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Gjöf sem lifnar við!

Gjafakort
Borgarleikhússins

Glæsilegar 
      jólagjafir
Glæsilegar 

      jólagjafir

michelsen.is

Ekki er vitað hvort um árás var að ræða eða slys en minnst níu týndu lífi og fimm tugir særðust. Ökumaður bílsins komst undan á hlaupum en var síðar handtekinn af lögreglu.    FRÉTTABLAÐIÐ/EPA 

ÞÝskaland Minnst níu létust og um 
fimmtíu særðust þegar flutningabíll 
ók á hóp fólks á jólamarkaði í Berlín 
í gærkvöldi. Ökumaðurinn komst 
undan á hlaupum en var skömmu 
síðar handtekinn af lögreglu. Ekki 
er vitað hvort um óhapp var að ræða 
eða árás.

„Sendiráðið hefur verið í sam-

bandi við lögregluna og við vitum 
ekki betur en að allir Íslendingar 
séu hólpnir,“ segir Martin Eyjólfs-
son, sendiherra Íslands í Þýskalandi. 
Sendiherrann ekur þarna fram hjá 
daglega og hafði verið með fjöl-
skyldu sinni á þessum sama jóla-
markaði í fyrradag. „Maður veit 
ekki hvað maður skal segja á svona 

stundum. Þetta er ömurlegt illvirki 
sem hefur í för með sér inngrip í líf 
svo margra.“

Atvikið átti sér stað á jólamarkaði 
í Charlottenburg-hverfinu í Berlín 
sem er í vesturhluta borgarinnar. 
Gatan er ein vinsælasta og stærsta 
verslunargata Berlínarborgar. Tveir 
voru í bílnum og var annar þeirra 

látinn. Talið er að hann hafi týnt lífi 
í árekstrinum.

„Það eru bara allir í sjokki. Ég gekk 
þarna í gegn nokkrum mínútum áður 
en þetta átti sér stað,“ segir Jón Kári 
Hilmarsson en hann er staddur í borg-
inni sem stendur. Hann hafi gengið í 
gegnum markaðinn en ákveðið að 
halda þaðan sökum hungurs. „Þegar 

ég kom af veitingastað, sem er þarna 
í hundrað metra fjarlægð, voru við-
bragðsaðilar út um allt.“

Talsverður fjöldi Íslendinga er 
búsettur í Berlín eða staddur þar. 
Utanríkisráðuneytið hefur biðlað 
til fólks að láta aðstandendur vita, 
hafa samband við ráðuneytið eða 
sendiráð Íslands í Þýskalandi. – jóe

Hryllingur á jólamarkaði í Berlín
Minnst níu létust þegar flutningabíll ók á hóp fólks á jólamarkaði í Berlín í gær. Íslendingar í borginni segja fólk í sjokki vegna atviksins.

vestMannaeYJar Hafinn er undir-
búningur að komu þriggja mjaldra 
frá dýragarði í Sjanghæ til Vest-
mannaeyja.

Breska fyrirtækið Merlin Enter-
tainments, sem á dýrin og vill 
sleppa þeim út í náttúruna, fékk 
nýverið synjun frá Rússlandi um að 
sleppa þeim þar og einbeitir sér því 
að því að koma hvölunum fyrir við 
Vestmannaeyjar.

Samkvæmt upplýsingum frá 
MAST er ekki talið líklegt að dýrin 
beri með sér sjúkdóma eða annað 
álíka en vegna vegalengdarinnar 
frá Sjanghæ til Íslands bað það 
fyrirtækið að skila inn áhættumati 
samkvæmt náttúruverndarlögum 
og lögum um innflutning dýra. Það 
mat er nú á lokastigi. – bb / sjá síðu 4

Eyjamenn fá 
kannski nýtt 
Keikó-ævintýri



Beðið eftir matargjöfum fyrir jólin

„Ég hugsa að í dag hafi þetta verið vel yfir þúsund manns,“ segir Ásgerður Jóna Flosadóttir, formaður Fjölskylduhjálparinnar, spurð um þann fjölda 
manns sem fékk úthlutaðan mat hjá Fjölskylduhjálpinni í Breiðholti í gær. Aftur verður úthlutað á miðvikudag og á fimmtudag verður svo úthlutað í 
Reykjanesbæ. Fréttablaðið/ anton brink

Veður

Sunnan 8-15 og rigning með köflum, 
en heldur hvassari fyrripartinn. Hiti 1 
til 7 stig. Gengur í norðanstorm með 
snjókomu á Vestfjörðum seinnipartinn. 
Kólnandi veður. sjá síðu 22

GRILL OG GARÐHÚSGÖGN SEM ENDAST

Smiðjuvegi 2, Kópavogi - (við hliðina á Bónus) - Sími 554 0400

HÁGÆÐA JÓLALJÓS
LED

Mikið úrval vandaðra LED útisería 
fyrir fyrirtæki, húsfélög og heimiliFrá Svíþjóð

Opið alla 
daga til jóla Grillbúðingrillbudin.is
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JÓLALJÓS 

30%afsláttur

af öllum jólaljósum

samfélag Nokkuð vinsælt er að 
hringja í forsvarsmenn Tólfunnar, 
stuðningsmannasveit Íslenska lands-
liðsins í fótbolta, til að fá þá á mann-
fagnaði að taka hið margfræga vík-
ingaklapp. Þeir eru þó farnir að neita 
viðburðum því þeir vilja ekki að 
klappið verði þreytt.

Flogið var sérstaklega með sex með-
limi Tólfunnar út til Lúxemborgar í 
byrjun mánaðarins á vegum endur-
skoðunarfyrirtækisins Ernst & Young 
til að taka víkingaklappið fræga á 
jólagleði fyrirtækisins. Þar var starfs-
mönnum þjappað saman með því að 
taka klappið góða.

Þá fóru tveir úr Tólfunni til Englands 
um helgina þar sem niðurlæging enska 
landsliðsins var fullkomnuð þegar vík-
ingaklappið var tekið á hátíð BBC þar 
sem íþróttamaður ársins var kynntur. 
Fleiri hefðu geta farið út en komust 
ekki vegna vinnu. Benjamín Hall-
björnsson, formaður Tólfunnar, segir 
að frekari landvinningar séu ekki á 
dagskrá en töluvert sé hringt til að fá 
meðlimi til að taka klappið góða.

„Ég hef farið í brúðkaup og afmæli 
til að taka þetta og ég veit að aðrir 
úr Tólfunni hafa líka verið að taka 
þetta að sér. Víkingaklappið er í raun 
sameiningartákn og mér finnst eins 
og heimurinn sé að taka meira eftir 
því en við Íslendingar. Það eru komin 
einhver fimm eða sex nöfn yfir það og 
fólk er almennt frekar hrifið af fyrir 
hvað það stendur.“

Tólfan kemur til greina sem stuðn-
ingsmenn ársins hjá Alþjóðaknatt-
spyrnusambandinu, FIFA, en verð-
launin verða veitt þann 9. janúar. Þar 
verður Benjamín að öllum líkindum 
ásamt Styrmi Gíslasyni, sem er einn 
af stofnmeðlimum Tólfunnar. „Það 
eru samskipti á milli FIFA, KSÍ og Tólf-

unnar um hvort við séum að fara. Það 
er alveg líklegt og verður ekkert nema 
skemmtilegt.  Ég náði  að sannfæra 
Styrmi um helgina um að koma með, 
sem er snilld.“

Fótboltagoðsagnirnar Zvonimir 
Boban, Marta, Gabriel Batistuta og Vla-
dimir Petkovic fengu það verkefni að 
velja þrjá stuðningshópa sem voru til-

nefndir í ár. Aðrir tilnefndir eru stuðn-
ingsmenn Liverpool og Borussia Dort-
mund sameiginlega fyrir frammistöðu 
sína í Evrópuleik liðanna sem og 
stuðningsmenn ADO Den Haag fyrir 
að koma færandi hendi á leik á móti 
Feyenoord í hollensku deildinni. Þeir 
komu með mikinn fjölda af leikfanga-
dýrum og hentu til stuðningsmanna 
Feye noord sem sátu fyrir neðan þá í 
stúkunni en það voru börn frá Sophia- 
barnaspítalanum í Rotterdam. 

„Við erum með stórar hugmyndir á 
okkar borði sem ég get ekki alveg sagt 
frá. Við viljum og erum að reyna að 
stýra þessu þannig að þetta verði ekki 
þreytt. Landsliðsmennirnir eru meira 
segja farnir að segja það í viðtölum og 
við viljum það ekki. Við erum komnir 
í það að neita og farnir að neita eins 
og við séum einhverjar rokkstjörnur. 
Það er rómantík á bak við klappið og 
Tólfuna og við viljum halda í hana.“ 
benediktboas@365.is  

Tólfumenn óttast að 
klappið verði þreytt
Töluvert er hringt í forsvarsmenn Tólfunnar til að biðja þá um að taka víkinga-
klappið á mannfögnuðum. Næst verður haldið út þann 9. janúar þegar for-
maðurinn fer á verðlaunahátíð FIFA fyrir bestu stuðningsmennina á árinu.

Víkingaklappið er í 
raun sameiningar-

tákn og mér finnst eins og 
heimurinn sé að taka meira 
eftir því en við Íslendingar. 
Það eru komin einhver fimm 
eða sex nöfn yfir það og fólk 
er almennt frekar hrifið af 
fyrir hvað það stendu
Benjamín Hallbjörnsson, formaður 
Tólfunnar

Viðskipti Jörðin Grímsstaðir á Fjöll-
um hefur verið seld og er kaupandinn 
breski milljarðamæringurinn Jim 
Ratcliffe. Jóhann Friðgeir Valdimars-
son hjá Fasteignasölunni Höfða, sem 
sá um söluna, segir að jörðin hafi 
verið til sölu í tvö og hálft ár og margir 
erlendir aðilar sýnt henni mikinn 
áhuga. 

Í auglýsingu á fasteignavef Vísis 
kemur fram að ásett verð á jörðinni 
var 780 milljónir króna. „Þessi aðili 
ætlar að hafa landið algjörlega óáreitt. 
Allir ábúendur fá að vera þarna 
óáreittir og ekkert verið að fara að gera 
þarna. Hann er aðallega að hugsa um 
vernd laxastofna, þannig að ég held að 
allir geti verið sáttir,“ segir hann. – jhh

Grímsstaðir á 
Fjöllum seldir

tólfan vakti verðskuldaða athygli á EM í Frakklandi. benjamín er hér fremstur 
meðal jafningja, klæddur í hvítt. Fréttablaðið/VilhElM

lögreglumál Manns er leitað eftir 
að hann stakk konu í handlegg-
inn í húsakynnum Greiningar- og 
ráðgjafarstöðvar ríkisins í Kópa-
vogi í gærmorgun. Einn var hand-
tekinn eftir árásina en sá var lát-
inn laus þegar ljóst þótti að hann 
tengdist málinu ekki.

Konuna sakaði ekki alvarlega 
en hún var flutt á slysadeild til 
aðhlynningar. Mikill viðbún-
aður var við Greiningarstöðina 
strax eftir árásina og var sérsveit 
lögreglu kölluð út. Engar öryggis-
myndavélar voru á ganginum þar 
sem árásin var gerð og samkvæmt 
upplýsingum frá lögreglu áttu 
maðurinn og konan engin orða-
skipti.

Greiningar- og ráðgjafarstöð 
ríkisins tryggir þjónustu við 
börn og unglinga með alvarlegar 
þroska raskanir og fatlanir.  – jhh

Stakk konu 
í handlegg

tækni Símaframleiðandinn Black-
Berry ætlar að skipta um gír og ein-
beita sér að því að þróa tækni fyrir 
sjálfkeyrandi bíla. Frá þessu greindi 
fréttaveitan Reuters um helgina en 
BlackBerry opnaði rannsóknastöð 
sína í Waterloo í Kanada í gær. Við-
staddur opnunarathöfnina var Justin 
Trudeau forsætisráðherra.

BlackBerry varð vinsælt merki á 
farsímamarkaði þegar fyrirtækið setti 
síma sinn, Quark, á markað. Sá sími 
var útbúinn litlu lyklaborði og hentaði 
hann einkar vel fyrir atvinnufólk þar 
sem auðvelt var að nálgast tölvupóst 
í símanum.

Með tilkomu snjallsíma og snerti-
skjáa lækkaði frægðarsól BlackBerry 
hins vegar á himni og hafa símar fyrir-
tækisins ekki selst eins vel þar sem 
einkenni þeirra, lyklaborðið, er í raun 
orðið óþarft. – þea

BlackBerry 
tekur slaginn

Einn farsíma blackberry. 
Fréttablaðið/EPa

2 0 .  d e s e m b e r  2 0 1 6   Þ r i ð j u d a g u r2 f r é t t i r   ∙   f r é t t a b l a ð i ð



JÓLAGJAFIRNAR

20 - 70%

Öll
jólavara

afsláttur

KRONBORG HIMMELTINDEN 
Gæðasæng fyllt með 750 gr. af mjúkum anda-
dúni, andafiðri og holtrefjum.  Andadúnninn gefur sænginni mjúka 
fyllingu og holtrefjarnar stuðla að því að sængin þornar fyrr eftir þvott.  
Áklæði úr 100% bómull.  Sængin er saumuð í ferninga svo dúnninn 
haldist jafn yfir alla sængina.  Má þvo við 60°C. Taska fylgir með.  
Stærð: 135 x 200 sm. Vnr. 4025150, 4225104

9.990
SÆNG FULLT VERÐ: 16.990

Sparið

af sæng
7000

FÁST Í RÚMFATALAGERNUM
Koddi

50 x 70 sm.
9.990

PAULA SÆNGURVERASETT
Efni 100% bómull. St. 140 x 200 sm. 3.995 nú 2.795 

140 x 220 sm. 4.495 nú 3.145 200 x 220 sm. 5.995 nú 4.195  
Koddaver 50 x 70 sm. Lokað með tölum. Vnr. 1279580

2.795
NÚ VERÐ FRÁ:

30%
afsláttur

40%
afsláttur

2.995
FULLT VERÐ: 4.995

IMOGEN ÁBREIÐA
Falleg og mjúk 

SHERPA ábreiða 
með áprentaðri 
mynd og CORAL 
FLEECE á bakhlið. 

Efni: 100% polyester. 
St. 130 x 160 sm. 
Vnr. 550-32056 

ÁBREIÐA

35%
Allir

borðdúkar

afsláttur
20%

Allir
skrifborðsstólar

afsláttur

KÓSÝGALLAR
Flottir kósýgallar á góðu 
verði! Fást í nokkrum 
gerðum. Barnastærðir: 
105 og 125 sm. 5.995 
nú 4.795 Fullorðins-
stærðir: S-M-L-XL 6.995 
nú 5.595 Vnr. 550-51152, 
550-51154, 550-51156, 
550-51160, 550-51162 NÝ SENDING 20%

afsláttur

33%
afsláttur

MEMORY FOAM 
INNISKÓR

Stærð: XS-XL.  
Litur: Grár. Vnr. RL-16011.995

FULLT VERÐ: 2.995

TILBOÐIN GILDA TIL 24.12

30%
Allir

púðar

afsláttur

20.12 - 22.12
OPIÐ TIL KL. 22:00

23.12
OPIÐ TIL KL. 23:00



6.-12. desember 2016
BARNABÆKUR

1.

„Bráðskemmtileg ... Höfundur hefur 
þennan x-factor, neistann sem þarf til 
að geta skemmt lesendum. Maður hlær 
upphátt, tárast örlítið og skemmtir sér 
konunglega allan tímann.“

Guðríður Haraldsdóttir / Vikan

„… Ég óska heppnum lesendum  
gleðilegra hláturskasta og bókajóla.“

Guðrún Baldvinsdóttir / Víðsjá

„… textinn fullur af húmor og lífsgleði.“
María Bjarkadóttir / Bókmenntir.is2. 

PRENTUN
KOMIN

Samfélag Fyrirtækið Merlin Enter
tainments undirbýr nú af krafti komu 
þriggja mjaldra til Vestmannaeyja 
frá dýragarði  í eigu fyrirtækisins í 
Sjanghæ. Fyrirtækið sendi Matvæla
stofnun (MAST) formlegt erindi í apríl 
síðastliðnum þar sem var óskað eftir 
því að fá að flytja hvalina til landsins. 
Teikningar fylgdu með umsókninni.

Samkvæmt upplýsingum frá MAST 
er ekki talið líklegt að dýrin beri með 
sér sjúkdóma eða annað álíka en 
vegna vegalengdarinnar frá Sjanghæ 
til Íslands bað það fyrirtækið að skila 
inn áhættumati samkvæmt náttúru
verndarlögum og lögum um innflutn
ing dýra. Það mat er nú á lokastigi og 
er ætlun fyrirtækisins að fylgja málinu 
eftir strax eftir hátíðirnar.

Merlin Entertainments er breskt 
fyrirtæki sem á og rekur 124 skemmti
garða, 13 hótel og fimm skemmtiþorp 
í 24 löndum. Rekstrarhagnaður fyrir
tækisins árið 2015 var um 300 milljón
ir dollara eða 34 milljarðar króna. Alls 
vinna 25 þúsund manns hjá Merlin.

Samkvæmt heimasíðu Merlin hefur 
fyrirtækið keypt nokkra sædýragarða 
í Asíu en mjaldrarnir hafa verið þrír 
saman í nokkur ár að leika alls konar 
listir á sýningum. Samkvæmt erlend
um fréttum hefur Merlin leitað um 
víða veröld eftir heppilegum heim
kynnum en ekki fundið. Fyrirtækið 
var í samskiptum við rússnesk yfir
völd því hvalirnir eru sagðir hafa fæðst 
í rússneskri lögsögu. Yfirvöld í Kreml 
höfðu engan áhuga á samstarfi og því 
er Ísland næst á dagskrá. Hér sé þekk
ing og kunnátta eftir að hafa tekið við 
Keikó á sínum tíma.

Dýraverndunarsamtök hafa lengi 
barist fyrir því að mjaldrarnir fái frelsi 
úr Chang Fengsædýragarðinum og 
þegar Merlin keypti hann árið 2011 var 
því lofað að hvalirnir fengju að synda 
frjálsir um höfin á ný. Fyrirtækið hefur 

unnið náið með WDCdýraverndar
samtökunum og í yfirlýsingu sem 
fyrirtækið sendi frá sér segir meðal 
annars að teymi dýralækna og sjávar
líffræðinga frá Merlin og WDC ásamt 
sjálfstæðum sérfræðingum um hvali 
og höfrunga hafi undanfarna mánuði 
reynt að finna heppileg heimkynni.

Þar segir einnig að gríðarleg vinna 
hafi verið unnin því takmarkið sé að 
koma hvölunum í manngerðar kvíar 
úti í náttúrunni. Þar sé ætlunin að 
mjaldrarnir syndi til dauðadags án 
þess að þurfa að sýna alls kyns kúnstir 
fyrir mannfólkið. Hvalirnir verða einn
ig metnir af sjálfstæðum sérfræðingum 
um hvort sé hægt að sleppa þeim alfar
ið. Ef það er möguleiki mun fyrirtækið 
gera áætlun sem verður síðan fram
fylgt. Ekki tókst að ná í Elliða Vignis
son, bæjarstjóra í Vestmannaeyjum. 
benediktboas@365.is

Stefnir í nýtt Keiko-ævintýri
Hafinn er undirbúningur að komu þriggja mjaldra frá dýragarði í Sjanghæ til Vestmannaeyja. Breska fyrir-
tækið Merlin Entertainments, sem á dýrin og vill sleppa þeim út í náttúruna, fékk nýverið synjun frá Rúss-
landi um að sleppa þeim þar og einbeitir sér því að því að koma hvölunum fyrir við Vestmannaeyjar.

Keiko kom til Vestmannaeyja árið 1998 en hann er frægasti háhyrningur allra tíma. 
Hann drapst við strendur Noregs árið 2003. Fréttablaðið/GVa

Gríðarlega langt ferðalag til Íslands gæti verið of stór biti að kyngja. Áhættumat um 
flutningana er á lokastigi. MyNd/Getty

Mjaldur

Tannhvalur og önnur af tveimur 
tegundum hvíthvalaættar. Hin 
tegundin er náhvalur.
Mjaldur þýðir sá hvíti.
Er fremur kubbslegur, með lítinn 
haus, hátt enni og stutt trýni.
Kýrnar eru um 3,9 til 4,1 metri á 
lengd. 
Tarfarnir eru frá 4,9 til 5,5 metrar 
á lengd.
Þyngd fullvaxta dýra er allt frá 
500 kg upp í 1.500 kg.
Lýsist með aldrinum og við fimm 
til tólf ára aldur er dýrið orðið 
alhvítt.
Lífslíkur eru 30-40 ár.
Hann er frekar sjaldséður við 
Íslandsstrendur.

Stjórnmál Guðni Th. Jóhannes
son fær fádæma góða útkomu í 
skoðanakönnun Fréttablaðsins, 
Stöðvar 2 og Vísis í síðustu viku 
þar sem spurt var hvort svarendur 
væru ánægðir með störf forseta 
Íslands. 97,3 prósent af þeim sem 
tóku afstöðu sögðust ánægðir.

Ólafur Þ. Harðarson, prófess
or í stjórnmálafræði við Háskóla 
Íslands, segir algengast að bæði 
ríkis stjórnir og forsetar á Íslandi 
njóti vinsælda í upphafi.

„Þetta er gríðarlega há tala en hún 
fellur að því algenga mynstri að þó 

að forsetar hafi fengið innan við 50 
prósent atkvæða þá hefur fólk yfir
leitt hópast að baki þeim eftir að 
þeir hafa verið kosnir,“ segir Ólafur. 
„Þannig að það er í sjálfu sér ekkert 
endilega mjög óvænt að hann skuli 
fá mjög góða útkomu en 97 prósent 
er náttúrlega samt sem áður tala 
sem maður sér eiginlega aldrei í 
svona mælingum.“

Af þeim 792 sem náðist í um land 
allt tóku 92,6 prósent afstöðu til 
spurningarinnar. Af þeim svöruðu 
97,3 prósent því játandi að þeir væru 
ánægðir með störf forseta Íslands og 

2,7 svöruðu spurningunni neitandi. 
Guðni var kjörinn forseti í júni með 
39,1 prósenti atkvæða.

„Þó að við höfum ekki nákvæmar 
mælingar þá voru flestir forsetar 
lengst af mjög vinsælir. Kristján Eld
járn var til dæmis mjög vinsæll þó 
að við höfum ekki mælingar á því. 
Og Vigdís Finnbogadóttir var lengst 
af mjög vinsæl. Ólafur Ragnar varð 
hins vegar miklu umdeildari forseti. 
Ef hans fylgi eða ánægja með hans 
störf er skoðuð yfir þessi ár sem 
hann var forseti þá sveiflast það 
miklu meira,“ rekur Ólafur.

Vegna kosninga til Alþingis á 
óvenjulegum tíma nú í lok októ
ber og erfiðleika við ríkisstjórnar
myndum hefur talsvert borið á 
nýjum forseta sem leikið hefur sitt 
hlutverk í þeim málum. Aðspurður 
segist Ólafur ekki lesa mikið í það í 
sambandi við skoðanakönnunina. 
„Ekki annað en að það eru greini
lega ekki stórir hópar sem eru mjög 
óánægðir með það sem hann hefur 
gert þar. En hins vegar er náttúrlega 
stutt komið þannig að hann getur 
nú varla búist við því að halda svona 
tölum.“ – gar

Vinsældir forseta í tölu sem sést eiginlega aldrei segir prófessor

DómSmál Magnús Skarphéðinsson, 
formaður Sálarrannsóknarfélags 
Reykjavíkur og formaður Félags 
áhugafólks um fljúgandi furðu
hluti, hlaut í Héraðsdómi Reykja
víkur í gær tveggja mánaða skilorðs
bundinn dóm fyrir kynferðisbrot 
gagnvart sautján ára piltum í heitu 
pottunum í Laugardalslauginni 
í desember fyrir tveimur árum. 
Magnús þarf að greiða öðrum pilt
inum 600 þúsund krónur í skaða
bætur og jafnaldra hans, sem var 
með í för, 400 þúsund krónur.

Pilturinn var fastagestur í 
Laugardalslaug líkt og Magnús og 
könnuðust þeir vel hvor við annan. 
Umrætt kvöld ræddu þeir saman 
í pottinum og sagðist Magnús 
meðal annars ætla að taka í rass
gatið á þeim. Í framhaldinu togaði 
Magnús í buxnastrenginn á sund
buxum piltsins en sagði að um 
gamnislag hefði verið að ræða hjá 
þeim. – ktd

Magnús greiðir 
milljón í bætur 

Magnús  
Skarphéðinsson

frakklanD Franskir dómstólar 
hafa dæmt Christine Lagarde, 
framkvæmdastjóra Alþjóðagjald
eyrissjóðsins, fyrir vanrækslu. Hún 
er dæmd fyrir að hafa árið 2008, 
þegar hún var fjármálaráðherra 
Frakklands, samþykkt greiðslur að 
upphæð 404 milljónir evra til kaup
sýslumannsins Bernards Tapie 
vegna umdeildrar fyrirtækjasölu. 
Lagarde, sem neitar ásökununum, 
var ekki viðstödd dóminn. Stjórn 
Alþjóðagjaldeyrissjóðsins mun 
taka ákvörðun um framtíð hennar 
hjá sjóðnum. – jhh

Lagarde dæmd  
í Frakklandi

En hins vegar er 
náttúrlega stutt 

komið þannig að hann getur 
nú varla búist við því að 
halda svona tölum.
Ólafur Þ. Harðarson, 
prófessor í stjórn-
málafræði

2 0 .  D e S e m b e r  2 0 1 6   Þ r I Ð j U D a g U r4 f r é t t I r   ∙   f r é t t a b l a Ð I Ð



   I     

       

 5%
Við lokum     ára afmæli
okkar á  5% aflsætti

til áramóta.
�

 P U   TÍ I TI  JÓ   
 riðjudag  I  TU   s       /                    /                 



ára

„Stafirnir eru fyndnir  
og góðir að kenna krökkum 

að lesa sig og skrifa sig.“
LEIFUR OTTÓ ÞÓRARINSSON, 5 ÁRA

Sígild og 
skemmtileg 
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Tu, tu, tu,

tu, tu, tuttugu!

Er ég tuttugu ára?

Tröll og tíkarspenar, ég  

verð að telja aftur!

Hátæknifyrirtækið Nox Medical 
hefur tryggt sér háan styrk úr Hor
izon 2020 áætlun Evrópusambands
ins í samkeppni við þúsundir lítilla 
og meðalstórra fyrirtækja í Evrópu. 
Rökstuðningur styrkveitingarinnar 
til Nox Medical byggir á því að fyrir
tækið muni á næstu árum hanna og 
þróa byltingarkenndar lausnir á 
sviði svefnrannsókna. Styrkurinn 
nemur tveimur milljónum evra eða 
um 240 milljónum íslenskra króna 
að núvirði.

Skáka þúsundum fyrirtækja
Pétur Már Halldórsson, fram
kvæmdastjóri Nox Medical, segir að 
þau fyrirtæki sem koma til greina til 
þessarar styrkveitingar hafi færri en 
250 starfsmenn og 50 milljónir evra 
eða minna í veltu. Undir þessi skil
yrði falli nær öll fyrirtæki Evrópu 
önnur en alþjóðleg stórfyrirtæki og 
starfsemi þeirra sem til greina koma 
er því afar víðtæk.

„Þau fyrirtæki sem valin eru eiga 
það sammerkt að vinna að byltingar
kenndri tækni á sínu sviði, sem getur 
breytt því landslagi sem fyrir er. Til 
að fá styrkinn vegur það hæst í mati 
á styrkveitingunni að líklegt sé að 
hann skili árangri og því þýðir þetta 
að okkar fyrirtæki sker sig úr í hópi 
þess gríðarlega fjölda fyrirtækja sem 
þarna sækir um,“ segir Pétur.

„Vandamál sem tengjast svefn
röskunum eru algengari en margur 
heldur. Það eru skilgreindir nærri 
100 sjúkdómar, eða sjúkdóms
greiningar, hjá Alþjóða heilbrigðis
stofnuninni (WHO) sem tengjast 
svefn truflun,“ segir Pétur. Sýnt 
hefur verið fram á sterk tengsl 
svefnraskana við m.a. sykursýki, 
offitu, háþrýsting, hjartabilun, 
kransæðasjúkdóma og mörg önnur 
stærstu heilbrigðisvandamál mann
kyns í dag. Þá eru ótalin vinnu og 
umferðar slys þar sem þreyta leikur 
stærra hlutverk en almennt er 
viður kennt.

Pétur segir að svefnraskanir séu í 
raun lýðheilsuvandamál, en afleið
ingar svefnraskana eru taldar kosta 
Evrópuþjóðir um 300 milljarða 
evra árlega og fer kostnaðurinn 
hratt hækkandi. Margir segja það 
hins vegar stórkostlega vanmetna 
tölu, segir Pétur, einfaldlega vegna 
þess að margir sem eiga við svefn
truflanir að stríða gera sér ekki grein 
fyrir því í hverju vandi þeirra liggur. 
Af þeirri ástæðu er því einnig gríðar
lega mikilvægt að heilbrigðiskerfin 

hafi tól og tæki til þess að greina og 
meðhöndla svefnsjúkdóma á skil
virkan hátt.

Verkefnið sem styrkurinn var 
veittur út á gengur út á að þróa 
byltingarkenndar aðferðir og 
tækni sem gerir mælingar á svefni 
og svefnstöðugleika einfaldari og 
þar með aðgengilegri en áður hefur 
þekkst. Þar sem svefnraskanir eru 
mjög algengar þá er mikilvægt 
að aðgengi og kostnaður slíkra 
mælinga sé ásættanlegur fyrir heil
brigðiskerfi nútímans. Núverandi 
aðferðir eru kostnaðarsamar og 
henta jafnvel illa fyrir stóra þjóð
félagshópa svo sem börn sem þurfa 

þá undantekningalaust að undir
gangast hefðbundna svefnmælingu 
með innlögn á sjúkrastofnun. Hug
myndir Nox Medical ganga út á að 
leysa þetta kerfisvandamál með 
nýrri tækni í gervigreind, merkja
fræði og úrvinnslu gagna.

Ekki eyland
Nox Medical er ekki eyland í þessum 
rannsóknum sínum. Fyrirtækið 
starfrækir sérstakt rannsóknarteymi 
til þess að vinna að framþróun svefn
mælitækninnar í nánu samstarfi við 
vísindamenn. Þannig má brúa bilið 
á milli nýjustu þekkingar á heil
brigðissviðinu yfir í vöruþróun. Nox 
hefur um árabil starfað náið með 

svefnrannsóknardeild Landspítala 
– Háskólasjúkrahúss að metnaðar
fullum verkefnum. Í þessu verkefni 
er Nox einnig í samstarfi við margar 
af virtustu rannsóknamiðstöðvum 
á þessu sviði s.s. Harvardháskóla 
í Boston, Stanfordháskóla í Kali
forníu og Imperial College í London.

Nox Medical ehf. er stofnað 2006 af 
verkfræðingum og heilbrigðisvísinda
fólki sem áður unnu hjá fyrirtækinu 
Flaga Medcare sem þá var verið að 
flytja úr landi. Stofnendur einsettu 
sér að þróa nýja kynslóð svefngrein
ingarlausna sem hentuðu meðal ann
ars við rannsóknir og meðhöndlun 
svefntruflana bæði barna og fullorð
inna. Vöxtur Nox Medical hefur verið 

mikill á undanförnum árum; nú starfa 
um 50 manns hjá fyrirtækinu. Pétur 
segir það gleðilegt að stækkun fyrir
tækisins á stuttum tíma – eða rúm
lega 40 stöðugildi – sé hámenntað 
fólk sem margt er að koma heim til 
Íslands að loknu háskólanámi til að 
vinna hjá Nox Medical.

Tíföld velta
Uppgangur Nox Medical hefur verið 
hraður og hefur velta félagsins tífald
ast á síðustu fimm árum og var um 
1,5 milljarðar króna árið 2015. Í dag 
er Nox Medical í fararbroddi þeirra 
fyrirtækja sem hanna og framleiða 
lausnir til greiningar á svefntrufl
unum og meira en ein milljón manna 
um allan heim fær greiningu á svefn
vanda sínum, þar sem lækningatæki 
Nox Medical eru notuð, segir Pétur 
og bætir við að stærsti keppinautur 
Nox Medical sé Philips – alþjóðlegur 
risi með nær ótakmarkaða möguleika 
til að fjármagna sínar rannsóknir og 
þróunarstarf.

„Það er mikið af hæfileikaríku fólki 
sem hefur leitað út fyrir landsteinana 
til að afla sér menntunar en finnur 
ekki tækifæri við hæfi hérna heima. 
Í því ljósi eru fyrirtæki eins og okkar 
kærkomin viðbót við flóru atvinnu
tækifæra hér á Íslandi,“ segir Pétur.

Skáka þúsundum fyrirtækja í Evrópu
Fyrirtækið Nox Medical hefur tryggt sér stóran styrk frá Horizon 2020 áætlun Evrópusambandsins. Nýtist til að þróa næstu kynslóð 
svefnrannsókna á næstu árum. Fyrirtækið vinnur að lausn svefnvanda sem er undirliggjandi ástæða fjölda alvarlegra sjúkdóma. 

Starfsmenn Nox Medical eru um 50 – margir komu heim eftir nám til að vinna hjá fyrirtækinu. FréTTablaðið/aNToN

Tíföldun á veltu frá 2011
l Uppsöfnuð velta frá 2009 rúmir 

6,3 milljarðar króna af hreinum 
gjaldeyristekjum.

l 99,6% af tekjum félagsins af 
erlendum mörkuðum.

l Velta félagsins tífaldast síðast-
liðin 5 ár.

l auðlindir: Mannauður, einka-
leyfi, hugvit og þekking.

l Markaðir: Bandaríkin, Evrópa, Asía.
l Starfsmenn félagins um 50.

l Stærstur hluti útgjalda Nox er til 
kominn vegna áframhaldandi 
þróunarstarfs.

l Horizon 2020 styrkurinn fellur 
undir Rammaáætlun ESB (2013-
2020) um rannsóknir, þróun og 
nýsköpun og er helsti vettvangur 
ESB til fjármögnunar rannsókna 
í Evrópu, og styrkja þannig sam-
keppnishæfni álfunnar í víðu 
samhengi.

Svavar  
Hávarðsson
svavar@frettabladid.is

Þau fyrirtæki sem 
valin eru eiga það 

sammerkt að vinna að 
byltingarkenndri tækni á 
sínu sviði, sem getur breytt 
því landslagi sem fyrir er.

Pétur Már Halldórs-
son, framkvæmda-
stjóri Nox Medical
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Frozen dúkka
3.499kr
vnr 952724 og 955483

Watch Ya Mouth 
4.999kr
vnr 970927

Pony fígúra
1.999kr
vnr.952734

Play-doh fígúra 
og gæludýr
2.699kr
vnr.952721

Play-doh leir 
4 stk í pakka
799kr
vnr.952718

PD Town Figure Pack, Asst
1.299kr
vnr.955495

Play-doh town 
mini vehicle
2.699kr
vnr.952720

Disney prinsessur
3.999kr
vnr 970629

ÖLL SKEMMTILEGU LEIKFÖNGIN 
FÆRÐU Í HAGKAUP

Bangsi 25cm
2.499kr
vnr.944039

Einhyrningur 
18cm
1.499kr
vnr. 955921

Pug 35cm
2.599kr
vnr.939358

15cm 24 teg.
1.499kr
vnr.955923

Equestria - fígúra
3.949kr
vnr.908903
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Sími 412 2500  -  sala@murbudin.is  -  www.murbudin.is

Combo

Kletthálsi 7, Reykjavík

Fuglavík 18, Reykjanesbæ

settLutool Combo Kit

allt settið aðeins

17.890

Stingsög

Skrúfvél

Fjölnotatæki

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

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS
Auðbrekku 1, Kópavogi 

Sverrir Einarsson Kristín Ingólfsdóttir

síðan 1996

ALÚÐ • VIRÐING • TRAUST • REYNSLA
Símar allan sólarhringinn:

581 3300 & 896 8242

 www.utforin.is

Komum heim til aðstandenda og 
ræðum skipulag útfarar ef óskað er

Fréttablaðið eykur þjónustu sína 
við lesendur á landsbyggðinni.

Þú getur nálgast frítt eintak af Fréttablaðinu á 
eftirfarandi sölustöðum víðsvegar um landið:

JÓLIN 
SNAKKAST VEL

TYRKLAND Andrei Karlov, sendi-
herra Rússlands í Tyrklandi, var 
myrtur á listasýningu í Ankara í 
gær. Árásarmaðurinn var tyrk-
neskur óeirðalögregluþjónn og 
vildi með gjörningnum mótmæla 
framgöngu Rússa í Aleppo. Ekki er 
talið að atburðurinn verði tilefni 
illdeilna milli þjóðanna.

Árásin átti sér stað við opnun 
listasýningarinnar „Rússland með 
augum Tyrkja“ í einu helsta sendi-
ráðahverfi Ankara. Hinn 62 ára 
gamli Karlov flutti tölu til að setja 
sýninguna en náði ekki að ljúka 
henni. Hann hafði talað í nokkrar 
mínútur þegar hinn 22 ára gamli 
Mevlut Mert Altinas skaut hann í 
bakið. Karlov lést af sárum sínum 
á leið á sjúkrahús.

„Ekki gleyma Aleppo! Ekki 
gleyma Sýrlandi!“ æpti Altinas 
eftir að hann hafði hleypt af. 
Hann bætti svo um betur og sagði 

að hann yrði ekki fjarlægður af 
safninu á lífi. Það reyndist rétt því 
starfsbræður hans, lögreglumenn 
höfuðborgarinnar, skutu hann til 
bana skömmu eftir árásina.

Ekki er vitað hvort Altinas hafi 
verið einn að verki eða hvort fleiri 
hafi átt þátt í árásinni. Tyrknesk 
rannsókn hófst nær samstundis 
og létu rannsakendur hafa eftir sér 
að meðlimir Gulen-hópsins lægju 
undir grun.

Ráðherrar í ríkisstjórn Tyrklands, 
auk borgarstjóra Ankara, létu hafa 
eftir sér að markmið árásarinnar 
væri að reka fleyg á milli Tyrklands 
og Rússlands. Samband þjóðanna 
hefur oft verið stirt en ísköldu 
andaði á milli eftir að Tyrkir skutu 
niður rússneska herþotu í nóvem-
ber í fyrra. Sambandið hefur verið 
á batavegi það sem af er ári.

Bæði Rússar og Tyrkir hafa kallað 
atburðinn hryðjuverkaárás. Recep 

Tayyip Erdogan, forseti Tyrklands, 
sagði í sjónvarpsávarpi að hann og 
Vladimír Pútín, forseti Rússlands, 
hefðu rætt saman í síma. Þeir hefðu 
sammælst um að morðið hefði 
verið hugsað til þess reyna að reka 
fleyg milli þjóðanna. Hann bætti 
við að samskipti Rússlands og 
Tyrklands væru afar mikilvæg fyrir 
heimshlutann og að árásarmann-
inum yrði ekki að ósk sinni.

Vladimír Pútín, forseti Rússlands, 
tók í sama streng og tyrknesku ráð-
herrarnir. Hann bætti um betur 
og sagði að árásarmaðurinn vildi 
koma í veg fyrir frið í Sýrlandi. For-
setinn hét því að verja meiri orku í 
baráttuna gegn hryðjuverkum.

Fundur utanríkisráðherra 
Rússlands, Tyrklands og Írans, 
sem áætlaður var næstkomandi 
fimmtudag, mun fara fram líkt og 
ekkert hafi í skorist.  
johannoli@frettabladid.is

Rússar og Tyrkir segja 
morðið hryðjurverk
Tyrkneskur óeirðalögreglumaður skaut sendiherra Rússlands í landinu til bana í 
gær. Ekki er vitað hvort árásarmaðurinn stóð einn að árásinni eða hvort hann eigi 
bakland í einhverjum samtökum. Rússar og Tyrkir álíta verknaðinn hryðjuverk.

 Andrey Karlov, sendiherra Rússa í Tyrklandi, stóð og hélt ræðu í listasafni þegar hann var skotinn til bana í gær. Ekki er vitað 
hvort morðinginn var einn að verki eða hvort hann hafði menn með sér. FRéTTAblAðið/EPA
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HVAÐ VERÐUR Í 
EFTIRRÉTT  
Á JÓLUNUM?

Það er fátt betra en jólaís með dásamlegri 
sósu! Íssósa ROLO passar fullkomlega
með öllum ís. Þú verður að prófa þessa 
út á jólaísinn.

Uppskriftin er einföld: 
250 ml rjómi
4 ROLO rúllur
2 tsk. sítrónusafi
Sjávarsalt eftir smekk

Bræðið allt saman í potti við vægan hita 
og smakkið til með salti.

HeitRoloíssósa



TAKTU ÞÁTT Í AÐ BYGGJA
BRUNNA Í AFRÍKU
ÞINN STUÐNINGUR GERIR KRAFTAVERK! 

SENDU HJÁLP NÚNA MEÐ ÞVÍ AÐ 
- greiða valgreiðslu í heimabanka – 2500 kr.
- hringja í söfnunarsíma 907 2003 – 2500 kr.
- leggja til framlag á framlag.is
- gefa gjafabréf á gjofsemgefur.is 
- leggja inn á söfnunarreikning okkar

0334-26-50886, kt. 450670-0499
PIPAR\TBW

A - SÍA - 165297

Viðskipti  Lagt er til í nýrri skýrslu 
KPMG um fjármögnun sprotafyrir-
tækja að stofna vettvang með bréf í 
óskráðum félögum, að ríkið styðji 
við hópfjármögnun og að stofnað 
verði félag englafjárfesta á Íslandi. 
Englafjárfestar eru frumfjárfestar 
sem fjárfesta næst á eftir stofn-
endum, fjölskyldu og vinum.

Í skýrslunni er einnig lagt til að 
ríkið styðji við hópfjármögnun, 
en það hefur verið gert á hinum 
Norðurlöndunum. Talið er að með 
hópfjármögnun yrði markaðurinn 
í meiri mæli látinn ráða því hvaða 
fyrirtæki fái fjármagn frá hinu opin-
bera. Þá er lagt til að ráðist verði í 
kynningarátak um kosti og galla 
þess fyrir almenning að fjárfesta í 
sprotafyrirtækjum. Verkefnið var 
unnið fyrir atvinnuvega- og nýsköp-
unarráðuneytið.

Í skýrslunni  kemur fram að 
stærsta gatið, þegar komi að fjár-
mögnunarkostum, sé þegar sprota-
stigi lýkur en áður en tekjur eru 
farnar að koma inn í reksturinn í 
miklum mæli. Þar sé samkeppni lítil 
og viðbrögð fjárfesta gjarnan þau 
að fyrirtækin þurfi að vera komin 
lengra til að hægt sé að leggja þeim 
til fé. Tillögur skýrslunnar miða að 
því að auka val sprotafyrirtækja á 
öllum stigum, en þó með áherslu á 
að fylla upp í gatið.

Vettvangur með óskráð bréf í 
samstarfi við aðila eins og Sam-
tök iðnaðarins og Nasdaq OMX 
Ísland ætti að auka upplýsingaflæði 

og stuðla að auknum viðskiptum 
með bréf í sprotafyrirtækjum. 
Reynt yrði að koma í veg fyrir mis-
notkun með hæfilega íþyngjandi 
regluverki og fyrirvörum gagnvart 
þátttakendum á vettvanginum.

„Mér finnst engin ástæða til ann-

ars en að athuga hvaða möguleikar 
séu í boði þarna. Tvennt skiptir 
þarna öllu máli. Í fyrsta lagi þarf að 
búa þannig um hnútana að þetta 
verði trúverðugur vettvangur  og 
sæmileg upplýsingagjöf verði um 
þá kosti sem bjóðast. Í öðru lagi er 

mikilvægt að þetta sé aðgreint frá 
skráðum kostum, að það sé gerður 
skýr greinarmunur á því sem um er 
að ræða,“ segir Páll Harðarson, for-
stjóri Kauphallarinnar.

„Það á eftir að útfæra þetta nánar, 
það væri næsta skref. En við höfum 

lýst yfir áhuga á því að vera til ráð-
gjafar í þessu. Við í Kauphöllinni 
höfum talað um að það séu mikil 
tækifæri á þessum enda. Þetta 
gæti verið milliskref fyrir fyrir-
tæki sem ætla að skrá sig á markað 
eða hyggja á stærri landvinninga,“ 
segir Páll.

Bala Kamallakharan, fjárfestir 
og mentor hjá Startup Reykjavík, 
telur að tillögurnar séu góðar. „Ég 
er einn þeirra sem telja að meira 
fjármagn sé betra en minna, fyrst 
og fremst vegna þess að enginn veit 
hvaða fyrirtæki muni slá í gegn. Ég 
held að það sé mikilvægt að við 
skoðum allar leiðir til að veita 
stofnendum tækifæri til að byggja 
upp eitthvað sem nær árangri. Ég 
tel að aðgangur að fjármagni eigi að 
vera erfiður en það eigi jafnframt að 
vera margar og fjölbreyttar leiðir í 
boði,“ segir Bala. „Í lok dags snýst 
þetta mest um að fá meira fjármagn 
og gefa fyrirtækjum það á sprota-
stigi.“ saeunn@frettabladid.is 

Vilja fjölbreyttari kosti fyrir sprotana
Í nýrri skýrslu er lagt til að stofna markað með hlutabréf í óskráðum félögum til að auka fjárfestingu í sprotafyrirtækjum hérlendis. For-
stjóri Kauphallarinnar segir alveg þess virði að skoða þannig vettvang. Einnig er lagt til að ríkið styðji við hópfjármögnun fyrirtækja.

Fram kemur í skýrslunni að stærsta gatið í sprotafjármögnunarkostum sé á millistigi. Mynd/GíGja Einarsdóttir

Veðmál Enginn Íslendingur er í skjöl-
um um leikmenn sem grunaðir eru 
um að hafa hagrætt úrslitum í tveim-
ur efstu deildum sænska fótboltans. 
Alls eru 43 leikmenn grunaðir um að 
hafa hagrætt úrslitum en 17 íslenskir 
leikmenn voru á launaskrá sænskra 
liða á síðasta tímabili.

Sænska ríkissjónvarpið, SVT, komst 
yfir leynileg skjöl frá svissneska fyrir-
tækinu Sports Radar, sem sérhæfir 
sig í útreikningum á mögulegri hag-
ræðingu á úrslitum leikja og vinnur 
með Evrópska knattspyrnusam-
bandinu, UEFA, þar sem þetta kemur 
fram. Enginn leikmaður hefur verið 
nafngreindur í skjölunum en einn úr 
teymi SVT sagði í samtali við Frétta-
blaðið að enginn Íslendingur væri 
meðal þeirra sem væru grunaðir um 
að hafa óhreint mjöl í pokahorninu.

Sænska deildin er talin vera sú 
21.  sterkasta í Evrópu samkvæmt 
styrkleikalista UEFA. – bb

Enginn Íslendingur er í 
skjölum SVT um svindl

Kári Árnason var fyrirliði Malmö í 
sænsku deildinni en 17 íslenskir leik-
menn voru á launaskrá sænskra liða á 
síðasta tímabili. Mynd/GEtty

samfélag Aðeins 38 prósent lands-
manna ætla að senda jólakort með 
bréfpósti þetta árið samanborið 
við tæplega 47 prósent Íslendinga í 
fyrra. Þetta sýna niðurstöður skoð-
anakönnunar MMR.

Af þeim sem tóku afstöðu til 
spurningarinnar sögðust 43,5 
prósent ekki ætla að senda nein 
jólakort í ár og er það 10,5 pró-
sentustiga hækkun frá því í síð-
ustu könnun. Ívið fleiri ætla að 
senda rafræn jólakort í ár heldur 
en í fyrra eða 11,5 prósent lands-
manna.

Hærra hlutfall kvenna en karla 
hyggst senda jólakort með bréf-
pósti, eða 42 prósent á móti 35 
prósentum, og um 48% karla 
segjast ekki ætla að senda jóla-
kort í ár samanborið við 38% 
kvenna. Íslendingar á aldr-
inum 18-29 ára eru ólíklegri 

til að senda jólakort saman-
borið við fólk 30 ára og eldra. 
924 einstaklingar, 18 ára og eldri, 
sem eru í viðhorfahópi MMR, svör-
uðu spurningunni. Könnunin var 
gerð dagana 9.-14. desember.  – jhh

Jólakortasendingar eru  
á hröðu undanhaldi

íÞað er nóg um að vera hjá íslands-
pósti, þar sem þessi mynd  er tekin. 
Fréttablaðið/GVa

Mér finnst engin 
ástæða til annars en 

að athuga hvaða möguleikar 
séu í boði þarna.
Páll Harðarson,  
forstjóri Kaup-
hallarinnar
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ÚRVALIÐ ER Í STÆRSTU TÖLVUVERSLUN LANDSINS*

SNJALLAR
JÓLAGJAFIR

7.990

• Hágæða 7’’ LogiLink LCD litaskjár
• 4:3 Ljósmyndastærð með 800x600p
• Birtir allar JPEG myndir að 16MP
• Spilar myndir í sjálfvirkri myndsýningu
• Les af minniskortum og minnislyklum
• Handhæg fjarstýring fylgir með
• Stendur á borði eða festist á vegg
• USB tengi og minniskortalesari

JÓLAPAKKI MEÐ MYNDUM FRÁ ÞÉR;)

ÞRÁÐLAUS

FJARSTÝRING

FYLGIR MEÐ!

MYNDARAMMI
7” DIGITAL MYNDARAMMI

12.990
FULLKOMINN FÉLAGI Í RÆKTINA!

• Frábært heilsuúr frá Wonlex
• Vandaður innbyggður púlsmælir
• Fylgstu með hvenær/hversu vel þú sefur 
• Klukka, dagsetning caller ID, hitamælir ofl.
• Allt að 7 daga rafhlöðuending
• Þolir raka, rigningu og vökvaslettur
• Sérstaklega mjúk og þægileg silicon ól
• App í boði fyrir iOS og Android

HEILSUÚR
FRÁBÆRT HEILSUÚR FRÁ WONLEX

2
LITIR

ID107

CARDBOARD

VR CARDBOARD

1.990

NÝTT
VAR AÐ 
LENDA!

FISLÉTT HEYRNARTÓL

4
LITIR

2.990
UR23i

19.990

• Mjög falleg Ultra Slim Metal hönnun
• Þynnsti 2TB ferðaflakkari í heimi!
• Hugbúnaður fyrir PC, MAC og snjallsíma
• One-Click Plan afritunarhugbúnaður
• 200GB skýjahýsing hjá OneDrive fylgir
• Örþunnur og fisléttur 9.6mm og 135 gr.
• SuperSpeed USB 3.0 / USB 2.0

1TB SLIM AÐEINS 11.990

2TBUltraSlim
HÁGÆÐA FERÐAFLAKKARI

GOLD EÐAPLATINUMÁFERÐ ;)

NÝ
KYNSLÓÐ
ÖRÞUNNUR AÐEINS

 9.6mm OG
 135gr

44.990
RAMMALAUS EDGE2EDGE

27”AMVA+
ULTRA THIN LÚXUS SKJÁR

EW2775ZH

Rammalaus AMVA skjár frá BenQ með Ultra 
Thin bezel, 178° True To Life sjónarhorn og 
sjálfvirkri Brightness Intelligence tækni sem 
er algjör bylting í skerpu og myndgæðum.

• 27’’ AMVA+ FHD 1920x1080 skjár
• 3000:1 native skerpa og True 8-bit litir
• 4ms GTG viðbragðstími fyrir leikina
• Flicker-free og Low Blue Light Plus tækni
• 178° True to Life Ultra Wide sjónarhorn
• Super Resolution Upscaling tækni
• Sjálfvirk Brightness Intelligence tækni
• 2x HDMI 1.4, VGA, HDMI kapall fylgir

ULTRA
THIN
RAMMALAUS

BEZEL

BRIGHTNESS
INTELLIGENCE

AMVA+
TÆKNI MEÐ ALLT AÐ 

178° SJÓNARHORN

34.990
GEAR4U

HÁGÆÐA LEIKJASTÓLAR

ÚRVAL 
LEIKJASTÓLA

Á VERÐI FRÁ

26.990

7.990
WONLEX GPS KRAKKAÚR

GW100

GPSKRAKKAÚR
ENGAR ÁHYGGJUR MEÐ WONLEX!JÓLA

TILBOÐ
VERÐ ÁÐUR 

9.990 

MICRO
SIM
VIRKAR MEÐ ÖLLUM 

SIM KORTUM:)

SOS
HNAPPUR

SENDIR BOÐ Í SÍMA 

FORELDRA!

Bráðsniðugt og vandað GPS krakkaúr með 
1.22’’ LED lita snertiskjá, SOS takki fyrir neyðar-
símtal og SMS sendingu með staðsetningu.

• 1.22’’ lita LED snertiskjár
• Allt að 10 símanúmer í símaskrá
• Hægt að velja 3 SOS símanúmer
• Með innbyggðri vekjaraklukku
• Viðvörun kemur í síma ef úr er tekið af
• Hægt að skoða ferðir barnsins yfir daginn
• GEOgirðing varar við ef úr fer út fyrir svæði
• Allar aðgerðir stjórnast úr síma foreldra
• App í boði fyrir IOS og Android

PLAYSTATION 4 SLIM

500GB

46.990

NÝ
KYNSLÓÐ
ÖFLUGRI, ÞYNNRI 

OG LÉTTARI 

PS4
STÝRIPINNI

FYLGIR

Reykjavík • Hallarmúla 2 • 563 6900 | Akureyri • Undirhlíð 2 • 430 6900

20. desem
ber  2016 - Birt m

eð fyrirvara um
 breytingar, prentvillur og m

yndabrengl • Tölvutek er stæ
rsta sérhæ

fða tölvuverslun landsins í ferm
etrum

 verslunarrým
is talið, sam

kvæ
m

t niðurstöðu N
eytendastofu þann 10.05.2016

1.FEB
Allt að 100.000með JólaGreitt, greiddu 

Kostnaður aðeinskr. 198 :)

OPNUNARTÍMAR

Opið alla daga 
til jóla :)

12-23.des 10-19
Aðfangadag Lokað

69.990

• AMD Dual Core E1-7010 1.5GHz
• 8GB DDR3 1600MHz vinnsluminni
• 256GB SSD ofur hraður diskur
• 15.6’’ HD LED AntiGlare 1366x768
• 4GB AMD R2 128GCN DX12 skjákjarni
• 2.0 hljóðkerfi með góðum hátölurum
• 867Mbps Dual WIFI AC, BT 4.0, USB 3.0
• 720p Crystal Eye HD Skype vefmyndavél
• Windows 10 64-bit, hlaðið nýjungum

25SD

5

FLOTT VÉL MEÐ 256GB SSD

ES1-523

NÝTT
VAR AÐ 
LENDA!



Sími 412 2500  -  sala@murbudin.is  -  www.murbudin.is

Kletthálsi Reykjavík

Reykjanesbæ

Tjakkar á góðu verði

EP Pallettu-tjakkur 
2 tonna lyftigeta

38.900
með PU hjólum kr 39.900

Rafmagnstjakkur 1,5 tonn verð frá

345.900 m.vsk

Galvaniseraður tjakkur 

77.990

SÝSLUMAÐUR FLYTUR 

Skrifstofu sýslumanns að Skógarhlíð 6, Reykjavík hefur nú verið 
lokað og starfsemin flyst alfarið að Hlíðasmára 1, Kópavogi. 

Afgreiðsla fjölskyldusviðs verður lokuð vegna flutninganna 
þriðjudaginn 20. desember og miðvikudaginn 21. desember 
en opnar að nýju í Hlíðasmára 1, fimmtudaginn 22. desember.

Dánarvottorð eru móttekin í Hlíðasmára 1 frá og með 
20. desember. 

Sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu  
Þórólfur Halldórsson

Sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu – Hlíðasmára 1, 201 Kópavogur

Bandaríkin Þúsundir manna höfðu 
skorað á hina bandarísku kjörmenn, 
sem í gær komu saman til að greiða 
atkvæði, að „bjarga þjóðinni“ frá 
því að þurfa að þola Donald Trump 
í Hvíta húsinu næstu fjögur árin.

Litlar líkur voru þó taldar á því 
að nægilega margir myndu verða 
við þessum áskorunum til þess að 
snúa kjörinu Hillary Clinton í vil. 
Að minnsta kosti átta þeirra höfðu 
þó sagst ætla að greiða gegn þeim 
fyrirmælum sem þeir hafa frá niður
stöðum kosninganna.

Í forsetakosningunum 9. nóvem
ber síðastliðinn tryggði Trump sér 
atkvæði 306 kjörmanna, en Hillary 
Clinton hlaut 232 kjörmenn í sinn 
hlut.

Strangt til tekið bar kjörmönnun
um engin skylda til þess að fara eftir 
úrslitum nóvemberkosninganna, 
að minnsta kosti ekki samkvæmt 
stjórnarskrá Bandaríkjanna, þótt 
sum ríkjanna hafi að vísu sett lög 
um að kjörmenn eigi að hlíta niður
stöðu kosninganna.

Þótt talað sé um kjörmannasam
komu þá fer hún ekki fram þannig 
að allir kjörmennirnir 538 hittist á 
einum stað heldur koma þeir saman 
í smærri hópum í höfuðborgum 
hinna 50 ríkja Bandaríkjanna, sums 
staðar eru þeir aðeins þrír en annars 
staðar nokkrir tugir.

Atkvæði þeirra eru síðan send til 
Washington, þar sem báðar deildir 
þjóðþingsins koma saman til að 
telja þau. Reglurnar um þetta voru 
settar í lok átjándu aldar þegar sam

göngur voru ekki jafn greiðar og nú, 
þannig að talningin verður ekki fyrr 
en 6. janúar.

Jafnvel þá geta þingmenn krafist 
þess að atkvæði einstakra kjör
manna verði ekki tekin gild. Þingið 
sker þar úr, en þá fyrst má segja 
að forsetakjörið sé afstaðið þegar 
þingið er búið að afgreiða atkvæði 
kjörmannasamkomunnar.

Fleira hefur verið reynt til þess að 
koma í veg fyrir að Trump hreppi 
forsetaembættið, annað en að skora 
á kjörmennina að hlaupast undan 
merkjum.

Þannig var þess krafist að atkvæði 
yrðu endurtalin í þremur ríkjum, 
Wisconsin, Pennsylvaníu og Mich
igan, vegna gruns um að átt hafi 
verið við rafrænar kosningar þar.

Fyrir viku lauk endurtalningu í 
Pennsylvaníu og Michigan án þess 
að það breytti neinu um niður
stöðuna. Hillary Clinton hefði þurft 
að vinna sigur í öllum þremur ríkj
unum til að fella Trump.
gudsteinn@frettabladid.is

Kjörmennirnir hafa 
kosið nýjan forseta
Formlega var forseti Bandaríkjanna kosinn í gær, þegar alls 538 kjörmenn komu 
saman til að greiða atkvæði. Þau verða þó ekki talin fyrr en 6. janúar. Þúsundir 
manna skora á kjörmenn að „bjarga þjóðinni“ frá því að þurfa að þola Trump. 

Í Denver, höfuðstað Colorado, stóð fólk fyrir utan þinghúsið rétt eins og víðar í ríkjum Bandaríkjanna með áskoranir til kjör-
manna um að greiða Donald Trump ekki atkvæði. NorDiCphoTos/AFp

538
kjörmenn greiddu atkvæði 
í gær, hver í sínu ríki Banda-
ríkjanna, og atkvæðin verða 
síðan send til talningar í 
Washington.

Sýrland Þúsundir manna, þar 
á meðal tugir munaðarlausra 
barna, voru fluttar frá Aleppo í 
gær yfir til öruggari svæða.

Síðdegis í gær var talið að búið 
væri að flytja um 20 þúsund 
manns frá þeim litla hluta borg
arinnar sem uppreisnarmenn 
höfðu enn á valdi sínu, eftir að 
hafa verið að mestu hraktir frá 
austurhluta borgarinnar.

Meðal þeirra sem komust í gær 
yfir til svæða uppreisnarmanna 
vestur af borginni er sjö ára 
stúlka, Bana Alabed, sem vakið 
hefur athygli fyrir Twitterfærslur 
sínar frá hinni stríðshrjáðu borg.

Móðir hennar, sem stofnaði 
Twitter síðu þeirra í september, 
sagðist í myndbandsviðtali vera 
ánægð með að hún og fjölskylda 
hennar hafi komist með heilu og 
höldnu frá Aleppo, en jafnframt 
sé það leitt að þær hafi neyðst til 
að yfirgefa heimaborg sína: „Ég 
skildi sál mína eftir þar,“ sagði 
hún. – gb

Þúsundir fluttar frá Aleppo

Íbúar komnir frá Aleppo til héraðsins Khan al Assal þar sem uppreisnarmenn fara 
enn með yfirráðin. NorDiCphoTos/AFp

alþingi Lítið hefur þokast í stjórnar
myndunarviðræðum flokkanna 
sjö sem sitja á Alþingi síðan Birg
itta Jónsdóttir skilaði umboði til 
stjórnar myndunar fyrir átta dögum. 
Forseti Íslands segist bíða átekta 
enn um sinn og mun ekki skerast í 
leikinn næstu daga.

Þingið er á yfirsnúningi við að 
ljúka fjárlagafrumvarpsvinnunni 
fyrir jól og voru fundahöld stíf 
allan daginn í gær. Meginþungi 
vinnunnar nú er í fjárlaganefnd og 
efnahags og viðskiptanefnd. Af 
samtölum við þingmenn að dæma 
þokast lítið í stjórnarmyndunarvið
ræðum og þær hafa á einhvern hátt 
vikið fyrir fjárlagavinnunni.

Smári McCarthy hefur setið fundi í 
efnahags og viðskiptanefnd og hann 
segir vinnuna sem þar sé unnin mjög 
góða en farið sé allt of hratt til að nýir 
þingmenn geti sett sig nægilega vel 
inn í mál. „Til að mynda lífeyrissjóðs
málið, sem er risastórt mál með um 
260 blaðsíður af umsögnum, væri ég 
til í að ræða við fleiri og fá meiri tíma 
til að liggja yfir málinu,“ segir Smári.

Forseti Íslands veitti engum 
umboð til stjórnarmyndunar þann 
12. desember síðastliðinn. Í svari við 
skriflegri fyrirspurn Fréttablaðsins 
um næstu skref sagði forsetinn að 
hann hafi fylgst með óformlegum 
þreifingum um stjórnarmyndun 
síðustu daga og bíði átekta enn um 
sinn.

Í fjárlaganefnd var tekist á í allan 
gærdag um ríkisútgjöldin og hversu 
mikið þyrfti að bæta í heilbrigðis 

og menntakerfi, samgöngumál og 
menningu. Í dag mun þeirri vinnu 
fram haldið og reynt að finna fjár
magn fyrir aukningu útgjalda. 
Fjárlög gera ráð fyrir 36 milljarða 
hækkun á fjárlögum miðað við síð
ustu fjárlög.

Enginn meirihluti hefur myndast 
í fjárlaganefnd sem gæti orðið vísir 
að stjórnarmeirihluta. Þeir þing
menn sem Fréttablaðið náði tali af 
í gær voru sammála um að allir legð
ust nú á eitt við að klára fjárlög sem 
ein heild. Á meðan situr starfsstjórn 
sem setið hefur síðan 30. október. 
sveinn@frettabladid.is

Forseti bíður átekta enn um sinn

Forseti Íslands ætlar ekki að aðhafast 
um sinn.
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OPNUNARTÍMI TIL JÓLA
20. desember 1000–1800   |    21. desember 1000–2200

22. desember 1000–2200  |    23. desember 1000–2200

Aðfangadagur 24. des. 1000–1300

Lokað á jóladag og annan í jólum

Reykjavík 
Bíldshöfði 20

Akureyri
Dalsbraut 1

Ísafjörður
Skeiði 1

TÖFRAR JÓLANNA Í HÖLLINNI – FULL BÚÐ AF FALLEGRI SMÁVÖRU OG HÚSGÖGNUM

Þri. 20. des. 10–18  |  21.–23. des. 10–22
Aðfangadagur 24. des. 10–13
Lokað á jóladag og annan í jólum

Verð og vöruupplýsingar í auglýsingunni 

eru birtar með fyrirvara um prentvillur. 

ALESSI
Upptakarar

9.990 kr. stykkið 

ALESSI
Rifjarn

12.990 kr.

IITTALA FESTIVO 
Kertastjakar
120 mm / 180 mm

5.890 / 7.290 kr.

JD
Jólabollar í boxi

nokkrar gerðir

2.490 kr.

ULTIMA THULE
Kanna 150 cl.

17.290 kr.

IITTALA  
ULTIMA THULE 
Kertastjakar, 65 mm
glær / frost

2.890 / 4.890 kr. stk.

SÖDAHL
Jóladúkur, Winterland
Stærð: 150x220 cm
Fæst í fleiri stærðum

14.990 kr. 

NIKE STYTTA
Vængjaða gyðjan
Stærð: 19 cm

5.790 kr. 

BJÖRN WIINBLAD 
Jólabolli / jólaskál

350 ml / 16 cm

3.490 / 4.490 kr. stk.

BODUM  
CAFFETTIERA 

Pressukanna, svört, hvít, rauð
Átta bolla

11.990 kr.  
JÓLAVERÐ 9.990 kr

FRIDAY
Tungusófi, hægri eða vinstri tunga. Dökkgrátt eða brúnt áklæði. 
Stærð: 260 × 170 × 87 cm

 139.990 kr. 
 179.990 kr.

EASY
Tveggja og þriggja 
sæta sófar. Dökk- 
eða ljósgrátt áklæði.

BJÖRN WIINBLAD
Kertastjaki / Kanna
Margir litir

5.990 / 3.490 kr.

IITTALA KASTEHELMI
Krukka með loki / kertastjaki 

margar litir til

4.690  kr. /  2.290 kr. 

2ja sæta stærð: 170 x 95 x 85 cm

 80.637 kr.   99.990 kr.
3ja sæta stærð: 205 x 95 x 85 cm

 88.702 kr.   109.990 kr.

OAKVILLE 
Borðstofuborð úr hvíttaðri eða olíuborinni eik.  
Stærð: 240 x 95 x 74 cm.  
Stækkanlegt í 340 cm
með tveimur 50 cm  
stækkunum sem 
seldar eru sér.

Borð

 319.990 kr.  
 379.990 kr.

50 cm stækkun

 23.790 kr.   27.990 kr.

Hvíttuð eða olíub. eik

 349.990 kr.   
 399.990 kr.

MICHIGAN 
Borðstofuborð úr hvíttaðri eða olíuborinni gegnheilli eik
og olíuborinni hnotu. Stærð: 101 x 205 x 74 sm. Stækkan-
legt í 361 cm með  
tveimur stækkunum  
sem fylgja.

Olíuborin hnota

 299.990 kr.   
 349.990 kr.

NEIL 
Borðstofustóll, olíuborin eik  
og svart leður. 

 54.990 kr.   64.990 kr.

PASADENA 
Borðstofuborð 6-12 manna, spónlagt með villtri eik.
Stærð 100 x 200 x 74 cm. Stækkanlegt í 300 cm  
með stækkunum sem fylgja.  289.990 kr.   339.990 kr.

JÓLASKRAUT &  
VALIN JÓLAVARA

40-60%
afsláttur
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Þorbjörn  
Þórðarson
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Ég er einn af þeim sem geta verið pínulítið 
utan við sig á stundum. Stundum segir konan 
mín við mig: „Bjarni ertu hérna? Halló!“ Þá 

er hugur minn einhvers staðar allt annars staðar 
og hún nær ekki sambandi þó að ég hafi jafnvel 
hummað við einhverju og þóst vera á staðnum.

Við erum mörg sem þurfum að vera duglegri við 
að vera þar sem við erum með fulla einbeitingu á 
stund og stað og þeim manneskjum sem maður er 
með þar og þá.

Saman í friði og sátt
 En þrátt fyrir að þetta sé satt ætla ég samt að færa 
rök fyrir því að stundum megi maður vera með 
hugann annars staðar. Ekki síst núna þegar jólin 
eru að koma og við ætlum öll að njóta þess að 
vera til, vera saman í friði og sátt. Þá er hollt að 
vera með hugann líka annars staðar, til dæmis hjá 
þeim sem lifa ekki við frið og sátt, velsæld og vel-
megun eins og við flest.

Að leggja fram sinn skerf
Flóttamenn frá Sýrlandi í flóttamannabúðum 
í Jórdaníu eða flóttamenn frá Suður-Súdan í 
Úganda eða fólkið í Jijiga-héraði í Eþíópíu þar sem 
úrkoma er af skornum skammti og vatn sömu-
leiðis. Það má vera annars hugar og vera með 
hugann hjá þeim OG leggja fram sinn skerf til þess 
að þau hafi það betra.

Hagur náungans
Oft er það ákveðin sjálflægni sem gerir það að 
verkum að maður er annars hugar, upptekinn 
við eigin hag. Það er allavega skárra að vera 
annars hugar af því að maður er að hugsa um hag 
náungans.

Jólasöfnun Hjálparstarfs kirkjunnar er í fullum 
gangi. Vertu annars hugar og taktu þátt. Þá getur 
þú svarað: „Já, elskan, ég er hér, ég var bara að 
hugsa um náunga minn, en nú ætla ég að horfa í 
augun á þér öll jólin.“

Hvar er hugur þinn?

Bjarni Gíslason
framkvæmda-
stjóri Hjálpar-
starfs kirkjunnar

 

Jólasöfnun 
Hjálparstarfs 
kirkjunnar er 
í fullum 
gangi. Vertu 
annars hugar 
og taktu þátt.

Þríforkurinn
Í þingflokki Samfylkingar eru þrír 
þingmenn eftir síðustu alþingis
kosningar. Oddný Harðardóttir, 
þáverandi formaður, skýrði frá 
því eftir kosningar að smæð 
flokksins réttlætti ekki þátttöku 
í ríkisstjórn. Fljótlega steig hún 
til hliðar og Logi Einarsson tók 
við keflinu. Tvennar stjórnar
myndunarviðræður flokksins hafa 
siglt í strand og þær seinni með 
ásökunum á alla bóga. Sagan segir 
nú að klofningur sé kominn upp 
innan þingflokksins um hvort 
Samfylkingin eigi að fylgja Vinstri 
grænum að málum eða hinni 
frjálslyndu miðju. Það fylgir þó 
ekki sögunni hvort þingflokkur
inn sé tvíklofinn, þríklofinn eða 
klofinn í herðar niður.

Buffið á Bessastöðum
Ný könnun Fréttablaðsins sýnir 
að 97 prósent Íslendinga eru 
ánægð með störf Guðna Th. 
Jóhannessonar, forseta Íslands. 
Mikið hefur mætt á forsetanum 
eftir kosningar en þrír formenn 
flokkanna sjö hafa fengið stjórnar
myndunarumboðið og skilað því. 
Í tvígang hefur forsetinn ákveðið 
að enginn fái umboðið. Í bland 
við alvarlegri tíðindi hefur mikið 
borið á fréttum af forsetanum 
alþýðlegum með forljótt buff en 
einnig að sækja pitsu fyrir fjöl
skylduna og í jólatrésleiðangri. 
Forsetinn er auðmjúkur, segist 
enn vera að læra á starfið en þjóðin 
hefur talað og virðist líta svo á að 
Guðni sé fullskapaður í embættið. 
snaeros@frettabladid.is

Sú níunda finnst við Fríkirkjuveg
    svo fallega appelsín-rauð.
Þar geyminum hleðsluna gef oftast ég
    og gæsunum dálítið brauð.

Við Fríkirkjuveg er ein af 13 
hraðhleðslu stöðvum ON.

Vera kann að 
skortur á 
ríkisstjórn 
sem hefur 
meirihluta á 
Alþingi muni 
bæta þing-
störfin og gera 
ríkari kröfur 
til þing-
manna um 
vönduð 
vinnubrögð 
og samstarf 
ólíkra flokka.

Í dag eru 52 dagar frá alþingiskosningum og það er 
án nokkurs vafa stjórnarkreppa í landinu. Hins 
vegar geta falist tækifæri í stöðunni og það er 
hughreystandi fyrir kjósendur að flokkarnir hafi 
ekki sveigt frá grunnstefnu sinni í þeim tilgangi 
að komast í ríkisstjórn.

Á meðan stjórnarkreppa er í landinu situr starfs-
stjórnin áfram en hversu lengi? Dæmi eru um að starfs-
stjórnir hafi verið við stjórnvölinn mánuðum saman, 
einkum á fyrri hluta síðustu aldar. Litið hefur verið svo 
á að staða starfsstjórnar sé nokkuð önnur en reglu-
legrar ríkisstjórnar enda lögmæti hennar annars eðlis 
en þegar stjórn hefur öruggan þingmeirihluta. Björg 
Thorarensen lagaprófessor segir í heildstæðu fræðiriti 
sínu á sviði stjórnskipunarréttar að „sterk rök þyrfti til 
að ráðherra í starfsstjórn hér á landi tæki óvenjulegar 
eða afdrifaríkar ákvarðanir“. Að mati Bjargar gæti slík 
stjórn þannig ekki bylt efnahagsstefnunni til lengri 
tíma eða kollvarpað stefnu íslenska ríkisins í mikilvægu 
utanríkismáli.

Bjarni Benediktsson, fyrrverandi forsætisráðherra og 
fræðimaður í stjórnskipunarrétti, taldi muninn á starfs-
stjórn og reglulegri ríkisstjórn „óljósan og lítils virði“. 
Ólafur Jóhannesson taldi hins vegar að í ljósi stöðu 
starfsstjórna yrði þeim varla talið skylt eða heimilt að 
taka mikilvægar pólitískar ákvarðanir nema þær þyldu 
enga bið. Hann tók þingrof sem dæmi um ákvörðun 
sem gæti verið stjórnskipulega hæpin við þessar 
aðstæður nema þegar skylt væri að rjúfa þing vegna 
stjórnarskrárbreytinga.

Starfsstjórnin sem nú situr er í eðli sínu minnihluta-
stjórn því hún hefur ekki þingmeirihluta. Í raun hefur 
fátt gerst á þeim tveim tæpu tveimur mánuðum sem 
liðnir eru frá kosningum og borgararnir hafa lítið sem 
ekkert fundið fyrir stjórnarkreppunni á eigin skinni. 
Ákveðin rósemd er í stjórnmálunum sem er ánægjuleg 
tilbreyting. Stjórnarkreppan hefur líka sáralítil áhrif á 
efnahagslífið. Í þessu sambandi má rifja upp að nýlega 
lauk 10 mánaða stjórnarkreppu á Spáni. Fyrir stjórnar-
kreppu og á meðan hún stóð yfir varð efnahagslegur 
viðsnúningur í landinu. Hagvöxtur þar var 3,2 prósent 
í fyrra og er spáð svipuðu í ár. Hagstofa Íslands gerir 
ráð fyrir að hagvöxtur þessa árs verði 4,8 prósent hér á 
landi.

Í dag hefur aðeins verið kosið í þrjár fastanefndir 
Alþingis og var það gert á grundvelli samkomulags 
forystumanna flokkanna. Vera kann að skortur á 
ríkisstjórn sem hefur meirihluta á Alþingi muni bæta 
þingstörfin og gera ríkari kröfur til þingmanna um 
vönduð vinnubrögð og samstarf ólíkra flokka. Á meðan 
situr starfsstjórn með takmarkað svigrúm. Hún þarf 
að haga sér eins og olíuskip sem fer hægt í beygjuna. 
Með vorinu kunna síðan traust bönd að skapast milli 
þingmanna og ný ríkisstjórn gæti tekið á sig mynd. 
Hægt væri að mynda hana um nokkur afmörkuð mál 
sem samstaða er um enda engin regla til sem kveður á 
um að stefnuyfirlýsing ríkisstjórnar þurfi að ná yfir alla 
málaflokka. Ríkisstjórnarsamstarf sem væri sprottið úr 
góðri samvinnu ólíkra flokka væri skref í rétta átt.

52 dagar
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Ferðaþjónustan hefur gert það 
að verkum að þjóðarskútan 
hefur siglt úr ölduróti hruns

ins, skapað störfin sem glötuðust 
og hjálpað til við að greiða skuld
irnar sem urðu til. Erlendir gestir 
sem sækja landið okkar heim í 
tugþúsundavís í hverjum mánuði 
hafa skilað miklum efnahagslegum 
ávinningi. Nú er svo komið að hlut
deild ferðaþjónustunnar sem hlut
fall af vergri landsframleiðslu er um 
10% og hefur greinin haldið uppi 
hagvexti þjóðarinnar undanfarin 
ár.

Óhætt er að segja að vel hafi geng
ið í ferðaþjónustunni að undan
förnu en viðvörunarljós blikka 
nú í mælaborðinu þar sem gengi 
íslensku krónunnar hefur styrkst 
um tæp 16% frá áramótum ásamt 
því að laun hafa hækkað um 10%.

Svört mynd dregin upp
Jákvæðar fréttir bárust úr Seðla
banka Íslands í síðustu viku þegar 
stýrivextir lækkuðu um 0,25% – í 
fyrsta sinn um margra mánaða 
skeið. Í kjölfar lækkunar stýrivaxta 
steig Már Guðmundsson seðla
bankastjóri fram og fjallaði (loks
ins!) um ferðaþjónustuna – stærstu 
útflutningsatvinnugreinina, en þá 
til að kenna henni um það sem 
miður hefur farið við stjórn efna
hagsmála í landinu. Hátt gengi 
íslensku krónunnar væri á ábyrgð 
ferðaþjónustunnar og hingað 
streymdi allt of mikið af ferða
mönnum. Núna væri komið gott og 
mátti ekki skilja seðlabankastjóra 
öðruvísi en takmarka ætti flug
ferðir með ferðamenn til landsins.

Fast á hæla seðlabankastjóra 
kom Þórólfur Matthíasson hag
fræðiprófessor og kvað jafnvel enn 
fastar að orði. Ferðaþjónustan væri 
ofnýtt auðlind og nú skyldi skatt
leggja ferðaþjónustuna í drep með 
komugjöldum, gistináttaskatti og 
færa alla greinina upp í efsta þrep 
virðisaukaskatts. Þannig myndi 
ferðaþjónustunni ekki takast að 
eyðileggja rekstrargrunn annarra 
útflutningsatvinnugreina. Mátti 
helst skilja prófessorinn með þeim 
hætti að kippa ætti fótunum undan 
rekstrargrunni ferðaþjónustunnar 
til að varðveita rekstrargrunn ann
arra útflutningsatvinnugreina.

Vítahringurinn rofinn
Hvað gengur þessum ágætum 
mönnum til? Talað er um ferða
þjónustuna, sem hefur öðrum 
fremur bjargað efnahag þessarar 
þjóðar eftir hrun, eins og hún sé til 
vandræða.

Samtök ferðaþjónustunnar hafa 
glímt við það undanfarin misseri 
að gera ráðamönnum þjóðarinnar 
grein fyrir því að uppgangur ferða
þjónustunnar sé ekki bóla eða 
síldarævintýri, en eins og oft áður 
í okkar samfélagi fer umræðan úr 
ökkla í eyra. Loksins þegar menn 
virðast vera að átta sig á þessari 

staðreynd verður þetta einstaka 
tækifæri að vandamáli!

Íslensk ferðaþjónusta hefur 
haldið uppi kaupmætti í landinu 
undanfarin misseri og með gríðar
legum gjaldeyristekjum hefur 
tekist að rjúfa vítahring sem hefur 
verið við lýði hér á landi um ára
tugaskeið með tilheyrandi verð
bólgu. Þrátt fyrir neikvæðan 
vöruskiptajöfnuð, sem stefnir í 
að verði rúmlega 100 milljarðar á 
þessu ári, hefur gengi krónunnar 
haldið áfram að styrkjast gagnvart 
erlendum gjaldmiðlum vegna þess 
mikla jákvæða þjónustujafnaðar 
sem greinin skapar. Þannig hefur 
ferðaþjónustunni tekist að vernda 
kaupmátt heimila í landinu. Það 
munar um minna!

Ferðaþjónustan  
sé tekin með í reikninginn
Það er löngu kominn tími til að 
ferðaþjónustan sem alvöru atvinnu
grein sé tekin með í reikninginn og 
greininni búið hagfelldara rekstrar
umhverfi í stað þess að finna henni 
allt til foráttu. Taka þarf fastar á 
því að lækka stýrivexti þannig að 
fyrirtæki hér á landi búi við svipað 
rekstrar umhverfi og í nágranna
löndunum og stíga þarf markviss
ari og ákveðnari skref til afléttingar 
gjaldeyrishafta. Í því efni blasir við 
að stuðla hraðar að því að lífeyris
sjóðir landsins flytji innlendar pen
ingaeignir í erlendar með áhættu
dreifingu til langs tíma að leiðarljósi. 
Þetta býr til mótvægi við hið mikla 
gjaldeyrisinnflæði, sem ferðaþjón
ustan og aðrar útflutningsgreinar 
skapa og mun þannig vinna gegn 
frekari styrkingu íslensku krónunnar 
og stuðla að meira jafnvægi í gjald
eyrismálum þjóðarinnar.

Stöndum frammi fyrir  
einstöku tækifæri
Hagstjórnarlausnin felst ekki í 
því að hækka skatta og gjöld á 
ferðaþjónustu – ganga í skrokk á 
mjólkur kúnni.

Við stöndum frammi fyrir ein
stöku tækifæri til að byggja upp í 
stað þess að rífa niður. Ísland verð
ur að vera samkeppnishæft við þær 
þjóðir sem við berum okkur saman 
við og hér á landi verður að ríkja 
hagstjórn sem tekur mið af þörfum 
útflutningsatvinnugreinanna. Við 
sem störfum í ferðaþjónustu verð
um að hafa fagmennsku og gæði að 
leiðarljósi í öllum okkar aðgerðum 
og að því vinnum við nú alla daga. 
Ferðaþjónustan er vannýtt auð
lind, en við Íslendingar verðum 
okkar eigin gæfu smiðir við nýtingu 
hennar.

Ferðaþjónustan er 
vannýtt auðlind

Grímur  
Sæmundsen
formaður Sam-
taka ferðaþjón-
ustunnar  Í kjölfar lækkunar stýri-

vaxta steig Már Guðmunds-
son seðlabankastjóri fram 
og fjallaði (loksins!) um 
ferðaþjónustuna – stærstu 
útflutningsatvinnugreinina, 
en þá til að kenna henni um 
það sem miður hefur farið 
við stjórn efnahagsmála í 
landinu.

Í samstarfi við Epli og Valitor

Tilboðið gildir með völdum sjónvarpspökkum
365 til 31. desember 2016.

FÁÐU ÞÉR ÁSKRIFT Á 365.IS

MEIRI HRAÐI, SKARPARI MYND, BETRA VIÐMÓT

APPLE TV 4 Á 0 KR.
Í þrjátíu ár höfum við verið í fararbroddi við að færa þér gæðaefni með nýjustu tækni. Árið 1986 
biðu tilvonandi áskrifendur okkar í röðum eftir myndlyklum þegar fyrsti myndlykillinn kom til 
Íslands. Frá þeim tíma hefur hvergi verið hnikað og hver tæknibreytingin tekið við af annarri.
Við hjá 365 leggjum metnað í að þú njótir skemmtunarinnar á sem bestan hátt og stígum nú
enn eitt skrefið og kynnum 365 sjónvarp á Apple TV. Meiri hraði, skarpari mynd og enn betra 
viðmót í sjónvarpi framtíðarinnar.

Nú getur þú fengið þér Apple TV 4 með áskrift að efni frá 
365 og sparað tugi þúsunda því við bjóðum þér Apple TV á 
0 krónur með 12 mánaða áskrift að völdum pökkum 365.

Tilboð gildir til 31. desember

TILBOÐ
FRAMLENGT TIL
31. DESEMBER

Útgáfa 2.0
Íslensk valmynd

og tímaflakk.
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Leggur frekari áhersLu á 
verkefni fyrir u23 Liðið 
freyr alexandersson, landsliðs-
þjálfari kvenna í fótbolta, fram-
lengdi samning sinn við ksÍ um 
tvö ár í gær og heldur því áfram að 
þjálfa stelpurnar eftir eM í hol-
landi á næsta ári en óvíst var hvað 
tæki við hjá frey eftir mótið. „Ég er 
að biðja leikmenn um að skuld-
binda sig þannig að ég vil sjálfur 
læsa mig niður og hætta öllum 
vangaveltum. Ég vil setja fordæmi 
fyrir stelpurnar og vera heill gagn-
vart þeim,“ segir freyr. hlutverk 
freys stækkar því hann mun einn-
ig sjá um u23 ára landsliðið sem 
hann hefur lengi viljað sjá fá fleiri 
verkefni til að minnka bilið á milli 
u19 ára liðsins og sjálfs a-lands-
liðsins. „við settum það í sam-
einingu í samninginn að 
ég hef umsjón með þessu 
verkefni þannig að þetta 
er ekki fjárhagslegur 
auka baggi á ksÍ. Ég 
hef verið talsmaður 
þess að fá fleiri 
verkefni fyrir u23 ára 
liðið en það sjá allir 
sem eru innviklaðir í 
íslenskan fótbolta 
að þetta er eitt-
hvað sem við 
þurfum að gera 
til að taka 
næsta skref,“ 
segir freyr 
alexanders-
son.

Í dag
19.00 Dortmund - Augsburg  Sport

vaLdÍs Þóra Í fÍnuM MáLuM 
kylfingurinn valdís Þóra Jóns-
dóttir lék mjög vel á þriðja 
hringnum á lokaúr-
tökumótinu fyrir 
evrópumótaröð 
kvenna í golfi 
í gær. skaga-
konan lék á 69 
höggum eða 
þremur undir 
pari og er á sam-
tals fjórum höggum undir pari 
eftir fyrstu þrjá hringina. hún er í 
17.-21. sæti en 30 efstu eftir fimm 
hringi fá þátttökurétt á evrópu-
mótaröðinni. valdís Þóra var á pari 
eftir fyrri níu holurnar en byrjaði 
svo seinni níu með því að fá fugla á 
10. og 11. holu. hún fékk svo þriðja 
fuglinn á 18. og síðustu holunni. 
hún er þremur höggum á undan 
kylfingunum sem eru í 28.-35. sæti 
og því í ágætri stöðu fyrir síðustu 
tvo dagana. hringurinn í dag var 
hennar besti á mótinu til þessa.

Nýjast
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HAndboLtI Íslenskir handboltaþjálf-
arar halda áfram að gera það gott og 
tókst að gera árið 2016 að því besta til 
þessa. fjögur gull voru í boði á stór-
mótum ársins og íslenskir þjálfarar 
náðu þremur þeirra.

guðmundur guðmundsson gerði 
dani að ólympíumeisturum í ágúst 
en tveir aðrir þjálfarar voru að skila 
flottum árangri á báðum stórmótum 
ársins.

Þórir hergeirsson og dagur sig-
urðsson áttu báðir magnað og um 
margt keimlíkt ár þar sem þeir stýrðu 
landsliðum sínum í verðlaunasæti á 
tveimur stórmótum.

Þórir og dagur eiga það líka sam-
eiginlegt að þeir stýrðu landsliði sem 
þeir bjuggu til, dagur með því að 
hreinsa vel til innan þýska landsliðs-
hópsins og hrista vel upp í hlutunum 
en Þórir með áralangri uppbyggingu 
norska kvennalandsliðsins.

Það bjuggust ekki margir við miklu 
af þýska karlalandsliðinu þegar það 
mætti vængbrotið til leiks á eM í Pól-
landi í janúar. Liðið var án margra 

lykil manna og þar á meðal voru 
hornamennirnir uwe gensheimer 
fyrirliði og Patrick groetzki sem 
höfðu farið fyrir liðinu á fyrsta stór-
móti þess undir stjórn dags. dagur 
fann nýja menn og breikkaði um leið 
hópinn fyrir komandi verkefni.

Þrátt fyrir öll forföllin og tap fyrir 
spáni í fyrsta leik þá tókst degi á 
aðdáunarverðan hátt að snúa vörn í 
sókn og búa til meistaralið sem vann 
síðustu sjö leiki sína á mótinu. Liðið 
endaði á sannfærandi sjö marka sigri 
á spáni og sýndi þá hvað það hafði 
vaxið og dafnað frá því í tapinu í 
fyrsta leik.

dagur mætti með talsvert meiri 
væntingar og jafnframt með 
flesta lykilmenn heila á ólympíu-
leikana. Það stefndi í mögulegan 
Íslendingaslag í úrslitaleiknum en 
Þjóðverjum tókst ekki að komast í 
gegnum tvöfalda ólympíumeistara 
frakka í undanúrslitunum. Þýska 
liðið vann bronsið sannfærandi 
eftir sigur á Pólverjum og guð-
mundur guðmundsson sá svo um 

að stoppa sigurgöngu frakkanna í 
úrslitaleiknum.

undir stjórn Þóris hergeirssonar 
unnu norsku stelpurnar alla átta 
leiki sína á evrópumótinu í svíþjóð, 
þar á meðal sigur á báðum liðunum 
sem spiluðu til úrslita á ólympíuleik-
unum í ríó.

norska liðið varð þá að sætta sig 
við bronsverðlaunin eftir tap í drama-
tískri framlengingu á móti verðandi 
ólympíumeisturum rússa. norska 

liðið kom til baka eftir vonbrigðin 
og vann sannfærandi sigur í brons-
leiknum.

Liðið kláraði síðan alla átta leiki 
sína á eM og þrátt fyrir fimm gull-
verðlaun undir stjórn Þóris á síðustu 
sex árum þá var þetta í fyrsta sinn sem 
liðið vinnur alla leiki sína á stórmóti 
eftir að hann tók við sem aðalþjálfari.

samanlagt stýrðu þeir dagur og 
Þórir landsliðum sínum til sigurs í 27 
af 32 leikjum á stórmótunum tveimur 
á árinu 2016. Íslensku þjálfararnir tveir 
fögnuðu sigri í 84 prósent leikjanna á 
eM og óL sem er mögnuð tölfræði.

heilt yfir eru íslenskir þjálfarar nú 
handhafar fjögurra af sex stórmóta-
titlum í boði en það er aðeins heims-
meistaragull karla (frakkland 2015) 
og ólympíugull kvenna (rússland 
2016) sem standa út af borðinu. guð-
mundur guðmundsson (danmörk) 
og dagur sigurðsson (Þýskaland) 
stýra báðir sínum landsliðum í síð-
asta sinn á hM í frakklandi í byrjun 
næsta árs og gætu því bætt úr því. 
ooj@frettabladid.is

Einstakt EM-ár hjá einni þjóð 
Þjálfarar Evrópumeistara karla og kvenna í handbolta eiga það sameiginlegt að vera Íslendingar. Það er 
sögulegt. Sama þjóð hefur aldrei átt tvo þjálfara Evrópumeistara í handbolta á sama árinu.

Flestir Evrópumeistara-
þjálfarar
Danmörk 5
Ísland 4
Svíþjóð 4
Noregur  4
Frakkland  3
Rússland  1
Ungverjaland  1
Svartfjallaland  1
Þýskaland  1
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sport

✿   samtals á stórmótum 
ársins 2016

✿   Þýska karlalandsliðið 2016 ✿   norska kvennalandsliðið 2016

ÓL í Ríó í ágúst 
Bronsverðlaun

31-25  
sigur á Póllandi í 

leiknum um 3. sætið
6 sigrar, 2 töp  

í 8 leikjum

EM í Póllandi í janúar 
Evrópumeistari

24-17 
sigur á Spáni í  

úrslitaleik
7 sigrar, 1 tap  

í 8 leikjum

Samtals á stórmótum 
13 sigrar, 3 töp í 16 leikjum 

Liðið vann mest 9 leiki í röð á stórmótum

ÓL í Ríó í ágúst 
Bronsverðlaun

36-26  
sigur á Hollandi í 

leiknum um 3. sætið
6 sigrar, 2 töp í 8 

leikjum

EM í Svíþjóð í des. 
Evrópumeistari

30-29  
sigur á Hollandi í 

úrslitaleik
8 sigrar, 0 töp í 8 

leikjum

Fern verðlaun
2 gullverðlaun

2 bronsverðlaun

Samtals á stórmótum 
27 sigrar, 5 töp í 32 leikjum 

84% sigurhlutfall

Fern verðlaun

2
gullverðlaun

2
bronsverðlaun

Samtals á stórmótum 
14 sigrar, 3 töp í 16 leikjum 

Liðið vann mest 9 leiki í röð á stórmótum

staðan

Everton - Liverpool 0-1
0-1 Sadio Mané (90.+4)

FÉLAG L U J T MÖRK S
Chelsea 17  14  1  2  35-11  43
Liverpool 17  11  4  2  41-20  37 
Man. City 17  11  3  3  36-20  36
Arsenal 17  10  4  3  38-19  34
Tottenham 17  9  6  2  29-12  33
Man. Utd. 17  8  6  3  24-17  30
Southampt. 17  6  6  5  17-16  24
WBA 17  6  5  6  23-21  23
Everton 17  6  5  6  21-21  23 
Bournem. 17  6  3  8  23-28  21
Stoke 17  5  6  6  19-24  21
Watford 17  6  3  8  21-29  21
West Ham 17  5  4  8  19-31  19
M’Brough 17  4  6  7  16-19  18
Leicester 17  4  5  8  23-29  17
Burnley 17  5  2  10  16-28  17
C. Palace 17  4  3  10  28-32  15
Sunderland 17  4  2  11  15-28  14
Swansea 17  3  3  11  20-37  12
Hull City 17  3  3  11  16-36  12



Einn sá allra flottasti. Hægt er að fá þá með hinni margverðlaunuðu V6 3.0 lítra EcoDiesel vél sem er 
240 hestöfl og togar allt að 568 Nm, eða hinni mögnuðu HEMI 5.7 V8 bensínvél sem er 385 hestöfl 
og 555 Nm tog. 8 þrepa sjálfskipting. 

DODGE

Öflug 3.6 lítra 290 hestafla bensínvél, 8 þrepa sjálfskiptur, 20” álfelgur, fjarstart, 
lykillaust aðengi, Alpine hljómflutningstæki, leðurinnrétting, Bluetooth handfrjáls búnaður, upphituð fram- og aftursæti, Blu-ray 
DVD kerfi með tveimur skjám og þráðlausum heyrnatólum, minni í bílstjórasæti, útvarpi og speglum, rafdrifin sóllúga ofl.

DODGE

HÖRKUTÓL SEM ENDAST

RAM

RAM

RAM

RAM

Íslensk-Bandaríska ehf. umboðsaðili Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, 
Fiat, Fiat Professional, Jeep og Ram Trucks á Íslandi
Þverholti 6 - 270 Mosfellsbær - s. 534 4433
Opið virka daga 10-18 - Laugardaga 11-15 - www.isband.is

Öflugasti pallbíllinn í sínum stærðarflokki. Með hinni mögnuðu og aflmiklu 6.7 lítra Cummins vél.  
6 þrepa sjálfskipting, 385 hestöfl og togar allt að 1220 Nm.

6.282.258 kr. án vsk. 
7.790.000 kr. m. vsk. 
Verð frá

Laramie verð frá 
9.890.000 kr.

V

Verð: 9.990.000 kr.
Verð með 33”breytingu: 

10.370.000 kr.



Tilkynningar um merkis atburði, stórafmæli og  
útfarir má senda á netfangið timamot@365.is. 

Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettabladid.is eða hring-
ja í síma  512 5000.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma, 

María K. Haraldsdóttir 
áður búsett í Bolungarvík,  

Hraunvangi 3, Hafnarfirði, 
lést á Landspítalanum við Hringbraut 

sunnudaginn 18. desember.  
 Jarðarförin auglýst síðar.

Einar K. Guðfinnsson Sigrún J. Þórisdóttir
Haraldur Guðfinnsson Anna Rós Bergsdóttir
Guðrún Kristín Guðfinnsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Af kærleika þökkum við öllum 
þeim sem sýndu okkur samúð og 

ómetanlega hjálp við andlát og útför 
Guðmundar 

Ingimundarsonar 
Furugrund 28.

 Samúð ykkar og hjálpsemi hafa hughreyst 
 okkur á þessum erfiðu tímum. 

Rósa Einarsdóttir
Einar Þór Guðmundsson
Ingimundur K. Guðmundsson Landysh Gilfanova
Kristín Guðmundsdóttir Steindór Aðalsteinsson
Rakel Rósa Ingimundardóttir Adelya Gilfanova
Diljá Líf Ingimundardóttir Telma Steindórsdóttir

Embla Steindórsdóttir, Dagur Steindórsson,
Óðinn Einarsson

Ástkær faðir okkar,  
tengdafaðir, afi, langafi og vinur,
Jón Ólafur Kjartansson
Ásavegi 12, Vestmannaeyjum,
lést 13. desember síðastliðinn. 

Jarðarförin verður auglýst síðar.

Einar Gylfi Jónsson Ingibjörg Pétursdóttir
Kjartan Jónsson Regína Eiríksdóttir
Helga Jónsdóttir Arnór Hermannsson
Ástþór Jónsson Ágústa Hafsteinsdóttir
Heimir Jónsson Anna María Ólafsdóttir
Jóhanna Ýr Jónsdóttir Halldór Hrafn Gíslason

Þórey Jónsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskulegur faðir okkar,  
tengdafaðir, afi og langafi,
Skarphéðinn Ölver 

Jóhannesson 
(Ölli) 

lést á Heilbrigðisstofnun Patreksfjarðar, þriðjudaginn  
13. desember sl. Jarðsungið verður frá Patreksfjarðar- 

kirkju, kl. 14.00 laugardaginn 7. janúar nk. 

Guðbergur Pétursson Hjördís G. Ólafsdóttir
Kristján Skarphéðinsson Kristín J. Björnsdóttir
Svanhildur Skarphéðinsdóttir Jón Kr. Hilmarsson
Einar V. Skarphéðinsson Helga Gísladóttir
Sandra Skarphéðinsdóttir Eiríkur Þórðarson

barnabörn og barnabarnabörn.

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

Stefán Sigurkarlsson
lyfjafræðingur og fyrrverandi 

apótekari,
lést 17. desember á hjúkrunarheimilinu 

Sóltúni. Útförin fer fram í Digraneskirkju, 
miðvikudaginn 28. desember kl. 13.00.

Anna Guðleifsdóttir
Sigurkarl Stefánsson Olga Lísa Garðarsdóttir
Sigurborg Stefánsdóttir Mekkinó Björnsson
Anna Kristín Stefánsdóttir Sigurður Erlingsson

barnabörn og barnabarnabarn. 

    Elskulegur faðir okkar,
Ásgeir Magnússon

Bústaðavegi 97,  
Reykjavík,

lést á hjúkrunarheimilinu 
Droplaugarstöðum, fimmtudaginn  

 15. desember. Hann verður jarðsunginn frá 
Grafarvogskirkju fimmtudaginn 29. desember kl. 13.00.

Guðmundur Ásgeirsson Erna Reynisdóttir
Hörður Ásgeirsson Lene Drejer Klith
Lóa Ásgeirsdóttir Helge Stensland
Magnús Ingi Ásgeirsson I. Margrét Baldursdóttir
Ingólfur Ásgeirsson Unnur Sigurbjörg Eysteinsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkæri eiginmaður minn,  
faðir okkar, tengdafaðir og afi,

Hannes E. Aðalbjörnsson
síðast til heimilis að 

Heiðarlundi 9, Garðabæ,
lést í faðmi fjölskyldunnar á 

Landspítalanum 14. desember síðastliðinn.

Guðrún Árnadóttir
Árni Hannesson Anna María Emilsdóttir
Sveinbjörn Hannesson Svandís Dagbjartsdóttir
Björn Þór Hannesson
Kristín Halla Hannesdóttir Árni Jón Eggertsson

barnabörn. 

Elskulegur faðir okkar,  
tengdafaðir, afi og langafi,
Tómas Ó. Tómasson

lést á Hrafnistu 15. desember.  
Útförin fer fram frá Hjallakirkju, 

Kópavogi, miðvikudaginn 21. desember 
klukkan 15.00.

Ragnar Tómasson Sigurveig Björnsdóttir
Ólafur Ingi Tómasson Anna Pálsdóttir
Unnur Ósk Tómasdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

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

Reynir Jósepsson                                 
Miðengi, Grímsnesi,  
áður til heimilis að  

Langagerði 126, Reykjavík, 
lést föstudaginn 16. desember. Útförin fer fram frá 

Bústaðakirkju fimmtudaginn 22. desember kl. 13.00.

Ingibjörg Harðardóttir
 börn, tengdabörn, barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Áslaug Valdimarsdóttir
frá Hellissandi, 

til heimilis að Skúlagötu 20,
lést laugardaginn 17. desember. 

Jarðarförin verður auglýst síðar.

Brynjar Þór Jakobsson Kolbrún Þorláksdóttir
Svanfríður Elín Jakobsdóttir Björgvin Þórðarson

barnabörn og langömmubörn.

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

Jón Ragnarsson 

lést á líknardeild Landspítalans 
5. desember síðastliðinn í faðmi 

fjölskyldunnar. Útförin hefur farið fram í 
kyrrþey að ósk hins látna. Við viljum þakka 

þeim sem hafa sýnt okkur samúð og hughreystingu 
og sérstakar þakkir til starfsmanna líknardeildar 

Landspítalans fyrir þeirra umhyggju og alúð. 

Ásthildur Torfadóttir, Eyþór Ævar, Ómar Már, Inga Vala, 
Sigríður Rannveig, Ragna Heiðrún 

og fjölskyldur. 

Ástkær faðir okkar,  
tengdafaðir, afi og langafi,

 Haraldur G. Eyjólfsson
áður Fornastekk 5,

 lést miðvikudaginn 14. desember 
á hjúkrunarheimilinu Skógarbæ. 

Jarðsungið verður frá Breiðholtskirkju 
föstudaginn 30. desember kl. 15.00.

Óskar Smári Haraldsson Una Sigurlína Rögnvaldsdóttir
Örn Helgi Haraldsson Ása Þorkelsdóttir
Einar Birgir Haraldsson Sigrún Árnadóttir
Kristín Huld Haraldsdóttir Hallgrímur Vignir Jónsson

barnabörn og barnabarnabörn.

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

Bjarni Jörgenson Einarsson 
vélvirki, 

Sléttuvegi 29, 
lést á Borgarspítalanum 14. desember 

síðastliðinn. Útförin fer fram frá 
Bústaðakirkju 21. desember kl. 13.00. Blóm og kransar 
afþakkaðir en þeim sem vilja minnast hans er bent á 

Alzheimersamtökin.

Sesselja J. Guðmundsdóttir
Jóna Sigríður Bjarnadóttir
Jón Ingi Ólafsson
María Bjarnadóttir 
Hjörtur Gíslason
Einar Bjarnason
Helga Eiríksdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Bryndís Sigurðardóttir
  til heimils að Klukkubergi 9, 

Hafnarfirði, 
 fædd 16. júlí 1929,  

lést 10. desember. Útförin verður gerð  
frá Hafnarfjarðarkirkju miðvikudaginn  

21. desember kl. 15.00.

Smári Eiríksson, Tinna Smáradóttir, Brynja Jónsdóttir, 
Kolfinna Ósk Andradóttir og Birna Lísa Jensdóttir

Okkar ástkæra og yndislega móðir, 
tengdamóðir, amma,  

langamma og langalangamma, 
Elísabet Guðrún 
Brynjólfsdóttir

Hraunvangi 1, Hafnarfirði,  
áður að Austurbrún 29, 

andaðist þann 10. desember sl. á Landspítalanum 
í Fossvogi. Útförin verður gerð frá Víðistaðakirkju  

miðvikudaginn 21. desember kl. 15.00.

Börn, tengdabörn og aðrir aðstandendur.
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fólk
kynningarblað

 Hægt 
er að 
spreyja 
olíunni 
beint á 
húðina.

Fótapirringurinn 
hvarf nánast strax 

eftir að ég úðaði á mig 
olíunni og ég fór að sofa 
alla nóttina og vakna 
úthvíldur. 

Óli Boggi 
hárgreiðslu-

meistari
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Upptaka gegnUm húð
Magnesíum er nauðsynlegt til 
orkuframleiðslu í líkamanum 
ásamt því að stuðla að betri heilsu 
vöðva, beina, vökvajafnvægis og 
til stjórnunar á tauga- og vöðva-
samdrætti. Hrönn Hjálmarsdóttir, 
næringar- og heilsumarkþjálfi hjá 
Artasan segir að upptaka á þessu 
steinefni hafi reynst einstaklega 
vel bæði með því að spreyja því 
beint á húðina eða fara í magn-
esíumbað. 

marga skortir magnesíUm
„Magnesíum er fjórða mikilvæg-
asta steinefni líkamans og er 
gríðarlega mikilvægt fyrir heilsu 
okkar. Það kemur við sögu í yfir 
300 mismunandi efnaskiptaferl-
um í líkamanum og getur magn-
esíumskortur haft mjög alvarlegar 
afleiðingar í för með sér. Talið er 
að um 80% Bandaríkjamanna líði 
skort en rætur þess má rekja til lé-
legs og rangs mataræðis, mikillar 
streitu, ýmissa lyfja, mikillar koff-
ínneyslu og næringarsnauðs jarð-
vegs sem nýttur er til ræktun-
ar matvæla. Einnig skolast stein-
efni út úr líkamanum þegar við 
svitnum, þannig að við þurfum að 
passa að bæta okkur það upp ef 
við æfum mikið og/eða svitnum,# 
segir Hrönn.

einkenni hUgsanlegs  
magnesíUmskorts:
l	 Lélegur nætursvefn/svefn-

mynstur
l	Sinadráttur
l	Óþægindi í liðum og stirðleiki
l	Auknir tíðarverkir
l	Erfiðleikar með einbeitingu
l	Höfuðverkir og mígreni
l	Vandamál tengd öndunarvegi 

(þ.m.t. astmi)
l	Húðvandamál (þurrkur og exem)
l	Orkuleysi
l	Streita og kvíði
l	Vefjagigt (einkenni versna) og 

síþreyta

Var sVefnlaUs  
Vegna fóta pirrings
Ólafur Borgar Heiðarsson hár-

snyrtir, sem flestir þekkja 
sem Óla Bogga, er orðinn 
mikill aðdáandi Magnes-
íum Good Night olíunnar en 
hann, eins og flestir í hans 
starfsstétt, þarf að standa 
allan liðlangan daginn og 
oft er vinnudagurinn lang-
ur. „Ég hef lengi vel verið í 
vandræðum með að sofna á 
kvöldin vegna mikils pirrings 
í fótunum. Oft var ég ekki að 
ná að sofna fyrr en um miðja 
nótt og því illa sofinn þegar ég 
kom til vinnu næsta dag. Eftir 
að ég prófaði Magnesíum Good 
Night spreyið varð ekki aftur 
snúið því þetta var töfrum lík-
ast. Fótapirringurinn hvarf nán-
ast strax eftir að ég úðaði á mig 
og ég fór að sofa alla nóttina og 
vakna úthvíldur.“

slakaðU á Um jólin 
Artasan kynnir Magnesíumolíurnar og baðflögurnar frá Better You hafa reynst mörgum ótrúlega vel til þess að ná betri 
slökun, lina þreytuverki, krampa, harðsperrur, strengi og stífleika í vöðvum. Óli Boggi hefur m.a. öðlast betri svefn.

Magnesíum í 
baðið Það er fátt 
meira slakandi 
en heitt og gott 
bað. Magnesíum 
flögur í baðvatnið 
gætu svo hugsan-

lega fullkomnað það. 
Flögurnar innihalda 
hreinasta náttúrulega 
magnesíum sem völ 
er á en það er unnið úr 
meira en 250 milljón 
ára jarðlögum þar 
sem það hefur varð-
veist, laust við alla 
mengunarvalda.

Magnesíum er gríðarlega 
mikilvægt fyrir heilsuna. 

ÚtsölustAðir Flest apótek, heilsubúðir og heilsuhillur verslana.

INNIHALDSEFNI: 
 L-tryptófan
 Sítrónumelissa
 Lindarblóm
 Hafrar
 B-vítamín
 Magnesíum

LUNAMINOErfitt að sofna?
NÝTT

BÆTIEFNI
FYRIR
SVEFN

SÖLUSTAÐIR: FLEST APÓTEK OG HEILSUBÚÐIR

Melatónín er 
myndað úr  
tryptófani



Desembermánuður með tilheyr
andi jólakvíða getur verið erfiður 
tími fyrir ýmsa hópa í samfélag
inu og spila margar ástæður þar 
inn í. Engin ein formleg skýring 
er á jólakvíða í kringum jólahátíð
ina enda geta fjölbreyttar ástæð
ur legið þar að baki að sögn Tinnu 
Þorsteinsdóttur, sálfræðings við 
Kvíðameðferðarstöðina. „Sumir 
gera gífurlegar kröfur um hvernig 
jólin eigi að vera og því má oft lítið 
út af bera. Allt á að vera tandur
hreint og baka á minnst sautján 
sortir af smákökum. Oft fylgja 
mikil aukaútgjöld þessum árstíma 
og það getur eðlilega verið mjög 
kvíðavekjandi fyrir suma.“

Jólin eru gjarnan tími sem við 
eyðum með fjölskyldunni og það 
getur skapað kvíða hjá mörgum 
segir Tinna. „Fyrir vikið getur 
því kvíði komið upp t.d. í tengslum 
við ástvini sem við höfum misst, 
breytt fjölskyldumynstur vegna 
hjónaskilnaðar og erfið samskipti 
við fjölskyldumeðlimi. Aukin 
áfengisnotkun getur oft verið kvíð
vænlegur þáttur fyrir bæði börn 
og fullorðna.“

Hluti af stærri vanda
Oft er þó aukinn kvíði á þess
um árstíma hluti af stærri kvíða
vanda, t.d. hjá þeim sem eru með 
almenna kvíðaröskun. „Almenn 
kvíðaröskun er þegar fólk á við 
mikinn áhyggjuvanda að stríða. 
Áhyggjur eru næstum daglega, 
bæði af stórum og litlum hlutum, 
þær eru yfirdrifnar og fólki reyn
ist erfitt að losna við þær. Fólk 

upplifir að það eigi erfitt með að 
njóta stundarinnar vegna áhyggja 
og kvíða. Því eru jólin oft eins og 
olía á eldinn hjá þeim sem þjást af 
þessum vanda.“

Hvernig við drögum úr jóla
kvíða er svo stóra spurningin segir 
Tinna. Ýmsar leiðir eru færar en 
þá skiptir auðvitað máli að hverju 
kvíðinn beinist fyrst og fremst. 
Því sé erfitt að gefa eitt ráð sem 
reynist öllum vel. „Ef ég ætti þó 
að gefa eitt almennt ráð þá er það 
að stilla kröfunum í hóf, nota tæki
færið til að hvíla okkur og njóta 
stundanna með því fólki sem við 
viljum umgangast. Ef við erum  

óánægð með jólahefðirnar má 
breyta þeim og skapa nýjar.“

Ef jólakvíðinn er hluti af stærri 
vanda ber að leita faglegrar að
stoðar enda mikilvægt að hlúa að 
andlegri heilsu líkt og líkamlegri. 
„Alveg eins og ef þú fengir verk í 
hnéð í hvert skipti sem þú færir 
í göngutúr þá myndir þú leita til 
læknis. Að sama skapi er nauð
synlegt að leita faglegrar aðstoð
ar ef álagstímar eins og jólahátíð
in eru að valda mikilli og endur
tekinni vanlíðan. Ég veit ekki til 
þess að jólakvíði sé algengari hér 
á landi en annars staðar. En það 
má leiða líkur að því að þar sem 
gert er meira úr jólahaldi í sam
félaginu og í fjölmiðlum, þar ýtist 
undir frekari væntingar sem 
skapa meiri kvíða í kjölfarið.“

var vanaföst
Sjálf er Tinna með allar kröf
ur í algjöru lágmarki þessi jólin 
en hún var ekki alltaf þannig að 
eigin sögn. „Ég viðurkenni að ég 
var svo sannarlega ekki svoleiðis 
hér á árum áður. Áður fyrr var ég 
ansi vanaföst og hlutirnir þurftu 
að vera á ákveðinn hátt. Í dag læt 
ég jólaundirbúninginn ráðast af 
því hvað mig langar að gera og í 
hvernig stuði ég er í. Ef ég vil baka 
sautján smákökusortir þá geri ég 
það af því að ég hef tíma til þess 
og nýt þess. Annars kaupi ég þær 
bara tilbúnar og smelli í fagur
skreytt kökubox og borða uppi í 
sófa í náttfötunum með fjölskyld
unni og nýt þess að horfa á ein
hverja jólamynd og slaka á.“

Þarf að stilla 
kröfunum í Hóf
Jólin og aðdragandi þeirra geta verið erfiður tíma fyrir fjölmarga. Þar 
spila m.a. inn í miklar kröfur, peningaleysi og breytt fjölskyldumynstur 
eftir skilnað eða dauðsfall. Mikilvægt er að stilla kröfunum í hóf. 

Tinna Þorsteinsdóttir er sálfræðingur 
við Kvíðameðferðarstöðina.

Desember, með tilheyrandi jólakvíða, getur verið erfiður tími fyrir ýmsa hópa í samfélaginu. NORDICPHOTOs/GETTY
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Flest okkar tengja ákveðnar bragð-
tegundir við jólin og desembermán-
uð frekar en aðra mánuði og allir 
vita hvað það þýðir þegar einhver 
segir að það sé „jólalegt bragð“ 
af því sem viðkomandi leggur sér 
til munns. Piparköku-, múskat- og 
pipar myntubragð eru áberandi á 
þessum tíma auk kanilsins að sjálf-
sögðu sem auk þess að vera góður 
á bragðið er góður kostur fyrir 
heilsuna. Samkvæmt niðurstöðum 
rannsókna sem skýrt hefur verið 
frá í greinum sem birst hafa á vef 
Nat ional Center for Biotechnology 
Information getur neysla kan-
ils haft ýmis áhrif, hann er meðal 
annars sagður vera bólgueyðandi 
og bakteríudrepandi og minnka 
líkur á hjarta- og æðasjúkdómum 
og krabbameini auk þess að hafa já-
kvæð áhrif gegn taugasjúkdómum 
eins og Parkinson og Alzheimer.

Það ætti því að nota kanil sem 
mest og ekki takmarka notkun hans 
í matargerð við eftirrétti. Kanill 
gæti verið það krydd sem hægt er 
að nota á sem fjölbreyttastan máta 
af þeim sem finna má í hinni al-
mennu kryddhillu. Hér eru nokkr-
ar tillögur að því hvernig má nota 
kanil í mismunandi réttum.

KanilsætKartöflu- og 
gulrótarsúpa

2 bollar saxaðar sætar 
kartöflur
2 bollar saxaðar gulrætur
1 ½ bolli heitt vatn
½ bolli saxaður laukur
¼ bolli kókosolía
1 tsk. kanill
¼ tsk. mulinn negull
¼ tsk. múskat
¼ tsk. allspice-krydd

Gufusjóðið sætar kartöflur og gul-
rætur. Setjið í blandara ásamt vatni 
og blandið vel. Bætið við lauk, 
kókos olíu og kryddtegundum og 
blandið vel. Hitið í potti á lágum 
hita og berið fram.

peru- og 
valhnetusalat með 
sírópsKanildressingu
sykurhúðaðar valhnetur:

½ bolli valhnetur
1 msk. hlynsíróp

½ tsk. kanill
Klípa af salti

Hitið ofninn í 180°C. Blandið sír-
ópi og kanil við hneturnar. Dreifið 
úr þeim á ofnplötu og bakið í fimm 
mínútur. Takið út og látið kólna.

dressing:
¼ bolli hlynsíróp
¼ bolli eplaedik
¼ tsk. ólífuolía
Klípa af salti

Setjið öll hráefnin í krukku sem 
hægt er að loka. Setjið lokið á og 
hristið vel.

salat:
8 stórar handfyllir 
af klettasalati
2 stórar perur

Þvoið perurnar og skerið þær 
langsum. Fjarlægið kjarnann og 
skerið perurnar í langar, þunn-
ar sneiðar. Setjið klettasalatið og 
perurnar í skál. Stráið hnetunum 
yfir þegar þær hafa kólnað og hell-
ið dressingunni yfir salatið stuttu 
áður en það er borið fram.

pönnuKöKur með perum 
og Kanil

1 bolli mulið haframjöl 
(vinnið haframjölið í 
matvinnsluvél þar til það er 
orðið að dufti)
2 tsk. lyftiduft
2 tsk. kanill
¼ tsk. engifer
1 klípa sjávarsalt
1 bolli möndlumjólk
1 tsk. vanilludropar
2 msk. hlynsíróp
½ pera, rifin

Hitið pönnu á miðlungshita. Bland-
ið öllum þurrefnum saman í skál. 
Bætið möndlumjólk, vanilludrop-
um og sírópi við á meðan hrært 
er í deiginu þar til engir kekkir eru 
eftir. Bætið þá perunni við. Setj-
ið um fjórðung úr bolla af deigi á 
pönnuna og steikið þar til loftból-
ur fara að myndast í deiginu, snúið 
þá pönnukökunni við. Endurtakið 
þar til allt deigið er búið. Berið fram 
með til dæmis sírópi, ávöxtum og/
eða pekanhnetum.

Það er til-
valið að gera 
sætkartöflu- og gul-
rótarsúpu með kanil 
einhvern daginn fyrir 
jólin.  

Það kemur vel út að 
setja smávegis kanil-

dressingu út á salatið. 
NORDIC PHOTO/GETTY

Bætið Kanil við
Það getur verið hátíðlegt og skemmtilegt að bæta kanil út í 
mat. Súpur, pönnukökur og salöt verða þannig jólalegri og 
ekki skemmir fyrir að kanillinn er bæði hollur og góður. 

Pönnukökur eru 
alltaf ljúffengar, hvað 

þá þessar sem eru með 
kanil og perum.

 

HEILSA
Föstudaginn 30. desember mun sérblaðið Heilsa fylgja Fréttablaðinu.  
Fjallað er um allt sem viðkemur bættri heilsu. 

Í blaðinu verða áhugaverð viðtöl og fróðleiksmolar sem unnið er af blaðamönnum Fréttablaðsins.

Boðið er upp á auglýsingapláss í blaðinu af öllum stærðum og gerðum.  
Einnig er hægt að fá kynningarumfjöllun sem unnin er af blaðamanni Fréttablaðsins.

Skilafrestur. Pantanir og skil á auglýsingum er til og með 29. desember. 
Kynningarumfjallanir þarf að panta í síðasta lagi þriðjudaginn 27. desember.

Áhugasamir auglýsendur hafi samband við:

Jón Ívar Vilhelmsson
Sími 512 5429
jonivar@365.is

Jóhann Waage
Sími 512 5439
johannwaage@365.is

Atli Bergmann
Sími 512 5457
atlib@365.is

Ólafur H. Hákonarson
Sími 512 5433
olafurh@365.is
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 Hrökkbrauð 
er upprunnið á 

Norðurlöndum.

 Orðið bag
uette varð ekki til 
fyrr en árið 1920.

Ciabatta var fundið upp af ítalska 
bakaranum Francesco Favaron frá 
Veróna.

Ciabatta
Ciabatta er ítalskt hvítt brauð sem 
búið er til úr hveiti, vatni, salti og 
geri. Ciabatta er ílangt, flatt og 
breitt og er bakað í mörgum mis-
munandi útfærslum.

Sagan segir að ítalski bakarinn 
Francesco Favaron frá Veróna á 
Ítalíu hafi fundið upp á brauðinu 
árið 1982 sem mótsvar við vin-
sældum hins franska baguette. 
Favaron nefndi brauðið ciabatta 
þar sem útlit brauðsins minnti 
hann á inniskó (ciabatta) eiginkonu 
hans Andreinu.

Mörg svæði hafa sína eigin út-
færslu á upprunalegu uppskrift-
inni. Til dæmis er ciabatta frá 
Como-vatni með harða skorpu 
og mjúkt og holótt hið innra. Cia-
batta-brauð frá Toskana, Úmbríu 
og víðar eru breytileg. Allt frá því 
að vera með þétta skorpu og þétt í 
gegn  yfir í að vera með stökka 
skorpu og létt og loftkennd hið 
innra. Í Róm er brauðið oft krydd-
að með majóran.

Hrökkbrauð
Hrökkbrauð er þunnt, stökkt og 
gerlaust brauð sem er upprunn-
ið á Norðurlöndum. Hrökkbrauð 
var um tíma álitið fátækramanna-
fæði. Kostir þess þóttu að það hélst 
ferskt í langan tíma.

Hrökkbrauð er oftast úr rúg-
mjöli og vatni og bakað á plötu. 

Upprunalega var hrökkbrauð úr 
rúgmjöli eingöngu, en núorðið er 
hveiti stundum blandað saman við.

Hrökkbrauð hefur verið bakað 
í Svíþjóð síðan árið 500. Það var 
bakað í hringlaga formi með 
gati í miðjunni svo hægt væri að 
hengja það á búslár. Mikil hefð er 

fyrir hrökkbrauði bæði í Svíþjóð 
og Finnlandi. Fyrr á tímum var 
hrökkbrauð bakað tvisvar á ári, 
eftir uppskeru og á vorin þegar ísa 
leysti af ám. Fyrsta hrökkbrauðs-
fyrirtæki Svía, AU Bergmans 
enka, byrjaði framleiðslu í Stokk-
hólmi árið 1850.

FoCaCCia
Focaccia er ofnbakað ítalskt brauð 
en áferð þess er lík pitsubotni. 
Foc accia með ólífuolíu, salti og 
rósmaríni er ein þekktasta út-
færsla á focaccia en til eru margar 
ólíkar. Til dæmis er hefð fyrir því 
að setja ofan á brauðið ýmsar teg-
undir af harðgerðum kryddjurt-
um, ólífur, tómata, lauk og stund-
um ost, grænmeti og kjöt álegg. 
Focaccia  er oft borðað sem með-
læti eða eitt sér.

Deigið líkist pitsudeigi úr 
hveiti, olíu, vatni, salti og geri. 
Það er rúllað út í þykkan botn, oft-
ast eru sett göt á deigið með hníf 
til að koma í veg fyrir loftbólur en 
einnig er hefð fyrir því að gera í 
það dældir.

Uppruna focaccia má finna við 
norðurstrendur Miðjarðarhafsins. 
Upphaflega var það bakað yfir eldi 
líkt og flatbrauð.

SúrdeigSbrauð
Súrdeigsbrauð hafa átt auknum 
vinsældum að fagna á Íslandi und-
anfarin misseri. Súrdeigsbrauð er 
ein elsta tegund brauðs og á upp-
runa sinn að rekja til hins forna 
Egyptalands árið 1500 fyrir Krist. 
Nokkrar kenningar eru til um 
hvernig súrdeig uppgötvaðist en 
eins og með margt annað hefur það 
að öllum líkindum uppgötvast óvart 
þegar brauð eða deig hefur setið 
óvarið og farið að gerjast. Þá voru 
bjórbruggsmiðjur og bakarí oft á 
sama stað í Egyptalandi til forna 
og úr hefur orðið tilraunastarfsemi 
sem þróaði súrdeigið áfram.

Súrdeig er búið til úr blöndu 
heits vatns og hveitis, sem inni-
heldur mjólkursýrugerla og 
gergró, sem gerja sykur þangað 
til hann breytist í alkóhól og kol-
sýru. Mjólkursýran gefur brauð-
inu súrt bragð.

baguette
Hið langa og mjóa baguette-
brauð er eitt af einkennismerkj-
um Frakklands en brauðin eru þó 
bökuð um allan heim í ýmsum út-
gáfum. Orðið baguette varð raun-
ar ekki til fyrr en árið 1920 en þó 
er vitað til að slík brauð voru til 
löngu fyrir þann tíma. Samkvæmt 
franskri hefð mega baguette-brauð 
aðeins innihalda fjögur hráefni; 
hveiti, vatn, ger og salt. 
Þá á baguette að vera um 5-6 cm 
breitt, 3-4 cm þykkt og um 65 cm 

langt. Slíkt brauð vegur um 250 g.
Til er kenning um tilurð bagu-

ette frá 1920. Sagan segir að þá 
hafi verið komnir í notkun sér-
stakir ofnar sem gáfu brauðum 
góða skorpu en yfir langan tíma. 
Ný lög kváðu þó á um að bakarar 
mættu ekki byrja að vinna fyrir 
klukkan fjögur og því gafst ekki 
tími til að baka hefðbundin hring-
laga brauð. Því átti að hafa verið 
brugðið á það ráð að baka brauð-
lengjur, sem sé baguette.

brioCHe
Brioche-brauðin byggja á um 600 
ára gamalli franskri hefð í bakstri 
og eru dúnmjúk. Deigið í brioc-
he-brauði er ríkt af eggjum. Það 
er látið hefast vel og verður loft-
kenndara en annað deig.

Brioche er talið til sætabrauðs 
og er stundum ávöxtum eða súkku-
laði blandað saman við deigið.

Orðið brioche birtist fyrst á 
prenti árið 1404 og sumir segja 
það af rúmenskum uppruna vegna 
líkinda við rúmenska brauðið 
saralie. 

Hágæða ítalskar 
ullarkápur

Skoðið laxdal.is

Laugavegi 63 • S: 551 4422

Klassískur einfaldleiki
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Hinar ólíku 
brauðtegundir
Úrval af brauði í heiminum er nánast endalaust. Hvert land 
hefur sína sérstöðu og hefðir þegar kemur að brauðbakstri. 
Hér eru nokkrar brauðtegundir sem Íslendingar kannast við. 





BÍLAR &
FARARTÆKI

Þarftu að kaupa eða 
selja bíl?

Bilauppbod.is er uppboðsvefur þar 
sem þú getur keypt eða selt bíl á 
einfaldan og hagkvæman hátt. Kynntu 
þér málið. www.bilauppbod.is Sími 
522-4610.

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610

www.bilauppbod.is

TOYOTA Verso sol . Árgerð 2012, ekinn 
105 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
2.890.000. Rnr.270058.

Bíll.is
Malarhöfði 2, 110 Rvk.

Sími: 577 3777
www.bill.is

9 MaNNa
FORD TRANSIT Árgerð 2013, ekinn 
110 Þ.KM, dísel, beinskiptur. Verð 
4.490.000. Rnr.111696.

flOttur pICk-up!
 NISSAN Navara . Árgerð 2007, ekinn 
228 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur.snyrtilegur 
bíll Verð 1.690.000. Rnr.111550.

Höfðabílar
Fossháls 27/ Dragháls megin, 

110 Reykjavík
Sími: 577 4747

www.hofdabilar.is

fluGelDajeppar!!
Eigum gott úrval af JEEP GRAND 
CHEROKEE árg. 2000-2004, Verð frá 
490-790.000 kr. 100% LÁN Í BOÐI - 
Öflugur áramótapakki fylgir hverjum 
bíl!

Höfðahöllin
Funahöfða 1, 110 Rvk.

Sími: 567 4840
www.bilo.is

Malt & Appelsín kippa og pakki af 
Mackintosh Quality Street fyrir þá 
sem skrá bílinn sinn á sölu hjá okkur 
í desember. Mikil sala- vantar bíla á 
skrá.

Mazda 2 Vision, 5/2016, ek 42 þús km, 
bensín, sjsk, ásett verð 2.240 þús, er á 
staðnum, raðnr 152810.

100 bílar ehf
Stekkjarbakki 4, 109 Reykjavík

Sími: 517 9999
Opið 10-18 virka daga & 

laugardaga 11-15
www.100bilar.is

 bílar óskast

bíll óskast á 25-250Þús.
Má þarfnast lagfæringa.

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

 sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Vinnuvélar

tIl sölu MaN
Til sölu MAN 35-440 kranabíll 8x4 
með glussa framdrifi árg 2012 ekinn 
144 þús krani FASSI 48 tonnmetra 
árg 2016 með 8 útskot í glussa og 2 
handregin pallur 5,2 metrar + vör Með 
sturtum sími 8925855 bíllinn er núna 
staddur í Reykjavík og er til sýnis upp 
í Krafti.

tIl sölu Cat 444e
Til sölu Cat 444E árg 07 keyrð 4155 
tíma tilbúinn í allan mokstur 3 aftur 
skóflur og tilt skófla fjölplógur og snjó 
keðjur allan hringinn verð 8 mil +vsk 
sími 8925855

 Hjólbarðar

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

ÞJÓNUSTA

 bókhald

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

 búslóðaflutningar

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

 tölvur

Tölvuviðgerðir og uppfærslur Mac & 
Windows. Sæki / sendi.Tölvukarlinn 
Sími 5671 919 & 666 1919

 rafvirkjun

raflaGNIr OG 
DyrasíMakerfI s. 896 6025
Tilboð dyrasímakerfi, töfluskipti. 
Löggildur rafverktaki. rafneisti@
simnet.is

 Húsaviðhald

KEYPT 
& SELT

 til sölu

Kjörið skógræktarland 5 hektarar á 
Suðurlandi til sölu. Vatn, vegur og 
rafmagn. Á sama stað 35fm sumarhús 
til flutnings og 10 gamlar dráttavélar 
til uppgerðar. uppl.s. 8656560

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

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

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 laugardaga 10-16

Árgerð 2008, 
ekinn 133 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. 
Verð 4.990.000. 
Rnr.111772. Mjög 
vel með farinn bíll.

TOPP EINTAK! 
TOYOTA Land cruiser 120 vx 35” breyttur  

Fossháls 27/ Dragháls megin
S. 577 4747 • www.hofdabilar.is

Save the Children á Íslandi

HH Ráðgjöf • Fjarðargata 13 - 15 • 220 Hafnar�örður • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is

Ráðningarþjónusta 

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Leitar þú að starfsmanni?

HH Ráðgjöf er alhliða ráðningarþjónusta og við státum okkur af því að veita framúrskarandi
þjónustu hvort sem um ræðir ráðningu ófaglærðra, faglærðra eða sérfræðinga.

Ráðgjafar okkar veita fúslega frekari upplýsingar í síma 561 5900 eða sendu okkur tölvupóst: hhr@hhr.is

 Vinnusparnaður                    
Við vinnum úr umsóknum, leitum í gagnagrunni okkar, 
tökum forviðtöl og öflum umsagna. 

 Markviss leit                         
Sérskrifaður hugbúnaður gerir leit afar markvissa og 
tryggir að við finnum hæfasta einstaklinginn.

 Þriggja mánaða ábyrgð        
Ef starfsmaður hættir störfum innan þriggja mánaða er 
ráðning í hans stað án endurgjalds.

 Ekkert staðfestingargjald
Við leggjum áherslu á að rækta árangursríkt og ánægjulegt 
langtímasamband við viðskiptavini okkar og því greiðir þú 
ekkert ef ekki verður af ráðningu.

 Fjöldi hæfra umsækjenda
Fjöldi umsækjenda er á skrá í almennum gagnagrunni 
okkar sem tryggir að við finnum rétta einstaklinginn 
fyrir starfið.

 Fjölbreyttar þjónustuleiðir
Í boði eru �ölbreyttar þjónustuleiðir sniðnar að þörfum 
og væntingum viðskiptavina okkar. Þú finnur lausnina 
hjá okkur.

 Reynsla og þekking
Hjá HH Ráðgjöf starfa sérfræðingar á sviði starfsmanna-
mála sem búa m.a. yfir mikilli reynslu af ráðningum og 
hagnýtri menntun.

 Sanngjarnt verð
Bjóðum mjög hagstætt og samkeppnishæft verð á 
þjónustu okkar. Gerðu verðsamanburð!

HH Ráðgjöf hefur vönduð vinnubrögð og fagmennsku að leiðarljósi. Við leggjum metnað okkar í að veita
afburðarþjónustu og finna réttan einstakling fyrir þá aðila sem leita okkar aðstoðar við ráðningu starfsfólks. 

Kostir þess að nýta sér þjónustu HH Ráðgjafar eru m.a.:

smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

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

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is



 Óskast keypt

KAUPUM GULL -  
JÓN & ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

Jón og Óskar - jonogoskar.is 

s. 552-4910.

 Verslun

HEILSA

 Nudd

Tælenskt heilsunudd Gjafabréf fyrir 
jól og nýár 2 nuddtímar á 20% 
afslætti. Joomjan Mimos nuddstofu, 
Suðurlandsbraut 16. Pantanir í síma 
8923899

Slökunarnudd. Nuddstofan, opið frá 
09-19 og á laugardögum. s. 8533059

TANTRA NUDD
Ekta vígsla í leyndardóma Tantra með 
Tantra nuddi. Einstæð upplifun fyrir 
pör, konur og karla. S. 698 8301 www.
tantratemple.is

HEIMILIÐ

 Dýrahald

ÍSLeNSKUR fJáRhUNDUR
Dásamlegir íslenskir 
fjárhundshvolpar til sölu. Ættbók 
HrfÍ og heilbrigðisvottorð. Sjá 
nánar https://www.facebook.com/
stokkseyrarselbreeding/. Sími 5668778

HÚSNÆÐI

 húsnæði í boði

Til leigu ný uppgerð 2 herb. 82fm 
kjallaraíb. í Mávahlíð. Laus frá 1. jan. 
Uppl. í s. 8964841 eða á sigbjar@
ismennt.is

Herbergi til leigu fyrir konu í 
Rimahverfi með aðgangi að öllu. S: 
6504844

 Geymsluhúsnæði

GeyMSLURTiLLeiGU.iS
Þarftu að laga til fyrir jólin. Stærðir 
1,6-5,5 fm. Jólatilboð fyrir nýja 
viðskiptavini: Desembermánuður 
frír. Aðgangur 24 tíma sólarhrings, 
upphitað og vaktað. Smiðjuvegur 4 
Kópavogi. S: 4143000.

www.GeyMSLAeiTT.iS 
 fyRSTi MáNUÐUR fRÍR!

á minna en 7 m2. Ódýrt eftir það. S: 
564-6500

GeyMSLUR.iS 
 SÍMi 555-3464

Suma hluti er betra að geyma. 
Geymslur fyrir dánarbúið, allt að 20% 
afsláttur. www.geymslur.is

ATVINNA

 Atvinna í boði

Vantar pizzabakara fyrir ARA 
Restaurant & Bar, bæði í fullt starf og 
hlutastarf. s: 6633239
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Auglýsing um skipulagsmál  
í Mýrdalshreppi

Skipulags og byggingarfulltrúi
Í samræmi við 41.gr.skipulagslaga nr. 123/2010, er hér með 
auglýst eftir athugasemdum við eftirfarandi deiliskipulag.

Skeiðflöt - Deiliskipulag

Deiliskipulagið tekur til jarðarinnar Skeiðflöt í Mýrdal. 
Innan þess er gert ráð fyrir nýbyggingum vegna fjölgunar 
gistirýma, breytingu núverandi mannvirkja í þjónustu og 
gistirými og byggingu húsnæðis fyrir starfsmenn. 

Tillaga þessar liggur frammi hjá Skipulags-og byggingar-
fulltrúa Mýrdalshreppi, Austurvegi 17, 870 Vík og á heima- 
síðu Mýrdalshrepps www.vik.is. frá 22. desember 2016 til 
og með 9. febrúar 2017. Athugasemdum ef einhverjar eru 
skal skila skriflega á skrifstofu Mýrdalshrepps, Austurvegi 
17, 870 Vík eða í tölvupósti á bygg@vik.is.  

Frestur til að skila inn athugasemdum rennur út fimmtu- 
daginn 9.febrúar.

Vigfús Þór Hróbjartsson
Skipulags og byggingarfulltrúi

Mýrdalshrepp

Nýbýlavegur 8, 2. hæð • 200 Kópavogur • domusnova@domusnova.is • S 527 1717 

Mjög vönduð iðnaðarbil með innkeyrsluhurð á báðum hliðum sem 
gefur möguleika á gegnumakstri. Lofthæð 8,5m við mæni.  Húsið reist 
úr forsteyptum einingum með límtrésþaki. Skilast fullfrágengið með 
öryggisgirðingu og malbikaðri lóð.
Allar frekari upplýsingar veita Haukur Halldórsson Hdl/lgf. á 
eignir@domusnova.is S. 789-5560 og Agnar í s. 820-1002 eða 
agnar@domusnova.is

www.domusnova.is

Desjamýri - Mosfellsbær
Glæsileg 207 fm. iðnaðarbil með mikilli lofthæð

Austurmörk 4, Hveragerði • s. 483 5800 • byrfasteign.is

Drífa Þrastardóttir
Lögg. fasteignasali
gsm: 663 8600

Soffía Theodórsdóttir
Lögg. fasteignasali
gsm: 776 5800

Frumskógar 3 Hveragerði

Spennandi tækifæri í Hveragerði

Einstakt tækifæri í Hveragerði.
Til sölu Frumskógar 3 í Hveragerði. Um er að 
ræða þrjú hús samtals 511 fm  á lóð sem er 
1.183,0 fm. Í dag er þar rekið gistihús, rúmgóðar 
íbúðir, björt herbergi og frábær útiaðstaða með 
heitum potti, gufubaði og útisturtu.

Eignin samanstendur af:
264,6 fm íbúðarhúsi/gistihúsi á tveimur hæðum og á neðri hæðinni er borðsalur 
fyrir gesti. 201,6 fm gistiheimili sem skiptist í 5 íbúðir, kjallari er undir húsinu  
(fm ekki skráðir). 44,7 fm gistiheimili, ein íbúð.

Nánari upplýsingar er að fá á skrifstofu Byr fasteignasölu og á byrfasteign.is

Við Rofabæ – 110 Rvk. 
Glæsileg 5 herbergja, 120 fm, björt og rúmgóð endaíbúð 
neðst við Rofabæ. Aukaherbergi með aðgang að salerni 
á jarðhæð. Tvennar svalir. Þjónusta og sundlaug í 
göngufæri. Vinsæl staðsetning á rólegum stað við 
Elliðaárdalinn. 

Nánari upplýsingar: jjjj@simnet.is  eða í síma: 868-3144.  

fasteignir

tilkynningar

Til Leigu nýtt og snyrtilegt ca 100 fm 
verslunarpláss neðarlega við Laugaveg. 
Er laust um áramót og leigist í 1 ár.  
Frábærlega staðsett  og bíður upp á 
tækifæri fyrir þá sem vilja prófa að 
tappa inn á þennan markað. 

Áhugasamir hafi samband 
í s 898-5698

Verslunarpláss við Laugaveg

til leigu

Ábendingahnappinn má finna á 
www.barnaheill.is

Save the Children á ÍslandiSave the Childh ren á Ír s

www.hagvangur.is
Sterk tengsl í íslensku atvinnulífi



Skák  Gunnar Björnsson
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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.
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Sunnan 8-15 og rigning með köflum, en heldur hvassari fyrripartinn. Hiti 1 
til 7 stig. Gengur í norðanstorm með snjókomu á Vestfjörðum seinnipart-
inn, en vestanstorm eða -rok syðst á landinu undir kvöld. Kólnandi veður.

veðurspá Þriðjudagur

GelGjan eftir jerry Scott & jim Borgman

Barnalán eftir jerry Scott & rick Kirkman

PonduS  eftir Frode Øverli

LÁRÉTT
2. sál
6. í röð
8. breið
9. yfirbreiðsla
11. ónefndur
12. hrekja
14. hroki
16. í röð
17. fugl
18. bókstafur
20. tveir eins
21. velta

LÓÐRÉTT
1. helminguð
3. átt
4. rafall
5. fag
7. ódæll
10. hugfólginn
13. mas
15. krakki
16. húðpoki
19. nudd

LAUSN

LÁRétt: 2. andi, 6. áb, 8. víð, 9. lak, 11. nn, 12. 
flæma, 14. dramb, 16. hi, 17. lóa, 18. enn, 20. rr, 
21. snúa.
LÓðRétt: 1. hálf, 3. nv, 4. dínamór, 5. iðn, 7. 
baldinn, 10. kær, 13. mal, 15. barn, 16. hes, 19. nú.

Heyrnarlausi 
hálfvitinn þinn! 

Ég verð að viður-
kenna eitt …

Ég er með plötuna 
Dressed to Kill með 

Kiss í bílnum! Mér 
finnst hún frábær.

Ókei … fyrst að við erum 
skyndilega að eiga heart to heart 

hérna … það eru tvö AC/DC lög 
sem eru hljóðrás lífs míns. 

    Shot Down in Flames, þegar
það var svalt, Girls Got 

Rhythm, þegar 
það var kalt.

Hæ, mamma. Hæ, Palli, hvernig 
var dagurinn þinn?

Erfiður! Það er svo mikið 
í gangi! Ég veit ekki hvar ég 

á að byrja.

Hvað er þetta?

Öskudagsbúninga-
óskalistinn minn.

Þetta eru 
mest hræðandi 
búningarnir sem 
ég gat hugsað 

mér.
Ég fæ hroll við 

deilingu.

Vampíra... uppvakningur... 
stærðfræðikennari!

Anand (2.779) átti leik gegn Vachier-Lagrave 
(2.804) á London Chess Classic skákmótinu. 
Hvítur á leik
33. Bxb7! 1-0. Eftir 33. … Rxb7 34. a6 er 
svartur varnarlaus.  Wesley So sigraði á 
mótinu. Caruana varð annars og Nakamura, 
Anand og Kramnik urðu í 3.-5. sæti. Frábær 
árangur bandarískra skákmanna.
www.skak.is:  Ítarfrétt um London-mótið. 

UNDURFAGRAR  VÖGGUVÍSUR 
VIÐ  UNDIRLEIK 

JÓNS  ÓLAFSSONAR

ÝTTU
Á   TAKKANN

OG   SYNGDU   MEÐ
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JÓLABÚÐIN ÞÍN

KRINGLUNNI • SÍMI 568 9400 • BYGGTOGBUID.IS

JÓLATILBOÐ Á ÖLLUM 
SJÁLFVIRKUM DOLCE 
GUSTO KAFFIVÉLUM
Standur fyrir 24 kaffihylki,

3 kaffipakkar og After Eight 
súkkulaði fylgja meðan 

birgðir endast.

VERÐ ÁÐUR ......8.995 
TILBOÐ ............6.995

Fissler Paris 
POTTASETT

3 stk

VERÐ ÁÐUR ....24.995 
TILBOÐ ..........19.995

Fissler gæði

AVIKEN
VÖFFLUJÁRN

VERÐ ÁÐUR ....4.995 
JÓLATILBOÐ ...3.995

6 BOLLA 
Á HELLU

ESPRESSÓ
KANNA

FULLT VERÐ ... 9.995 
TILBOÐ ......... 8.995

PHILIPS 
RAKVÉL

HLEÐSLUVÉL

VERÐ ... 5.995VERÐ ... 5.495

VERÐ ... 6.995

VERÐ ... 9.995

VERÐ .....9.995

MORTÉL GRANÍT DAVID
CILIO 

KÖKUDISKUR

VERÐ .....6.995

MEDISANA 
BLÓÐÞRÝSTINGSMÆLIR 

Fyrir 
upphandlegg

DANTAX ÖRBYLGJUOFN

HRÆRIVÉL + ÁHALDASETT 

FULLT VERÐ ....104.990
( Hrærivél 89.995 + áhaldasett 14.995 )

TILBOÐSVERÐ ...89.995

FULLT VERÐ ... 107.990
( Hrærivél 92.995 + áhaldasett 14.995 )

TILBOÐSVERÐ .. 92.995

Sanseraðir litir

TAVOLA 
SALATSKÁL 
OG ÁHÖLD

LÍTIL

Með brauðhitara

VERÐ ...... 7.995

VERÐ ...... 3.995

VERÐ ...... 8.995

VERÐ ...... 5.995

VERÐ ...... 3.995

VERÐ ...... 7.995

VERÐ .... 13.995

MELISSA 
HUNDAKÖKU

GRILL

GUFUSLÉTTIR
ALGJÖR SNILLD

ALDREI 
VERIÐ LÉTTARA
AÐ SLÉTTA ÚR 

FLÍKUM

 KAFFIVÉL1450W

VERÐ ... 7.995

MELISSA RACLETTE GRILL

8 MANNA

Melissa
SMOOTHIE 
BLANDARI

VERÐ ... 4.995

MELISSA 
SAFAPRESSA

400W

400W

MELISSA 
HEILSUGRILL

MELISSA

MELISSA

KLEINUHRINGJA- OG 
MÖFFIN JÁRN

SÚKKULAÐI FONDUE POTTURPHILIPS 
TÖFRASPROTI

FULLT VERÐ ... 9.995 
TILBOÐ ......... 7.995

550W

HAMBORGARA
HEILSUGRILL

ARIETE 

ARIETE



Bílar

Bandarískir bílafram-
leiðendur hafa setið 
undir ámæli fyrir að 
vera að flytja mikið af 
framleiðslu sinni til 
annarra landa þar sem 

laun eru lægri, ekki síst smíði minni 
fólksbíla. Donald Trump hefur 
meðal annars hótað þeim að leggja 
á slíka bíla vænan skatt ef þeir rata 
að ströndum Bandaríkjanna, enda 
ríma þessar aðgerðir þeirra ekki 
við helst kjörorð Trumps, „Making 
America Great Again!“ Subaru er 
hins vegar að fara aðrar leiðir og 
ætlar að flytja framleiðslu sína á 
nýjum Impreza frá Japan til Banda-

ríkjanna, nánar til tekið í verk-
smiðju sína í Lafayette í Indiana. 
Subaru hefur reyndar lengi fram-
leitt bíla í Bandaríkjunum, enda er 
þar stærsti markaðurinn fyrir bíla 
fyrirtækisins.

Mikil framleiðsla  
í Lafayette og enn bætt við
Í Lafayette eru nú framleiddir 
380.000 bílar á ári, en enn verður 
bætt í með framleiðslu Impreza, 
þó svo Subaru hafi ekki viljað gefa 
upp hvað stendur til að framleiða 
mikið af Impreza-bílum þar. Subaru 
framleiðir líka Legacy og Outback 
bíla sína í Lafay ette. Forsvarsmenn 

Subaru segja að Lafayette-verk-
smiðjan eigi sér langa sögu í fram-
leiðslu hágæðabíla og að mikill 
kostur við staðsetningu hennar sé 
að mikið af íhlutaframleiðendum 
sem framleiða fyrir Subaru séu ein-
mitt í nágrenni við verksmiðjuna og 
að stjórnendaþátturinn þar sé mjög 
vel skipulagður og tilbúinn til auk-
innar framleiðslu. Það er því kald-
hæðnisleg staðreynd að japanskur 
bílaframleiðandi sé í raun að styðja 

við stefnu Trumps um að auka við 
framleiðslu í Bandaríkjunum, en 
ekki flytja hana til annarra landa 
með lægri vinnulaunum, en á sama 
tíma séu bandarískir bílaframleið-
endur að flytja framleiðslu sína frá 
Bandaríkjunum.

Þreföldun í sölu á 10 árum
Gríðarlega vel hefur gengið hjá 
Subaru að selja bíla sína í Banda-
ríkjunum á síðustu árum og í fyrra 

voru þar seldir 582.675 bílar og enn 
fleiri munu seljast í ár og fer salan 
örugglega yfir 600.000 bíla markið. 
Fyrir aðeins 10 árum, eða árið 2006, 
seldi Subaru aðeins 200.703 bíla 
þar og var með 1,1% markaðshlut-
deild. Í fyrra var sú hlutdeild orðin 
3,34% og því hefur hún þrefaldast á 
þessum 10 árum. Subaru hóf að selja 
bíla sína í Bandaríkjunum árið 1968 
og náði fyrst 100.000 bíla markinu 
árið 1978. 

Subaru að gera 
Bandaríkin 
frábær aftur!
Á meðan bandarískir bílaframleiðendur eru 
að flytja smíði margra bíla sinna úr landi er 
Subaru að flytja smíði bíla frá Japan til Banda-
ríkjanna. Það ætti að gleðja Donald Trump.

Subaru Outback hefur frá upphafi selst gríðarlega vel í Bandaríkjunum.

Alfa Romeo kynnti nýjan 505 hest-
afla jeppling sinn, Stelvio Quadri-
foglio, á bílasýningunni LA Motor 
Show um daginn og vakti hann til-
hlýðilega athygli, enda fer þar sprett-
harður jepplingur í meira lagi með 
sína 2,9 lítra V6 vél með tveimur 
forþjöppum. Forsvarsmenn Alfa 
Romeo segja að þessum bíl sé fært að 
slá met á meðal jeppa og jepplinga 
(SUV) á þýsku kappakstursbrautinni 
Nürburgring, en núverandi met á 
Porsche Cayenne Turbo, 7 mínútur 
og 59,74 sekúndur, og er hann eðli-
lega eini jeppinn sem farið hefur 
brautina undir 8 mínútum.

Vélin frá Ferrari
Vélin í Alfa Romeo Stelvio Quadri-
foglio er ættuð frá Ferrari, en 
bæði fyrirtækin eru undir hatti 
Fiat-Chrysler-bílasamstæðunnar. 
Stelvio- nafn bílsins kemur frá skarð-

inu á hæsta fjallvegi Ítalíu sem teygir 
sig í næstum 3.000 metra hæð og 
þykir ein skemmtilegasta aksturs-
leið Ítalíu, svo það er vel við hæfi 
að bíll nefndur eftir því sé vel hæfur 
til að klifra upp það skarð. Stelvio-

bíllinn er með sama undirvagn 
og Guilia-fólksbíll Alfa Romeo og 
mikið ál er notað í bílinn til að gera 
hann eins léttan og kostur er. Bíllinn 
er 3,9 sekúndur í hundraðið, sem er 
fáheyrt meðal jepplinga.

Alfa Romeo segir að Stelvio muni bæta 
met jeppa og jepplinga á Nürburgring

Alfa Romeo kynnti nýjan 505 hestafla jeppling sinn.

Austurríska fyrirtækið Magna 
Steyr, sem smíðar Geländerwagen 
(G-Class) fyrir Mercedes Benz, 
Countryman fyrir Mini og mun 
brátt líka setja saman 5-línu bíla 
BMW, þarf tilfinnanlega að stækka 
við sig því núverandi verksmiðja 
í Graz dugar ekki til. Magna Steyr 
setur ekki bara saman bíla fyrir 
ýmsa bílaframleiðendur, heldur 
smíðar ógn og býsn af aukahlutum 
í bíla fyrir enn fleiri af bílafram-
leiðendum heims. Eitt nýjasta verk-
efni Magna Steyr er að setja saman 
Jaguar I-Pace rafmagnsbílinn.

Magna Steyr horfir einna helst 
til Slóveníu varðandi nýja verk-
smiðju, en í því landi eru nú fram-
leiddir meira en 200.000 bílar á ári 
og mikið af íhlutum í bíla. Er 21% 
af öllum útflutningi Slóvena bílar 
eða bílavarahlutir. Magna Steyr 
hefur nú þegar gert samninga um 

framleiðslu sex bílgerða fyrir fjóra 
bílaframleiðendur á árinu 2018 og 
einn þeirra er Toyota. Tekin verður 
ákvörðun um staðsetningu nýrrar 
verksmiðju í Evrópu á allra næstu 
mánuðum, en Magna er einnig að 

íhuga byggingu enn annarra verk-
smiðja í Bandaríkjunum og Kína. 
Magna Steyr er þriðji stærsti bíla-
íhlutaframleiðandi heims og seldi 
íhluti fyrir 3.530 milljarða króna í 
fyrra.

Magna Steyr, sem smíðar Geländerwagen (G-Class) fyrir meðal annars Mini. 

Magna Steyr þarf fleiri verksmiðjur

L-Mesitran 

Náttúruleg  
sáragræðsla 
með hunangi

Vörurnar fást í Lyf og heilsu, Lyfjaveri, Apótekaranum, Hraunbergsapóteki,  
Lyfsalanum Glæsibæ,Akureyrarapóteki, Apóteki Mos og Apóteki Ólafsvíkur. 

Nánari upplýsingar 
fást á www.wh.is.

• Íslensk framleiðsla, framleitt af Idex álgluggum ehf.
• Hágæða álprófílkerfi frá Schüco
• Schüco tryggir lausnir og gæði
• Þekking og þjónusta
• Áralöng reynsla

Fjölbreytilegt útlit hentar mismunandi tegundum bygginga

idex.is - sími 412 1700 
framl.- sölu- og þjónustuaðili Schüco á Íslandi

- þegar gæðin skipta máli

idex.is - sím 412 1700
framl.- sölu- og þjónustuaðili 

Schüco á Íslandi

- merkt framleiðsla

• Íslensk framleiðsla, framleitt af Idex
álgluggum ehf.

• Hágæða álprófílkerfi frá Schüco
• Schüco tryggir lausnir og gæði
• Þekking og þjónusta
• Áralöng reynsla

Fjölbreytilegt útlit hentar mismunandi
tegundum bygginga

Álgluggar

- þegar gæðin skipta máli

www.schueco.is
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OPIÐ ALLAN SÓLARHRINGINN 
ICELAND, ENGIHJALLA,

ÓTRÚLEGU VERÐI!

Þú borgar aðeins 195 kr. tilkynningar- og greiðslugjald 
(ef fjárhæð er yfir 3.000 kr., annars 0 kr.) og 3,95% lántökugjald.Kynntu þér jólareikning

Netgíró á www.netgiro.is

Jólareikningur Netgíró  
Þú borgar jólainnkaupin 1. febrúar 2017

JÓLATRÉ Á

OPIÐ ALLAN SÓLARHRINGINN

Danskur normannsþinur – stór og falleg jólatré
Athugið eingöngu í Iceland Engihjalla

EITT VERÐ FYRIR ALLAR STÆRÐIR.
Þú greiðir inni í Iceland, Engihjalla og velur 
svo draumatréð fyrir utan verslunina gegn 
framvísun kvittunar.

DANSKUR
NORMANNSÞINUR

3.990
Stk.

150–200 CM

ÓTRÚLEGT

VERÐ!



Bílar

Þrátt fyrir góða sölu 
nýrra bíla í Banda-
ríkjunum bæði í ár og 
í fyrra hefur meðal-
aldur bíla þar hækkað. 
Það sem veldur því er 

að eigendur eldri bíla þar hanga á 
þeim lengur en áður var og afskrá 
þá ekki. Skráðum bílum í Banda-
ríkjunum fjölgaði um 6,2 milljónir. 
Í fyrra seldust um 17,5 milljónir 
bíla í landinu og því hafa um 11,3 
milljónir bíla verið afskráðar þá.

264 milljónir bíla
Heildarfjöldi skráðra bíla í Banda-
ríkjunum er nú 264 milljónir og 
nemur fjölgunin 2,4% á milli ára. 
Því er haldið fram að aukin gæði 
bíla séu meginástæða þess að fólk 
hendir þeim síður nú en áður. 
Reiknaður hefur verið út meðal-
aldur bíla í Bandaríkjunum árið 
2002 og var hann þá 9,6 ár og hefur 
því hækkað um tvö ár síðan. Þá er 
einnig haldið utan um tölur um 
meðallengd eignarhalds á bílum 
og mælist það nú 79,3 mánuðir, 
eða 6,58 ár. Því er spáð að 0-5 ára 
gömlum bílum fjölgi um 16% til 
ársins 2021, en 6-11 ára bílum fjölgi 
um 5% og bílum sem eru 12 ára og 
eldri um 10%.

Mest fjölgun í eldri bílum
Í gögnum um skráða bíla í Banda-
ríkjunum kemur fram hin athyglis-

verða staðreynd að mesta fjölgunin 
er í elstu bílunum. Því er spáð að 
30% fjölgun verði á bílum 16 ára og 
eldri til ársins 2021 og að þeir fari 
úr 62 milljónum í 81. Þá er búist við 

að bílar eldri en 25 ára verði orðnir 
meira en 20 milljónir. Um leið og 
meðalaldur bíla hækkar vestanhafs 
aukist líka þörfin fyrir varahluti og 
viðgerðir og þar liggi nú ágæt við-

skiptatækifæri og aukningin sé 
sýnileg á síðustu árum. Í ár stefnir 
í svipaða sölu nýrra bíla í Banda-
ríkjunum og í fyrra, eða um 17,5 
milljónir bíla.

Meðalaldur bíla kominn upp 
í 11,6 ár  í Bandaríkjunum

Þétt umferð á bandarískri hraðbraut.

Drægi nýrrar gerðar rafmagns-
útgáfu Renault Kangoo mun aukast 
um 60% og kemst hann nú 275 km 
á hverri hleðslu, en fór áður 170 
km. Þetta drægi miðast sem fyrr við 
bestu aðstæður en þeir Renault-
menn segja að búast megi við um 
200 km meðaldrægi við algengustu 
aðstæður. Renault ætlar að kynna 
þessa nýju gerð sendibílsins þann 
13. janúar á European Motor Show 
í Brussel. En hvernig selst þessi 
rafmagnsútgáfa Renault Kangoo? 
Í október seldust 557 eintök af 
þessum umhverfisvæna bíl, en til 
samanburðar seldust 1.656 eintök af 
söluhæsta rafmagnsbílnum þennan 

mánuðinn, BMW i3. Í öðru sæti var 
Renault Zoe með 1.447 eintök seld 
og Mitsubishi Outlander EV í því 
þriðja með 1.444 eintök. Á fyrstu 
10 mánuðum ársins hafa alls selst 
3.404 eintök af Renault Kangoo ZE 
og því ljóst að salan 
á honum er að 
aukast og með 
tilkomu mun 
l a n g d r æ g a r i 
útfærslu hans 
má búast við 
s t ó r a u k i n n i 
sölu. Renault 
Zoe seldist í 
17.277 eintökum á 

fyrstu 10 mánuðum ársins og í öðru 
sæti var Mitsubishi Outlander EV 
með 17.265 eintök. Norski póstur-
inn hefur pantað alls 300 eintök af 
Renault Kangoo ZE sendibílnum og 

það óvenjulega við þessa bíla er 
að þeir eru útbúnir dísildrif-

inni miðstöð svo halda 
megi góðum hita á 

s t a r f s m ö n n u m 
póstsins á 

k ö l d u m 
norskum 
vetrum.

Seat hefur haft í boði 280 hest-
afla Leon Cupra í nokkurn tíma 
en heyrst hefur að spænski bíla-
framleiðandinn muni brátt bjóða 
hann í 300 hestafla útgáfu eins og 
Volkswagen Golf R, en báðir bílarnir 
tilheyra stóru Volkswagen-bílasam-
stæðunni. Seat hyggst einnig bjóða 
hann í 290 hestafla útgáfu og með 
því hætta með 280 hestafla bílinn. 
Einnig hefur heyrst að Seat muni 
bjóða Leon Cupra bílinn fjórhjóla-
drifinn en þá í langbaksútfærslu. Sá 
bíll gæti borið stafina ST að auki. 
Sést hefur til Leon Cupra tilrauna-
bíls í Þýskalandi með fjögur púströr 
og víðari bretti og gæti þar verið 
kominn Leon Cupra R, en sá bíll 
væri enginn eftirbátur Volkswagen 
Golf R og líklega með sama hestafla-
fjölda undir húddinu. 

Seat Leon í hefðbundinni útfærslu 
er einn helsti magnsölubíll Seat og 
seldist hann í fyrra í 160.000 ein-
tökum og hefur sala hans meira 
en tvöfaldast á þremur árum. Seat-
fyrirtækið mun í fyrsta sinn í langan 
tíma skila hagnaði í ár, en langvar-
andi taprekstur hefur verið á Seat.

Seat Leon Cupra 
verður 300 heStöfL 

Seat Leon Cupra

nýr Kangoo Ze fer 275 km á hleðslunni 

nýr Jumpy væntanlegur um áramót
Nýr Citroën Jumpy sendibíll er 
væntanlegur til Brimborgar um 
áramótin. Bíllinn státar af nýjustu 
tækni sem hönnuð er til þess að 
auðvelda líf ökumannsins og gerir 
Jumpy því að góðum vinnufélaga. 
Hönnun Citroën Jumpy er not-
endavæn og lagar sig að þörfum 
þess sem honum ekur. Bíllinn 
tekur allt að 1.200 kg þungan 
farm og er rýmið allt að 6,6 m3, en 
hægt verður að fá Citroën Jumpy 
í þremur mismunandi lengdum. 
Í nýjum Jumpy er hægt að velja 
um klæðningar á gólf og hliðar 

hleðslurýmisins til að verja hlið-
arnar og gera hleðslurýmið enn 
notadrýgra.

Hreyfanleg skrifstofa
Hægt er að breyta Citroën Jumpy 
í hreyfanlega skrifstofu þegar 
þörf er á með því að leggja niður 
armpúðann á milli sætanna. Þar 
er borð sem hægt er að snúa til 
þæginda og á því er teygja til að 
halda tölvu eða blöðum á sínum 
stað. Með „Moduwork“ innrétt-
ingunni er hægt að fella farþega-
sætið saman og opna lúgu á þilinu 

til að flytja lengri hluti. Flutnings-
rýmið lengist um 1,16 m og verður 
því heildarlengd flutningsrýmis í 
XL – löngu útgáfunni af Jumpy – 4 
metrar. Í bílunum er flutningsnet 
við bílstjórasætið. Eldsneytislos-
un og mengun BlueHdi dísilvéla 
Citroën Jumpy er með því lægsta 
sem þekkist í þessum flokki sendi-
bíla. Nýr Citroën Jumpy verður 
fáanlegur í þremur lengdum og 
fáanlegur í sendibíla- og fólks-
bílaútgáfu sem getur verið allt að 
9 manna. Verð á Citroën Jumpy er 
frá aðeins 3.490.000 m.vsk.

Citroën Jumpy

Raumgestalt bretti
Verð frá 2.980 kr.

laugavegi 47        www.kokka.is           kokka@kokka.is 

JÓLAGJÖFIN í ár?
við kynnum arc-tic Retro

Fyrir DÖMUR og HERRA
VERÐ AÐEINS:

29.900,-
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REYKJAVÍK     AKUREYRI     HÚSAVÍK     EGILSSTAÐIR     KEFLAVÍK     SELFOSS     AKRANES

FARTÖLVUR Í 
JÓLAPAKKANN

Asus ROG fartölva með GTX960M leikjaskjákorti, 256GB SSD og 
Intel i5 HQ örgjörva.  Kristaltær FullHD skjár og 8GB vinnsluminni. 

LEIKJAFARTÖLVA MEÐ i5 OG SSD
ASU-GL552VWDM890T

Allur pakkinn í einni fartölvu.  Ofurþunn, létt og 
glæsilega hönnuð.  M3 örgjörvi sem tryggir langa 
rafhlöðuendingu, 8GB vinnsluminni og 256GB SSD 
diskur.  13,3“ FullHD IPS skjár.  Bang & Olufsen hátalarar.

ASU-UX330CAPURE4

Mjög öflug fartölva með nýja Intel i5 Kabylake 
örgjörvanum.  Tveir diskar, 96GB SSD fyrir stýrikerfið 
og 1TB HDD.  15,6“ FullHD skjár og 6GB vinnsluminni.

ACE-NXGE6ED077

20.000 króna afsláttur á þessari glæsilega 
hönnuðu og kröftugu 15,6“ fartölvu með Intel i5 
örgjörva og ristastjórum 512GB SSD diski.

ASU-F556UADM331T

NÝR INTEL i5 OG TVÖFALDUR DISKUR ZENBOOK MEÐ INTEL M3i5 OG  512GB SSD !

149.995
ÁÐUR 169.995

119.995
NÝR INTEL i5

SSD gera það sama og hefðbundnir harðir diskar.  
Með honum ræsir tölvan og forrit sig upp á aðeins 
nokkrum sekúndum, gagnaflutningur er hraðari auk 
þess sem þeir þola hnjask betur.  SSD eru því mun 
hraðvirkari en hefðbundnir HDD diskar.

ALLT GENGUR HRAÐAR MEÐ SSD !

Vinsæl jólagjöf.  Ótrúlegt verð fyrir 
15,6“ fartölvu með FHD háskerpuskjá og 
hraðvirkum SSD diski.  Traustur Intel örgjörvi 
og 8GB vinnsluminni.  Virkilega góð kaup. 

FHD SKJÁR OG SSD

-20%

INTEL I3 FARTÖLVA Á AÐEINS 59.995 ! 
ACE-NXGCEED060

 Sérstaklega gott verð fyrir 15,6“ fartölvu með Intel i3 örgjörva og 
Intel HD5500 grafíkkjarna.  20% lækkun og mikið fyrir peninginn.

149.995
LÚXUSFARTÖLVA

59.995
ÁÐUR 74.995

69.995
HÁSKERPUSKJÁR

149.995
HQ ÖRGJÖRVI

OPIÐ TIL 22 EINGREIÐSLA 2. FEBRÚAR
0% vextir, 2% lántökugjald og 199 kr. uppgjörsgjald.

ACE-NXGCEED042
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HHH�HH
Kammersveit Reykjavíkur flutti 
verk eftir Händel, einnig J.S og C.P.E. 
Bach. Stjórnandi og einleikari: Jory 
Vinikour.
Norðurljós í Hörpu
sunnudaginn 18. desember
Jóhann Sebastian Bach var ekki 
bara duglegt tónskáld, hann var líka 
duglegur í hjónasænginni. Hann 
átti sjö börn með fyrri konunni, 
en þá dó hún. Með síðari konunni 
þrusaði hann niður þrettán börn-
um til viðbótar. Eitt af börnunum 
sem hann átti með fyrri konunni 
var Carl Philipp Emanuel. Hann 
fetaði í fótspor pabba síns og gerð-
ist tónskáld. Ólíkt hinum formfasta 
pabba var tónlist sonarins þó miklu 
líflegri og tilfinningaþrungnari. 
Hún bar vissulega keim af barokk-
tónlist, en horfði líka fram á veginn 
til Mozarts og Haydns, jafnvel til 
rómantíkurinnar þar á eftir.

Kammersveit Reykjavíkur bauð 
því miður upp á nokkuð ósann-
færandi flutning á tveimur verkum 
tónskáldsins í Norðurljósum í 
Hörpu á sunnudaginn. Það fyrra var 
Sinfónía Wq 182/3. Aðeins strengja-
leikarar spiluðu og leikurinn var 
að mestu laus við hnökra. En túlk-
unin var andlaus undir stjórn Jory 
Vinikour. Hröðu kaflarnir voru svo 
hressir og drífandi að það var of 
mikið og virkaði manískt. Ekkert 
mótvægi var við allt fjörið, hægi 
kaflinn var ósköp flatneskjulegur 
og karakterlaus. Almennt voru lit-
brigði af skornum skammti, það var 
einhvern veginn allt grátt.

Seinna verkið eftir tónskáldið 
var Sembalkonsert í d-moll Wq 
23. Þar var Vinikour einleikarinn. 
Semballinn er forfaðir píanósins, 
en ekki er slegið með hömrum á 
strengina heldur eru þeir plokk-
aðir með sérstökum mekanisma. 

Það skiptir ekki máli hversu fast 
eða laus maður ýtir á nóturnar, 
styrkleikinn er ávallt sá sami. Þó 
er hægt að toga í nokkra takka til 
að breyta um styrk, en það er mun 
vélrænna en þegar píanóið er  
annars vegar.

Engu að síður hefur semball-
inn sinn sjarma, helsti gallinn er 
hversu veikróma hann er. Þegar um 
geisladisk er að ræða gerir það ekki 
til, en í tónleikasal verður þetta 
mjög bagalegt. Segjast verður eins 
og er að útkoman á tónleikunum 
olli vonbrigðum. Ég sat á aftasta 
bekk og heyrði lítið í sembalnum 
í samanburði við strengjaleikinn, 
sem virkaði alltof sterkur. Þetta 
var synd því einleikur Vinikour var 
ágætur, lipur og snyrtilegur. Það var 
bara ekki nóg. Betur hefði komið út 
ef spilað hefði verið á eldri gerðir 
strengjahljóðfæra sem eru mildari 
og því ekki eins yfirgnæfandi.

Annað á tónleikunum var ekki 
heldur gott. Jú, gestaleikur Áshildar 
Haraldsdóttur flautuleikara og Ein-
ars Jónssonar trompetleikara var að 
vísu yfirleitt pottþéttur. En Con-
certo Grosso BWV 8 eftir Händel 
risti ekki djúpt, hann var sama 
marki brenndur og Sinfónían sem 
áður var minnst á. Einsöngur Krist-
ins Sigmundssonar í aríum úr kant-
ötu og úr Jólaóratóríunni eftir J.S. 
Bach og úr Messíasi eftir Händel var 
auk þess ekki fullnægjandi. Krist-
inn virtist ekki í sínu besta formi. 
Röddin var ögn rám og stundum 
voru hraðar nótnastrófur á mörk-
unum að vera hreinar. Kristinn má 
þó eiga það að hann söng aukalagið 
fallega, Nóttin var sú ágæt ein. Það 
var hins vegar býsna seint á dag-
skránni og gerði lítið til að bæta 
heildarmyndina.
Jónas Sen

niðursTaða: Einhæf túlkun, misjafn 
einsöngur og léleg styrkleikahlutföll.

Einhæf túlkun olli vonbrigðum

Bók sem allir myndu lesa heitir 
önnur tveggja nýrra bóka hjá Félagi 
ljóðaunnenda á Austurlandi.  Í henni 
eru fyrstu ljóð 10 ungra austfirskra 
höfunda. „Skáldin eru á mennta-
skólaaldri og þetta eru fyrstu ljóðin 
sem þau fá birt,“ segir Magnús Stef-
ánsson, formaður Félags ljóðaunn-
enda á Austurlandi og umsjónar-
maður útgáfu þess.

Hann segir ungskáldin hafa verið 
valin í framhaldsskólunum tveimur 
fyrir austan og fengið tvö helgar-
námskeið til að styrkja sig í skáld-
skapnum og pússa ljóðin. 

„Myndlistarkennararnir í sömu 
skólum leituðu til nemenda sinna 
um tillögu að kápumynd á bókina 
og fyrir valinu varð mynd eftir ung-
verska stúlku, Katalin Karacsony sem 
er skiptinemi í Menntaskólanum á 
Egilsstöðum,“ segir Magnús. „Katalin 
kom í september til landsins og 
þegar ég hitti hana á degi íslenskrar 
tungu 16. nóvember spjölluðum við 
saman á íslensku og skildum full-
komlega hvort annað. Það fannst 
mér alveg með ólíkindum.“

Þá snúum við okkur að hinni 
bókinni, Með austangjólunni, eftir 
Sigurð Óskar Pálsson, skólastjóra 
og skjalavörð, sem er fyrsta sögu- og 
frásagnabókin sem félagið gefur út, 
að sögn Magnúsar. „Efnið hefur birst 
áður að langmestu leyti, við erum 
bara að koma því á einn stað,“ upp-
lýsir hann.

 Félag ljóðaunnenda á Austurlandi 
var stofnað árið 1996 og hefur gefið 
út 30 bækur, að þessum nýju með-
töldum. Þar hafa nær eingöngu birst 
ljóð þar til nú, nema hvað í ritsafni 

Guðfinnu Þorsteinsdóttur, sem var 
fimm binda verk, voru sagnaþættir 
líka.

Aðalútgáfan hefur snúist um 
bókaflokkinn Austfirsk ljóðaskáld 
sem hófst árið 2001. Honum til-
heyra nú 16 bækur, að sögn Magn-
úsar. „Fyrsta bókin í þeim flokki var 
eftir Sigurð Óskar. Hún seldist strax 
upp og við gáfum hana aftur út 2010. 
Sigurður Óskar var gott ljóðskáld og 
var sískrifandi, birti greinar í blöðum 
og tímaritum. Efnið sem við gefum 
út núna eru smásögur og frásagnir, 
vel skrifaðar og skemmtilegar. Ég hef 
verið að lesa upp úr bókinni víða og 
fengið góð viðbrögð.“
gun@frettabladid.is,

Ljóð ungskálda og endurbirt 
efni Sigurðar Óskars Pálssonar
Hið tvítuga Félag ljóðaunnenda á Austurlandi hefur gefið út 
tvær nýjar bækur. Önnur geymir ljóð ungskálda, hin sögur  
og frásagnarþætti eftir Sigurð Óskar Pálsson (1930-2012).

Magnús á bæjarrústum Breiðuvíkur þar sem Sigurður Óskar Pálsson ólst upp í nágrenni Borgarfjarðar eystri.
Mynd/Minnie eggertSdÓttir 

Myndin 
á bókar
kápu 
er eftir 
Katalin 
Karac
sony.

UPPHAF kAFlAnS Þá 
vAr Sleginn dAnS Sem 
birtiSt í blAði dAnS-
HÓPSinS Fiðrildin árið 
1993
Ég var beðinn að skrifa endur
minningu um einhvern dansleik 
frá því í ungdæmi mínu. Varla 
hefði verið hægt að finna óheppi
legri mann til slíkrar fróðleiksiðju 
með því að dansmennt hefur mér 
aldrei verið í iljar lagin þó ég væri 
að vísu að bera mig að kríkajórtr
ast um gólfið eftir hægum takti 
eða þá böðlast og bolskrokkast 
eitthvað eftir hinum hraðari. Úr 
þessu stjákli og hokkinbrokki varð 
aldrei dans sem risi undir nafni, 
því miður.

reki einhverja virðulega frú á 
sjötugsaldri til þess minni að hafa 
„dansað“ við mig fyrir röskum 40 
árum er það ugglaust sökum lagni 
minnar við að troða henni um tær 
í orðsins fyllstu merkingu. Man 
ég gjörla, er skólasystir mín ein á 
eiðum hljóðaði hástöfum og hér 
um bil grét á balli þar á staðnum, 
einhvern tíma um veturinn 1945
1946, vegna þeirrar átroðslu sem 
ég veitti tám hennar í danslist 
minni. Það var lúpulegur fáráð
lingur sem larfalúðaðist útúr 
danssalnum og lét ekki sjá sig 
meir á þeirri skemmtan.

Úr bókinni Með austangjólunni 
eftir Sigurð Óskar Pálsson bls. 115

Skáldin erU á 
menntASkÓlAAldri 

og ÞettA erU FyrStU ljÓðin 
Sem ÞAU Fá birt.
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„Enn eitt meistaraverkið … Petsamo er ein með öllu.“
  S T E I N Þ Ó R  G U Ð B J A R T S S O N  /  M O R G U N B L A Ð I Ð

„... [Arnaldur] hefur bæði einstök tök á frásagnarlist og  
næmt innsæi í fólk og tilfinningar ...“

  B R Y N H I L D U R  B J Ö R N S D Ó T T I R  /  F R É T T A B L A Ð I Ð

„... glæsileg og vönduð …“
  V E R A  K N Ú T S D Ó T T I R  /  B O K M E N N T I R . I S

„... hrein unun ... sjaldan  
hefur honum tekist jafn vel upp …“

  G U Ð R Í Ð U R  H A R A L D S D Ó T T I R  /  V I K A N

„... hinir fjölmörgu aðdáendur Arnaldar ættu  
sannarlega að njóta þess að lesa hana.“

K O L B R Ú N  B E R G Þ Ó R S D Ó T T I R  /  D V

Í  1. SÆ T I
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55“ Samsung Curved UHD 
Apple Watch series 1 • iPhone 7 32 GB
Nordica Big Popper poppvél • Gjafakort frá ÓB
AEG Vampyr ryksuga • Electrolux ESB 2500 blandari 
Gjafakort frá Fjarðarkaupum

OPIÐ mánudaga - miðvikudaga frá 09:00 - 18:00 / fimmtudaga 09:00 - 18:30 
20. des. þriðjudagur 09:00 - 19:00 / 21. des. miðvikudagur 9:00 - 22:00 / 22. des. fimmtudagur 9:00 - 22:00 / 
23. des. föstudagur 9:00 - 22:00 / 24. des. föstudagur 9:00 - 12:30 www.fjardarkaup.is

SvínaSíða með puru
verð áður 1.198 kr./kg

 - Tilvalið gjafakortSnertilausar greiðslurSnertilausar greiðslurSnertilausar greiðslurSnertilausar greiðslur

allt fyrir 
jólin

FJARDARKAUP-

SenSeo XL reguLarpik-nik Strá 225gÖmmubakStur Laufabrauð kriStjánS Laufabrauð

3.198
kr./kg

1.698
kr./kg

1.998
kr./kg

fjaLLaLambS hangikjÖt Læri 

fjaLLaLambS hangikjÖt frampartur

ora grænar baunir 420g

Coke í gLeri 0,25L

afgreiðSLutími tiL jóLa
20. deS. 9:00 - 19:00

21. - 23. deS. 9:00 - 22:00
24. deS. 9:00 - 12:30

158
kr.

438
kr.

298
kr.

198
kr.

162
kr.

298
kr.

266
kr.

ora rauðkáL 580g

tobLerone 200g

fk hamborgarhryggur m/beini

hríSgrjónagrautur bretagne kjúkLingaSóSa fLÖteSauS rauðvínSSóSa piparSóSa kantareLL og SveppaSóSa

998
kr.

398
kr.

376
kr.

198
kr.

198
kr./pk.

598
kr.

598
kr.

egiLS appeLSín 4 X 2L

baLLerina StrÖSSeL 190g

after eight iriSh Coffe

poLo pouCh bag
LittLe roLo giant tube 100g

after eight 300g

marSChaLL útikerti 2 í pk.

CoCoa puffS 467g

798
kr.

karameLLu íSterta

1.998
kr.

konfekt íSterta

348
kr.

119
kr./stk.

1.876
kr.

1.998
kr.

498
kr.

229
kr.

168
kr.

215
kr.
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Hvað?    
Hvenær?   
Hvar?  
Þriðjudagur
hvar@frettabladid.is

20. desember 2016
Tónlist
Hvað?  Útgáfutónleikar - Fersteinn
Hvenær?  20.30
Hvar?  Hljómskálinn
Út er að koma hljómplatan Haltr
andi rósir sem er með tónsmíðum 
eftir Guðmund Stein Gunnarsson. Í 
tónsmíðunum er notast við hreyfi
nótnaskrift á tölvuskjá til að ná 
fram óreglulegri hrynjandi og allir 
meðlimir sveitarinnar leika á mörg 
mismunandi hljóðfæri og hljóð
gjafa, þ. á m. langspil í sérstakri 
stillingu sem höfundur verkanna 
hannaði. Mikið af efninu hefur 
verið á tónleikadagskrá hljóm
sveitarinnar um nokkurt skeið. 

Upptökurnar voru gerðar af Elisa
beth Carlsson í Sundlauginni. Þetta 
er fyrsta platan sem gefin er út af 
útgáfufyrirtækinu Trakt ornum sem 
sér jafnframt um framleiðslu.

Hvað?  Kvintett Kristjönu Stefáns
Hvenær?  20.30
Hvar?  Kex hostel, Skúlagötu
Í kvöld flytur kvintett söng
konunnar Kristjönu Stefánsdóttur 
jóladjass. Auk Kristjönu skipa 
hljómsveitina þeir Daði Birgisson 
á hljómborð, Ómar Guðjónsson 
á gítar, Valdimar Kolbeinn Sigur
jónsson á kontrabassa og Magnús 
Trygvason Eliassen á trommur. 
Þau munu flytja fjölbreytta og 
skemmtilega jóladjasstónlist. Tón
listin hefst kl. 20.30 og er aðgangur 
ókeypis.

Hvað?  Hlustað á Ísland
Hvenær?  20.00
Hvar?  Iðnó
Hlustað á árstíðirnar með hljóð
effektum Hilmars Arnar Hilmars
sonar og íslenskum þjóðlögum. 
2.000 krónur inn.

Hvað?  Mozart við kertaljós
Hvenær?  21.00
Hvar?  Kópavogskirkja
Kammerhópurinn Camerarctica 
heldur sína árlegu kertaljósatón

leika í kirkjum nú rétt fyrir jólin. 
Hópurinn hefur leikið ljúfa tónlist 
eftir Mozart við kertaljós í tutt
ugu og fjögur ár og þykir mörgum 
ómissandi að koma úr miðri 
jólaösinni inn í kyrrðina og kerta
ljósin í rökkrinu. Hópinn skipa að 
þessu sinni þau Ármann Helgason 
klarínettuleikari, Hallfríður Ólafs
dóttir flautuleikari, Hildigunnur 
Halldórsdóttir fiðluleikari, Bryn
dís Pálsdóttir fiðluleikari, Svava 
Bernharðsdóttir víóluleikari og 
Sigurður Halldórsson sellóleikari.

Hvað?  Sigríður Thorlacius & Sigurður 
Guðmundsson – Hátíðartónleikar
Hvenær?  20.00
Hvar?  Harpa
Sigurður og Sigríður halda hátíðar
tónleika sína nú þriðja árið í röð og 
má fullyrða að hér sé komin fram á 
sjónarsviðið árleg jólahátíðarhefð. 
Þau Sigríði Thorlacius og Sigurð 
Guðmundsson þarf vart að kynna 
en þau hafa lengi verið á meðal 
þekktustu og dáðustu söngvara 
landsins. Hér verður um einstaka 
kvöldstund að ræða þar sem reynt 
verður að nálgast hið sanna og 
hátíðlega inntak jólanna. Athugið 
að aðeins verður um þessa einu tón
leika. Miðaverð 4.9908.990 krónur.

Hvað?  Hátíðartónleikar Eyþórs Inga
Hvenær?  20.00
Hvar?  Glerárkirkja, Akureyri
Eyþór er án efa einn af okkar fremstu 
söngvurum í dag. Hann hefur einnig 
getið sér gott orð fyrir að vera mögn
uð eftirherma. Hér er á ferðinni létt, 
hugljúf og jólaleg kvöldstund þar 
sem Eyþór kemur fram einn síns liðs, 
með píanóið, gítarinn og röddina að 
vopni. Sérstakir gestir eru kórar úr 
heimabyggð á hverjum stað fyrir sig. 
Miðaverð 2.500 krónur.

Hvað?  Vestfirska tóna-tríóið
Hvenær?  21.00
Hvar?  Café Rosenberg, Klapparstíg
Vestfirska tónatríóið er skipað 
þremur vestfirskum söngkonum 
ásamt hljómsveit sem sérhæfir sig í 
djassi og blús. Að sjálfsögðu verður 
hátíðlegt ívaf á þessum tónleikum 
þeirra.

Hvað?  Stage dive fest
Hvenær?  20.00
Hvar?  Húrra, Tryggvagötu
Rjóminn af íslensku hiphopsen
unni verður á boðstólum í kvöld 
til heiðurs frjósemisgyðjunni og 
Krampusi. Mælginn treður upp 

ásamt big bandi sínu, Lord Puss
whip einnig, ferskur frá Berlín. 
Unglingarnir Smjörvi x HRNNR 
munu trylla lýðinn og síðast en 
ekki síst ætti að vera óþarfi að 
kynna Geimfara, enda öldunga
deildarþingmenn reykvísku hip
hopsenunnar. 1.000 krónur inn.

Hvað?  Vinakvöld á aðventu
Hvenær?  20.00
Hvar?  Hafnafjarðarkirkja
Vinakvöld á aðventu hefur verið 
árlegur viðburður á vegum Kórs 
Flensborgarskóla um áraraðir og 
eftir tilkomu Flensborgarkórsins 
varð þetta sameiginlegt framlag 
til jólatónleikaflórunnar og er 
löngu orðin hefð hjá mörgum. 
Stjórnandi kóranna er Hrafnhildur 
Blomsterberg. Almennt miðaverð 
á tónleikana er 2.500 kr. en 2.000 
kr. fyrir alla nema. Miðar fást hjá 
kórfélögum og við innganginn.

Viðburðir
Hvað?  Málþing um Svarta víkinginn
Hvenær?  12.15
Hvar?  Þjóðminjasafnið
Leitin að svarta víkingnum eftir 
Bergsvein Birgisson hefur vakið 
mikla athygli og hrifningu síðustu 
vikur og mánuði. Bókin er meðal 
annars tilnefnd til Íslensku bók
menntaverðlaunanna og hefur 
fengið frábæra dóma. Í dag verður 

haldið málþing um bókina um 
svarta víkinginn í fyrirlestrasal 
Þjóðminjasafns Íslands við Suður
götu. 

Hvað?  Óþelló – forsýning
Hvenær?  19.30
Hvar?  Þjóðleikhúsið
Gísli Örn og Vesturport takast 
á nýjan leik á við Shakespeare, í 
fyrsta sinn frá hinni feikivinsælu 
sýningu Rómeó og Júlía. Ný þýðing 
Hallgríms Helgasonar. Miðaverð 
2.000 krónur.

Hvað?  Jólabíó – Jól í Furufirði
Hvenær?  17.00
Hvar?  Norræna húsið, Sturlugötu
Gjöfin í ár frá Ósló er fjölskyldu
myndin Jól í Furufirði, bráð
skemmtileg jólamynd. Myndin 
heitir á frummálinu „Jul i Flåklypa“ 
og er með íslensku tali. Aðgangur 
ókeypis.

Hvað? Hlemmur Square Annual Advent 
Party!
Hvenær? 20.00
Hvar? Hlemmur Square, Laugavegur
Hið árlega aðventupartí Hlemmur 
Square er á sínum stað. Á dagskrá 
er djset frá Örvari Smárasyni, 
upplestrar með Kött Grá Pjé, Ragn
heiði Hörpu Leifsdóttur og Tinnu 
Þóroddudóttur og Þorvaldar og 
lifandi tónlist frá Benna Hemm 
Hemm. Jólaglögg, mikið úrval jóla
bjóra og fyrirtaks jólastemning.

Sigríður Thorlacius söngkona verður í hátíðarstuði ásamt Sigurði Guðmundssyni í 
Hörpunni í kvöld. FréTTablaðið/VilHelm 

HAPPY HOUR Á 
BARNUM 17-19

Baskavígin  18:00
Slack Bay 17:30
Innsæi  18:00
Absolutely Fabulous: the movie  20:00
Gimme Danger 20:00
Embrace of the Serpen   20:00
Nahid  22:00
Grimmd  22:15
Eiðurinn ENG SUB 22:30

ÁLFABAKKA

ROGUE ONE 3D                       KL. 2 - 5 - 8 - 10:20 - 10:50
ROGUE ONE 2D VIP KL. 2 - 5 - 8 - 10:50
OFFICE CHRISTMAS PARTY KL. 5:40 - 8 - 10:50
VAIANA  ÍSL TAL 2D KL. 2 - 3 - 5:30
VAIANA ENSKT TAL 2D KL. 3 - 5:30 - 8
ALLIED KL. 8 - 10:40
FANTASTIC BEASTS 2D KL. 2 - 5 - 8
THE ACCOUNTANT KL. 10:20

ROGUE ONE 3D KL. 2 - 9
ROGUE ONE 2D KL. 3 - 5 - 6 - 10:45
OFFICE CHRISTMAS PARTY KL. 8 - 10:20
VAIANA  ÍSL TAL 2D KL. 3 - 5:30
ALLIED KL. 8 - 10:30
FANTASTIC BEASTS 2D KL. 2 - 5:10

EGILSHÖLL

ROGUE ONE 3D                    KL. 4:30 - 5 - 7:15 - 8 - 10 - 10:50
OFFICE CHRISTMAS PARTY KL. 8 - 10:20
VAIANA  ÍSL TAL 2D KL. 5:40

KRINGLUNNI  NÚMERUÐ SÆTI
ROGUE ONE 3D KL. 5 - 8 - 10:50
ROGUE ONE 2D KL. 10:20
OFFICE CHRISTMAS PARTY KL. 8
VAIANA  ÍSL TAL 2D KL. 5:30

AKUREYRI

 MEÐ  OG ENSKU TALI

MOVIE NATION

THE HOLLYWOOD REPORTER

VARIETY

ROLLING STONE

96%

ROLLING STONETONE

JÓLATEIKNIMYNDIN Í ÁR
FRÁ ÞEIM SÖMU OG FÆRÐU OKKURURUR OG

ROGUE ONE 3D KL. 5 - 8 - 10:50
ROGUE ONE 2D KL. 10:20
OFFICE CHRISTMAS PARTY KL. 8
VAIANA  ÍSL TAL 2D KL. 5:40

KEFLAVÍK

EIN BESTA JÓLAGRÍNMYND ALLRA TÍMA

FRÁBÆR GRÍNMYND

Jason
Bateman

Jennifer
Aniston

T.J.
Miller

Olivia
Munn

FRÁ LEIKSTJÓRA FORREST GUMP, CAST AWAY OG FLIGHT

NEW YORK OBSERVER

E.T. WEEKLY

ROGER EBERT.COM

E.T. WEEKLY
THE GUARDIAN

TOTAL FILM ENTERTAINMENT WEEKLY ROLLING STONE ROGEREBERT.COM NEW YORK DAILY NEWS

KVIKMYNDAVIÐBURÐUR ÁRSINS

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ Í DAG

ROYAL CORINNA
AÐEINS 4.633 kr.

Á MÁNUÐI*
FYRSTA GREIÐSLA Í MARS 2017
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AFSLÁTTUR!

(Stærð 120x200 cm)

FULLT VERÐ 98.527 kr.

JólaTILBOÐ 73.527 kr.

Miðasala og nánari upplýsingar

SÝND KL. 2, 4.30 SÝND KL. 7 SÝND KL. 10

SÝND KL. 2, 3, 6, 9 í 2D  -  SÝND KL. 5 , 8, 10.45 Í 3D

TILBOÐ KL 2 OG 3

TILBOÐ KL 2 OG 4.30
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Þriðjudagur

Útvarp
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro
FM 90,1 Rás 2

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

FM 96,3 FM Suðurland
FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið

FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga
FM 100,5 K100 

FM 102,9 Lindin

Stöð 2 Stöð 3

golfStöðin

bíóStöðin

rÚv

Sjónvarp SímanS

Stöð 2 Sport

krakkaStöðin

Dagskrá

07.00 Jóladagatal Afa 
07.05 Simpson-fjölskyldan 
07.25 Ærslagangur Kalla kanínu og 
félaga 
07.45 The Middle 
08.10 Mike & Molly 
08.30 Ellen 
09.15 Bold and the Beautiful 
09.35 The Doctors 
10.15 First Dates 
11.05 Drop Dead Diva 
11.50 Suits 
12.35 Nágrannar 
13.00 X-factor UK 
14.40 X-factor UK 
16.20 Planet’s Got Talent 
16.45 Jóladagatal Afa 
16.55 Bold and the Beautiful 
17.20 Nágrannar
17.45 Ellen  Skemmtilegur spjall-
þáttur með hinni einu sönnu Ellen 
DeGeneres sem fær til sín góða 
gesti og slær á létta strengi. Þætt-
irnir eru með þeim vinælustu í 
sinni röð um allan heim enda hefur 
Ellen einstakt lag á gestum sínum 
nær að skapa einstakt andrúms-
loft í salnum sem skilar sér beint til 
áhorfenda sem sitja heima í stofu.
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.55 Íþróttir 
19.05 Fréttir Stöðvar 2 
19.20 The Goldbergs
19.45 Modern Family Frábær 
gamanþáttur um líf þriggja ólíkra 
en dæmigerðra nútímafjölskyldna. 
Leiðir þessara fjölskyldna liggja 
saman og í hverjum þætti lenda þær 
í hreint drepfyndnum aðstæðum 
sem samt eru svo skelfilega nálægt 
því sem við sjálf þekkjum alltof vel.
20.10 Timeless 
20.55 Notorious
21.40 Blindspot Önnur syrpa 
spennuþáttanna um Jane, unga 
konu sem finnst á Times Square 
en hún er algjörlega minnislaus og 
líkami hennar er þakinn húðflúri. Al-
ríkislögreglan kemst að því að hvert 
húðflúr er vísbending um glæpamál 
sem þarf að leysa. 
22.30 Lucifer 
23.15 Black Widows 
00.00 Divorce 
00.35 Pure Genius 
01.20 Nashville 
02.05 The Brink 
02.40 NCIS 
03.25 11/22/63 
04.15 Legends 
05.00 Covert Affairs

17.05 Mike and Molly 
17.25 Married 
17.50 The Big Bang Theory 
18.15 New Girl 
18.40 Modern Family 
19.05 Þriðjudagskvöld með Frikka 
Dór 
19.40 Office Xmas Party 
20.30 Last Man on Earth 
20.55 Schitt’s Creek 
21.20 The Americans 
22.05 The Wire 
23.05 Klovn 
23.30 The Mentalist 
00.15 Legends of Tomorrow 
01.00 Flash 
01.40 Last Man on Earth 
02.05 Office Xmas Party 
02.55 Tónlist

10.40 Ocean’s Thirteen 
12.40 When the Game Stands Tall 
14.35 The Mask 
16.15 Ocean’s Thirteen 
18.20 When the Game Stands Tall 
20.15 The Mask 
12.00 The Maze Runner Spennu-
tryllir sem segir frá dularfullu lífi 60 
unglingspilta sem lokaðir eru inni í 
litlu samfélagi sem er umlukið völ-
undarhúsi. Þeir muna ekki hvernig 
þeir lentu á þessum stað og trúa 
staðfastlega að völundarhúsið sé 
leið þeirra út í frelsið. En að komast í 
gegnum það er hægara sagt en gert 
því við sólsetur fara undarlegar og 
stórhættulegar verur á stjá inni í 
völundarhúsinu og enginn vill lenda 
í þeim.  
23.55 Bad Asses on the Bayou 
01.25 Frankie & Alice 
03.05 The Maze Runner

12.20 Góð jól 
12.25 Jól með Price og Blomster-
berg 
12.50 Blenheim höll: Frægt höfð-
ingjasetur 
13.40 Leyndarlíf ungbarna 
14.30 Bandaríski ballettdans-
flokkurinn 75 ára 
16.20 Ljósmóðirin – Jólaþáttur 
17.35 Táknmálsfréttir 
17.45 KrakkaRÚV 
17.46 Jóladagatalið - Sáttmálinn 
18.12 Jóladagatalið - Leyndarmál 
Absalons 
18.45 Góð jól 
18.50 Krakkafréttir 
19.00 Fréttir 
19.25 Íþróttir 
19.30 Veður 
19.35 Kastljós 
20.10 Lorraine Pascale: Jólamatur 
með lítilli fyrirhöfn 
21.15 Castle 
22.00 Tíufréttir 
22.15 Veðurfréttir 
22.25 Fallið 
23.30 Horfinn 
00.30 Kastljós 
01.00 Dagskrárlok

06.00 Síminn + Spotify 
08.00 America’s Funniest Home 
Videos 
08.20 The Grinder 
08.45 Grandfathered 
09.05 Life In Pieces 
09.30 The Muppets 
09.50 Parks & Recreation 
10.15 30 Rock 
10.40 Síminn + Spotify 
13.20 Dr. Phil 
14.00 The Good Place 
14.20 Kitchen Nightmares 
15.05 Life In Pieces 
15.25 American Housewife 
15.50 Survivor 
16.35 The Tonight Show 
17.15The Late Late Show with 
James Corden 
17.55 Dr. Phil 
18.35Everybody Loves Raymond 
19.00 King of Queens 
19.25 How I Met Your Mother 
19.50 Younger 
20.15 Royal Pains 
21.00 Code Black 
21.45 Madam Secretary 
22.30 Raising Helen 
00.30 Sex & the City 
00.55 Bull 
01.40 Quantico 
02.25 Code Black 
03.10 Madam Secretary 
03.55 The Tonight Show 
04.35 The Late Late Show with 
James Corden 
05.15 Síminn + Spotify

08.00 Shell Houston Open 
10.00 PGA Tour 
10.55 LPGA Tour 
14.00 RBC Heritage 
17.00 PGA Tour 
17.55 Golfing World 
18.45 Bridgestone Invitational 
23.45 PGA Tour

08.15 Enska 1. deildin 
09.55 Enska 1. deildin 
11.35 Football League Show 
12.05 Spænski boltinn 
13.45 Spænsku mörkin 
14.15 Domino’s-deild karla 
15.55 Körfuboltakvöld 
17.35 Premier League 
19.15 Messan 
20.45 NBA 
22.45 Þýski boltinn 

07.00 Premier League 
08.45 Messan 
10.15 Premier League 
11.55 Premier League 
13.35 Premier League 
15.15 Messan 
16.45 Þýski boltinn 
18.25 Þýsku mörkin 
18.55 Þýski boltinn 
21.00 Premier League Review 
21.55 Spænski boltinn 
23.35 Spænsku mörkin 
00.05 Bundesliga Weekly

07.00 Könnuðurinn Dóra 
07.24 Mörgæsirnar 
 frá Madagaskar 
07.47 Doddi litli og Eyrnastór 
08.00 Svampur Sveinsson 
08.25 Áfram Diego, áfram! 
08.49 Lalli 
08.55 Rasmus Klumpur og félagar 
09.00 Ævintýri Tinna 
09.25 Hvellur keppnisbíll 
09.37 Stóri og Litli 
09.49 Gulla og grænjaxlarnir 
10.00 Víkingurinn Viggó 
10.13 Kormákur 
10.25 Strumparnir 
10.47 Mæja býfluga 
11.00 Könnuðurinn Dóra 
11.24 Mörgæsirnar 
 frá Madagaskar 
11.47 Doddi litli og Eyrnastór 
12.00 Svampur Sveinsson 
12.25 Áfram Diego, áfram! 
12.49 Lalli 
12.55 Rasmus Klumpur og félagar 
13.00 Ævintýri Tinna 
13.25 Hvellur keppnisbíll 
13.37 Stóri og Litli 
13.49 Gulla og grænjaxlarnir 
14.00 Víkingurinn Viggó 
14.11 Kormákur 
14.23 Strumparnir 
14.45 Mæja býfluga 
15.00 Könnuðurinn Dóra 
15.24 Mörgæsirnar 
 frá Madagaskar 
15.47 Doddi litli og Eyrnastór 
16.00 Svampur Sveinsson 
16.25 Áfram Diego, áfram! 
16.49 Lalli 
16.55 Rasmus Klumpur og félagar 
17.00 Ævintýri Tinna 
17.25 Hvellur keppnisbíll 
17.37 Stóri og Litli 
17.49 Gulla og grænjaxlarnir 
18.00 Víkingurinn Viggó 
18.11 Kormákur 
18.23 Strumparnir 
18.45 Mæja býfluga 
19.00 Tarzan

Stöð 2 Sport 2

Doddi litli og 
Eyrnastór kl. 
07.47, 11.47 
og 15.47

 

Fáðu þér áskrift á 365.is

ÞRÆLGÓÐUR
ÞRIÐJUDAGUR

365.is
Allt þetta og meira til í Skemmtipakkanum 
á aðeins 333 kr. á dag. 

 

 

TIMELESS
Stórskemmtilegir spennuþættir um þríeyki sem ferðast aftur 
í tímann og freistar þess að koma í veg fyrir þekkta glæpi 
sögunnar og þar með gjörbreyta heimssögunni eins og við 
þekkjum hana.

THE WIRE
McNulty kemst yfir bílnúmer 
Stringers á ótrúlegan hátt og 
Greggs og Carver handtaka 
burðardýr með fullan poka af 
illa fengnu fé en neyðast til að 
sleppa honum.

LUCIFER
Stórskemmtileg sería um hinn 
illa Lucifer sem snýr aftur en 
hann vill verða betri maður en 
áður. Hann kynnist Ellu Lopez og 
þá breytist allt.

BLINDSPOT
Hörkuspennandi þættir um Jane 
Doe sem er aftur gengin til liðs 
við FBI eftir þriggja mánaða 
pyntingar sem hún slapp 
naumlega frá.

NOTORIOUS
Hressilegir spennuþættir um 
hörkukvendið Julie sem 
framleiðir vinsæla fréttaþætti og 
hinn úrræðagóða lögfræðing 
Jake sem svífst einskis til að fá 
sínu framgengt. 

THE MAZE RUNNER
Spennutryllir sem segir frá 
dularfullu lífi 60 unglingspilta 
sem lokaðir eru inni í litlu 
samfélagi sem er umlukið 
völundarhúsi.

TARZAN
Skemmtileg teiknimynd um 
Tarzan sem elst upp frá æsku 
með öpunum í skóginum og þeir 
passa hann og halda yfir honum 
verndarhendi.
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ÚRVALIÐ ER HJÁ OKKUR

7 VERSLANIR UM LAND ALLT

HAFNARGÖTU 90 REYKJANESBÆ S: 414 1740 • EYRARVEGI 21 SELFOSSI S: 480 3700 • GARÐARSBRAUT 18A HÚSAVÍK S: 464 1600 • GLERÁRTORGI AKUREYRI S: 460 3380 • KAUPVANGI 6 EGILSSTÖÐUM S: 414 1735 • ÞJÓÐBRAUT 1 AKRANESI S: 431-3333 • SUÐURLANDSBRAUT 26 REYKJAVÍK S: 569 1500

VERÐ

FRÁBÆRT VERÐ

17.995

Melissa 16310176
SOUS VIDE vacumsuðutæki 
fyrir alla potta. Dælir 
vatni í 360°. LED skjár. 
Nákvæm hitastýring frá 
5-100°C. Nákvæmni 
uppá 0,1°C. Tímastillir 
(allt að 99 klst).

VERÐ

FRÁBÆRT VERÐ

4.995
VERÐ

FRÁBÆRT VERÐ

49.995

VERÐ

FRÁBÆRT VERÐ

14.995

Medisana 88560
Andlitsbursti og andlitshreinsisett með 2 
stillingum. Hreinsar húðina á 60 sek. 3 burstar 
og taska fylgja. Notar 2AA rafhlöður.

Nýtt!

VERÐ

FRÁBÆRT VERÐ

7.995

REVLON RVHA6475 
Hárblásari með bursta. Þurrkar og sléttir úr hárinu 
á sama tíma. Með jónatækni.

NÝ SENDING KOMIN 

Philips S5400
AquaTec hleðslurakvél með SmartClick 
skegg- og bartskera. Multi Precision 
hnífar. 5-direction FlexHead hausar. 
Rafhlöð umælir. Turbo mode. 
SmartClean hreinsistöð fylgir. 
Fyrir 100 - 240v.

iRobot  Roomba IRO 605
Sjálfvirkt ryk sugu vél menni með iAdapt gervigreind. 
Háþróað burstakerfi sem tekur upp hár, ló o.fl. 
Þrífur  parket, teppi, dúka og flísar.

RYKSUGU
VÉLMENNI

VERÐ

FRÁBÆRT VERÐ

7.995

VERÐ

FRÁBÆRT VERÐ

7.995

Ariete 185
1200w heilsu- og hamborgaragrill með við loðunar fríum 
grillplötum, brauðhitara og fitu bakka. Lætur vita með 
ljósi þegar grillið er tilbúið.

Philips GC310
Steam&Go Gufubursti fyrir allan fatnað. 20 g/
mín gufa. 60 ml vatnstankur. 840W. Tilbúið til 
notkunar á 45 sek. 2.5m snúra. Bursti fylgir.

VERÐ

FRÁBÆRT VERÐ

9.995

VERÐ

FRÁBÆRT VERÐ

6.995

FULL HD SJÓNVARP

ANDROID ULTRA HD

2 GamePad stýripinnar að 
verðmæti 9.990 fylgja með.

Philips PUT6401
Smart LED sjónvarp með Ultra HD 4K 3840x2160p upplausn og Pixel Plus 
Ultra HD. Micro Dimming Pro, 800 Hx PPI, Ambilight 2 bakljós og Android 5.1 
nettenging með Google Play store. Netflix í 4K, 3 x USB og 4 x HDMI tengi.

Philips 49PUT6401

49“

VERÐ

FRÁBÆRT VERÐ

109.995

Philips 55PUT6401

55“

VERÐ

FRÁBÆRT VERÐ

129.995

Philips FC6150
Handryksuga með 9 mínútna notkun á fullri 
hleðslu Handfang með þægilegu gripi. 3,6v. 1 kg.

VERÐ

FRÁBÆRT VERÐ

8.495

Philips HR2505
Viva Collection saxari með 
ChopDrop tækni til að 
skera lauk. 1,1L skál. Ryðfrír 
stál hnífur. Einfalt að nota - 
bara á ýta niður. Má setja í 
uppþvottavél.

JBL T450BT
Nett og létt JBL Bluetooth heyrnartól með innbyggðum 
hljóðnema. JBL Pure Bass sound. Allt að 11 klst rafhlaða.

Má nota 
í sturtu

Öllum sjálfvirkum vélum fylgir 24 hylkja standur 
og 3 pakkar af kaffi að andvirði 8.680 kr.

OPIÐ TIL 22 ALLA DAGA TIL JÓLA

Dolce Gusto kaffivélar
Sjálfvirkar Dolce Gusto MiniMe kaffivélar 
fyrir hylki. Tilbúnar til notkunar á 16 
sekúndum og slökkva á sér eftir 5 mínútur.

VERÐ

FRÁBÆRT VERÐ

14.995



Demantshringar 
frá 76.000 kr.

Carrie Fisher og Harrison Ford kynna 
The Empire Strikes Back árið 1980. 
NordiCPHoToS/GETTy

Um allan heim var beðið með eftir
væntingu eftir return of the Jedi árið 
1983. Hér bíður fólk fyrir utan kvik
myndahús í Kanada löngu áður en 
sýningar hófust. NordiCPHoToS/GETTy

Þessi drengur mætti uppáklæddur á 
hátíðarhöld í tengslum við frumsýn
ingu rogue one í Hollywood á fimmtu
daginn var. NordiCPHoToS/GETTy

Fyrir skömmu var frumsýnd 
kvikmyndin Rogue One, 
sú fyrsta í hinum svokall-
aða Star Wars: Anthology-
sagnabálki, en það eru í 
myndir sem gerast í Star 

Wars-heiminum en eru þó ekki hluti af 
sama söguþræði og „aðalmyndirnar“. 
Margir aðdáendur Star Wars-mynd-
anna biðu gríðarspenntir enda alltaf 
mikil spenna í kringum útgáfu nýjustu 
mynda í þessari röð kvikmynda sem 
á næsta ári verður fjörutíu ára gömul, 
hvorki meira né minna.

Á næsta ári verða 
Stjörnustríðs-
myndirnar 40 ára 
og af því tilefni 
tökum við á Líf-
inu saman tíma-
línu frumsýninga 
myndanna sem 
komnar eru út.

Stjörnustríð 
í fjörutíu ár

1977
Fyrsta Star Wars-myndin, A New 
Hope, kemur í kvikmyndahús. 
Myndin varð gríðarlega vinsæl og 
nýtt æði greip um sig.

1980
Þremur árum síðar kemur fram-
haldið, The Empire Strikes Back. Í 
fyrstu var henni ekki tekið jafn vel 
af gagnrýnendum en hún hefur 
með tíð og tíma orðið ákaflega 
vinsæl og af mörgum talin besta 
Star Wars-myndin.

1983
Eftir önnur þrjú ár kemur Return of 
the Jedi, síðasta myndin í þríleikn-
um, út. Margir Star Wars nördar líta 
svo á að þetta hafi verið síðasta 
Star Wars myndin.

1999
En staðreyndin er sú að Episode I – 
The Phantom Menace er bíómynd 
sem er til í alvörunni. The Phantom 
Menace þótti leggja meira upp úr 
tæknibrellum á meðan söguþráður 
og leikur var að því er virtist 
bara aukaatriði.

2002
Þremur árum síðar kom 
út The Attack of the Clon-
es. Aðdáendum 
Star Wars þótti 
hún eilítið 
betri en The 
Phantom 
Menace 
en stað-
reyndin 
var enn 

A New Hope sló öll 
met þegar hún kom 
í bíóhús árið 1977. 
NordiCPHoToS/GETTy

sú að söguþráðurinn var mjög 
undarlegur og tæknibrellurnar enn 
í aðalhlutverki.

2005
Langskásta myndin úr Prequel-serí-
unni er af mörgum 
talin vera 
sú síðasta, 
Revenge of 
the Sith.

2015
Tíu árum síðar 
er Disney komið í 
spilið, George Lucas ekki með putt-
ana í öllu og J.J. Abrams heldur um 
leikstjórnartaumana og út kemur 
hin prýðilega The Force Awakens 
sem er framhald af Return of the 
Jedi og fyrsta myndin í nýjum 
framhaldsþríleik.

2016
Á dögunum kom Rogue One út og 
hlaut góðar viðtökur.

2017
Í desember á næsta ári kemur 
næsta mynd í framhaldsseríunni 
út en hún hefur ekki enn hlotið 
titil og er sú áttunda í Star Wars 
sögunni.

2018
Eftir tvö ár er það hinn skrautlegi 
Han Solo sem verður tekinn fyrir í 
Anthology-seríunni.

Það var múgur og margmenni á 
frumsýningu The Force Awak

ens í London í desember í 
fyrra. Myndin kveikti von 

í brjóstum Star Wars 
aðdáenda og þótti vel 
heppnuð. 
NordiCPHoToS/GETTy

A New Hope

$786.000.000
á heimsvísu

Return of the Jedi

$572.000.000
á heimsvísu

The Empire Strikes Back

$534.000.000
á heimsvísu

The Phantom Menace

$1.027.000.000
á heimsvísu

Attack of the Clones

$656.000.000
á heimsvísu

Revenge of the Sith$848.000.000á heimsvísu

Rogue One

$290.000.000
á heimsvísu

The Force Awakens$936.000.000á heimsvísu

Stefán þór 
Hjartarson
stefanthor@frettabladid.is

Svarthöfði eins og hann birtist í  
revenge of the Sith árið 2005.  

NordiC PHoToS/GETTy
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Útkall ehf. Sundaborg 9, 104 Reykjavík, sími 562 2600 - www.utkallbokautgafa.is

Ævintýri í 
óbyggðum

23 ár 
á toppnum

Útkallsbækur Óttars Sveinssonar hafa 23 ár í röð 

verið eitthvert vinsælasta lesefni Íslendinga. Bækur 

sem lesendur leggja ekki frá sér fyrr en að lestri loknum. Óttari 

tekst á einstakan hátt að skapa mikla spennu í sögum sínum úr 

íslenskum raunveruleika. Einlægar frásagnir þeirra sem lenda í 

raununum, aðstandenda þeirra og björgunarfólks láta engan 

ósnortinn. 

ÚTKALL 
KRAFTAVERK UNDIR JÖKLI 

Fólk á fjöllum er ný bók eftir blaðamanninn og 

fararstjórann Reyni Traustason, þar sem sagt er frá 

ævintýrum sex Íslendinga sem allir eru sönn náttúrubörn og 

útivistarfólk. Bókin er full af spennandi frásögnum af fjalla- 

ferðum, svaðilförum og hetjudáðum þar sem ástin á óbyggð- 

unum skín alls staðar í gegn. Útivistargarparnir Tómas Guðbjarts- 

son, Sigríður Lóa Jónsdóttir, Valtýr Sigurðsson, Kerstin Langen-

berger, Ólafur Örn Haraldsson og Vilborg Arna Gissurardóttir 

segja sögur sínar í bókinni.

FÓLK Á FJÖLLUM  
ÆVINTÝRI Í ÓBYGGÐUM

1. SÆTI 
FRÆÐI OG ALMENNT EFNI. 

FÉLAG ÍSL. BÓKAÚTG.

Bókin fyrir 

útivistar-

fólkið



SÍMAR AUGLÝSINGADEILDIR – AUGLÝSINGASTJÓRI: Svanur Valgeirsson svanur@365.is  ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 512-5401: Gústaf Bjarnason gustaf@365.is, 
Hafsteinn Hafsteinsson hafsteinn@365.is, Hjördís Zoëga hjordis@365.is, Sigfús Örn Einarsson sigfus@365.is, Örn Geirsson orn.geirsson@365.is   FÓLK/SÉRBLÖÐ SÍMI 
512-5402: Atli Bergmann atli.bergmann@365.is, Jóhann Waage johannwaage@365.is, Jón Ívar Vilhelmsson jonivar@365.is, Ólafur H. Hákonarson olafurh@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

Þetta verður lítil 
verslun með fáar 

vörur, ég verð ekki með 
„collections“ heldur bæti 
ég við flík og flík Þegar Þær 
verða tilbúnar.

Ég stofnaði fatamerkið 
Júniform árið 2004. Í raun 
hófst þetta upphaflega 
um tveimur árum fyrr 
sem hrærigrautur af lítilli 

vinnustofu og lítilli verslun. Þetta 
vatt upp á sig og alltaf varð meira og 
meira að gera. Ég var hvorki lærður 
fatahönnuður né hafði áður staðið í 
verslunarrekstri. Með tímanum fór 
viðskiptavinum fjölgandi,“ segir 
Birta Björnsdóttir fatahönnuður.

Árið 2008 flutti Júniform í stærra 
húsnæði í Ingólfsstræti 8, þar rak 
Birta verslun ásamt vinnustofu í 
fimm ár. Núna býr Birta í litlum bæ 
rétt fyrir utan Barcelona ásamt fjöl-
skyldu sinni, þar sem hún hannar 
flíkur fyrir nýjasta merkið sitt.

„Lífið í Barcelona er afar þægi-
legt og stressfrítt. Það er óneitan-
lega vel metið að geta vaknað allan 
ársins hring í birtu og hlýju. Lífið 
hér er einnig mikið utandyra og 
félagslega er það töluvert öðruvísi 
en hér á landi. Við hjónin höfðum 
lengi verið með mikla útþrá en lífið 
virtist ganga of vel á Íslandi til að 
geta farið frá því. Það kom samt sá 
dagur að við ákváðum að slá til. Ég 
lokaði versluninni sem þá gekk afar 
vel og við héldum á vit ævintýranna 
til Barcelona. Nú hafa aðrir tekið 
við Júniform-kyndlinum og ég held 

mína leið,“ útskýrir Birta og bætir 
við að hún sé komin með nýtt merki 
sem ber nafnið By Birta.

Óhætt er að segja að By Birta sé 
virkilega persónuleg hönnun, þar 
sem Birta saumar nánast allar flík-
urnar sjálf.

„Þessar flíkur eru mestmegnis 
„one off“ flíkur, það er að segja ein 
af hverri. Ég ráfa um markaði og 
heildsölur í Barcelona og sanka að 
mér áhugaverðum efnum og hlutum 
og vinn svo úr þeim og þá einungis 
eina og eina flík. Það er óneitanlega 
mun meira efnaúrval hér úti og hug-
myndirnar þess vegna ótakmark-
aðar,“ segir hún.

En hvar færðu innblástur fyrir 
hönnunina þína? „Alls staðar, úr 
tímaritum, sjónvarpi eða á götum 
Barcelona-borgar. Eftir þetta mörg 
ár í faginu kemur innblásturinn 
oft lúmskt að manni. Oft fæ ég 
einhverja tilfinningu fyrir því sem 

koma skal í tískustraumum kom-
andi árs og hendi í nokkrar flíkur. 
Svo einhverju seinna fer ég að sjá 
þessa sömu hluti dúkka upp í blöð-
um og búðum. Það er ekki eins og 
ég sjái þessa hluti skýrt áður, heldur 
er eins og maður sjái hvert hlutirnir 
stefna,“ segir Birta.

Hægt verður að kaupa vörur af 
Birtu í gegn um vefverslunina by-
birta.com, þar sem allir geta keypt 
þær flíkur sem eru til sölu þar og fær 
fólk þær svo sendar innan skamms.

„Þetta verður lítil verslun með 
fáar vörur, ég verð ekki með „coll-
ections“ heldur bæti ég við flík og 
flík þegar þær verða tilbúnar. Þetta 
verður organískt og óskipulagt 
ferli,“ segir Birta og bætir við að ef 
flíkin er uppseld á vefsíðunni er vel-
komið að hafa samband og panta 
aðra svipaða.

Fram undan er nóg um að vera 
hjá Birtu en á þessari stundu er hún 
stödd á Íslandi með fjölskyldu sinni.

„Mér finnst ógurlega gott að vera 
komin heim og góð tilbreyting að 
koma í myrkrið og kuldann … það 
er svo kósí! Ég er núna á fullu að 
sinna vefbúðinni og því sem fylgir. 
Í janúar mun ég svo halda til Spánar 
aftur og halda áfram að hanna og 
sauma,“ segir Birta að lokum.
gudrunjona@frettabladid.is

segir skilið við   
       Júniform
birta björnsdóttir fatahönnuður hefur sagt skilið við fatamerkið 
Júniform sem flestar ef ekki allar íslenskar stelpur kannast við. Hún 
er nú komin með nýja línu á markaðinn og ber hún nafnið By Birta.

Birta Björnsdóttir fatahönnuður er komin með sitt eigið fatamerki. MyND/BIRTA

Hér má sjá einn af jólakjólunum úr 
línunni By Birta. MyND/BIRTA. 

Birta hefur hannað nýjar peysur undir 
merkinu By Birta. MyND/BIRTA 

AUKIN ÞJÓNUSTA 
VIÐ EIGENDUR SKODA 
•  Bílson er sérhæft og vottað þjónustuverkstæði 

sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Skoda.
• Fullkomin forgreiningarstöð þar sem greina 

má flest allt um ástand bílsins og gæði.

Við leitumst við að vera samstíga því besta í Evrópu.
Komið, sjáið og sannfærist.

Kletthálsi  9 •  Sími 568 1090

- V E R K S T Æ Ð I Ð -

Kletthálsi 9 • 110 Reykjavík • Sími 568 1090 • bilson@bilson.is • bilson.is

... fæst í næsta apóteki 
og helstu stórmörkuðum 

Mundir þú eftir að bursta 
og skola í morgun?
GUM eru hágæða tannvörur 

– allar upplýsingar á www.icecare.is

tannlæknar 

mæla með 

GUM 

tannvörum 

Rauðagerði 25 - 108 Reykjavík
Sími: 517 0900 / 777 1901

www.kaelivirkni.is
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Dreifing dreifing@postdreifing.is  
Ef blaðið berst ekki 800 1177

Við segjum fréttir Smáauglýsingasíminn og skiptiborð 512 5000   Vísir
Ritstjórn 512 5200  Fax: 512 5301  ritstjorn@frettabladid.is Auglýsingadeild auglysingar@frettabladid.is Prentun Ísafoldarprentsmiðja

mest lesna dagblað landsins.

ÞÚ GETUR NÁLGAST FRÍTT EINTAK AF 
FRÉTTABLAÐINU VÍÐSVEGAR UM LANDIÐ.

 
Óskir þú eftir því að fá blaðið í áskrift, hafðu samband við Póstdreifingu.

Jóns Sigurðar  
Eyjólfssonar

Bakþankar

Eflaust er það rétt hjá Megasi að 
ókeypis er allt það sem er best 
en síðan þarf að greiða dýru 

verði það sem er verst. En það sem 
þessi rándýri hryllingur hefur fram 
yfir okkar ókeypis djásn er að með 
honum koma ítarlegar leiðbeiningar. 
Meira að segja tannburstanum fylgja 
verkfræðilegar lýsingar um notkun. 
En hvernig snýr maður hamingju-
hjólinu? Hver leiðbeinir manni um 
það? Sá er hljóðlátur meðan ófáir og 
háværir blekkingarmeistarar leiða 
hamingjuhjólreiðafólk út í mýri með 
villuljósum.

Hér ættu Neytendasamtökin að 
grípa inn í og láta hanna leiðbeining-
ar með hamingjuhjólinu. Þær gætu 
litið svona út:
1) Hamingjuhjólið er ekki framleitt í 
þrælkunarverksmiðju í Kína heldur 
hér og nú.
2) Hégómafólk ætti að höndla hjólið 
undir eftirliti, annars er því hætt við 
að hafa það inni í stofu og snúa því 
einungis þegar gesti ber að garði.
3) Varast ber að rúlla því um of í 
bröttum brekkum, því háttalagi 
fylgja ótal stundir sem fara í að rúlla 
því upp aftur, sem er lýjandi.
4) Ekki gleðjast þegar springur hjá 
öðrum, það hleypir illu lofti í dekkið 
hjá þér.
5) Ekki hika við að setja hjól þitt 
undir vagn sem flytur gott fólk.
6) Veldu þér vegferð sem þér sjálfum 
finnst skemmtilegt að aka, í stað þess 
að elta fína fólkið.
7) Þegar það springur hjá þér skaltu 
vinda þér umyrðalaust í viðgerðir þó 
svo virðist í fyrstu sem óhappið sé 
heiminum að kenna.
8) Biddu fólk að færa sig eða beygðu 
fram hjá því frekar en að aka yfir það.
9) Hjólið er aðeins hannað til fólks-
flutninga yfir hrjóstrugt landslag 
lífsins. Notist ekki til vöruflutninga.

Frekari upplýsingar má finna í 
ljóðum Megasar.

Neytendasamtökin.

Leiðbeiningar 
með 
hamingjuhjóli

4 dagar

Mundu að halda utan
um tímaskráningu þína

– líka í desember

til jóla

OPIÐ ALLAN SÓLARHRINGINN 
Í ENGIHJALLA, 
VESTURBERGI 
OG ARNARBAKKA


	FB048s_P001K.pdf
	FB048s_P002K.pdf
	FB048s_P003K.pdf
	FB048s_P004K.pdf
	FB048s_P005K.pdf
	FB048s_P006K.pdf
	FB048s_P007K.pdf
	FB048s_P008K.pdf
	FB048s_P009K.pdf
	FB048s_P010K.pdf
	FB048s_P011K.pdf
	FB048s_P012K.pdf
	FB048s_P013K.pdf
	FB048s_P014K.pdf
	FB048s_P015K.pdf
	FB048s_P016K.pdf
	FB048s_P017K.pdf
	FB048s_P018K.pdf
	FB048s_P019K.pdf
	FB048s_P020K.pdf
	FB048s_P021K.pdf
	FB048s_P022K.pdf
	FB048s_P023K.pdf
	FB048s_P024K.pdf
	FB048s_P025K.pdf
	FB048s_P026K.pdf
	FB048s_P027K.pdf
	FB048s_P028K.pdf
	FB048s_P029K.pdf
	FB048s_P030K.pdf
	FB048s_P031K.pdf
	FB048s_P032K.pdf
	FB048s_P033K.pdf
	FB048s_P034K.pdf
	FB048s_P035K.pdf
	FB048s_P036K.pdf
	FB048s_P037K.pdf
	FB048s_P038K.pdf
	FB048s_P039K.pdf
	FB048s_P040K.pdf
	FB048s_P041K.pdf
	FB048s_P042K.pdf
	FB048s_P043K.pdf
	FB048s_P044K.pdf
	FB048s_P045K.pdf
	FB048s_P046K.pdf
	FB048s_P047K.pdf
	FB048s_P048K.pdf

