinnu í. Ég fæ fáar gjafir, ég á engin systkini, svo þessar
fáu gjafir sem ég fæ verða að vera
góðar. Einn gamall kærasti undirbjó mig aðeins fyrirfram áður
hann gaf mér jólagjöf sem sló ekki
í gegn. Hann sagði við mig: „Ég
spurði vin minn hvort honum þætti
þetta góð gjöf og hann sagðist ekki
vera viss.“ Þá fékk ég strax aðeins
í magann. Ég gaf honum náttúrlega
tryllta gjöf, Kindle Fire sem var
ekki enn komin á markað hérlendis. Ég þurfti að tala við fjarskylda
frænku mína sem var að koma frá
útlöndum til þess að redda gjöfinni. Það var nú ekki allt. Ég gaf
honum líka snjóbuxur. Svo var ég
með alls konar litla pakka líka. Spil
með uppskriftum og hvort það var

Þegar ég opnaði
gjöfina reyndi ég að halda
andliti og láta eins og mér
fyndist þetta geðveikt.
Ástríður Viðarsdóttir, blaðakona hjá Árvakri.

Mjög ópersónulegt að gefa peningagjaﬁr

Ekki gera það. Hann
gaf þér ekki neitt. Ég var
að stríða þér. Fyrirgefðu …
þetta átti ekki að ganga
svona langt.
Margrét Erla Maack, fjölmiðlakona.
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„Patti Smith lýkur upp fjársjóðskistu
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einhver bolur þarna líka. Svo gaf
ég honum skyrtu nokkrum dögum
fyrir jól úr Herrafataverslun Kormáks og Skjaldar og bauð honum
á jólahlaðborð í Perlunni. Þessi
undirbúningur átti að vera honum
ákveðin vísbending um metnað
minn í gjafakaupum, en svo gaf
hann mér brauðvél!
Ég átti brauðvél sem ég hafði
notað kannski einu sinni. Ég held
að hann hafi gefið mömmu sinni
brauðvél líka og fengið þær á tilboði, tvær fyrir eina. Þegar ég opnaði gjöfina reyndi ég að halda andlitinu og láta eins og mér fyndist
þetta geðveikt. Það sem var verst
við þetta var að mæta í vinnuna
og reyna að láta eins og þetta væri
bara fín gjöf, en átta mig fljótlega
á því að það var ekkert að fara að
ganga. Það lágu allir í gólfinu, þeim
fannst þetta svo fyndið. Það slitnaði fljótlega upp úr þessu sambandi
eftir þetta. Núna er ég hins vegar
komin með mjög góðan gæja sem
ég get treyst fyrir svona málum.“

„Mér finnst rosalega gaman að
búa til jólagjafirnar sjálf. Stundum hef ég áhyggjur af því að gjöfin sé aðallega fyrir sjálfa mig en
gagnist ekki viðtakandanum. Mér
finnst gaman að sýna viðtakandanum hvað ég held að hann fíli.
Ég er auðvitað að skipta mér af
viðkomandi á einhvern hátt með
því að hafa skoðun á því hvað
þeim á að finnast skemmtilegt.
Hins vegar getur verið gaman
að missa stundum valdið yfir því
hvað maður fílar og fílar ekki.
Mamma mín hefur stundum
gefið mér föt sem ég hefði aldrei
keypt sjálf. Svo fer ég í fötin og
spegla mig í hugmyndum móður
minnar um hvað mér þykir flott.
Afskiptasemi þykir vera löstur.
Maður á ekki að skipta sér af
öðrum, eða stíga inn fyrir þæg-

Eigingirni
K r i st í n S ævarsdóttir skrifaði BA-ritgerð í
mannfræði um
gjafaskipti.
Hún segir að samkvæmt kenningum mannfræðinga sé engin
gjöf óeigingjörn. „Gefandinn hefur
alltaf einhverja von um að fá eitthvað til baka, þótt það sé bara smá
þakklæti. Þetta er gömul leið til að
mynda tengsl og traust milli manna.
Ef einhver þiggur ekki gjöf upplifir gefandinn ákveðna höfnun, til
dæmis ef gjöfinni er skipt. Fólk
skiptir alveg gjöfum, en er feimið
við það og vill ekki endilega segja
frá því. Það getur verið erfitt að
meta hversu stóra gjöf er viðeigandi að gefa og hverjum maður á
að gefa til að það skapist ekki valdamisræmi milli gefandans og þiggjandans. Ætlast er til að þú gefir
öllum þeim sem gefa þér og ekki
þeim sem gefa þér ekki vegna þess
að þá skapast valdamisræmi. Fólk
sem kjánast til að byrja að deita
rétt fyrir jól veit oft ekki hvort það
á að kaupa gjöf. Svo er oft vandræðagangur með það í fjölskyldum
við hvaða aldur á að hætta að gefa
systkinabörnum gjafir. Peningagjafir virðast að einhverju leyti
vera hin fullkomna gjöf, en eru það
ekki hvað varðar hefðbundið gjafaskiptaform. Þær næra ekki sambandið milli gefandans og þiggjandans. Gefandinn öðlast ekki sama
valdið ef hann gefur peninga og ef
hann kaupir gjöf, vegna þess að
hann velur ekki gjöfina.“

Maður veltir fyrir sér
hvort í sannri gjafmildi
felist einhver afskiptasemi
eða hvort maður eigi að
leitast við að vera áhrifalaus.
Aude Busson, sviðslistakona.

indahring annarra. Maður veltir
fyrir sér hvort í sannri gjafmildi
felist einhver afskiptasemi eða
hvort maður eigi að leitast við að
vera áhrifalaus.
Maður hjálpar kannski fólki
mest með peningagjöfum, þær
eru langhlutlausastar. En það
er mjög ópersónulegt að gefa
peningagjafir. Mér finnst ekki
gaman að gefa peninga.“

Neyðargjafir
■ Það getur verið gott að eiga

gjafir uppi í skáp sem er hægt að
grípa til í neyð ef einhver sem þú
hafðir gleymt kemur heim til þín
með gjöf.
■ Krossorðaspilið (980 krónur).

Mjög ódýrt en brjálæðislega
skemmtilegt orðaspil.
■ Falleg stílabók. Með því að gefa

stílabók gefurðu í skyn að þiggjandinn sé hugmyndaríkur og
jafnvel þótt þú eigir stílabækur á
lager virkar gjöfin úthugsuð.
■ Höfuðnuddtækið sem fæst í

Tiger. Eykur lífsgæði þiggjandans
án þess að það kosti mikinn
pening.
■ Eitthvað sem er keypt til

styrktar einhverju. Þannig gjöfum
fylgir svo góður málstaður að það
er siðlaust að móðgast yfir þeim.

➜ Ráð til að fá fleiri jólagjafir
Yfirlýsingar um að maður sé
„gjafatýpa“ auðvelda manni að
stinga upp á því við einhvern að
skiptast á gjöfum. Þá er eins og
maður spyrji hvort eð er alla.
Gefa hinum gjafir með nægum
fyrirvara. Þá hafa þeir tíma til að
kaupa gjöf handa þér.
Deila jólagjafaóskalistanum sínum á Facebook. Fólk er líklegra
til að kaupa handa manni gjöf ef
það er ekki flókið.
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Hágæða hnífalína frá
KAI í Japan. KAI hefur
framleitt hnífa í yfir
100 ár. Pure Komachi
2 hnífarnir eru með
litaðri „non-stick“ húð.
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G
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3 pakkar af kaffi og Macintosh fylgja með

ALÞEKKT GÆÐI
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TILBOÐ ......... 4.990

VERÐ ... 6.999

EVA SOLO
KARAFLA
MARGIR LITIR

VERÐ ... 7.999
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Edward Furlong

Amanda Bynes

Terminator-stjarnan Edward
Furlong var handtekin í janúar í
þriðja sinn á þremur mánuðum.
Hann ýtti við kærustu sinni og
var kærður fyrir heimilisofbeldi.

Árið hefur verið erfitt fyrir
þessa fyrrverandi barnastjörnu
sem hefur leitað sér sálfræðihjálpar. Amanda var handtekin
margoft, meðal annars fyrir að
henda hasspípu út um gluggann
á íbúð sinni í New York.

Móðir ærslabelgsins Lindsay
Lohan var handtekin fyrir að
keyra undir áhrifum áfengis
í september sem sannar hið
fornkveðna, að sjaldan fellur
eplið langt frá eikinni.
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Erin Brockovich
Umhverfisverndaraktívistinn
var handtekinn fyrir að sigla bát
sínum undir áhrifum áfengis en
leikkonan Julia Roberts vann
Óskarinn fyrir að túlka baráttukonuna í myndinni Erin Brockovich frá árinu 2000.

Tekin!

Jenelle Evans
Teen Mom 2-stjarnan hefur
verið handtekin næstum því tíu
sinnum síðustu þrjú ár. Í ár tók
hún meðal annars upp á því að
geyma talsvert magn af heróíni
í bíl sínum sem löggan fann.

David Cassidy
Leikarinn úr The Partridge Family
keyrði fullur í ágúst.
Það sem kom upp um hann
var að hann keyrði með háu
ljósin þar sem það mátti alls ekki.

Fjölmargar stjörnur komust í hann krappan á árinu og fengu að dúsa á bak við lás og slá–sumar
oftar en einu sinni. Handtakan sem kom hvað mest á óvart var þegar leikkonan Reese Witherspoon
og eiginmaður hennar Jim Toth voru handtekin fyrir að keyra undir áhrifum áfengis. Þá var Erin
Brockovich einnig handtekin og spurning hvort leikkonan Julia Roberts verði ekki fengin til að leika í
framhaldsmynd um baráttukonuna? Fréttablaðið fór yﬁr annasamt ár lögreglunnar vestan hafs.

Jason London

DMX

Pia Zadora

Dazed and Confused-leikarinn
lenti í slagsmálum á bar í janúar
og var handtekinn í kjölfarið. Við
það má bæta að lögreglumaður
segir að leikarinn hafi kúkað í
buxurnar í lögreglubílnum á leiðinni á stöðina.

Rapparinn var alls handtekinn
fjórum sinnum á árinu, meðal
annars fyrir að keyra án ökuskírteinis í Suður-Karólínu með
fimm mánaða gamla dóttur sína
í bílnum.

Christopher
McDonald

Broadway-leikkonan Pia Zadora
var grunuð um að taka sextán
ára son sinn hálstaki, kýla stjúpson sinn og klóra eiginmann sinn
í Las Vegas í júní.

Leikarinn var handtekinn í október í Wilmington fyrir að keyra
undir áhrifum áfengis.

Al t í
AAllt
Pakkann
SKÍÐI MEÐ BINDINUM

ROSSIGNOL UNIQUE 2 - FYRIR HANA

84.990 kr.
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HJÁLMAR
HJ
JÁLMAR

7.990 kr.

frá 11.990 kr.
fr

UVEX

ROSSIGNOL
RO
OSSIGNOL OG UVEX

SKÍÐI MEÐ BINDINUM

ROSSIGNOL EXPERIENCE 74 - FYRIR
HANN

74.990 kr.

SKÍÐASKÓR

SKÍÐASKÓR

SKÍÐI MEÐ BINDINUM

39.990 kr.

29.990 kr.

27.990 kr.

ALIAS 80 - FYRIR HANN
N

ROSSIGNOL FYRIR STRÁKINN
OG STELPUNA

NORDICA CRUISE 55 - FYRIR HANA

ÁRNASYNIR

20% afsláttur þegar keypt
eru skíði, bindingar og skór

GLÆSIBÆ

KRINGLUNNI

SMÁRALIND

utilif.is
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➜ Heimsþekktir listamenn
Verk Ryoichi Kurokawa hafa
verið sýnd á alþjóðlegum hátíðum og í söfnum víða um heim,
þar á meðal Tate Modern, Feneyjatvíæringnum, Transmediale
og Sonar. Árið 2010 hlaut hann
Golden Nica á Prix Ars Electronica í flokki stafrænnar tónlistar
og hljóðlista.
Ryoji Ikeda er goðsögn í raftónlistarheiminum en mikil dulúð
er yfir honum, þar sem hann veitir aldrei blaðaviðtöl og engar ljósmyndir eru til af honum.
MIKIL TILHLÖKKUN Curver Thoroddsen, kynningarstjóri hátíðarinnar, ásamt Írisi

Stefánsdóttur, framkvæmdastýru hátíðarinnar.

Báðir eru þeir japanskir.

FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Sjónræn tónlistarhátíð
Stærsti viðburður í sögu sjónrænnar tónlistar fer fram í Hörpu í lok janúar.
„Þetta er í fyrsta skiptið sem
hátíðin er haldin hér á landi og við
stefnum á að þetta verði stærsti
viðburður í sögu sjónrænnar tónlistar og abstrakt kvikmynda hér
á landi og þó víðar væri leitað,“
segir Curver Thoroddsen, kynningarstjóri hátíðarinnar Reykjavík
Visual Music Festival. Skilgreining
á hugtakinu sjónræn tónlist á aldarafmæli og af því tilefni var stofnuð
Miðstöð sjónrænnar tónlistar en
hún stendur fyrir hátíðinni.
„Sjónræn tónlist er í raun nokkurs konar sambland tónlistar,
myndlistar, hreyfimynda og grafískrar hönnunar. Hugtakið hefur
ekki verið mjög þekkt hér á landi
en er að sækja í sig veðrið,“ útskýrir Curver.
Um er að ræða mikið sjónarspil
fyrir áhorfandann, þar sem tónlist og myndlist eða hreyfimynd

mynda sameiginlega heild.
Meðal dagskrárliða á hátíðinni
eru sjónrænir tónleikar með heimsþekktum listamönnum á borð við
Ryoji Ikeda, sem er mjög stórt nafn
í allri raftónlist, tilraunatónlist og
myndlistarheiminum, og Ryoichi
Kurokawa. Á opnunartónleikum
hátíðarinnar verða nokkur verk
frumflutt sem sérstaklega voru
samin fyrir hátíðina.
„Það er mikill fengur að fá hingað til lands listamenn á borð við
Ryoji Ikeda og Ryoichi Kurokawa.
Samstarf íslenskra og erlendra
listamanna verður einnig í hávegum haft. Anna Þorvalds og Sigurður Guðjónsson vinna saman að
verki og Hugi Guðmundsson vinnur
með Bret Battey,“ bætir Curver við.
Hátíðin, sem fram fer í Hörpu
30. janúar til 2. febrúar, er samstarfsverkefni Reykjavík Center

for Visual Music og Punto y Raya,
sem er abstrakt kvikmyndahátíð
á Spáni, sem nú verður haldin í
fimmta sinn.
„Miðstöð sjónrænnar tónlistar
bauð Punto y Raya að halda hátíð
sína á sama tíma hér á landi,“ segir
Íris Stefánsdóttir, framkvæmdastýra hátíðarinnar. Þá er hún einnig haldin að hluta til í samstarfi við
Myrka músíkdaga.
Samhliða atburðunum í Hörpu
verður sýningin Hljómfall litar og
línu opnuð í Listasafni Reykjavíkur og 2014 Punto y Raya akademían
mun bjóða upp á vinnustofur fyrir
nemendur, þar sem virtir fagmenn
á sviði hreyfimynda og sjónrænnar
tónlistar kenna.
Miðasala á hátíðina fer fram á
harpa.is, bæði er hægt að kaupa
miða á alla hátíðina og á staka
atburði.
- gunnarleo@frettabladid.is

Fimm mest seldu
plötur ársins á iTunes
1

The 20/20 Experience
eftir Justin Timberlake

2

Beyonce eftir
Beyonce

ÞRIÐJA SÓLÓPLATA POPPARANS,

POPPDROTTNINGIN BEYONCÉ kom

The 20/20 Experience, kom út á árinu,
heilum sjö árum eftir að FutureSex/
LoveSounds leit dagsins ljós.

aðdáendum sínum rækilega á óvart í
síðustu viku þegar hún gaf út nýjustu
plötu sína sem heitir einfaldlega Beyoncé.

3-5

Magna Carta Holy
Grail eftir Jay Z

PLATAN er tólfta hljóðversplata rapp-

kóngsins Jay-Z. Platan hefur að geyma
textabrot úr tveimur frægum lögum
með Nirvana og R.E.M., Smells Like
Teen Spirit og Losing My Religion.

3-5

Nothing Was the
Same eftir Drake

NOTHING-platan hefur fengið mjög

góða dóma, til dæmis hjá risum á
borð við hjá Rolling Stone og Pitchfork. Fyrrnefnda tímaritið gefur henni
fjórar stjörnur af fimm mögulegum en
síðarnefnda vefsíðan gefur henni 8,6
af 10.

3-5

Night Visions eftir
Imagine Dragons

NIGHT VISIONS er fyrsta plata
bandarísku hljómsveitarinnar Imagine
Dragons. Meira en 83.000 eintök seldust
af plötunni á fyrstu vikunni í sölu.
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LOS ANGELES TIMES

USA TODAY

BAKÞANKAR
Höllu Þórlaugar
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KOMNIR ÚT Tónleikar Skálmaldar og
Sinfóníuhljómsveitar Íslands komu út á
geisla- og mynddiski í dag.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Skálmöld í sölu
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Hinn árlegi Kraumslisti verður
tilkynntur í sjötta sinn í dag en
þá kemur í ljós hvaða plötur skipa
listann í ár og hljóta viðurkenningu tónlistarsjóðsins Kraums sem
bestu plötur ársins.
Tuttugu manna dómnefnd velur
á Kraumslistann en fyrir tveimur
vikum tilnefndi níu manna öldungaráð Kraums tuttugu plötur
á sérstakan úrvalslista sem dómnefnd velur af. Meðal listamanna
sem eiga plötur á listanum eru
Benni Hemm Hemm, Grísalappalísa, Lay Low, Mammút, Múm, Sin
Fang og Tilbury.
Kraumslistinn verður kynntur
í húsakynnum Kraums tónlistarsjóðs í Vonarstræti 4b klukkan
fimm þar sem boðið verður upp á
léttar veitingar.
lkg
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TOPPMYNDIN
Á ÍSLANDI Í DAG

YFIR 35.000 MANNS Í AÐSÓKN!

KL. 3.30 - 5.40
KL. 3.30 - 6
KL. 5 - 6 - 8 - 9
KL. 5 - 8
KL. 8
KL. 3.30

ÚTGÁFUTÓNLEIKAR Sigríður Thor-

lacius leikur ásamt hljómsveit sinni á
útgáfutónleikum í Fríkirkjunni í kvöld.


PIONEER
MANDELA
THE HUNGER GAMES 2
HROSS Í OSS

Miðasala á:

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Jólakveðja í
Fríkirkjunni

KL. 6 - 9
KL. 6 - 9
KL. 6 - 9
KL. 6 - 9
NÁNAR Á MIÐI.IS

PIONEER
MANDELA
THE HUNGER GAMES 2

SYSTKINI keyra út pakka á aðfangadagsmorgun, einn pakki hjá ömmu í hádeginu, mandarínur úr jólasveinakrukkunni,
„skrípó“ í sjónvarpinu. Eftirvænting í
loftinu. Svo líður tíminn, þrátt fyrir
alla heimsins tregðu.

STEFNUMÓT í kirkjugarðinum,
systkini aka hvert í sína áttina, glæný
börn og glæný eftirvænting sem samt
er svo keimlík minningu frá fornu
fari. Mandarínur í jólasveinakrukkunni
sem nú er farin að láta á sjá og eflaust

eru teiknimyndir í sjónvarpinu. Það hlýtur
að vera.

AÐVENTAN er óræður tími. Allt er á fullu
– samt á hvolfi líka. Jólin nálgast með ógnarhraða og einhvern veginn er ekkert búið
að gera, alveg fram á síðustu stund. En inni
í manni líður tíminn svo undarlega. Mitt
í öllu stressinu reynir maður að rifja upp
hvað raunverulega skiptir máli og átta sig á
því hvort það sama gildi um aðra líka.
TÍMINN leið öðru vísi á jólunum í æsku.
Þá gat maður setið heila eilífð með höfuðið
út um gluggann að reyna að grípa snjókorn
með tungunni, höndunum – þau bráðnuðu
hraðar í lófanum er á handarbakinu. Höndin
varð svo undarlega köld þegar maður var
búinn að sjúga bráðið snjókornið af handarbakinu. Og munið þið eftir tilfinningunni að
finna ískalda mandarínu ofan í skó í glugganum?

Á jólunum eru tilfinningar kynngimagnaðar. Söknuður verður sárari, gleði innilegri
og þakklæti fæðist bara upp á nýtt. Og á jólunum má maður sko vera tilfinningasamur
með tárin í augunum og segja alls konar
væmið. Jólin eru svo magnaður tími.
ÓFEIMIN

Pauline er
mjög opin og
elskar að hafa
mikið af fólki í
kringum sig.

KL. 6 - 8
KL. 10
KL. 6 - 9

og

ÍSL TAL

FRÉTTABLAÐIÐ/
DANÍEL

Býður einmana fólki
heim á aðfangadag
Pauline McCarthy er skosk kona sem ﬂutti til Íslands fyrir 22 árum. Í nítján ár
hefur hún boðið einmana fólki heim á aðfangadag til að fagna jólunum. Hún
ólst upp með tíu systkinum og ﬁnnst ekki vera jól nema húsið sé fullt af fólki.



FROSINN 2D
FROSINN 3D
THE HUNGER GAMES 2
THE HUNGER GAMES 2 LÚXUS
THE COUNCELOR
FURÐUFUGLAR 2D

ólin eru svo magnaður tími, ekki síst
aðventan. Hún er svo óræð; dularfull
blanda af stressi, eftirvæntingu, söknuði
og þrá. Allir hafa hugmyndir um hvernig jólin eigi að vera. Sumir geta til dæmis
ekki hugsað sér aðfangadag án þess að
borða rjúpur. Öðrum finnst allt vera ónýtt
ef hamborgarhryggur er ekki á matseðlinum. Sumar fjölskyldur hafa meira að segja
hvort tveggja á boðstólum vegna þess að
samkomulag hefur ekki náðst á gatnamótum hjónabandsins. Ólíkar hefðir foreldranna eru kannski eins og tveir segulpólar,
en saman mynda þær nýja og algjörlega
órjúfanlega hefð fyrir afkomendunum.

Kraumslisti
tilkynntur
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./
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Tónleikar Skálmaldar og Sinfóníuhljómsveitar Íslands verða
fáanlegir í verslunum víðast hvar
á höfuðborgarsvæðinu í dag og
um land allt á morgun. Til stóð
að tónleikarnir, sem gefnir eru
út á geisla- og mynddiski, kæmu
í verslanir í gær en tafir á framleiðslu komu í veg fyrir það.
Sveitin sendi frá sér tilkynningu
á fésbókarsíðu sinni þess efnis að
hún fyndi fyrir ofboðslegum byr í
seglin en ekki væri unnt að panta
meira fyrir jólin og því yrði að
treysta á að upplagið dygði. „Við
bendum þó jólasveinum á að bíða
ekki of lengi með að kaupa gripinn
í jólapakkana.“
Að lokum þakkar sveitin fyrir
stuðninginn og fallegu orðin. - glp

J

Sigríður Thorlacius mun ásamt
hljómsveit sinni leika á útgáfutónleikum í Fríkirkjunni í Reykjavík
í kvöld.
Á plötunni, sem ber titilinn Jólakveðja, eru frumsamin lög en textarnir eru sóttir í klassísk íslensk
ljóðasöfn. Textarnir spanna nokkuð langt tímabil, þeir elstu eiga
rætur sínar að rekja til aldamótanna 1900 en þeir yngstu ná allt til
árþúsundamótanna 2000.
Sigríður Thorlacius hefur á
stuttum ferli skapað sér sess með
fremstu söngkonum þjóðarinnar.
Tónleikarnir hefjast stundvíslega
klukkan 20.00.
- glp

„Ég flutti hingað 19. desember fyrir
22 árum og það fyrsta sem ég lærði
að segja var: Gleðileg jól. Ég giftist Íslendingi og hef búið hér síðan,“
segir Pauline McCarthy, skosk kona
sem býður einmana fólki heim til
sín á aðfangadag.
„Ég hef boðið fólki heim til mín á
aðfangadag í nítján ár, nema í fyrra
þegar ég þurfti að fara til London.
Ég byrjaði á þessu því ég vissi að
það væru margir nemar sem væru
einir á jólunum. Síðan varð ég formaður Félags nýrra Íslendinga og
þá voru flestir þeir sem komu heim
til mín á jólunum innflytjendur eða
nemar. Ég flutti til Akraness fyrir
sjö árum og varð sjálfboðaliði hjá
Rauða krossinum. Þá gerði ég mér
grein fyrir því að það eru margir
Íslendingar líka einir á jólunum.
Ég hélt að allir ættu fjölskyldu sem
þeir gætu leitað til. Núna er hópurinn sem kemur til mín mjög blandaður og það kemur meira að segja
einn ferðamaður til mín í ár,“ segir
Pauline.

Mismunandi er hve margir heimsækja hana á aðfangadag en mest
hafa verið sautján manns á heimilinu sem hún deilir með eiginmanni
sínum og tveimur sonum, sextán og
tuttugu ára.
„Ég á tíu systkini og ég er vön
því að hafa mikið af fólki í kringum
mig. Mér finnst ekki vera jól nema
húsið sé fullt af fólki. Eiginmaður
minn og synir styðja mig í þessu og
ég gæti þetta ekki án þeirra.“
Aðfangadagskvöld er annars frekar hefðbundið á heimilinu og Pauline segir alla velkomna í heimsókn.
„Stemningin er yndisleg. Sumir
eru pínulítið feimnir en þeir eru það
ekki lengi því ég fíla það ekki. Við
fáum okkur góðan kvöldmat en maturinn er ekki alltaf kominn á borðið
klukkan sex því ég er með ADHD.
Eftir matinn setjumst við í stofuna og fáum okkur eftirrétt og svo
er alltaf eitthvað undir trénu. Við
hjónin eigum ekki mikinn pening en
sjáum til þess að allir fái litla gjöf,“
segir Pauline. Hún bendir fólki á að

Þá gerði ég mér
grein fyrir því að það eru
margir Íslendingar líka
einir á jólunum. Ég hélt
að allir ættu fjölskyldu
sem þeir gætu leitað til.
Pauline McCarthy

strætó til Akraness gangi snemma á
aðfangadagsmorgun og býður fólki
að gista hjá sér í svefnpokum. Þá
getur hún líka séð til þess að fólk
sé sótt og skilað aftur eftir hátíðarhöldin.
Pauline er margt til lista lagt og
rekur fyrirtækið Ísland Treasures
sem framleiðir minjagripasælgæti.
Þá tók hún þátt í raunveruleikaþættinum Ísland Got Talent sem fer í
loftið eftir áramót. Hún er þögul
sem gröfin um þá reynslu og því
verða áhorfendur að bíða þangað
til í janúar til að sjá hvernig henni
gekk.
liljakatrin@frettabladid.is

Save the Children á Íslandi

S.B. - FBL
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Gunnar valinn í lið umferðarinnar

Bara tveir spiluðu ﬂeiri leiki fyrir Villas-Boas en Gylﬁ

HANDBOLTI Leikstjórnandi Nantes, Gunnar Steinn Jónsson, hefur

FÓTBOLTI André Villas-Boas var á mánudaginn rekinn sem knattspyrnustjóri Tottenham

verið verðlaunaður fyrir frábæra frammistöðu í sigurleiknum
gegn PSG á dögunum.
Gunnar Steinn Jónsson skoraði sjö mörk úr jafnmörgum
tilraunum í góðum sigri Nantes á stórstjörnuliði PSG í
frönsku úrvalsdeildinni í handbolta.
HK-ingurinn, sem er uppalinn hjá Fjölni, var valinn í lið
umferðarinnar í Frakklandi fyrir frammistöðu sína. Gunnar
Steinn er í hlutverki leikstjórnanda og er eini fulltrúi síns
liðs í liðinu. PSG á engan fulltrúa en Alexander Lynggaard
og Miroslav Jurka, liðsfélagar Arnórs Atlasonar hjá St.
Raphael, eru í liðinu.
Viðurkenningin er vonandi smá sárabót fyrir
Gunnar Stein sem var einn af sjö leikmönnum sem
féllu úr íslenska landsliðshópnum sem skorinn var
niður í 21 leikmenn í dag.
- ktd

en hann stýrði liðinu í 80 leikjum í öllum keppnum síðan hann tók við sumarið 2012.
Það er athyglisvert að sjá hvar Gylfi okkar Sigurðsson stendur þegar heildarárangur leikmanna undir stjórn Villas-Boas er skoðaður nánar.
Gylfi tók alls þátt í 68 leikjum undir stjórn Villas-Boas og þrátt fyrir að Gylfi hafi ekki
verið með í lokaleiknum voru það aðeins Kyle Walker (71 leikur) og Jan Vertonghen (70
leikir) sem spiluðu fleiri leiki fyrir Tottenham í stjóratíð Villas-Boas. Gylfi kom inn á sem
varamaður í 33 þessara leikja og var sá leikmaður sem Villas-Boas skipti langoftast inn á.
Lewis Holtby var næstur með 19 leiki sem varamaður.
Gylfi var tekinn af velli í 21 leik en Villas-Boas kallaði aðeins Moussa Dembélé (27) og
Aaron Lennon (26) oftar af velli. Gylfi er í 4. sæti yfir flest mörk (11 mörk) í stjóratíð
André Villas-Boas en það voru bara þeir Gareth Bale (26), Jermain Defoe (24) og Clint
Dempsey (12) sem skoruðu fleiri mörk þá tæpu 18 mánuði sem Villas-Boas sat í stjórastólnum á White Hart Lane. Gylfi er í 2. til 3. sæti í stoðsendingum (9) ásamt Aaron
Lennon. Gareth Bale lagði upp flest eða fimmtán. Fjórtán leikmenn spiluðu meira en 30
leiki fyrir Villas-Boas og Gylfi var sá eini þeirra sem fékk ekki spjald.
- óój

11 MÖRK Í 68 LEIKJUM Gylfi

var áberandi í stjórnartíð
Villas-Boas. NORDICPHOTOS/GETTY

Ferill Alexanders er í hættu
Annað stórmótið í röð þarf Alexander Petersson að draga sig út úr íslenska landsliðshópnum vegna þrálátra
axlarmeiðsla. Aron Kristjánsson landsliðsþjálfari segir að leikmaðurinn sé að berjast fyrir ferli sínum enda
sé hann litlu betri í dag en hann var fyrir ári. Aron valdi 21 leikmann í æﬁngahóp fyrir EM í janúar.
HANDBOLTI Aron Kristjánsson

NÝR SLAGUR Klitschko mun berjast

með fólkinu í Kænugarði.
NORDICPHOTOS/GETTY

Pólitík í stað
hnefaleika
BOX Hnefaleikakappinn Vitali

Klitschko hefur lagt boxhanskana á hilluna og gefið frá sér
heimsmeistaratitil sinn í greininni. Í það minnsta í bili.
Hinn 42 ára gamli Klitschko
hefur ákveðið að einbeita sér
alfarið að stjórnmálaferli sínum í
heimalandinu en hann vill verða
forseti Úkraínu.
WBC-hnefaleikasambandið segist hafa fullan skilning á
ákvörðun Klitschkos. Hann hefur
engu að síður fengið „Champion
Emeritus“-stöðu hjá sambandinu.
Það þýðir að hann má keppa við
heimsmeistara aftur um beltið ef
honum snýst hugur.
Afar fáir hnefaleikakappar
hafa fengið þessa stöðu en WBC
sagði það aldrei hafa verið spurningu með Klitschko.
„Vitali er í stærsta bardaga lífs
síns og það utan hringsins. Hann
er að sýna heiminum hvernig
hjarta meistarans er með því að
leiða sitt heimafólk í slag á götum
Úkraínu. Þar er barist fyrir
mannréttindum og friði,“ segir í
yfirlýsingu frá WBC.
- hbg

GATTUSO Lætur dómarann hér heyra

það.

NORDICPHOTOS/GETTY

Gattuso sagður
hafa svindlað
FÓTBOLTI Ítalski harðjaxlinn

Gennaro Gattuso gæti verið í
vondum málum en hann er nú
grunaður um að hafa tekið þátt
í að hagræða úrslitum knattspyrnuleikja.
Rannsóknin snýst um leiki
í ítölsku úrvalsdeildinni fyrir
þremur árum. Fjórir aðrir hafa
verið handteknir í tengslum við
málið. Þar á meðal er Christian
Brocchi, leikmaður Lazio.
Saksóknari heldur því fram að
þeir hafi haft áhrif á úrslit leikja
undir lok tímabilsins 2010-11.
Hinn 35 ára gamli Gattuso
hefur lagt skóna á hilluna og var
rekinn sem þjálfari Palermo eftir
aðeins sex leiki.
Hann vann tvo Ítalíumeistaratitla og einnig vann hann Meistaradeildina tvisvar á þrettán ára
ferli með AC Milan.
- hbg

ÆFINGAHÓPURINN

landsliðsþjálfari valdi í gær 21
manns æfingahóp fyrir Evrópumótið sem fer fram í Danmörku í
janúar. Sjö leikmenn úr upprunalega hópnum eru dottnir út og
aðeins sextán munu fara til Danmerkur.
Stærstu tíðindin í gær voru auðvitað þau að stórskyttan Alexander
Petersson skyldi ekki gefa kost á
sér í hópinn vegna meiðsla. Þetta
er annað stórmótið í röð sem Alexander mun missa af vegna sömu
meiðsla.
Fjarvera Alexanders er mikið
högg fyrir landsliðið enda hefur
hann verið lykilmaður á báðum
endum vallarins.
„Hann segist ekki þola álagið
sem fylgi því að spila á stórmóti
miðað við standið á honum í dag,“
segir Aron en kom ekki til greina
að taka Alexander með og reyna
að nýta hann eins og hann treysti
sér til?
Annaðhvort með á fullu eða ekki
„Við ræddum um þann möguleika en hann vildi annaðhvort
vera með á fullu eða ekki,“ segir
Aron en er hann sáttur við þessa
niðurstöðu?
„Hann er að glíma við erfið
meiðsli sem ógna ferli hans. Þetta
er orðið langt ferli hjá honum og
spurning hvort hefði ekki mátt
gera þetta öðruvísi? Manni hefur
stundum fundist hann vera að
spila mikið miðað við ástandið á
honum. Sérstaklega í fyrra.
Þetta er samt alltaf ákvarðanataka og erfitt að segja hvort
hlutirnir hefðu verið öðru vísi ef
þetta hefði verið gert á annan hátt.
Það sem þó hefur verið gert virðist ekki vera að skila tilætluðum
árangri enda hefur hann verið að
glíma við þessi meiðsli lengi. Hann
er að berjast fyrir ferli sínum.“
Það mun því koma í hlut þeirra
Rúnars Kárasonar og Ásgeirs
Arnar Hallgrímssonar að leysa
stöðu vinstri skyttu. Rúnar er tiltölulega nýbyrjaður að spila reglulega en Ásgeir Örn spilar nánast
ekkert fyrir sitt félag.

MARKVERÐIR:
Aron Rafn Eðvarðsson
Guif
Björgvin Páll Gústavsson
Bergischer
AÐRIR LEIKMENN:
Arnór Atlason
St. Raphael
Aron Pálmarsson
Kiel
Árni Steinn Steinþórsson
Haukar
Arnór Þór Gunnarsson
Bergischer
Ásgeir Örn Hallgrímsson
PSG
Bjarki Már Elísson
Eisenach
Bjarki Már Gunnarsson
Aue
Guðjón Valur Sigurðsson
Kiel
Kári Kristján Kristjánsson
Bjerringbro
Ólafur Guðmundsson
Kristianstad
Ólafur Gústafsson
Flensburg
Ólafur Bjarki Ragnarsson
Emsdetten
Róbert Gunnarsson
PSG
Rúnar Kárason
Hannover-Burgdorf
Snorri Steinn Guðjónsson
GOG
Stefán Rafn Sigurmannsson
RN Löwen
Sverre Andreas Jakobsson Grosswallstadt
Vignir Svavarsson
Minden
Þórir Ólafsson
Kielce
ÚR EM-HÓPNUM:
Alexander Petersson
RN Löwen
Atli Ævar Ingólfsson
Nordsjælland
Daníel Freyr Andrésson
FH
Ernir Hrafn Arnarson
Emsdetten
Guðmundur Árni Ólafsson
Mors-Thy
Gunnar Steinn Jónsson
Nantes
Hreiðar Levý Guðmundsson
Nötteröy

ÞARF HVÍLD Alexander gengur illa að ná sér góðum af axlarmeiðslum sínum og

verður því ekki með Íslandi á EM.

„Það er ánægjulegt að Rúnar
hafi farið til Hannover þar sem
hann fær að spila. Hann er að
standa sig vel þar. Ásgeir spilaði
vel með okkur um daginn en auðvitað er ókostur að hann er lítið að
spila hjá PSG.“
Ásgeir lærði af síðasta móti
Það kom í hlut Ásgeirs Arnar að
leysa þessa stöðu á HM fyrir um
ári og hann réð ekki nógu vel við
hlutverkið. Þá var ábyrgðin mikil
og hann getur deilt henni núna
með Rúnari.
„Ég tel að Ásgeir hafi lært
mikið af þessu móti síðast. Hann

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

var einn í stöðunni og ætlaði sér
of mikið. Nú þarf hann að mæta
afslappaðri og skila sínu sem hann
getur. Hann og Rúnar eru ólíkir
leikmenn og mynda fínt teymi.“
Aron er þegar búinn að velja
markvarðapar sitt fyrir mótið
og verður því ekki keppt um þær
stöður. Björgvin Páll og Aron Rafn
munu standa á milli stanganna rétt
eins og þeir gerðu á síðasta móti.
„Þessir tveir hafa verið að
standa sig vel í ár bæði með landsliðinu og félagsliðum sínum þannig
að ég ákvað að taka þá. Þeir vita
sína stöðu, að þeir eru að fara á
mótið. Hreiðar Levý verður hins

vegar klár sem þriðji markvörður
og ég mun kalla á hann inn ef þörf
krefur.“
Það eru enn mörg spurningamerki með ástand leikmanna
þegar tæpur mánuður er í mót.
Vignir Svavarsson er meiddur
og Arnór Þór Gunnarsson er að
koma til baka eftir meiðsli. Ólafur
Bjarki Ragnarsson er að spila mismikið og Ólafur Gústafsson enn
minna. Svo er Arnór Atlason einnig meiddur og Aron Pálmarsson er
að komast almennilega í gang eftir
meiðsli.
„Það verður smá púsluspil að
velja sextán manns í lokahópinn.
Það eru nokkur spurningamerki.
Menn verða því að standa sig í
þessum æfingum og æfingaleikjum fyrir mótið.“ henry@frettabladid.is

Arnór er spurningamerki fyrir EM í janúar
Óvissa er með þátttöku Arnórs Atlasonar á EM í Danmörku eftir að hann tognaði á kálfa á mánudag.
HANDBOLTI Það á ekki af Akureyr-

ingnum Arnóri Atlasyni að ganga.
Óheppnin hefur elt hann undanfarna mánuði og virðist ekki sjá
fyrir endann á því.
„Ég var að tala við Arnór í
morgun [í gær] og hann er tognaður á kálfa. Hann er því spurningamerki fyrir EM. Það væri
hrikalegt að missa hann líka út,“
sagði Aron Kristjánsson landsliðsþjálfari.
Arnór lenti í því að slíta hásin
snemma á síðasta tímabili. Var
hann eðlilega lengi að jafna sig af
þeim meiðslum. Hann var þá búinn
að semja við franska félagið St.
Raphael.

Er hann kom þangað þá puttabrotnaði hann. Fyrir vikið missti
hann nánast af öllu undirbúningstímabilinu og hefur spiltími hans
verið að aukast eftir því sem liðið
hefur á tímabilið.
Á mánudagskvöld tognaði hann
síðan og á eftir að koma í ljós
hversu alvarleg tognunin er. Þarf
vart að fjölyrða um hversu mikið
áfall það væri fyrir landsliðið að
missa Arnór ofan á allt annað. - hbg
ÁFALL Arnór er nýfarinn af stað
aftur og Ísland má illa við því að
missa hann fyrir EM.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
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KÖNNUN FRÉTTABLAÐSINS MEÐAL ÞJÁLFARA OLÍS-DEILDAR KVENNA Í HANDBOLTA

Marija er besta skyttan
Marija Gedroit fékk mjög ﬂotta kosningu en þessi 27 ára litháíska stórskytta segir að Haukar séu fullkomið
félag fyrir sig. „Þetta kemur mér ekki á óvart,“ segir Halldór Harri, þjálfari Hauka, um kosninguna.
HANDBOLTI Fréttablaðið fékk þjálf-

ara Olís-deildar kvenna til að velja
þá leikmenn sem skara fram úr í
deildinni. Í dag skoðum við hver er
besta skytta deildarinnar að mati
þjálfaranna tólf.
Haukakonan Marija Gedroit
fékk þar mjög flotta kosningu en
hún er ríkjandi markadrottning
deildarinnar. Marija fékk fjórtán
stigum meira en Vera Lopes hjá
ÍBV. Framarinn Ragnheiður Júlíusdóttir er besta íslenska skyttan
en hún fékk einu stigi meira en
Jóna Margrét Ragnarsdóttir hjá
Stjörnunni.
„Vá. Þetta kemur mér mikið á
óvart. Það er gaman að fá svona
viðurkenningu og vonandi get ég
haldið áfram á sömu braut,“ voru
fyrstu viðbrögð Mariju Gedroit
þegar blaðamaður Fréttablaðsins
lét hana vita að hún hefði verið
kosin besta skytta deildarinnar.
„Ég er á mínu þriðja ári hjá
Haukum og ég er mjög ánægð með
að hafa komið hingað. Haukar eru
fullkomið lið fyrir mig. Allt liðið
reynir að vinna með mér og hjálpa
mér og á móti reyni ég að hjálpa
liðinu. Við reynum að gera þetta
saman,“ segir Marija.
„Við hittum á gullkálfinn þarna,“
sagði Halldór Harri Kristjánsson,
þjálfari Hauka, um Mariju. „Hún
er með hæð til að vera góð skytta
og hún er með góð skot, bæði frá
gólfi sem og þegar hún stekkur
upp. Það er bara kraftur í henni,“
segir Halldór Harri og er sam-

mála kosningunni þótt hann hafi
ekki getað gefið sínum leikmanni
atkvæði.
„Þetta kemur mér ekki á óvart
því mér finnst hún vera besta
vinstri skyttan á landinu og
með betri leikmönnum í deildinni finnst mér,“ segir hann. Það
tók samt smá tíma fyrir hana
að aðlagast eftir að hún kom til
Íslands fyrir tímabilið 2011-12.
„Þetta tók auðvitað sinn tíma
og hún var ekkert rosalega góð
fyrsta hálfa árið. Þegar henni leið
loksins vel á Íslandi þá skaust hún
upp. Hún kemur inn í ungan hóp
og sýnir fordæmi um hvernig á
að gera hlutina,“ segir Halldór
Harri en hvað með áhuga annarra
liða? Eru félög að reyna að stela
henni frá Haukum? „Hún á samning hér út næsta ár líka og verður
hjá okkur næstu árin. Það hefur
örugglega verið reynt að taka hana
frá okkur en við erum passasamir
með samninga og það er erfitt að
brjóta þá,“ segir Halldór Harri.
Marija er ánægð hjá Haukum og
segir að liðið sé á réttri leið. „Við
erum að vaxa sem lið og reynum
að bæta okkur á hverju ári. Liðið
er mun betra núna en það var á
mínu fyrsta ári. Við ætlum að
vinna eitthvað í framtíðinni hvort
sem það verður í ár eða á næstu
ári,“ segir Marija bjartsýn.
„Kærastinn minn, Giedrius
Morkunas, spilar einnig með
Haukum og okkur líður báðum
eins og við séum heima hjá okkur.

BESTA ÍSLENSKA SKYTTAN Ragnheiður Júlíusdóttir sextán ára stórskytta
í liði Fram.
FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

HVER ER BESTA SKYTTAN
Í OLÍS-DEILD KVENNA?
1. Marija Gedroit, Haukum
(Hún fékk 6 atkvæði í fyrsta sæti)
2. Vera Lopes, ÍBV

19 (2)

3. Ragnheiður Júlíusdóttir, Fram

18 (2)

4. Jóna Margrét Ragnarsdóttir, Stjörnunni

17 (2)

5. Hrafnhildur Ósk Skúladóttir, Val

9

6. Hekla Daðadóttir, Aftureldingu

4

7. Rakel Dögg Bragadóttir, Stjörnunni

3

8. Thea Imani Sturludóttir, Fylki

2

9. Hrafnhildur Hanna Þrastardóttir, Selfossi

1

10. Ester Óskarsdóttir, ÍBV

1

YFIR SJÖ MÖRK Í LEIK „Þær eru flestar mjög ungar og ég er sem dæmi elsti leikmaðurinn í liðinu,“ segir Marija Gedroit sem er þó bara 27 ára.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

11. Drífa Þorvaldsdóttir, ÍBV

1

Ég er að reyna að læra íslenskuna
en Giedrius talar hana mun betur
en ég,“ segir Marija og þrátt fyrir
þessa flottu kosningu er hún ekkert á leiðinni í sterkara lið. „Ég

Þjálfarar deildarinnar tilnefndu þrjá leikmenn
(ekki úr eigin liði) í 1., 2. og 3. sæti. Fyrsta sætið
fékk 5 stig, annað sætið fékk 3 stig og þriðja
sætið fékk 1 stig. Leikmenn gátu mest fengið
55 stig. Fréttablaðið greinir síðan frá fleiri
niðurstöðum könnunarinnar á næstu dögum.

held að ég sé ekki að fara neitt. Ég
vona bara að við í Haukum náum
að komast ofar á töflunni,“ sagði
Marija.
ooj@frettabladid.is



,)442-6:-0(%67/6-*)2(96*7:32%
7%1792+7.2:%6478/-2789129-2%
7EQWYRK7NµRZEVT0)(
9)*%/

)\UVWDW§NL±
YHU±XUGUHJL±»W
GHVHPEHU

33 stig

æWRPPXU
æ/('
æ&OHDU0RWLRQ5DWH+]
æ8SSODXVQ[S)XOO+'

VERÐ
TÆKI MÆTI
S ER

199.90
0

6NU¢±X¿LJ¢WXSHMWZMPH
+YHUWVNU¢±JUHL±VOXNRUWJLOGLUVHP¿¢WWW·NXPL±L

KR!

Rakatæki Mini

Nuddsæti með ggelhausum
– bak og herðar

AOS-U7146

Lítið og handhægt ultrasonic rakatæki
til að nota heima við, í vinnunni eða
á ferðalagi. Fyrir allt að 20 m2 rými.
Passar fyrir allar tegundir af 0.5 l
vatnsﬂöskum. Spennubreytir og
aðlaganleg kló svo hægt er að nota
tækið hvar sem er í heiminum.

HOM-SGM606H

Shiatsu og rúúllandi nudd á bak
og herðar. Mjjúkir nuddhausar
úr geli sem líkkja eftir höndum.
Infrarauður hiti. Hæðarstillanlegur
axlarhluti. Fjaarstýring með fjölda
stillimöguleikaa.

8.4500 kr.

49.750 krr.

ELLE MACPHERSON
HOM-ELMFS-250

THE BODY™

Fótaspa – fótsnyrtitæki með 2 snyrtihausum.
Fótabað með hita og þægilegu nuddi 4
innbyggðar nuddrúllur fyrir iljarnar. Heldur
vatninu heitu. Falleg gjöf sem bætir líðan.

12.950 kr.

Ný kynslóð
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Eirberg hefur á að skipa fagmenntuðu starfsfólki. Markmið okkar eru að eﬂa heilsu og auka lífsgæði, auðvelda störf og daglegt líf, stuðla að vinnuvernd og hagræði.

REVITIVE
blóðrásarörvun fyrir fætur
MEC-18057

Minnkar bjúg og bólgur, örvar
blóðﬂæði, dregur úr verkjum og
fótkulda.Tækið örvar blóðﬂæði
með því að senda rafboð í gegnum
ilina sem veldur vöðvasamdrætti í
fótum og fótleggjum. Hentar vel fyrir
einstaklinga með skert blóðﬂæði,
bjúgsöfnun, minnkaða hreyﬁgetu,
vöðva og liðverki, sykursýki og
fótapirring. Tækið býður einnig upp
á TENS verkjameðferð sem nota
má sér eða samtímis meðferð fyrir
fætur. Raförvunarhanskar einnig
fáanlegir. Íslenskar leiðbeiningar.

Fótavermir
SOE-68022

3 hitastillingar. Hraðhitun.
Hægt að þvo innra byrði.
Slekkur sjálfkrafa á sér
eftir 90 mín.

6.950 kr.

Mediﬂow H20 heilsukoddinn
MFL-1210

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

39.750 kr.
Ný sending – lægra verð

9.750 kr.
Opið alla helgina til kl 18
Virka daga 9 -18 s Laugardaga 11 -18 s Sunnudaga 13 -18 s Þorláksmessu 9 -19 s Aðfangadag 10 -12

s

Eirberg ehf., Stórhöfða 25, Sími 569 3100

s

eirberg.is
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DAGSKRÁ
Í KVÖLD
Stöð 2 kl. 20.40
Kolla

Bylgjan kl. 13.00
Rúnar Róberts

Vandaður en fjölbreyttur spjallþáttur með
Kollu Björns sem
spjallar við fólk úr
öllum áttum um
líﬁð og tilveruna.

Rúnar er í loftinu á milli 13 og 16
alla virka daga. Rúnar fylgist með því
sem er að gerast í þjóðlíﬁnu hverju sinni, kíkir
á sportið ásamt því að
gefa þér vænan skammt
af góðri Bylgjutónlist
til að stytta þér
stundirnar við
vinnuna.

Victoria‘s Secret Fashion
Show 2013
STÖÐ 3 KL. 20.05 Hin árlega tískuhátíð
Victoria‘s Secret er fyrir löngu orðin
heimsfræg. Þar eru lagðar línurnar í
því allra nýjasta og heitasta í eggjandi
undirfatnaði.

Ameríski draumurinn

Stoke–Man. Utd.

STÖÐ 2 GULL KL. 19.00 Hörkuspennandi og sprenghlægilegir þættir með
Audda og Sveppa í æsilegu kapphlaupi
yﬁr Bandaríkin þver og endilöng.

STÖÐ 2 SPORT KL. 19.35 Bein útsending frá leik Stoke City og Manchester
United í enska deildabikarnum.

STÖÐ 2

STÖÐ 3

07.00 Barnatími Stöðvar 2 07.01 Sveppi og Villi
bjarga jólasveinunum 07.06 Barnatími Stöðvar 2
08.15 Malcolm in the Middle

08.40 Ellen
09.20 Bold and the Beautiful
09.40 Doctors
10.20 Spurningabomban

H¿V
JN¸PWO]PHY
WOIQQXYR
OV£HEK

11.10 Masterchef USA
11.50 Grey‘s Anatomy
12.35 Nágrannar
13.00 Mike and Molly
13.30 Chuck
14.15 Last Man Standing
14.40 Suburgatory
15.05 Tricky TV
15.30 Kalli kanína og félagar
15.50 Fjörugi teiknimyndatíminn
16.15 Ellen

15.50 The X-Factor US

17.10 Vasaljós

17.55 Bunheads

17.33 Verðlaunafé

18.35 Bob‘s Burgers

17.35 Jóladagatalið - Jólakóngurinn
(18:24) (Julekongen) Karvel er níu ára
og býr í Silfurskógi með fjölskyldu sinni.
Hann hefur ákveðið að jólin í ár verði
betri en nokkru sinni fyrr.
17.58 Nína Pataló
18.05 Táknmálsfréttir
18.15 Djöflaeyjan
18.45 Geðveik jól - lögin (2013) (6:6)
18.54 Víkingalottó
19.00 Fréttir
19.25 Veðurfréttir
19.30 Íþróttir
19.40 Kastljós
20.00 Neyðarvaktin (7:22) (Chicago
Fire II) Bandarísk þáttaröð um slökkviliðsmenn og bráðaliða í Chicago.
20.45 Sumarævintýri Húna (4:4)
(Minningin lifir) Í síðasta upprifjunarþættinum um ferð Húna II í sumar
verða síðstu staðirnir í ferðinni heimsóttir en það voru Hólmavík, Sauðárkrókur, Siglufjörður og Akureyri, og sagt
frá því hvað ferðin skilur eftir sig.
21.10 Kiljan Bókaþáttur Egils Helgasonar.
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Jiro dreymir um sushi (Jiro
Dreams of Sushi) Heimildarmynd um 85
ára sushi-meistara, Jiro Ono, fyrirtæki
hans á jarðlestastöð í Tókýó og samband hans við son sinn og erfingja,
Yoshikazu.
23.40 Kastljós
00.00 Fréttir
00.12 Dagskrárlok

19.00 Junior Masterchef Australia

(15:16)
20.05 Victoria‘s Secret Fashion
Show 2013
21.00 Arrow (9:23)
21.45 Sleepy Hollow (5:13)
22.30 Shameless (2:12) Bráðskemmtileg þáttaröð um skrautlega fjölskyldu.
23.15 The Tudors (4:10)
00.10 Junior Masterchef Australia
01.15 Victoria‘s Secret Fashion
Show 2013
02.15 Arrow
03.00 Sleepy Hollow
03.45 Tónlistarmyndbönd

17.00 Bold and the Beautiful
17.22 Nágrannar
17.45 Sveppi og Villi bjarga jólasveinunum
17.52 The Simpsons
18.23 Veður
18.30 Fréttir
18.47 Íþróttir
18.54 Ísland í dag
19.16 Veður
19.25 Stelpurnar
19.50 The Middle (6:24)
20.15 2 Broke Girls (20:24)
20.40 Kolla
21.15 Grey‘s Anatomy (12:22)
22.05 Lærkevej (3:12)
22.50 Touch (5:14)
23.40 Person of Interest (18:22)
00.25 NCIS. Los Angeles
01.10 Apollo 13
03.25 Flash of Genius
05.20 The Middle
05.45 Fréttir og Ísland í dag

07.00 Jóladagatal Skoppu og Skrítlu 07.05 Áfram
Diego, áfram! 07.28 Svampur Sveinsson 07.50
Hello Kitty 08.00 Sveppi og Villi bjarga jólasveinunum 08.07 Ævintýri Tinna 08.29 Brunabílarnir
08.51 Ævintýraferðin 09.00 Lukku-Láki 09.24
Ofurhundurinn Krypto 09.45 UKI 09.50 Hvellur
keppnisbíll 10.00 Dóra könnuður 10.23 Mörgæsirnar
frá Madagaskar 10.45 Doddi litli 10.55 Rasmus
Klumpur og félagar 11.00 Jóladagatal Skoppu og
Skrítlu 11.05 Áfram Diego, áfram! 11.29 Svampur
Sveinsson 11.51 Hello Kitty 12.00 Sveppi og Villi
bjarga jólasveinunum 12.07 Ævintýri Tinna 12.29
Brunabílarnir 12.51 Ævintýraferðin 13.00 LukkuLáki 13.24 Ofurhundurinn Krypto 13.45 UKI 13.50
Hvellur keppnisbíll 14.00 Dóra könnuður 14.23
Mörgæsirnar frá Madagaskar 14.45 Doddi litli
14.55 Rasmus Klumpur og félagar 15.00 Jóladagatal
Skoppu og Skrítlu 15.05 Áfram Diego, áfram! 15.29
Svampur Sveinsson 15.51 Hello Kitty 16.00 Sveppi
og Villi bjarga jólasveinunum 16.07 Ævintýri Tinna
16.29 Brunabílarnir 16.51 Ævintýraferðin 17.00
Lukku-Láki 17.24 Ofurhundurinn Krypto 17.45 UKI
17.50 Hvellur keppnisbíll 18.00 Dóra könnuður
18.23 Mörgæsirnar frá Madagaskar 18.45 Doddi
litli 18.55 Rasmus Klumpur og félagar 19.00 Kalli á
þakinu 20.15 Sögur fyrir svefninn

12.00 Danmörk - Svartfjallaland
13.20 Þýski handboltinn Útsending
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frá leik Göppingen og Flensborg.
14.40 Barcelona - Villarreal
16.20 8 liða úrslit Útsending frá leik á
HM kvenna í handbolta.
17.55 Sunderland - Chelsea
19.35 Stoke - Man. Utd. BEINT
21.40 8 liða úrslit Útsending frá leik á
HM kvenna í handbolta.
23.00 Tottenham - West Ham
00.40 Stoke - Man. Utd.
02.20 8 liða úrslit Útsending frá leik á
HM kvenna í handbolta.
03.40 8 liða úrslit Útsending frá leik í
HM kvenna í handbolta.

08.25 Dr. Phil

17.25 Friends
17.45 Seinfeld
18.10 Modern Family
18.35 Two and a Half Men
19.00 Ameríski draumurinn (3:6)
19.45 MasterChef Ísland (5:9)
20.40 Spurningabomban (3:21)
21.30 Svínasúpan (3:8)
21.55 Ástríður (3:10)
22.25 Steindinn okkar (3:8)
22.50 Atvinnumennirnir okkar
23.25 Hæðin
00.15 Eldsnöggt með Jóa Fel
00.50 Heimsókn
01.15 Hið blómlega bú
01.50 Veggfóður
02.30 Týnda kynslóðin
02.55 Mér er gamanmál

12.25 Chelsea - Crystal Palace

06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Cheers

17.00 Strákarnir
10.40 Þýskaland - Angóla

SKJÁREINN

03.25 Tónlistarmyndbönd

14.05 Football League Show
14.35 West Ham - Sunderland
16.15 Norwich - Swansea

11.15 The Extra Man

17.55 Newcastle - Southampton

13.00 The September Issue

19.35 Tottenham - West Ham BEINT

14.30 Notting Hill

21.40 Ensku mörkin - úrvalsdeildin

16.35 The Extra Man

22.40 Messan

18.20 The September Issue

00.05 Man. City - Arsenal

19.50 Notting Hill

01.45 Hull - Stoke

22.00 Never Let me Go

09.10 Pepsi MAX tónlist
17.00 Family Guy
17.25 Dr. Phil
18.10 Top Chef
19.00 Parks & Recreation
19.25 Cheers (5:25)
19.50 Gordon Ramsay Ultimate

Cookery Course (19:20) Frábærir þættir þar sem Gordon Ramsey snýr aftur í
heimaeldhúsið og kennir áhorfendum
einfaldar aðferðir við heiðarlega heimaeldamennsku.
20.20 Gordon‘s Ultimate Christmas
(2:2) Vandaðir uppskriftarþættir með
Gordon Ramsey þar sem hann kennir öll
réttu handtökni þegar elda skal ljúffengan jólamat.
21.10 In Plain Sight (7:8) Spennuþáttaröð sem fjallar um hina hörkulegu
Mary og störf hennar fyrir bandarísku
vitnaverndina.
22.00 CSI Miami (13:24) Hinn sérkennilegi Horatio Caine fer fyrir hópi
harðsvíraðra rannsóknarmanna.
22.50 The Guilty (1:3) Vönduð bresk
þriggja þátta sería um ungan dreng sem
hverfur árið 2008 en finnst svo fimm
árum síðar.
23.40 Gordon‘s Ultimate Christmas
00.30 In Plain Sight
01.20 How to be a Gentleman
01.45 Excused
02.10 Pepsi MAX tónlist

23.45 The Rum Diary
01.45 Bad Lieutenant - Port of Call 20.00 Björn Bjarnason 20.30 Tölvur, tækni og
kennsla. 21.00 Fasteignaflóran 21.30 Á ferð og flugi

ÚTVARP
FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

New Orleans
03.45 Never Let me Go

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1
FM 95,7 FM957

06.00 Eurosport 10.00 Opna breska meistaramótið 2013 21.00 Ryder Cup Official Film 1997
23.15 Eurosport

FM 96,3 FM Suðurland FM 98,9 Bylgjan
FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga
FM 97,7 X-ið
FM 100,5 Kaninn

FM 102,2 Útv. Latibær
FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun

Til dæmis:
Gellur, Ýsa í raspi, Ýsuflök,
Þorskhnakkar, Rauðsprettuflök,
Steinbítur, Löngusteikur,
Keilusteikur, Plokkfiskur, Fiskibollur,
Marineraðar Löngusteikur
og fleira og fleira.
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Fiskikóngurinn
Sogavegi 3 • www.ﬁskikongurinn.is

Vorum að fá fullan gám af lokum.

6WHUNXVWX ORNLQ i PDUNDêLQXP t GDJ
6WHUNXVWXORNLQiPDUNDêLQXPtGDJ

Eigum til á lager:
er:
Stærð: 200x200
Stærð: 210x210
Stærð: 220x220
Stærð: 235x235
Stærð: 217x235
Stærð: 217x187

/RNLQîROD

NJ
NJ
VQMyîXQJD

Eigum einnig lok fyrir 8 hyrnda potta frá Trefjum og
Normex. t.d. Unnarskel, Snorralaug og Blómaskel.

Eigum til 2 stkk af billiardborðum
Verð 800.000

Tilboð núna
stgr. 350.000
með kúlum og dúk
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FISKIKÓNGURINN
SOGAVEGI 3
SÍMI: 777 2000
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BESTA BÓKIN

Óskar eftir nýjum bíl í jólagjöf
Berglind Pétursdóttir gefur frumlegar jólagjaﬁr í ár, eimaðar eða heklaðar.

„Dagbók Berts, fyrsta bókin. Þessi
með bláu kápunni og hauskúpunni.
Þetta varð aldrei jafn gott eftir það.“
Bergur Ebbi Benediktsson, grínisti.

Jólaundirbúningur Berglindar
Pétursdóttur hefur ekki gengið
stóráfallalaust fyrir sig. „Bíllinn
minn er ónýtur, þannig að við komumst ekki langt að kaupa jólagjafir eða jólagardínur. Jólagjafirnar
í ár verða eimaðar af kærastanum
mínum, heklaðar af mér, eða skapaðar af Kára syni mínum, 3 ára, en
hann hefur þegar sýnt mikla listræna hæfileika, þrátt fyrir að vera
ungur að árum,“ segir Berglind,
sem er textahöfundur, dansari og
GIF-drottning.

MAINE hægindastóll
með skemli
Jólatilboð kr. 155.840
Fullt verð kr. 194.800
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Í 1

US

Til í svörtu og
rauðu leðri.

20%

- ósk

ÚR BAHAMA-JÓLAPARTÍI Berglind

gæddi sér á jólalegum ananas og vann
sparibauk í jólagjafaleik.
MYND/ÚR EINKASAFNI

Sigurbjörn Daði Dagbjartsson heldur jólatónleika í Grindavík ásamt þremur
dætrum sínum. Hann segir það forréttindi að stíga á svið með dætrunum.

AFSLÁTTUR

AFSLÁTTUR

legum ananas og vann sparibauk
í jólagjafaleik,“ segir Berglind og
segist þrátt fyrir allt vera mikið
jólabarn. „Ég fór til mömmu og
pabba að baka smákökur því þau
eiga sprautulakkað eldhús en eldhúsið mitt er í smærri kantinum.
Ég skildi samt kökurnar eftir hjá
þeim því að ég er algjör óhemja
þegar kemur að smákökum og
þarf að halda mér í formi út af ferli
mínum sem dansari,“ segir Berglind.

Öll fjölskyldan á sviði

ÞÍN STUND
ÞINN STAÐUR
20%

Berglind fór á Jólagesti Björgvins um síðustu helgi, en hún hafði
hlakkað mikið til tónleikanna.
„Bíllinn gaf upp öndina á bílastæðinu á Jólagestunum, ég held hann
hafi verið leiður að fá ekki að koma
með inn, hann er þar ennþá,“ segir
Berglind. „Ég óska hér með eftir bíl
í jólagjöf.“
En Berglind er ekki af baki dottin. „Það er mikil jólastemning í
vinnunni hjá mér. Við erum nýbúin að halda jólapartí með Bahamaþema þar sem ég gæddi mér á jóla-

Aðeins

13.606
kr. á mán.

L
LEVANTO
hægindastóll
með skemli
Jólatilboð kr. 119.840
Fullt verð kr. 149.800

R
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A

AFB

ORGA
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R
ÁN*
2 M
Í 1

US

Til í svörtu, gráu,
brúnu, hvítu
og rauðu leðri.

Aðeins

10.501
kr. á mán.

AFSLÁTTUR

20%

hægindastóll
með skemli
Jólatilboð kr. 175.840
Fullt verð kr. 219.800
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A

R
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R

Aðeins

15.331
kr. á mán.

ÁN*
2 M
Í 1

US

Til í rauðu, svörtu
og hvítu leðri.
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„Auðvitað eru það forréttindi að
fá að stíga á svið með börnunum
sínum,“ segir Sigurbjörn Daði Dagbjartsson sem heldur jólatónleika
á skemmtistaðnum Bryggjunni í
Grindavík á sunnudaginn. Sigurbjörn mun þar koma fram ásamt
tveimur dætrum sínum og stjúpdóttur, auk þess sem bræður hans
og frændur munu mæta á sviðið.
Sannkölluð fjölskylduhátíð.
„Undanfarin ár höfum við farið
á elliheimilið í bænum og báða
leikskólana fyrir jólin og spilað
og sungið. Það hefur fært manni
jólaandann beint í æð. En í ár datt
okkur í hug að stækka við okkur og
ákváðum að halda bara tónleika,“
segir Sigurbjörn Daði en bætir því
við að fjölskyldan ætli samt sem
áður að heimsækja elliheimilið og
leikskólana þetta árið. Dætur hans
eru níu, fimmtán og nítján ára.
Hann segir þær afar góða söngvara.
„Þær syngja allar dásamlega.
Þær radda mikið og gera það ótrúlega vel. Ég er meira bara partíspilari, þær eru miklu betri en ég,“
segir hann stoltur. Aðalstarf Sigurbjörns er sjómennska en hann
notar tómstundir sínar í gítarspil.
„Ég er í tveimur hljómsveitum, Backstabbing Beatles ásamt
bræðrum mínum og frændum, og
Geimförunum, sem munu einmitt
halda ball á milli jóla og nýárs í
Salthúsinu í Grindavík. Það ball
er vel sótt, þetta verður sextánda
skiptið sem við höldum þessa tónleika,“ útskýrir Sigurbjörn. Bræður hans úr Backstabbing Beatles,
þeir Gauti og Einar, munu stíga á
svið á jólatónleikunum og taka lag
sem þeir sömdu fyrir síðustu jól og
var spilað á Rás 2. Sigurbjörn segir
að þrátt fyrir að allir þessir fjölskyldumeðlimir og ættingjar séu í
tónlist hafi ekki verið lögð nein sérstök áhersla á það í uppeldinu.
„Mamma og pabbi spila til
dæmis ekki á hljóðfæri. En þau

ÁSAMT DÆTRUM SÍNUM „Þær syngja allar dásamlega,“ segir Sigurbjörn Daði um

dæturnar.

Þær syngja
allar dásamlega.
Þær radda mikið
og gera það
ótrúlega vel. Ég
er meira bara
partíspilari, þær
eru miklu betri
en ég.
Sigurbjörn Daði
Dagbjartsson

SÖNGELSK FJÖLSKYLDA Foreldrar Sigurbjarnar eru mikið
söngfólk að hans sögn. Fjölskyldan er mikið í tónlist.

eru reyndar mikið söngfólk. Þetta
gæti komið út frá því. Ég byrjaði
bara að syngja með plötum þegar
ég var ungur og svo fór maður að
prófa sig áfram á gítarnum. Þetta
er auðvitað bara áhugamál,“ segir
sjómaðurinn Sigurbjörn sem er
einmitt á sjó um þessar mundir og
kemur heim rétt fyrir tónleikana.

„Við erum öll að æfa okkur hvert
í sínu lagi núna og svo fáum við
einhverja tvo daga til æfa okkur
saman þegar ég kem í land,“
útskýrir Sigurbjörn. Tónleikarnir fara fram sunnudaginn 22. desember á skemmtistaðnum Bryggjunni í Grindavík klukkan 21.
kjartanatli@frettabladid.is

Hannaði bókarkápu konunnar og
alla peningaseðlana síðan 1980
Listrænu hjónin Margrét Jóelsdóttir og Stephen Fairbairn vinna mikið saman.
„Við hjónin vinnum mjög vel saman
í öllu sem við gerum saman, sem
er í raun allt,“ segir listakonan
Margrét Þórhildur Jóelsdóttir.
Eiginmaður hennar, listamaðurinn Stephen Alan Fairbairn, hannaði nýja tíu þúsund króna seðilinn
ásamt Kristínu Þorkelsdóttur en
einnig hannar hann allar bókarkápur á bókum konu sinnar, sér
um alla uppsetningu og teiknar
allar myndir. Margrét gaf nýverið
út bókina Með hættuna á hælunum
en það er þriðja barnabók hennar. Fyrir hafði hún gefið út barnabækurnar Úti í myrkrinu og Nonnikonni og kúlurnar.
„Þetta er flóknasti seðillinn, sérstaklega upp á öll öryggisatriði,“
segir Stephen aðspurður um tíu þús-

und króna seðilinn. „Okkur Kristínu
gekk mjög vel að vinna saman þegar
beiðni kom inn frá Seðlabankanum
árið 1980 um að hanna nýja peningaseðla. Mörg skemmtileg smáatriði er að finna í hönnun tíu þúsund
króna seðilsins. Þar má til dæmis
nefna að við ákváðum að búa til heilt
fjall úr nýyrðum. Á framhlið seðilsins, í fjallinu bak við letrið TÍU
ÞÚSUND KRÓNUR, má greina með
stækkunargleri úrval þeirra nýyrða
sem Jónas Hallgrímsson bjó til.“
Hjónin kynntust í myndlistarháskóla í Bretlandi og eru saman með
vinnustofu í Kópavogi. „Við erum
að vinna mikið saman þessa dagana og stefnum á að halda myndlistarsýningu á næstunni,“ bætir
Margrét við.
- glp

LISTAMENN Margrét Þórhildur
Jóelsdóttir og Stephen Alan Fairbairn
með verkin tvö.
MYND/SANDRA FAIRBAIRN

Jólatilboð Borgarleikhússins

Gjafakort
Borgarleikhússins
Gildir fyrir tvo á sýningu að eigin vali

Gefðu töfrandi stundir í jólapakkann
Mary Poppins
Miði fyrir tvo á söngleikinn
ástsæla og frábær geisladiskur
með tónlistinni úr sýningunni.

10.900 kr.
Furðulegt háttarlag
hunds um nótt
Miðar fyrir tvo á sýninguna
og bókin.

9.900 kr.
Ljúffengt leikhúskvöld
Gjafakort og ljúffeng
leikhúsmáltíð fyrir tvo.

10.500 kr.

Gjöf sem aldrei gleymist!
Listabraut 3 | 568 8000 | borgarleikhus.is
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FRÉTTIR
AF FÓLKI
Hittust á skautinu
Leik- og söngkonan Halla Vilhjálmsdóttir hélt á suðurskautið í gær til
að klífa hæsta tind álfunnar, Vinson
Massif. Svo skemmtilega vill til að
pólfarinn Vilborg Arna Gissurardóttir
er líka á Suðurskautslandinu og
hittust þær stöllur á leiðangursfundi
áður en haldið var á
tindinn. Vilborg
birti myndir af
þeim saman á
Facebook-síðu
sinni og var
himinlifandi
yfir að hitta
annan Íslending
í ævintýraferð
sinni.
- lkg

Heimilið í þokkalegu
standi
„Ég gerði aðventukrans og er búin að
setja upp jólaseríu. Svo hef ég tekið
til á hlaupum síðustu daga. Heimilið
er í þokkalegu ástandi,“ segir Vigdís
Hauksdóttir, þingkona og formaður
fjárlaganefndar Alþingis. Eins og
jafnan á þessum árstíma eru gríðarlegar annir á Alþingi enda verið að
ganga frá fjárlagafrumvarpi næsta
árs. Vigdís segist hafa varan á og
kaupa jólagjafirnar í september og
október. „Ég á eftir að kaupa tvær
gjafir. Það verður að öllum líkindum
ekki þing á sunnudaginn og þá ætla
ég að ljúka jóaundirbúningnum.
Ná mér í jólatré,
skreyta það og
húsið og bara
klára allt
sem eftir
er,“ segir
Vigdís.
- jme

Mest lesið
1 Bjargaði manni sem lá á götunni á
Austurvelli
2 Helgi Seljan um Pál: “Mér þykir þetta
ömurlegt“
3 Michael Jordan getur ekki selt húsið
sitt
4 Einar Kárason ritskoðaður af Actavis
5 “Þó ég sé múslimi þá gleðst ég með
öðrum um jólin“

Nú er opio allan
sólarhringinn
í Engihjalla

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

