— M E S T L E S N A DAG B L A Ð Á Í S L A N D I * —

285. TÖLUBLAÐ 19. ÁRGANGUR

FÖSTUDAGUR

6. DESEMBER 2019

Fréttablaðið með sérstæðu sniði í dag
Verkfall blaðamanna í gær kom í veg fyrir fréttaskrif í Fréttablaðið og setur mark sitt á tölublað dagsins. Þetta er í fyrsta sinn sem
blaðið kemur út í þessu formi. Öflugum fréttaflutningi er haldið úti á vefjunum frettabladid.is og hringbraut.is í dag eins endranær.
FJÖLMIÐLAR Eins og glöggt má sjá í
þessu tölublaði er það með nokkuð
breyttu sniði, frá því sem lesendur
eiga að venjast. Ástæðan er að
félagsmenn í Blaðamannafélagi
Íslands lögðu niður störf í tólf tíma
klukkan 10 í gærmorgun. Um var
að ræða blaðamenn sem skrifa
fréttir í blað, ljósmyndara og prófarkalesara.
Þetta er fjórða vinnustöðvun
félaga í Blaðamannafélagi Íslands

og um leið sú síðasta í þeim aðgerðum sem ákveðnar hafa verið af
hálfu félagsmanna. Áður beindust
aðgerðir að f lutningi frétta á netinu.
Blaðamenn felldu í síðustu
viku nýjan kjarasamning Blaðamannafélags Íslands og Samtaka
atvinnulífsins. Samninganefndir
aðila funduðu síðast á þriðjudag
en þær viðræður hafa ekki leitt til
niðurstöðu. Ekki hafa verið greidd

atkvæði um frekari aðgerðir blaðamanna að svo komnu máli.
Það er fullt starf fjölda starfsmanna á ritjstórn að skila efni
í hvert tölublað og því var ekki
mögulegt annað en að blað dagsins
bæri merki þessara aðgerða.
Fréttablaðið hefur skyldur við
lesendur og auglýsendur og því
var tvennt sem lagt var til grundvallar þeirri ákvörðun að blaðið
yrði gefið út við þessar aðstæður.

Glæsileiki

Annars vegar að virða rétt blaðamanna til vinnustöðvunar. Því eru
ekki fréttir í þessu tölublaði, en birt
er annað ritsjórnarefni, sem tilbúið
var áður en verkfall brast á.
Hins vegar að auglýsendur geti
reitt sig á auglýsingamátt blaðsins
og ekki kæmi rof í nærri tuttugu ára
útgáfusögu þess. Eins og kunnugt er
berst Fréttablaðið lesendum sínum
þeim að kostnaðarlausu og eru auglýsingar eina tekjulind þess.

FRÁBÆR JÓLATILBOÐ
Í NETTÓ!
-21%

Tilboðin gilda 14. – 17. nóvember

-50%
Úrbeinað hangilæri
Kjötsel

2.290

ÁÐUR: 2.899 KR/KG
Hafnartorg - 511 1900 - michelsen.is

KR/KG

Appelsínur

125

KR/KG
ÁÐUR: 249 KR/KG

Tilboðin gilda 6. – 8. desember

Þrátt fyrir þetta er öf lugur
fréttaflutningur vefnum frettabladid.is og hringbraut.is. Á þeim
netmiðlum er rekin ein öf lugasta
fréttastofa landsins og því er lesendum blaðsins bent á að þar
verða f luttar fréttir í dag eins og
endranær.
Næst kemur Fréttablaðið út á
morgun, laugardaginn 7. desember
og þá með hefðbundnu sniði.
jon@frettabladid.is
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Veður

Norðlæg eða breytileg átt, 3-10
xxxxxxxxxxxxxxxx
m/s
í dag,XX
en norðvestan 10SJÁ SÍÐU
15 austast. Víða þurrt og bjart
veður, en dálítil él á Norðaustur- og
Austurlandi. Herðir á frosti í kvöld.
SJÁ SÍÐU 20

Kjóll
8.990 kr.

Allar nýjustu fréttir á frettabladid.is

FÖSTUDAGUR

GEYSIS ULLARTEPPI

Minni teppi 14.800 kr.
Stærri teppi 16.800 kr.
FORM teppi 19.800 kr.
—

Gildir til 31. desember 2019

Skólavörðustígur 7 & 16 og Kringlan, Reykjavík. HEIMA: Skólavörðustígur 12, Reykjavík. Hafnarstræti 98, Akureyri og Haukadalur. Geysir.com

HÁTÍÐA RVERÐ

4

F R É T T I R ∙ F R É T TA B L A Ð I Ð

6. DESEMBER 2019

Peysur
í jólapakkann

Allar nýjustu fréttir á frettabladid.is

FÖSTUDAGUR

ALLAR ERLENDAR BÆKUR

Á 30% AFSLÆTTI!
Cilka’s Journey
TILBOÐSVERÐ: 2.659.Verð áður: 3.799.-

The Body
TILBOÐSVERÐ: 4.549.Verð áður: 6.499.-

Epic Runs of The World
TILBOÐSVERÐ: 4.199.Verð áður: 5.999.-

Café
AUSTURSTRÆTI • SKÓLAVÖRÐUSTÍG
LAUGAVEGI • AKUREYRI • VESTMANNAEYJUM

Behind Every Great Woman
is a Great Cat
TILBOÐSVERÐ: 2.659.Verð áður: 3.799.-

Wonders of The World
TILBOÐSVERÐ: 4.199.Verð áður: 5.999.-

Vegan Christmas Feasts
TILBOÐSVERÐ: 2.099.Verð áður: 2.999.-

Austurstræti 18
Skólavörðustíg 11
Laugavegi 77
Hallarmúla 4
Álfabakka 16, Mjódd

Kringlunni norður
Kringlunni suður
Smáralind
Hafnarfirði - Strandgötu 31
Keflavík - Krossmóa 4

The Palm Reading Guide
TILBOÐSVERÐ: 2.239.Verð áður: 3.199.-

Factfulness
TILBOÐSVERÐ: 4.199.Verð áður: 5.999.-

365 Days of Drawing
TILBOÐSVERÐ: 2.799.Verð áður: 3.999.-

Week Light
TILBOÐSVERÐ: 3.849.Verð áður: 5.499.-

Inspired by Nature
TILBOÐSVERÐ: 3.499.Verð áður: 4.999.-

Akureyri - Hafnarstræti 91-93
Akranesi - Dalbraut 1
Ísafirði - Hafnarstræti 2
Vestmannaeyjum - Bárustíg 2
Húsavík - Garðarsbraut 9

Year of The Monkey
TILBOÐSVERÐ: 2.099.Verð áður: 2.999.-

540 2000 | penninn@penninn.is | www.penninn.is | www.eymundsson.is

Vöruúrval mismunandi eftir verslunum. Gildistími tilboðsverða er til og með 9. desember eða meðan birgðir endast. Upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur og myndabrengl.
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Töfrabrögð og leikföng eru
jólagjafirnar í ár!
Marvin´s Magic galdrasett frá kr. 1790,-

Skoðið úrvalið og verslið
á hokuspokus.is

Marvin´s Magic sett

Hesthús kr. 4990,-

www.hokuspokus.is
Verslun og vefverslun
Laugavegi 69 S. 551-7955

Biti fyrir börnin
falalalala ...
Afgreiðslutímar á www.kronan.is

HVAÐ ER AÐ
FRÉTTA?
Frettabladid.is færir
þér nýjustu fréttir
dagsins og ítarlega
umfjöllun um málefni
líðandi stundar.
Fylgstu með á
frettabladid.is

Allar nýjustu fréttir á frettabladid.is

FÖSTUDAGUR

Njótum aðventunnar!
20% afsláttur af öllum ljósaseríum og ljósahúsum

Úrval af fallegum útiskreytingum, ljósaseríum og ljósahlutum

20%

4.200 kr
5.500 kr

afsláttur af
Nordmannsþin
verð frá 2.790 kr

LjósatIlbOð

5.500 kr

2.900 kr

20% afsláttur af
aðventuljósum

hEiTt KAkó í
jólAtrJáaSkógInuM

Stekkjarbakka 6 • 540 3300 • gardheimar.is

glæsilegt úrval af jólaskrauti
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TM HLUTAFJÁRÚTBOÐ - OPINN KYNNINGARFUNDUR
TM hf. býður til opins kynningarfundar í tengslum við fyrirhugað hlutafjárútboð sem fram
fer dagana 9.-12. desember 2019. Fundurinn verður haldinn mánudaginn 9. desember
kl. 12:30 í höfuðstöðvum Arion banka hf., Borgartúni 19, Reykjavík.
Í útboðinu hyggst TM hf. bjóða til sölu 93.750.000 nýja hluti í TM, eða sem samsvarar um 13,8% af útgefnu hlutafé
félagsins. Markmið útboðsins er fjármögnun á kaupum TM á öllu hlutafé Lykils fjármögnunar hf.
Heildarsöluandvirði útboðsins er áætlað nema 3,0 milljörðum króna, fáist áskrift að öllum þeim hlutum sem
boðnir eru til sölu í útboðinu.
Útboðið nær til nýrra hlutabréfa í félaginu og skiptist í tvennt:
1.
2.

Forgangsréttarútboð til hluthafa í TM
Almennt útboð til íslenskra fjárfesta

Bæði forgangsréttarútboðið og almenna útboðið lúta reglum laga nr.
108/2007 um verðbréfaviðskipti varðandi almenn útboð. Í auglýsingu þessari
er hugtakið “útboð” notað sem samheiti um útboðin tvö.
Allir hlutir í útboðinu verða seldir á sama útboðsgengi sem verður 32,0 kr.
á hlut eða sem samsvarar 9,1% afslætti af dagslokaverði hlutabréfa TM á
Aðalmarkaði Nasdaq Iceland hf. þann 3. desember 2019.
Forgangsréttarhafar að hinum nýju hlutum TM eru þeir aðilar sem skráðir eru
hluthafar TM kl. 17:00 (GMT) þann 12. desember 2019 og þeir aðilar sem
fengið hafa forgangsrétt framseldan til sín og tilkynnt hafa um framsalið fyrir
þann tíma samkvæmt reglum útboðsins.
Arion banki hefur umsjón með útboðinu og er einnig söluaðili í útboðinu.

Helstu skilmálar útboðsins:
Engin lágmarksfjárhæð er á áskriftum í forgangsréttarútboðinu
Hver áskrift í almenna útboðinu skal vera að lágmarki 100.000 kr.
Tekið verður við áskriftum á vef Arion banka hf. (www.arionbanki.is/
tm-utbod) frá 9. desember 2019 kl. 10:00 (GMT) til 12. desember 2019
kl. 17:00 (GMT)
Fjárfestar hafa heimild til að bæta við áskrift sína eða fella hana niður á
útboðstímabilinu
Gert er ráð fyrir að niðurstöður útboðsins verði birtar opinberlega 13.
desember 2019
Eindagi kaupverðs er áætlaður 17. desember 2019
Áætlað er að hin nýju bréf verði tekin til viðskipta og afhent þann 18.
desember 2019
Aðstoð vegna útboðsins má nálgast hjá verðbréfa- og lífeyrisráðgjöf Arion
banka í síma 444-7000 milli kl. 09.00 og 16.00 dagana 9. desember til
12. desember 2019 og tölvupóstfanginu tm-utbod@arionbanki.is

Nánari upplýsingar:
Nánari upplýsingar um TM, hlutabréf félagsins og skilmála útboðsins má
finna í lýsingu félagsins sem dagsett er 4. desember 2019 og birt er á
www.tm.is/fjarfestar.

TM, Síðumúla 24, 108 Reykjavík · 515 2000 · tm.is

Kósýkvöldin með Eyfa á Caruso
Eyjólfur “Eyfi” Kristjánsson leikur og syngur íslenskar og erlendar
dægurperlur meðan tónleikagestir njóta ljúffengrar þriggja rétta máltíðar
á okkar notalegu efri hæð á Caruso Austurstræti.

Kósýkvöldin verða eftirtalin fimmtudagskvöld: 5. desember og 12. desember.

Verð kr. 8.990 -

Þriggja rétta máltíð og tónleikar
AUSTURSTRÆTI 22

Borðapantanir í síma 5627335
Caruso Asturstræti 22 caruso@caruso.is

Jólastemmning engri lík.

SKOÐUN
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Halldór

E

Jón
Þórisson

jon@frettabladid.is

Í undangengnum
verkfallsaðgerðum
blaðamanna
hefur þess
verið gætt
að virða
þennan rétt.

ins og vikið er að á forsíðu þessa tölublaðs
Fréttablaðsins er útgáfa þess með sérstæðu
sniði að þessu sinni.
Engar fréttir eru í blaðinu enda voru félagsmenn Blaðamannafélags Íslands sem starfa
við fréttaskrif í blað, prófarkalesarar og ljósmyndarar
í tólf klukkustunda verkfalli í gær sem hófst klukkan
10.00 í gærmorgun. Hins vegar er í blaðinu efni sem var
tilbúið við upphaf verkfalls og ekki þarfnaðist frekari
meðhöndlunar blaðamanns, auk aðsendra greina. Ef
að líkum lætur mun þessa tölublaðs vera minnst, að
minnsta kosti um hríð, fyrir vikið.
Verkföll voru á áratugum áður algeng og gátu staðið
lengi og baráttan orðið illvíg. Samt er eins og yfir kjarabaráttu liðinna tíma sé rómantískur ljómi þegar menn
minnast þeirra. Þá var barist fyrir réttindum sem nú
þykja sjálfsögð en voru það ekki þá. Þá snerist baráttan
um sárustu lágmarkskjör, hvíldartíma, veikindarétt og ýmis starfstengd réttindi. Margt hefur áunnist
frá þessum tímum og vart hægt að segja annað en að
barátta liðinna kynslóða hafi í þessum efnum skilað
árangri.
Smám saman hefur ástæðum til beitingar verkfallsvopnsins fækkað og vinnustöðvanir orðið fátíðari.
Niðurstöðum kjarasamningsviðræðna hefur í seinni tíð
oftast verið náð við samningaborð án teljandi átaka.
Það er hins vegar óumdeildur réttur vinnandi fólks
að leggja niður störf sem liður í baráttu sinni. Og enn
gerist það endrum og sinnum að vinnustöðvun er beitt
baráttuskyni. Skemmst er að minnast sjómannaverkfalls sem hófst undir lok árs 2016. Sú deila var langvinn
og skip lágu bundin við bryggju vikum saman og fiskvinnslufólk í landi verklaust á meðan.
Skýrsla sem unnin var á vegum atvinnuvegaráðuneytis um mat á þjóðhagslegum kostnaði verkfallsins og
gerð var á meðan á því stóð, leiddi í ljós að allir töpuðu á
því. Sjómenn, starfsmenn í fiskvinnslu, vinnuveitendur
og íslenska ríkið. Í skýrslunni er þjóðhagslegum kostnaði verkfallsins ekki slegið föstum, en leiddar að því
líkur að hann hafi numið yfir milljarði króna hvern dag
sem það stóð. Ekki líklegt að það hafi unnist til baka.
Nú er það svo að verkfallið sem vísað er til var
umfangsmeira og víðtækara en það verkfall sem setur
mark sitt á útgáfu þessa tölublaðs. En sagan er sögð til
þess að draga fram að allir tapa á verkfallsaðgerðum.
Það skal ítrekað að virða á rétt manna til verkfalla til að
krefjast kjarabóta og þá sem þrautavaraúrræði, þegar
allt annað þrýtur. Út frá því hefur verið gengið á Fréttablaðinu.
Í undangengum verkfallsaðgerðum blaðamannna
hefur þess verið gætt að virða þennan rétt og hér hafa
ekki verið framin verkfallsbrot. Svo er einnig nú og því
er blaðið í því formi sem raun ber vitni.
Það er kunnara en frá þurfi að segja að einkareknir
fjölmiðlar berjast í bökkum og nægir þar að nefna
rekstrartap sumra þeirra á síðasta ári sem greint hefur
verið frá í fréttum. Ekki er ástæða til að ætla að sú staða
hafi breyst til batnaðar á yfirstandandi ári.
Af sögunni má draga þann lærdóm að verkföll geta
valdið skaða sem gæti reynst óbætanlegur.
Barátta um kaup og kjör má varla verða til þess.
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Stórhöfða 21 | s: 545 5500 | flis.is

Hver bjó til ellilífeyrisþega?

Gæði og glæsileiki
endalaust úrval af hágæða flísum

Öldrunarfordómar eru til
í samfélaginu
og þeir snerta
stóran hóp,
ekki eingöngu eldra
fólk heldur
líka aðstandendur þeirra
og þá sem
vinna með
eldra fólki.

ftirlaun eiga sér rætur í seinni hluta nítjándu
aldar í Prússlandi þegar fólk sem náði 70 ára
aldri gat fengið borgaralaun frá samfélaginu
enda oft útslitið. Þessi aldursmörk hafa haldist þrátt
fyrir breytingar á vinnuálagi og aðstæðum.
Af einhverjum orsökum telja stjórnvöld að þessi
viðmið eigi alltaf að gilda og opinberir starfsmenn
megi ekki vinna lengur en til sjötugs. Gildir engu
hvort þeir vilja hætta eða ekki. Stundum ber á því að
þeir séu eftir starfslok taldir vera til vandræða.
Öldrunarfordómar eru til í samfélaginu og þeir
snerta stóran hóp, ekki eingöngu eldra fólk heldur
líka aðstandendur þeirra og þá sem vinna með eldra
fólki. Fyrsta skrefið í átt að því að eyða öldrunarfordómum er að stjórnkerfið skoði sjálft sig enda
leggur það línurnar og setur fyrirmyndirnar. Þessir
fordómarnir gagnvart öldruðum koma fram með
margvíslegum hætti. Þeir vísa til staðlaðrar ímyndar
og fordóma um eldra fólk, alveg eins og kynþáttafordómar og kynjamisrétti verða vegna húðlitar eða
kynferðis. Dæmi um fordóma gegn öldruðum er
þegar því er haldið fram að aldraðir séu staðnaðir,
sérvitrir og heilsulausir og svo framvegis.
Flokkur fólksins hefur lagt til að velferðarsvið
Reykjavíkur taki út hvernig öldrunarfordómar
birtast í borgarkerfinu, í samþykktum og regluverki
borgarinnar sem fjalla um eldri borgara. Markmiðið
er að draga úr fordómum og fyrsta skrefið hlýtur að
vera að skoða með hvaða hætti stjórnkerfi borgarinnar fjallar um eldri borgara, hvað setur fólk í stöðu
sem grundvallast einungis á aldri þeirra (hindranir,
takmörk, samþykktir, laga- og regluverk). Samskonar könnun þyrfti að gera á laga- og regluverki
sem Alþingi hefur sett.
Vert væri að Reykjavíkurborg kannaði hvort eldri
borgarar séu almennt að upplifa mismunun vegna
aldurs og þá með hvaða hætti. Það að eldri borgarar
megi ekki vinna eins lengi og þeir vilja eru fordómar
þar sem gert er ráð fyrir að við sjötugsaldur verði
borgarar skyndilega slakir þátttakendur á vinnumarkaði - eingöngu vegna aldurs.
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Um mikilvægi óþolandi fjölmiðla

H

Í DAG

Þórlindur
Kjartansson

efðbundnir fjölmiðlar
eiga í tilvistarkreppu um
þessar mundir. Hvernig
vitum við það? Jú, það er
vegna þess að fjölmiðlar
fjalla mikið um þessa tilvistarkreppu.
Þeir hafa áhyggjur af því að fólk skilji
ekki nógu vel hvað þeir eru mikilvægir. Þeim finnst sjálfumm sannarlega
að þeir séu mikilvægir, enda mundu
þeir annars ekki fjalla svona mikið
um mikilvægi sitt.
Og vegna mikilvægis síns hefur gott
fjölmiðlafólk mikinn metnað. Það
mætir ekki bara í vinnuna til þess
að fá borguð laun heldur til að sýna
hvað í þeim býr. Góður blaðamaður
mætir með keppnisskapið, tilbúinn
að eltast við fréttir og keppast við
að vera á undan öðrum með nýjustu
tíðindi, gera þau skiljanleg, setja þau
í samhengi og skilja keppinautana á
öðrum fjölmiðlum eftir í sárum. Og
þegar ein frétt er komin út þá hefst
slagurinn um þá næstu. Góður blaðamaður starfar ekki bara við blaðamennsku, heldur er hann blaðamaður
allan daginn og alla daga. Öll tilveran
hverfist um hlutverkið.

Órökréttur metnaður
Metnaður blaðafólks fyrir starfinu
sínu er þó ekki mjög rökréttur í
augum þeirra sem lært hafa hagfræði.
Raunar þarf ekki að kunna mikið
meira en að slá inn launatölu og deila
í vinnustundir til þess að sjá hversu
galin fjárhagsleg ákvörðun það er að
starfa af metnaði sem blaðamaður.
Það er líka þannig að stór hluti bestu
blaðamannanna endar á því að flytja

sig úr fjölmiðlunum og yfir til stórfyrirtækja eða opinberra stofnana þar
sem hægt er að fá margfalt betri laun
og þægilegri lífskjör fyrir að snikka
til orðsendingar, fréttatilkynningar
og hjálpa forstjórum við að fara ekki á
taugum í blaðaviðtölum.
Þegar góður blaðamaður kveður
fjölmiðil til þess að taka við stöðu
fjölmiðlafulltrúa sitja aðrir á ritstjórninni eftir eins og einhver hafi
dáið, eða eitthvað í einhverjum hafi
dáið. Betra að vera barinn þræll en
feitur þjónn, er þá hugsað. En öðru
hverju gýs eflaust upp í flestum
góðum blaðamönnum óskin um að
eitthvað stórfyrirtækið bjargi þeim úr
harkinu: „Er pláss fyrir mig í björgunarbátnum? Ég lofa að hætta að leita að
sannleikanum bara ef ég fæ notalegt
pláss og get kannski farið stundum í
frí til útlanda með börnunum,“ hugsa
þeir þá.
Það gerði ég að minnsta kosti.
Eftir að hafa unnið á Fréttablaðinu
í nokkkur ár og aldrei talið vinnustundirnar buðust mér miklu hærri
laun og skynsamlegri vinnutími í
Landsbankanum. Reyndar ekki við
að vera fjölmiðlafulltrúi, heldur við
markaðssetningu, meðal annars
á Icesave innlánareikningum. Þar
sannaðist ágætlega á sjálfum sér sú
kenning mín að maður fái að jafnaði
verst borgað fyrir gagnlegustu störfin,
betur fyrir þau gagnslitlu en allra best
fyrir þau sem eru beinlínis skaðleg.

Mikilvægi staðfest
Það er nefnilega furðuleg staðfesting
á mikilvægi fjölmiðla að „markaður-

Metnaður blaðafólks fyrir starfinu sínu er þó ekki mjög rökréttur í augum þeirra sem lært
hafa hagfræði. Raunar þarf ekki
að kunna mikið meira en að slá
inn launatölu og deila í vinnustundir til þess að sjá hversu
galin fjárhagsleg ákvörðun
það er að starfa af metnaði sem
blaðamaður.

inn“ er tilbúinn að borga fólki miklu
meira fyrir að reyna að hafa áhrif á
fréttir heldur en fyrir að skrifa þær.
Og í þessari staðreynd felst líka augljós hætta.
Þótt það geti verið þreytandi að
hlusta á fjölmiðlafólk tala um hversu
mikilvægt það er í samfélaginu þá
verður ekki framhjá því litið að fjölmiðlafólkið hefur rétt fyrir sér. Góðir
og frjálsir fjölmiðlar eru jafnnauðsynlegir í lýðræðissamfélagi eins og
reglulegar kosningar. Með öðrum
orðum—án góðra fjölmiðla er lýðræðið óhugsandi.

Að sjálfsögðu á þetta ekki við um
fréttir af ástarmálum áhrifavalda eða
klæðaburð kvikmyndastjarna. Slíkt
hefur ekki áhrif á lýðræðið. Fréttir
sem eru skrifaðar sem áróður fyrir tiltekna hagsmuni eru ennþá verri. Það
er einungis sú tegund fréttamennsku
sem að jafnaði vekur ólgu, reiði,
hræðslu og fyrirlitningu valdastéttanna sem er raunverulega nauðsynleg
til að viðhalda lýðræðinu. Fjölmiðlar
eiga að vera vörn almennra borgara
gagnvart öllu valdi í samfélaginu;
hvort sem það er pólitískt, trúarlegt
eða efnahagslegt vald.
Þar sem valdhafar hafa að jafnaði
ríka tilhneigingu til þess að ljúga og
ýkja þegar það hentar þá er mikilvægasta hlutverk fjölmiðla að efast. Þetta
er þreytandi fyrir valdafólk og meðal
þess virðist oft sáralítill skilningur
á nauðsyn óþolandi fjölmiðla. Þar
virðist útbreiddur sá misskilningur
að góð blaðamennska felist í að raða
saman á snyrtilegan hátt fréttatilkynningum sem berast frá fjölmiðlafulltrúum fyrirtækja og stofnana.
Þetta er kolrangt.
Blaðamenn fóru í verkfall í gær en
áður voru margir góðir fyrir löngu
búnir að gefast upp. Þegar launakjör
í blaðamennsku eru með þeim hætti
að reynslumikið og þroskað fólk
getur varla leyft sér þann munað að
starfa á þeim vettvangi þá eru miklu
stærri og mikilvægari verðmæti í húfi
heldur en fjárhagsleg afkoma einstaka
fjölmiðla. Þótt ótrúlegt megi virðast
þá er nefnilega starf blaðamannsins
mikilvægara í samfélaginu en starf
fjölmiðlafulltrúans.

ERT ÞÚ AÐ RANNSAKA
ORKU OG UMHVERFI?
Náttúrulegir orkugjafar, ný nálgun og
hugvitsamlegar lausnir móta orkuvinnslu
framtíðarinnar. Við óskum eftir umsóknum
til Orkurannsóknasjóðs Landsvirkjunar
sem veitir styrki til rannsókna á sviði
umhverfis- og orkumála.

→
→

11

Til úthlutunar úr sjóðnum 2020
eru um 57 milljónir króna.
Kynntu þér málið á landsvirkjun.is.
Umsóknarfrestur er til 13. janúar 2020.
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Fyrr og síðar
Einar
Benediktsson
fyrrverandi
sendiherra

E

kki verður sagt að alþjóðleg
umræða í öryggis- og varnarmálum, sem varðar Ísland, sé
fyrirferðarmikil á vettvangi íslenskra
stjórnmála eða í almenningsmiðlum.
Frá því er þó brugðið, eins og við fund
ríkisleiðtoga og ráðherra NATO í
London 3. og 4. þessa mánaðar. Katrín
Jakobsdótir, forsætisráðherra lét vel af
fundinum en hún kom meðal annars að umhverfismálum í ræðu sinni. Í
sameiginlegri yfirlýsingu er því fyrst
fagnað að liðin séu 70 ár af friði, sem
NATO hafi tryggt og meginatriði sameiginlegrar varnarstefnu tekin fyrir.
Framlög til varnarmála voru skilgreind að lágmarki og varað við fjandsamlegum aðgerðum Rússa, meðal
annars með nýjum, meðaldrægum
eldflaugum, sem kallar á þörf á nýjum
samningi um upprætingu þeirra. Af
öðru ber að nefna að sterkari aðgerða
sé þörf gegn hryðjuverkastarfsemi og
að fagnaðarefni er árangursrík samvinna NATO og ESB. Þá segir að vaxandi áhrif Kína í alþjóðamálum skapi
í senn tækifæri og ögranir sem nauðsynlegt sé að mæta sameiginlega í
NATO.
Þarfir og viðhorf NATO-ríkja í
varnarmálum ráðast af landlegu,
getu þeirra og öðrum þáttum, ekki síst
sögulegum. Vegna nálægðar Íslands
við vesturálfu , skuldbundu Banda-

ríkin sig að tryggja varnir og öryggi
okkar með samningi þess efnis frá
1951 og skuldbindingum í NATO. En
tímarnir breytast vegna tæknibyltinga, ekki hvað síst í gerð vopna, sem
lamað geta tæknivæðingu framleiðslu
og þjónustu, til að mynda flugsamgangna eða áróðri í tölvusamskiptum.
Eftir hersetu og skipsskaða stríðsáranna, sem svo mjög raskaði þjóðlífi og viðhorfum Íslendinga, var það
mikið fagnaðarefni að varanlegan
frið skyldi tryggja með stofnun Sameinuðu þjóðanna 1945. En ekki tók þá
við neitt friðsældarástand. Sovétríkin
brugðust undan merkjum með innlimun Austur-Evrópuríkja og óvinveittum tilburðum og áróðri í vestrænum ríkjum og þróunarlöndum.
Úr því spennuástandi sprettur upp
um tíma nokkur andstaða á Íslandi
gegn þátttöku í þeirri vestrænu samvinnu, sem leiddi til þátttöku í stofnun
NATO og stöðugrar uppbyggingar
varnarstöðvarinnar í Kef lavík. Sú
andstaða hjaðnaði. En ef til kæmi, er
staðsetning flugvallarins með sínum
ratsjárbúnaði, flugskýlum og birgðageymslum, væntanlega ein öflugasta
varnaraðstaðan á Norðurslóðum.
Eftir ákvörðun Bandaríkjanna um
að hverfa frá Íslandi 2006, tóku NATOríkin, ásamt Svíþjóð og Finnlandi upp
reglubundið eftirlitsflug frá Keflavík
með orustuþotum og síðar hinum öflugu P-4 bandarísku leitarflugvélum.
Það kom sér einkar vel, hafi Rússar og
öllu fremur Kínverjar, verið haldnir
einhverjum misskilningi um að strategískt tómarúm hefði orðið á Íslandi
við það að fastri veru bandarísks herliðs hér lauk eftir 75 ár. Mér er í minni
frá æskuárum í heimsstyrjöldinni,
að uppi var upplýsingaspjald í póst-
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Heiðarleiki
húsi með mynd af Roosevelt Bandaríkjaforseta og þeim boðskap, að þeir
myndu þakka fyrir sig og kveðja við
stríðslok. En það tók lengri tíma en
ætlað var í fyrstu og ekki var ætlun
þeirra að efna til landtöku. Það er líka
fjarstætt.
Þrjú af fyrrum félagsríkjum Rússa
hafa gerst aðilar að NATO og ESB. Þeir
stunda mikla hernaðarlega enduruppbyggingu á Síberíuströndum heimskautsins með nýjum flotastöðvum,
f lugvöllum, kaf bátaf lota og nýrri
kynslóð vopna, þar með töldum eldflaugum. Nú er því síður en svo haldið
fram, að þessi vígbúnaður sé forleikur
að hernaðaraðgerðum. En hann kann
að hafa annað notagildi. Yfirtaka eins
og sú sem framkvæmd var á Krím var
án blóðsúthellinga. Slíkar yfirtökur í
nútíma herfræði virðist mega framkvæma fyrst í dreifðum áföngum
án beitingar sýnilegs herstyrks, það
er með sálrænum og efnahagslegum
aðgerðum. Var það ekki sagan á Krím?
Hafi Kínverjar séð fyrir sér óplægðan akur á Íslandi og tækifæri að byggja
hér að vild mannvirki og risahöfn við
nýja íslausa siglingaleið um norðurskautið, var það mat kolrangt. Síkt
kemur aldrei til greina, eða að litið sé
á þá sem nágranna vegna hugmynda
um landakaup í Þingeyjarsýslu til
uppbyggingar túrisma.
En að lokum. Er Bretland, lykilbandamaður, á privatbraut fáránlegs
efnahagslegs sjálfsskaða? Sú spurning
vaknar hvort Brexitumræðan hafi
hrundið sjálfum frumkvöðuli þingbundins lýðræðis, breska þinginu, í
slíka sjálfheldu? Það varðar hins vegar
ekki framtíð Evrópusambandsins,
sem vænta má að fái aukið vægi fyrir
félagsríki sín.

Vilhjálmur
Árnason
prófessor í
heimspeki
og stjórnarformaður
Siðfræðistofnunar

Í

grein sinni í Fréttablaðinu 27.
nóvember hélt Kári Stefánsson
því fram að eini samnefnari
vandaðra vinnubragða í vísindum
væri heiðarleiki. Þetta er óneitanlega mikil einföldun, en ef við
gerum ráð fyrir að þetta sé rétt
þá má draga af því athyglisverðar
ályktanir. Ein er sú að ef einhverjir
geti talist sérfræðingar í því sem
sameinar vísindaleg vinnubrögð
þá eru það siðfræðingar, enda eru
þeir helstu sérfræðingarnir í þeirri
mikilvægu dygð. Í lögum um vönduð vinnubrögð í vísindum er hins
vegar gert ráð fyrir því að til þess
að meta brot gegn heiðarlegum
starfsháttum í vísindum þurfi
líka að vera fyrir hendi „þekking á
hinum ólíkum rannsóknasviðum,
þ.m.t. rannsóknum í atvinnulífinu“ (5. gr.). Því eins og Kári segir
réttilega þá er mikilvægt að hafa
innsýn í vönduð vinnubrögð á tilteknum sérsviðum. Kári vill líka
taka hart á þeim „sem verða uppvísir að alvarlegum óheiðarleika í
vísindum“, svo vitnað sé til greinar
hans. En ein meginforsenda þess
að þetta verði gert með skipulegum og sanngjörnum hætti er að til
séu lög af því tagi (Lög um vandaða
starfshætti í vísindum) sem Kári
hefur fundið allt til foráttu. Lögin
mynda umgjörð um málsmeðferð

Hann gengst nú við flestum þeim atriðum sem
mikilvæg eru til að tryggja
heiðarleg vinnubrögð í
vísindum og til að bregðast
við brotum á þeim, þótt
hann hafi í fyrri grein ekki
þóst hafa skilning á þeim.
Það var óheiðarlegt af
honum.
þegar taka þarf á óheiðarlegum
starfsháttum, en skilgreina ekki
efnisleg viðmið um óheiðarleika.
Kári er ósáttur við það og það er
eðlilegt ágreiningsefni sem óþarfi
er að hafa stóryrði um. Hins vegar
er það í anda hugmyndarinnar
um menntun vísindamanna, sem
Kári tekur undir, að ætla vísindasamfélaginu sjálfu að móta viðmið um vísindalegan óheiðarleika
fremur en að setja þau með lögum
að ofan. En að öðru leyti sýnist mér
sáralítill málefnalegur ágreiningur
vera á milli okkar eftir að hann
skrifaði þessa grein. Hann gengst
nú við flestum þeim atriðum sem
mikilvæg eru til að tryggja heiðarleg vinnubrögð í vísindum og til
að bregðast við brotum á þeim,
þótt hann hafi í fyrri grein ekki
þóst hafa skilning á þeim. Það var
óheiðarlegt af honum. En kannski
er fyrirsögn greinar hans („Rugludallur“) ætluð sem vísbending til
lesenda um að taka orð hans ekki
alvarlega.

HIÐ LJÚFA LÆSI
Handbók um læsiskennslu
fyrir kennara og kennaranema
eftir Rósu Eggertsdóttur.

Meðal efnis er lýsing á áhrifaríkum leiðum
í kennslu lesskilnings í þremur köflum af tíu.
Tilvalin lesning fyrir foreldra og aðra
áhugasama um lesskilning.

BÍLAKAUP
ÁRSINS
Kíktu við hjá Höfðabílum og gerðu bílakaup á verðlagi
sem seint verður jafnað. Allir bílar ástandsskoðaðir
hjá Frumherja og allir hafa 12 mánaða ábyrgð.
Allt að 100% bílalán eru í boði.

ALLIR BÍLAR
MEÐ 12 MÁNAÐA
ÁBYRGÐ OG
ÁSTANDSSKOÐUN
FRÁ FRUMHERJA

TRYGGÐU ÞÉR ALVÖRU
DESEMBERUPPBÓT
• Eldsneytisinneign - 50.000 kr.
• Sumar og vetrardekk - 80.000 kr.
• Tvisvar í smurþjónustu hjá Smurstöðinni - 35.000 kr.
• Tvisvar í alþrif - 35.000 kr.

Kaffi og kökur
í boði fyrir alla

Nokkur sýnishorn - 100 bílar bíða eftir nýjum eigendum

Frá 2.190.000 kr
Hyundai Tuscon Comfort
Diesel 4x4 • 2016 árgerð
Sjálfskiptir

Frá 990.000 kr.
Suzuki Grand Vitara Premium
2014 árgerðir
Beinskiptir og sjálfskiptir

Frá 2.190.000 kr.
Nissan X-Trail Accenta
4x4 2016 árgerðir
Beinskiptir

Bílafjármögnun
Landsbankans

Frá 1.390.000 kr.
Suzuki Vitara GL • Bensín
4x4 • 2016 / 2017 árgerðir
Beinskiptir og sjálfskiptir

Frá 1.190.000 kr.
Suzuki Swift GL
2017 árgerðir
Beinskiptir og sjálfskiptir

Frá 1.890.000 kr.
Subaru Forester Premium
AWD 2016 árgerðir

Frá 4.690.000 kr.

Frá 690.000 kr.

Toyota Land Cruiser 150 GX
2015 / 2016 árgerðir
Sjálfskiptir

Frá 1.590.000 kr.
Suzuki SX4 S-Cross AWD
2016 / 2017 árgerðir
Sjálfskiptir

Frá 3.990.000 kr.
Mercedes Benz Vito
Tourer 119 4Matic
2015 / 2017 árgerðir

VW UP
2015 / 2016 árgerðir
Beinskiptir

Frá 790.000 kr.
Suzuki Jimny 4x4
2014 / 2015 / 2016 árgerðir
Beinskiptir

Frá 990.000 kr.
Dacia Duster Disel 4x4
2016 árgerðir
Beinskiptir

FOSSHÁLSI 27
110 REYKJAVÍK
SÍMI: 577 4747

FÖS: 10-18
LAU: 10-16
SUN: 10-16

VIÐ ERUM TILBÚINOKKAR
Í JÓLIN
Villibráðar úrvalið

A
T
S
BE

O

•
•
•
•
•
•
•
•

A
KK R

Dádýr
Elgur
Gæs
Gæsabringur
Hreindýr
Kengúra
Krónhjörtur
Rjúpur

Tilboð gilda út 8. desember

Fróðleiksmoli

Hreindýralundir

8.999

699

kr/kg

Kengúrufile

Rjúpa

3.999

kr/stk

Hreindýrakjöt er dökkt með
sterku villibráðabragði.
Það má segja að kjötið sé
sjálfmarinerað því
hreindýrið lifir á sterkum
jurtum. Þýðingarmesti
þátturinn við matreiðslu
á hreindýrakjöti er
að ofelda það ekki

kr/kg

Gæsabringur

4.999

kr/kg

OSTA ÚRVALIÐ ER HJÁ OKKUR

NÝJUNG
Landana 1.000 daga

799

kr/stk

Opið allan sólarhringinn
Garðabæ og Skeifunni

NÝJUNG
Landana bragðbættir ostar
Verð frá

779

kr/stk

NÝJUNG
Veldhuyzen í sneiðum
Edam, Maasdam & Gouda

449

kr/pk

Meira

fljótlegt
FERSKT
MEÐ FLUGI

5 spennandi tegundir
Ítalskur Mozzarella di bufala

verð frá

1.699

afsláttur

LE

N S KT

Verð áður

2.549 kr/kg

ÍS

T

AU TA KJ

LE

N S KT

100 %
N

Ö

ÍS

N

kr/kg

kr/stk

afsláttur

100 %

2.167

579

25%

15%

Kjúklingabringur

Verð frá

kr/stk

Nautahakk 4% fita

1.949

kr/kg

Verð áður 2.599 kr/kg

T

kr/stk

AU TA KJ

Ö

649

Toppaðu pizzuna með
olíu frá Supernature

Ferskar pizzur tilbúnar beint í ofninn
í 8 mínútur á 220°C

Ribeye hamborgarar

2x120 g

1.299

kr/pk

SPORT
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Tannlækningar í Ungverjalandi
Sparaðu allt að 50-70%!

Fyrir

Eftir

Hafðu samband:
+ 36 70 942 9573

info@fedaszdental.hu
www.tannlaeknathjonusta.is

þú færð öll bestu
heyrnartólin á elko.is

ný vara

sendum um
land allt
BOSE
NC 700 ÞRÁÐLAUS HEYRNARTÓL
• Allt að 20 klst. rafhlöðuending
• Google Assistant
• Útiloka umhverfishljóð
7942970100 7942970300 7942970400

52.895

EÐA 4.967 KR. Í 12 MÁNUÐI

Á 0% VÖXTUM - ALLS 59.606 KR. - ÁHK 24.15%
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Ein glæsilegasta
sérhæð landsins.

105 Reykjavík

• Frábærlega staðsett rétt
við Klamratún.
• 225,7 fm þar af 40 fm
nýinnréttuð stúdíóíbúð.
• Tvö baðherbergi.
• Öll endurnýjuð á vandaðan
hátt og húsi vel við haldið.

S
O P IÐ H Ú
7. des.

• Stórglæsilegar stofur
og sólstofa.

Laugardaginn :30
kl 13:00 - 13

• Tvennar suðursvalir þar af
24 fm þaksvalir.

HVER VANN?
Sportið á frettabladid.is færir þér
allar nýjustu fréttirnar úr heimi
íþróttanna.
Ekki missa af neinu, fylgdu
Fréttablaðinu á Facebook

• Tvö herbergi í kjallara
með eldunaraðstöðu
og aðgangi að baði.

Verð:

Tilboð

Nánari upplýsingar veitir:

Þórunn Pálsdóttir, lögg. fasteignasali
thorunn@miklaborg.is sími: 773 6000

569 7000 · Lágmúla 4 · miklaborg.is
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Lífsstíll

Bættu smá

jólagleði

í pakkana!

Ný Happaþrenna er komin
á sölustaði um allt land.

Í nýrri tegund
af tilveru
Heiða Eiríksdóttir er að venjast
nýrri tilvist og hugsa lífið upp
á nýtt eftir að Elvar, kærastinn
hennar, fékk lífshættulegt
heilablóðfall í ágúst. Í kvöld
fara fram styrktartónleikar
fyrir Elvar á Hard Rock. ➛2
Í kvöld koma nokkrar af frægustu þungarokkssveitum landsins saman í Samstöðu- og styrktarpartí fyrir Elvar Geir, kærasta Heiðu Eiríksdóttur, en hann
fékk heilablóðfall í ágúst. Viðburðurinn hefst á Hard Rock klukkan 19 og HAM, Skálmöld og Sólstafir koma fram, ásamt fleirum. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTONBRINK

VERSLUN SNORRABRAUT 56 · 105 REYKJAVÍK · FELDUR.IS
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Oddur Freyr
Þorsteinsson

Heiða segir að
það sé enn hálf
óraunverulegt að
Elvar hafi veikst
svona alvarlega
og að stuðningur
vina og fjölskyldu
hafi verið
ómetanlegur.

oddurfreyr@frettabladid.is

L

istamaðurinn Heiða Eiríksdóttir er að jafna sig eftir það
hræðilega áfall að kærastinn
hennar, Elvar Geir Sævarsson,
fékk skyndilega heilablóðfall í
ágúst sem kostaði hann næstum
lífið. Hún hefur notað tímann
frá áfallinu til að átta sig á lífinu
og vinna í ýmiss konar listaverkefnum og í kvöld fer svo fram
Samstöðu- og styrktarpartý fyrir
Elvar á Hard Rock, þar sem langur
listi hljómsveita kemur fram til að
styðja við vin sinn.
„Ég fæst við bæði tónlist, myndlist og skriftir og þessa dagana
er ég bara að reyna að gera eins
mikið af skemmtilegum hlutum
og ég get, þar sem ég er nýbúin að
ganga í gegnum hræðilega lífsreynslu,“ segir Heiða. „Það eru rétt
rúmir þrír mánuðir síðan Elvar
fékk heilablóðfall og ég er í raun
ekki enn búin að tengja við að
þetta sé raunverulegt.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
BRINK

Fjórða víddin

Ég er búin að vera að vinna í nýrri
plötu, sem heitir Sögur frá fjórðu
víddinni. Hún byggir á ljóðum
sem ég fann í ljóðabókum sem átti
að afskrifa á bókasafni. Ég valdi
ljóð sem mér fannst spennandi
og spann tónlist við þau,“ segir
Heiða. „Ég gerði það sama með
ljóð eftir Bukowski árið 2003 og
fannst tími til að gera þetta með
íslensk ljóð.
Í þessu eru alls konar bassa- og
gítartilraunir og tónlistin hljómar
eins og hún sé úr annarri vídd,“
segir Heiða. „Á næsta ári ætla ég
svo að hafa myndlistarsýningu
sem er hluti af sama verkefni.
Nafnið á plötunni kom frá
syni mínum, Óliver, en þetta er í
fyrsta sinn sem ég tek eitthvað frá
Óliver og geri það að list,“ segir
Heiða. „Það er gaman hvernig
fjölskyldan límist betur saman
þegar einhver verður veikur. Þetta
hefur meiri áhrif en maður fattar
og maður fer að hugsa út frá sínu
fólki og fjölskyldu.
Áfallið hlýtur að hafa áhrif á
listina. Ég hef þurft að hugsa lífið
upp á nýtt og það leiddi til þess að
ég valdi að sinna þessu verkefni
næst, en ekki því sem átti upphaflega að vera næsta plata,“ segir
Heiða. „Af því ég er breytt. Það
breytast allir við svona.
Hljómsveitirnar sem ég er í eru
í raun í smá pásu núna, ég er með
Elvari í bæði Hellvar og Dys og
við ætlum bara að taka stöðuna
á nýju ári,“ segir Heiða. „Ég er því
að nota tímann núna til að vinna
í alls kyns einstaklingsverkefnum. En ég sakna þess að vera í
hljómsveitum og langar að halda
áfram.“

Áfall sem hefur
langtímaáhrif

„Akkúrat núna erum
við bara í nýrri tegund
af tilveru og Elvar er í
raun að læra á líkamann upp á nýtt, sem
tekur sinn tíma,“ segir
Heiða. „Það sem kom
fyrir hann er kallað
Wallenberg syndrome,
en hann fékk svokallaða flysjun í æð aftan
á hálsinum 22. ágúst
síðastliðinn.
Hann var í mikilli
lífshættu og fór í
hjartastopp í 20
sekúndur, en var
hnoðaður aftur í gang
á sjúkrahúsinu. Hann
var fyrst á gjörgæslu
í nokkra daga og var
á sjúkrahúsi í um 6-8
vikur, en svo fór hann
á Grensás og núna
er hann í stífu prógrammi á göngudeild
og tekur ótrúlegum
framförum,“ segir Heiða. „Hann
er með örlítið minni mátt í vinstri
hlið og lamað vinstra raddband.

Allar sveitirnar sem koma fram gefa vinnu sína til að styðja Heiðu og
Elvar. Hún segir að það sé heiður og veiti gífurlegan andlegan stuðning.

Það er ómögulegt að segja hvað
það endist lengi.
Ég er með áfallastreitu eftir
þessa upplifun. Það er ótrúlega
erfitt að ganga í gegnum svona og
þetta er lífsreynsla sem er erfitt að
útskýra,“ segir Heiða. „Það er eins
og það sé eitthvað eftir af áfallinu í
líkamanum mínum. Ég er að kljást
við þetta og það hentar mér rosalega vel að nýta þetta tímabil til að
vinna ein heima á vinnustofunni
minni.“

Lífinu snúið á haus

Heiða segir að næstum allt hafi
breyst eftir heilablóðfall Elvars.
„Það eina sem breyttist ekki er að
fólk þarf enn að borða og það þarf
að fara í búðina og svona hversdagshlutir,“ segir hún. „Allt annað
er einhvern veginn öðruvísi.“
Hún segir að heimurinn virðist
hrárri núna. „Manni líður eins og
maður sé berskjaldaðri. Þegar það
er kalt finnst manni rosa kalt og
ég þarf að taka einn dag í einu og
meta hvað ég ræð við hverju sinni,“
segir Heiða. „Nú er forgangsröðunin öðruvísi og ég má ekki fara
fram úr mér.
Elvar þurfti auðvitað að hætta
að vinna og er bara að vinna í
að læra að ganga án þess að vera
valtur og styrkja sig allan,“ segir

Heiða. „En þá er hann ekki á
fullum launum og um leið og
hann útskrifaðist af sjúkrahúsinu
þurfum við að fara að borga allt
sjálf og hver einasta heimsókn til
sérfræðings kostar mikið.
Það er líka áfall fyrir hann að
vera kippt út af vinnustaðnum
sínum, Þjóðleikhúsinu. Það þarf
bara að koma í ljós hvort hann
getur farið þangað aftur í fullt
starf. Það er margt sem við vitum
ekki núna og ómögulegt að segja
hversu miklum bata hann nær
eða hvað það tekur langan tíma,“
segir Heiða. „En bati Elvars hefur
verið svo hraður að það þykir
ótrúlegt og hlutir geta lagast heilmikið á fyrsta árinu. Þó að það sé
langur vegur fram undan eru allir
sérfræðingarnir sammála um að
þetta byrji svakalega vel.
Það hlýtur að vera erfitt að vera
kippt svona út úr lífinu, en hann
verður bara að halda áfram og sjá
til,“ segir Heiða.

Mikill andlegur stuðningur

Á styrktartónleikunum sem fara
fram í kvöld kemur fram fjölbreyttur hópur listamanna og þar
á meðal sveitir eins og Morðingjarnir, Momentum og Kolrassa
Krókríðandi, sem spila sjaldan.
„Þetta er tækifæri til að sjá
sveitir sem spila sjaldan og líka
sveitir sem spila aldrei á svona litlu

sviði, eins og Skálmöld, Sólstafi
og HAM,“ segir Heiða. „Ég er einn
stærsti aðdáandi HAM í heimi
og get ekki beðið eftir að sjá þá á
svona litlu sviði.
Tónleikarnir eiga auðvitað eftir
að hjálpa okkur fjárhagslega, en
þetta er líka gífurlega mikill andlegur stuðningur og bara rosalegur
heiður að allt þetta frábæra fólk
vilji koma fram og gefa vinnu sína,“
segir Heiða. „Þetta hefði ekki verið
hægt án Stefáns Magnússonar,
sem lét okkur hafa húsnæðið.
Systir hans Elvars átti hugmyndina
og hún og Stefán hafa séð um
skipulagið. Við erum ótrúlega
þakklát fyrir hjálpina sem vinir
og fjölskylda hafa gefið okkur og
það er það sem hefur komið mér í
gegnum síðustu mánuði.
Þeir sem koma fram eru allt
vinir okkar og fólk sem stendur
með okkur. Allir sem voru spurðir
sögðu já við því að spila og síðan
bættust nokkrir við því þeir vildu
vera með, eins og Dr. Gunni,“
segir Heiða. „Tónleikarnir hefjast
á slaginu sjö og eru búnir þegar
HAM lýkur leik, um tvö. Þessir
tónleikar eru eins og gull sem glóir
í myrkrinu og við hlökkum mikið
til.“
Miðar á Samstöðu- og styrktarpartýið fyrir Elvar fást á tix.is.

Jólabækurnar eru komnar til byggða

á sérstöku tilboðsverði

tilboðsverð kr. 2.799

fullt verð kr. 3.999

tilboðsverð kr. 3.390
fullt verð kr. 4.790

tilboðsverð kr. 3.190
fullt verð kr. 4.499

tilboðsverð kr. 2.290

fullt verð kr. 3.299

tilboðsverð kr. 4.899
fullt verð kr. 6.999

tilboðsverð kr. 4.890
fullt verð kr. 6.990

tilboðsverð kr. 4.899
fullt verð kr. 6.999

tilboðsverð kr. 5.290
fullt verð kr. 7.490

tilboðsverð kr. 4.899
fullt verð kr. 6.999

tilboðsverð kr. 5.790
fullt verð kr .8.290

tilboðsverð kr.2.990
fullt verð kr. 4.190

tilboðsverð kr. 2.795
fullt verð kr. 3.995

tilboðsverð gilda til 13. des.
Opið alla daga til kl. 22.00
facebook.com/malogmenning
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Jólaborgir til að heimsækja

Margir Íslendingar fara í aðventuferðir til útlanda fyrir jólin. Upplifa jólastemmingu, borða góðan
mat og skoða fallega hluti. Nokkrar borgir eru sagðar vera sérlega jólalegar á þessum árstíma.
Elín
Albertsdóttir

Fallegt jólatré
í Danmörku,
reyndar ekki í
Tívolíinu sem er
þó einstaklega
gaman að heimsækja.

elin@frettabladid.is

M

eðal þeirra borga sem sérstaklega er mælt með að
heimsækja á aðventunni
og skoða glæsilega jólamarkaði eru
Kraká, London, Zagreb, Vínarborg,
Berlín, Gautaborg, Kaupmannahöfn og New York. Þetta er að sjálfsögðu ekki tæmandi listi. Fallegir
jólamarkaðir eru víða í Evrópu og
sérstaklega í Þýskalandi. En hér
eru nokkrir fallegir.

Gautaborg

Kraká

Kraká í Póllandi er sögð einstaklega falleg borg og á aðventu er
hún einkar fallega skreytt. Í gamla
bænum í borginni er torg, Rynek
Glowny, en þar er opnaður venjulega stór jólamarkaður um miðjan
nóvember. Þá fyllast söluborðin
af ýmiss konar fallegu handverki
og girnilegum matvörum. Þarna
er líka hægt að fá handmálaðar,
gamaldags glerkúlur og fallegar
jólagjafir. Í Kraká er reyndar hagstætt að versla hvort sem leitað er
eftir merkjavöru eða minjagripum.

víða er boðið upp á lifandi tónlist.
Stærsti jólamarkaðurinn er á aðaltorgi borgarinnar þar sem boðið er
upp á ljúffengar veitingar. Borgin
er fallega skreytt og jólamúsikin er
alls staðar í loftinu. Þjóðleikhúsið
er með sérstaka aðventudagskrá
þar sem boðið er upp á jólalög og
aðventudjass á meðan ýmis gallerí
og söfn bjóða upp á sérstakar
aðventusýningar. Verðlag er hagstætt og margar fallegar verslanir í
miðborginni.

London

London er vissulega fallega skreytt
fyrir jólin. Regent Street og Oxford
Street eru fagurlega skreyttar með
jólaljósum og skreytingum. Það
er gaman að ganga meðfram stórverslunum á borð við Selfridges,
Debenhams og John Lewis sem
allar skreyta glugga sína glæsilega. Stærsta jólatré borgarinnar
stendur í Covent Garden en það er
skreytt með 30 þúsund jólaperum.
Umhverfið verður þó enn meira
lýst upp eða með 115 þúsund
ljósaperum. Kveikt var á trénu
þann 12. nóvember. Stærsti jólamarkaðurinn í London er í Hyde
Park, Winter Wonderland, en þar
eru ríflega tvö hundruð smábúðir
auk skautasvellsins. Einnig er
gaman að heimsækja ævintýralegar leikfangaverslanir eins og
Hamley‘s, Disney Store og The
Moomin Shop.

Vínarborg
Það er örugglega ógleymanlegt að koma til Vínarborgar fyrir jólin.

Vínarborg á sér langa sögu þegar
kemur að jólasiðum og -hefðum.
Aðaljólamarkaðurinn var fyrst
settur upp árið 1298. Hann hefur
stækkað og eflst á undanförnum
árum. Reyndar eru 20 jólamarkaðir í borginni. Sá stærsti er
Chistkindmarkt við ráðhúsið.
Jólamarkaðurinn var opnaður
22. nóvember og setur sterkan
jólasvip á bæjarlífið. Verslanir eru
sömuleiðis fallega skreyttar.

Berlín

Zagreb

Zagreb í Króatíu er fallegur staður.
Borgin er orðin að vinsælum ferðamannastað og sérstaklega fyrir
jólin þegar jólamarkaðir opna.
Bærinn er fullur af jólaskrauti og

markaðinn á Potsdamer Platz sem
kallast Winter Welt og býður upp á
alls kyns öðruvísi jólahluti. Þar er
einnig skautasvæði. Markaðnum
svipar til austurríska markaða og
umhverfið minnir á skíðasvæði
við Alpana. Síðan er hægt að kíkja
í verslanir við Kurfürstendamm,
Schloßstraß og Friedrichstraße
sem eru fallega skreyttar eða fara í
Mall of Berlin.

Einn af mörgum frægum jólamörkuðum í Berlín.

Berlín lifnar við um jólin. Í borginni eru meira en 50 jólamarkaðir,
jafnt stórir sem litlir. Það er ótrúleg
stemming að labba um borgina
sem á sér langa hefð í jólamörkuðum. Sá vinsælasti og jafnframt
fallegasti heitir Gendarmenmarkt.
Einnig er vinsælt að heimsækja

Jólastemmingin í Gautaborg er
ákaflega skemmtileg. Allt frá
miðjum nóvember má sjá jólaljós og fallegar skreytingar um
borgina. Jólamarkaðir eru margir
glæsilegir en þar er boðið upp á
ýmiss konar handunninn varning.
Í miðborginni eru átta kílómetrar
lýstir upp með miklum jólaljósum.
Kungsgatan ein og sér hefur 13
þúsund ledperur sem lýsa upp
skammdegið. Gamli bærinn er
með sérstaklega skemmtilega
jólamarkaði þar sem fæst ýmislegt
heimagert. Þessi hluti borgarinnar
er líka frægur fyrir litlar fallegar
vintage búðir.

Kaupmannahöfn

Það er einstakt að koma í Tívolíið
í Kaupmannahöfn fyrir jólin.
Milljón glitrandi ljósaperur lýsa
fallega upp umhvefið og sölubásar
eru skemmtilegir. Þar er hægt að
kaupa fallegar gjafir, brenndar
möndlur og sykurull. Þá er sömuleiðis gaman að koma í Illum á
Strikinu fyrir jólin eða Magasin du
Norð við Kóngsins nýtorg. Stærri
verslanamiðstöðvar eru Fields og
Fisketorvet.

New York

Það er virkilega skemmtilegt
að heimsækja New York fyrir
jólin. Eitt frægasta jólatré í heimi
stendur í Rockefeller Center Plaza.
Þar er hægt að skella sér á skauta
og oft eru jólatónleikar haldnir
þar. Borgin er fallega skreytt og
hægt er að kaupa sérstakar jólaferðir um borgina á aðventunni.
Í slíkum ferðum fá ferðamenn að
heyra gamlar jólasögur. Í Central
Park og Grand Central eru jólamarkaðir sem gaman er að skoða.
Síðan er meiriháttar að skoða stórverslanir eins og Bloomingdales,
Macy‘s, Bergdorf Goodman og
fleiri sem leggja mikið upp úr jólaskreytingum sínum.
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Kynningar: BYKO

BYKO býður verkfæri fyrir
ýmiss konar tækifæri
Kristinn segir BYKO bjóða upp á úrval verkfæra fyrir fagmenn og almenning. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Í BYKO fæst fjölbreytt úrval af gæðaverkfærum fyrir öll verkefni. Hvort sem það eru fagmenn,
föndrarar eða dútlarar og hvert sem verkefnið er, geta allir fundið verkfæri við sitt hæfi. ➛2
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Í Bosch vörulínunni má finna vönduð rafmagnsverkfæri
fyrir fagmanninn.

Rafhlöðuknúin verkfæri eru langvinsælustu græjurnar.

B

YKO hefur lengi lagt áherslu
á gæðaverkfæri frá Bosch
ásamt fjölbreyttu úrvali
annarra verkfæra. „Bláa vörulínan frá Bosch er fyrir fagmenn
en notkunarmöguleikar og ending
miðast við þarfir þeirra. Hún er
hönnuð og þróuð í samvinnu við
fagmenn úr öllum iðngreinum.
Græna línan hentar svo flestum til
margvíslegra nota,“ segir Kristinn
Jónsson svæðisstjóri. „Við höfum
aðgreint á milli bláu línunnar og
grænu línunnar til hagræðingar
fyrir viðskiptavinina. Græna línan
er þeim megin sem almenningur
kemur frekar inn í deildina, en
bláa línan blasir við ef maður
tekur fagmannainnganginn. Þar
erum við líka með gott kaffi fyrir
fagmennina,“ segir Kristinn og
bætir við að það hafi færst í vöxt
að hinn „almenni borgari“ kaupi
dýrari og vandaðri verkfæri þar
sem verðbilið á fagmannagræjum
og leikmannagræjum er alltaf að
verða minna og minna.
Bosch er rótgróið þýskt vörumerki sem hefur verið leiðandi á
heimsmarkaði fyrir rafmagnsverkfæri í fjölda ára. Sögu Bosch má
rekja allt aftur til ársins 1886 en
þá stofnaði Robert Bosch véla- og
rafmagnsverkstæði í nágrenni við
Stuttgart.
Í Bosch vörulínunni má finna
vönduð rafmagnsverkfæri sem
henta afar vel í jólapakka fagmannsins sem og allra annarra.
Þar má til dæmis nefna 12 volta og
18 volta hleðsluborvélar frá Bosch.
„Það eru létt og öflug rafmagnsverkfæri með góðum rafhlöðum
sem flestir fagmenn yrðu ánægðir
með,“ segir Kristinn.

BYKO leggur
áherslu á gæðaverkfæri frá
Bosch.

Útgefandi: Torg ehf

„Í gegnum tíðina hafa leysigeislatæki verið sparigræjur sem hafa
ekki verið auðfáanlegar fyrir
almenning,“ segir Kristinn. „En
verðið lækkar sífellt og þetta eru
að verða tæki sem allir kaupa sér.
Þessir leysigeislar koma í staðinn
fyrir hallamál, ná yfir mun stærri
flöt og eru mun nákvæmari.
Nýjustu leysigeislatækin er til
dæmis hægt að setja á mitt gólf og
láta þau gefa lárétta línu meðfram
öllum fjórum veggjum í herberginu í einu. Svo eru líka komin
leysigeislatæki sem mæla fjarlægðir og eru í rauninni bara stafrænt málband. Þau geta mælt allt
frá nokkrum sentimetrum upp
í nokkur hundruð metra og allt
með millimetra nákvæmni. Þetta
verður sífellt flottara, aðgengilegra og áreiðanlegra.“

Eitthvað fyrir alla

Rafhlöður í öll tæki

BYKO býður einnig upp á mikið
úrval verkfæra frá öðrum framleiðendum sem henta jafnt
almenningi til heimilisnota, handverksfólki, listafólki og fagmönnum, allt eftir þörfum hvers og eins.
Má þar nefna rafmagnsverkfæri
frá Skil, Einhelll, Dremell og Ryobi.
„Auk þess erum við með mikið
úrval alls kyns fylgihluta fyrir þau
rafmagnsverkfæri sem BYKO selur.
Til dæmis sagarblöð, sandpappír,
bora, slípiskífur og margt fleira. Þá
erum við með góðar hirslur fyrir
hvers kyns verkfæri. Til dæmis
rekka fyrir verkfæri og verkfæratöskur af ýmsum gerðum. Sömuleiðis skrúfubox sem henta bæði
fagmönnum og einstaklingum.“
Kristinn segir að langvinsælustu

Miklar framfarir
í leysigeislum

græjurnar séu rafhlöðuknúnnar.
„Batterísgræjur, hvaða nafni
sem þær nefnast eru vinsælustu
gjafirnar fyrir fagmanninn. Það
er þróunin í dag. Allar græjur eru
komnar í rafhlöðuknúna útgáfu
því rafhlöðurnar eru orðnar nógu
öflugar og endingargóðar til að
þessi verkfæri skili sömu afköstum

Ábyrgðarmaður: Jóhanna Helga Viðarsdóttir

eins og gömlu snúrutengdu verkfærin gera. Þótt rafhlöðurnar séu
ekki stærri eða þyngri en áður
endast þær út daginn. Bosch einbeitir sér núna helst að verkfærum
með tveimur gerðum af rafhlöðum,“ segir Kristinn. „Annars vegar
18 volta, sem eru öflug iðnaðarmanna- verkfæri, og svo 12 volta,

sem eru svona léttari og ódýrari
útgáfur, en samt líka fyrir fagmenn.
Þau eru helmingi léttari en 18 volta
græjur og gefa kannski ekki sama
kraft, en henta mun betur í léttari
verkum, því þau eru nettari og
þægilegri í notkun. Svo er hægt að
nota sömu rafhlöðurnar fyrir öll
tæki sem hafa sama kraft.“

Sölumaður auglýsinga: Jóhann Waage, johannwaage@frettabladid.is, s. 550 5656,

BYKO selur einnig föndurfræsara
frá Dremel sem er þekkt merki
meðal föndrara. Fræsarinn er
toppurinn í föndurverkfærum
að sögn Kristins og hentar mjög
vel til að gera ýmsa smáhluti.
„Það er líka gríðarlegt úrval af
aukahlutum í boði fyrir hann, svo
það er hægt að nýta hann í ýmiss
konar vinnu. Auk þess seljum við
margar gerðir af hágæða handverkfærum. Við seljum allt frá
ódýrum og einföldum verkfærum
yfir í vönduð, f lókin og dýr verkfæri, það fer bara eftir því hvað
menn eru að gera hvað hentar.
Við erum með margar nýjungar
í nettum skrúfvélum bæði fyrir
fagmenn og áhugafólk, límbyssur,
mælitæki, hitamælitæki og svo
framvegis. Við viljum að hver sem
er geti komið og fengið það sem
vantar hjá okkur,“ segir Kristinn.
Í BYKO fæst einnig mikið úrval
af öryggisbúnaði og hlífðarfatnaði. Má þar nefna fallvarnir,
hlífðargrímur, heyrnarhlífar,
öryggisskó, hanska og alls konar
öryggistengdar vörur. „Hér er
mjög f lott fatadeild. Við seljum
föt sem ég hef heyrt iðnaðarmenn
kalla Rollsinn í vinnufatnaði.
Framleiðandinn heitir Snickers
og býr til f lott, vönduð og töff
vinnuföt sem margir iðnaðarmenn eru hrifnir af. Þessi deild
er alltaf að vaxa, enda er stöðug
eftirspurn eftir vinnufatnaði
og við erum með allar gerðir
af vinnufötum sem fólk gæti
vantað.“
Veffang: frettabladid.is
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Borvél

með 2 stk. 2,0Ah rafhl.,
hleðslut. og tösku.

31.900 kr.
Áður 39.990 kr.

ÁD

F
Ö
J
G
Í JÓLA

Hitajakki

Gengur fyrir M12
rafhlöðum ending
er allt að 8 klst
á 2.0Ah rafhlöðu.

26.900 kr.
Áður 31.900 kr.

Bitasett
40 stk.

7.490 kr.
Áður 9.990 kr.

Kastari

600 lm hleðsluljós
m/bluetooth hátalara.

Verkfærasett

Borvél

með 2 stk. 2,0Ah rafhl.,
hleðslut. og tösku.

14.900 kr.

Áður 20.900 kr.

Áður 18.900 kr.

29.900 kr.
Áður 38.900 kr.

172 stk 1/4” og 1/2”.

Áður 34.900 kr.

m/framljósi 250 lm
og toppljósi 120 lm

100stk 1/4” og 1/2”

Verkfærasett

27.900 kr.

11.900 kr.

Fjarlægðarmælir

18.900 kr.
Áður 22.900 kr.

Topplyklasett

Fjölnotavél

Check Plus

3 stk sagarblöð
auk platta fyrir
sandpappír fylgja.

12.900 kr.
Áður 17.990 kr.

12.690 kr.

Laser

Áður 14.900 kr.

Saturn 2
Rautt

GearKlamp sett
2 stk. þvingur
og vasahnífur

19.900 kr.

10.900 kr.

Skrúfjárnasett

Áður 27.900 kr.

Einangrað

Bitaskrúfjárn

Áður 11.590 kr.

8.490 kr.

9.900 kr.

Áður 12.900 kr.

7 bitar

Áður 9.990 kr.

Rörtöng

Quick Adjust

9.900 kr.
Áður 11.900 kr.

Laser

Pluto 1.2
Grænt/Rautt

39.900 kr.
Áður 48.900 kr.

SECURE React

Heyrnahlífar m/útvarpi
og umhverfis míkrafónum
á báðum eyrum.

SECURE Relax
Heyrnahlífar m/útvarpi.
Auðvelt að tengja við síma
og stillainn stöðvar.

10.900 kr.
Áður 15.900 kr.

Auðvelt að tengja við síma
og stillainn stöðvar.

14.900 kr.
Áður 22.900 kr.

Skrúfjárnasett
14 stk

9.900 kr.
Áður 14.290 kr.
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Ef einhver verðskuldar nudd þá er það iðnaðarfólk.

Það er alltaf gott að byrja daginn á staðgóðum morgunverði, sérstaklega í líkamlega krefjandi vinnu.

Það er um að gera og jafnast fátt við að slaka á yfir
sígildri jólamynd eftir annasaman desemberdag.

Jóladekur fyrir
iðnaðarfólk

Iðnaðarstörf eru afar líkamleg og vinnudagarnir
geta reynst langir. Það er því fátt jafn kærkomið
fyrir duglegt iðnaðarfólk eins og almennilegt dekur.

I

ðnaðarvinna krefst oft óheppilegrar líkamsbeitingar og því
kemur kannski ekki á óvart að
iðnaðarfólk þjáist oft af ýmsum
stoðkerfisvandamálum. Þá er
vinnuumhverfið oft hættulegt og
getur verið mikill streituvaldur. Í
aðdraganda jólanna er því tilvalið
að gera vel við sinn iðnaðarmann
eða -konu. Hérna eru nokkrar hugmyndir að dekurdegi fyrir þreytt
iðnaðarfólk.

Jólagjafahugmyndir
Rennibekkur fyrir tré
D460FXL

74.000 kr.-

BetaBox verkfæraskápur - 218 hlutir

135.155 kr.-

Beta vinnuskór
7214FN

Útskurðarverkfæri
SCH6TLG

Beta skrúfjárnasett
1263/D8

9.500 kr.-

7.900 kr.-

3.990 kr.-

1 Útbúðu veglegan morgunmat
og lagaðu kaffi fyrir viðkomandi. Föstur af ýmsu tagi njóta
sífellt meiri vinsælda en fyrir
flest fólk í líkamlega krefjandi
vinnu er ekki í boði að sleppa
því að borða fyrir langan vinnudag. Ekki er verra ef hægt er að
taka afganga með í nesti svo
hægt sé að grípa í snarl með
kaffinu.

Það er fátt jafn slakandi og heitt
bað eftir langan vinnudag.

á huggulega tónlist og útbúa
léttar veitingar sem viðkomandi
getur notið, eins og til dæmis
konfekt ásamt tebolla, vínglasi
eða ísköldum jólabjór. Þá er
jafnvel hægt að fara saman í
bað, bjóði baðkarið upp á það.

2 Þá er ráð að lauma súkkulaði eða öðru góðgæti með
í nestisboxið og fylla jafnvel
kaffibrúsann
af sjóðheitu
og ilmandi
kaffi.
3 Sendu viðkomandi
hjartnæm
skilaboð yfir daginn. Flestum
þykir afar vænt um að fá hlýjar
kveðjur á annasömum vinnudegi og á það ekki síst við um
iðnaðarmenn og konur.

Rafmagnshjól 15 m
EKR15M

Slönguhjól fyrir loft
LSR15M

Holzmann hleðsluborvél
AKS45IND

Beta vinnugalli
7865E

15.900 kr.-

16.900 kr.-

23.500 kr.-

9.900 kr.-

4 Taktu vel á móti viðkomandi
eftir langan vinnudag, til dæmis
með faðmlagi. Það er fátt jafn
notalegt og að fá ástríkar móttökur við heimkomu.
5 Þá er gott að taka aðeins til svo
að viðkomandi komi heim og
geti strax slakað á. Það getur
verið lýjandi að koma þreytt/
ur heim og þurfa að fara beint í
uppvask eða þvottinn.

Iðnvélar ehf | Smiðjuvegi 44-46 | 200 Kópavogur | s: 414-2700 | sala@idnvelar.is | www.idnvelar.is
Verðin gilda til 31. desember 2019 á meðan að birgðir endast.
Öll verð eru í íslenskum krónum með vsk. og birtast með fyrirvara um innsláttar- og prentvillur.

6 Ef þú átt baðkar þá er nauðsynlegt að láta renna í bað
og kveikja á kertaljósum. Til
þess að gera baðferðina enn
ánægjulegri þá er hægt að setja

Það er afskaplega gott að koma
heim og fá að borða sinn uppáhaldsmat eftir langan vinnudag.

7 Eldaðu uppáhaldsmat þinnar
fagmanneskju. Þetta er kjörið
að gera á meðan viðkomandi
slakar á með léttum veitingum,
hvort sem það er í baðkarinu
eða sófanum.
8 Komið ykkur vel fyrir í sófanum,
í þægilegum fötum, með smákökur og jólabjór eða te, og
horfið saman á sígilda jólamynd.
9 Það er undantekningarlaust
ánægjulegt og vel þegið að fá
gott nudd og þá sérstaklega ef
þú ert í líkamlegri vinnu. Það
þarf ekki að vera nudd frá toppi
til táar, þó að það sé sannarlega
ekki verra. Höfuð- eða fótanudd
fellur alltaf í kramið og er fullkominn endir á löngum degi.

VERKFÆRI SEM HÆGT ER AÐ TREYSTA Á !

HÖRÐU PAKKARNIR FÁST Í SINDRA
TOPPLYKLASETT 28 HLUTA 1/2”

TOPPLYKLASETT 51 HLUTA 1/4”

Toppar: 8 - 32mm
Sterk plasttaska.

Toppar: 4 - 14mm,
Framlenging sveigjanleg 6”
Framlenging: 2” & 4”

vnr IBTGCAI2802

vnr IBTGCAI5102

9.104

m/vsk

Fullt verð 12.139

6.686

m/vsk

Fullt verð 8.914

VERKFÆRASETT 96 HLUTA 1/4” & 1/2”

VERKFÆRASETT 130 HLUTA 1/4”, 3/8” & 1/2”

Toppar 4 - 32mm, E-toppar E4 - E20
Sexkant bitar 2 - 12mm
Torx bitar T8 - T50
Framlengingar, 3”, 5 og 10”
Fastir lykklar 8 - 19mm o.fl.

Toppar: 4 - 32mm
Toppar: djúpir: 8 - 17mm
Toppar: 5/32” - 1.1/4”
E toppar E4 - E20
Framlengingar 2”, 3”, 5”, 6” og 10”
Fastir lyklar: 8 - 22mm

vnr IBTGCAI9601

vnr IBTGCAI130B

23.128

m/vsk

Fullt verð 30.838

23.762

m/vsk

Fullt verð 31.982

VERKFÆRASETT 150 HLUTA 1/4” & 1/2”

VERKFÆRASETT 216 HLUTA 1/4”, 3/8” OG 1/2”

Toppar: 4 - 32mm
Toppar djúpir: 6 - 22mm
E- Toppar: E4 - E20
Framlengingar: 2”, 4”, 5” og 10”
Kertatoppar 16 og 21mm
Fastirlyklar: 6 - 24mm

Toppar: 4 - 32mm
Toppar djúpir: 4 - 22mm
E-toppar: E4 - E24
Framlengingar 2”, 4”, 5”, 6” og 10”
Fastir lyklar: 8 - 22mm

vnr 94DCF620D2K

vnr IBTGCAI216R

35.912

m/vsk

Fullt verð 47.883

30.921

m/vsk

Fullt verð 41.228

SKRÚFJÁRNASETT 8 STK

VERKFÆRASKÁPUR 283 VERKFÆRI

Skrúfjárnasett 8 stk
Raufjárn: 3.5X100, 4X100, 5.5X100,
6.5X150, 8X175
Phillips: PH0X60, PH1X80, PH2X100

Fastir lyklar, opnir lyklar, pípulyklar
og sexkantasett. Toppalyklar á lið,
skralllyklar Höggskrúfjárn,
öfuguggasett, toppar fyrir
pinbolta 1/4” topplyklasett með
djúpum toppum og sexkantasetti.

vnr IBTGAAE0807

vnr IBTGT-38303

3.125

m/vsk

Fullt verð 4.287

239.900
Fullt verð 291.580

www.sindri.is / sími 575 0000
Viðarhöfða 6 - Reykjavík I Skútuvogi 1 - Reykjavík I Bæjarhrauni 12 - Hafnarfjörður | Bolafæti 1 - Reykjanesbæ
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Viðbætur við verkfærabeltið
Það getur oft verið erfitt að finna skemmtilega og gagnlega jólagjöf handa ástvinum sínum, en
hér er nokkrar hugmyndir að jólagjöfum sem geta verið stórgóð viðbót við verkfærabeltið.
Oddur Freyr
Þorsteinsson

oddurfreyr@frettabladid.is

F

yrir þau sem ekki þekkja til
getur verið erfitt að átta sig á
þörfum fagmanna sem starfa
á vinnsvæðum, en þau bjóða upp á
ýmsar áskoranir, svo það eru til alls
kyns tól sem geta auðveldað lífið.

Það er lengi
hægt að bæta
góðum tólum á
verkfærabeltið.

ef fólk er í mjög líkamlegri vinnu.
Auk þess getur verið óþægilegt að
þurfa að grafa upp snjallsímann
þegar maður er önnum kafinn og
þá er gott að geta notað snjallúrið
fyrir ýmsar einfaldar aðgerðir.

GETTY

Fjarlægðarlaser

NORDICPHOTOS/

Hitabrúsi

Þetta þarf ekki að vera dýr gjöf en
getur komið í afskaplega góðar
þarfir. Góður hitabrúsi gerir
manni kleift að kippa með sér
uppáhellingu í vinnuna sem helst
heit yfir daginn. Á sumrin getur
svo sami brúsi haldið vatni köldu.

Heyrnarhlífar með
bluetooth og útvarpi

Á vinnusvæðum er oft nauðsynlegt
að nota heyrnarhlífar en það er misjafnt hvers góð heyrnartól starfsmenn á ólíkum vinnustöðum fá.
Fyrir fagmenn sem vilja hlusta
á tónlist eða hlaðvarsþætti í
vinnunni er hægt að fá heyrnarhlífar með bluetooth sem tengjast
símanum svo hægt sé að stjórna
dagskránni sjálfur. Svo er hægt að
kveikja á innbyggðu útvarpstæki
til að ná fréttunum.

Rafmagnsnestisbox

Fólk sem starfar í byggingariðnaði
hefur oft takmarkað aðgengi að
góðum mat og endar oft með því
að borða alls kyns mishollan
skyndibita. Það getur líka verið
erfitt að fá heitan mat öðruvísi,
því yfirleitt eru örbylgjuofnar
eða aðrar græjur til að elda ekki
aðgengilegar. Það tekur á að
hamast allan daginn og það veitir
ekki af næringarríkum heitum
mat í hádeginu og þá er frábært að
geta verið með nestisbox sem hitar
matinn fyrir mann.

Hleðslutæki fyrir rafhlöður
Það þarf alltaf rafhlöður, hvort

Þetta tæki getur komið að mjög
góðum notum og auðveldað allar
fjarlægðarmælingar verulega. Mismunandi útgáfur bjóða líka upp
á alls kyns möguleika til að sinna
flóknari mælingum.

sem það er verið að sinna framkvæmdum heima við eða vinna á
vinnusvæði.
Það er glatað að skortur á rafhlöðum hamli vinnu, svo það er
sniðugt að eiga hleðslutæki fyrir
endurhlaðanlegar rafhlöður svo
þær séu alltaf til taks.

Vasaljós

Grundvallartæki sem allir þurfa að
hafa á verkfærabeltinu. Það þarf oft
að sinna verkefnum á illa lýstum
stöðum og ef fólk er að vinna úti í
skammdeginu getur jafnvel verið
gott að vera með ljós á hjálminum.
Svo getur oft verið þægilegt að eiga

vasaljós heima við, ef ekki er þörf
fyrir það í vinnunni.

Snjallúr

Margir hafa gaman af því að
fylgjast með líkamlegu ástandi
sínu með snjallúrum og það getur
verið sérlega gagnlegt og áhugavert

Öflugt símahulstur

Í líkamlegri vinnu getur stundum
verið slæmt að vera með viðkvæman snjallsíma í vasanum. Öflugt
símahulstur eða hlíf getur skipt
sköpum og bjargað skjánum frá því
að brotna. Það er miklu ódýrara að
kaupa hlíf en nýjan síma.

ÞAR SEM DEWALT ER
*Verð með vsk

Tilboð gilda til 31/12 2019 eða á meðan birgðir endast.

Borvél og Hersluvél 18v
Tvær 5AH rafhlöður og
hleðslutæki
69.900 kr.Verð áður 84.693 kr.-

Hersluvél 18v Xr 1/4”
stök Í Tstak tösku
28.900 Kr.-

Hersluvél 18v Xr 1/2”
950nm, Stök
49.800 Kr.-

Laser 2-línu
Grænn 3xaa
33.000 Kr.-

Verð áður 38.157 Kr.-

Verð áður 59.760 Kr.-

Hersluvél 18v Xr 1/2”
440nm, Stök
39.900 Kr.Verð áður 48.900 Kr.-

Laser 3-línu
3×360 Gráðu
Rauður
60.100 Kr.-

Verð áður 69.863 Kr.-

Verð áður 34.900 Kr.-

Taska Tstak Djúp
8.200 Kr.-

Ryksuga M-class
38 Lítra 1400w
85.900 Kr.-

TILBOÐ
Höggborvél 18v Sds+
32.900 Kr.-

Verð áður 9.790 Kr.-

Verð áður 99.600 Kr.-

Verð áður 38.452 Kr.-

Slípirokkur 18v XR
Stakur
32.130 Kr.-

Multi Sög 18v Xr
Stök
26.900 Kr.Verð áður 31.670 Kr.-

Verð áður 37.800 Kr.-

Tools.is - Gagnheiði 55 - 800 Selfoss

Hjólsög 54v
Flexvolt High
Torque
58.450 Kr.Verð áður 69.950 Kr.-

Sími: 442-4040

Fagmannaverslun

Jólagjöf
fagmannsins
er fundin

Þú færð vinsælu vörumerkin í
Fagmannaverslun Húsasmiðjunnar
Skoðaðu úrvalið á husa.is
Fagmannaverslun
Húsasmiðjunnar,
Kjalarvogi 12-14

Opnum kl. 7:30 alla virka daga
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Að byggja piparkökuhús
Þ
að þarf góða fagmenn til að
byggja fallegt piparkökuhús
fyrir jólin. Ef vandað er til
verka getur húsið orðið að glæsi
verki og smiðunum til mikillar
sóma. Margir halda að það sé erfitt
að gera svona hús en það þarf ekki
að vera það. Skreytingarnar eru
skemmtilegar og umfram allt að
láta hugmyndflugið ráða. Vissu
lega getur maður skreytt húsið
með margs konar litum eða haft
það einfaldara í útliti.

Deigið fyrir piparkökuhúsið
þarf að vera bragðgott því það er
jú spennandi að borða það. Ekki
hafa það of þurrt. Það þarf þó að
vera örlítið þéttara en í venjulegar
piparkökur. Það þarf líka að vera
gott að sníða það eftir stærð og
útliti. Síðan þarf bræddan sykur til
að líma það saman.
Fletjið deigið í sirka tveggja
millimetra þykkt. Deigið á að
vera jafnt svo ekki spara hveitið
á borðið á meðan unnið er með

það. Ágætt ráð er að fletja það út á
bökunarpappír. Það ætti að vera
auðvelt að finna snið fyrir húsið
á netinu, prenta út og móta síðan.
Setjið húsið saman varlega því
sykurinn er mjög heitur.
Ef þú vilt skreyta húsið með
gluggum er sniðugt að nota matar
límsblað til að setja í gluggana.
Þegar búið er að skreyta húsið er
sniðugt að dreifa flórsykri yfir
það. Þá er eins og snjór sé nýfallinn
á þakið.

Glæsileg piparkökuhús sem gerð
eru af meistarans höndum.

Margir vilja taka baðherbergið í
gegn en kvíða fyrir öllu raskinu.

Kvíða fyrir
reikningnum

M

argir setja sér áramótaheit
um að gera nú eitthvað
með viti heima hjá sér,
til dæmis mála, skipta út eldhúsi,
baði eða hvað það er sem þarfnast
lagfæringar. Í sænskri könnun
kom fram að 79% þeirra sem
svöruðu ætluðu að endurgera eitt
hvað á heimilinu á komandi ári.
Sumir ætluðu að breyta í garðinum
á meðan aðrir ætluðu að endur
nýja húsgögn. Margir sögðust ætla
að mála íbúðina.
Þá kom í ljós að margir kvíða því
mikið að taka baðherbergi í gegn,
það þótti þeim frekar erfið aðgerð.
Svíar hafa varla jafnfínar sund
laugar og við hér á Íslandi sem
bjarga miklu þegar baðherbergi er
tekið í gegn. Einnig þótti mörgum
þakviðgerðir kvíðvænlegar eða
að skipta út dreni. Þá voru þeir
margir sem voru hræddir um að
endurbæturnar yrði dýrari en þeir
reiknuðu með.
Oftast er best að fá fagmenn í
mörg þessara verka og fá verð
tilboð í verkið áður en hafist er
handa. Jafnvel frá fleiri aðilum en
einum.

vinnuljósin fást í Fossberg

Allir ættu að hugsa
vel um verkfærin sín.

Góð ráð fyrir
verkfærin

Þ

eir sem temja sér að hafa
verkfærageymsluna í röð og
reglu eiga mun ánægjulegri,
markvissari og árangursríkari
vinnu fyrir höndum. Hér eru góð
ráð til að skipuleggja verkfæra
lagerinn.
l Byrjaðu á því að safna öllum
verkfærum, skrúfum, tækjum
og tólum á auðan flöt á gólfinu.
Það getur verið gott að breiða
dúk eða teppi undir til að
forðast rispur og að óhreinindi
dreifist um allt.
l Hentu öllu sem er ónýtt og úr sér
gengið.
l Þurrkaðu af því sem þú ætlar að
eiga.
l Þvoðu verkfærakassann eða
hirslurnar þar sem verkfærin
eru geymd.
l Vendu þig á að þurrka af verk
færunum eftir notkun og settu
þau á sinn stað.

www.fossberg.is ▪ Dugguvogur 6 ▪ Sími 5757 600

VERZLANIR OKKAR Í REYKJAVÍK: FARMERS & FRIENDS

Laugavegur 37

WWW.FARMERSMARKET.IS

Hólmaslóð 2 / Grandi
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Verðlaunakökur á jólaborðið
Smákökusamkeppni Kornax hefur verið haldin undanfarin ár. Áhugabakarar keppa um bestu
jólasmákökuna sem inniheldur Kornax hveiti og vörur frá Nóa Síríusi og hljóta glæsileg verðlaun.
Elín
Albertsdóttir

elin@frettabladid.is

D

regið hefur verið úr
innsendum kökum og
eftirtaldar smákökur hlutu
fyrstu þrjú sætin. Væri ekki frábært að prófa verðlaunauppskrift
fyrir jólin?

1. sæti.
Guðný Jónsdóttir

Mæru-lyst
150 g lint smjör
100 g dökkur púðursykur
100 g hrásykur
1 egg
200 g Kornax hveiti
1 tsk. vínsteins lyftiduft
1 tsk. matarsódi
1 tsk. vanilludropar
2 tsk. gróft malað hafsalt
rifinn börkur af einni appelsínu
150 g Síríus karamellukurl.

Mæru-lyst hlaut fyrsta sætið. Guðný Jónsdóttir á heiðurinn af þeim.

Kókoskransar
með ástaraldinfyllingu hlutu
annað sætið
en það var
Hildur Margrét
Ægisdóttir sem
bakaði.

Hrærið smjör, púðursykur og hrásykur vel saman.
Bætið við eggi, appelsínuberki
og vanilludropum og hrærið vel.
Sigtið saman hveiti, vínsteins
lyftiduft og matarsóda og bætið
við ásamt karamellukurli og hafsalti og hrærið varlega saman við.
Setjið á bökunarplötu með
lítilli teskeið, kökurnar renna
dálítið út. Bakið við 180°C í 7-10
mín.

2. sæti.
Hildur Margrét Ægisdóttir

Skraut ofan á:
Hvítir súkkulaðidropar
Síríus karamellukurl

Kókoskransar með
ástaraldinfyllingu

Bræðið súkkulaðidropana í
vatnsbaði og setjið yfir kökurnar.
Stráið karamellukurli yfir.

Kókossmákökur:
100 g Kornax hveiti
100 g kókosmjöl

Sigurvegarinn Guðný með verðlaunagripi.

Glæsilegt úrval
af leðurtöskum í öllum
stærðum og gerðum
Tilvalið í
jólapakkann!
Kr. 14.900

Kr. 27.500

Bumbag, margar gerðir
verð frá kr. 6.900-14.900

Fallegir leðurhanskar og lúffur

75 g sykur
100 g lint smjör
½ egg
Blandið þurrefnum saman og
hrærið. Bætið smjöri og eggi út í
og látið hnoðast aðeins í hrærivélinni. Nú þarf að hafa allar
kökurnar með eins lögun, ég
notaði botninn á non-stick muffins-formum í bakka. Fletjið þær
snyrtilega út í botninn, ca 10 g af
deigi í hvert form. Fyrir helminginn þarf svo að skera út miðjuna
– ég notaði ca 1,5 cm í þvermál, vel
hreinsað tússpennalok.
Bakið kökurnar við 180°C í um
3 mínútur eða þar til brúnirnar
eru farnar að dekkjast. Þær eiga
svo að losna auðveldlega úr formunum ef slegið er létt á botninn.
Kælið í ísskáp.
Ástaraldin fylling:
Aldinkjöt með fræjum úr 3-4
ástaraldinum
½ msk. sítrónusafi
1 tsk. smjör
2 egg
2,5 dl sykur
Setjið öll hráefnin saman í skál,
hrærið létt og setjið skálina yfir
sjóðandi vatn, látið malla á lágum
til meðalhita meðan smákökurnar eru útbúnar. Hrærið í við og
við. Blandan á að þykkna töluvert.
Látið kólna í ísskáp.
Skreyting:
150 g hvítir súkkulaðidropar frá
Nóa Síríus
smá kókosmjöl

Kr. 8.900

Kr. 9.500

Kr. 6.500

Kr. 9.900

www.ungfruingoda.is

Hallveigarstíg 10a, • 101 Reykjavík • s. 551 2112

Bræðið súkkulaðið í skál yfir
heitu vatni. Dýfið sléttu hliðinni
á kókoskökunni með útskornu
miðjunni í súkkulaðið og dreifið
örlitlu kókosmjöli yfir. Kælið í
ísskáp. Smyrjið hrjúfu hliðina á
heilu kókoskökunni með þykku
lagi af ástaraldinfyllingunni. Búið
svo til samloku sbr. mynd hér á
síðunni.

Pistasíudraumur með mjúkkri
mandarínu- og
karamellufyllingu hlutu
þriðja sætið.
Það eru þau
Karen Lind
Hilmarsdóttir
og Snorri Viktor
Gylfason sem
eiga heiðurinn
af þessum
kökum.

3. sæti.
Karen Lind Hilmarsdóttir og
Snorri Viktor Gylfason

Pistasíudraumur
250 g smjör við stofuhita
250 g sykur
325 g Kornax hveiti
1 egg
150 g muldar pistasíur
Þeytið smjör og sykur saman þar til
er létt og ljóst.
Bætið við egginu og þeytið þar til
allt er vel blandað saman
Bætið hveitinu hægt og rólega
saman við.
Látið loks pistasíur útí og
blandið vel saman.
Bakið litlar smákökur við 200°C
í 7-9 mín.
Mandarínujello:
100 g mandarínusafi
20 g sykur
1 ½ matarlímsblað
2 tsk. sítrónusafi
börkur af einni mandarínu
Leggið matarlímið í kalt vatnsbað
og leyfið því að standa í 5 mín.
Sjóðið saman mandarínusafa,

sykur, sítrónusafa og sítrónubörk.
Þegar það er búið að sjóða í
eina mínútu, kreistið vatnið úr
matarlíminu og hrærið saman við
blönduna.
Hellið blöndunni yfir bakka,
með jöfnu þunnu lagi og kælið.
Skerið út þá stærð og gerð sem
óskað er eftir að fá á smákökurnar.
Karamellufylling:
75 g karamellukurl frá Nóa Síríus
75 g Rjómasúkkulaðidropar frá
Nóa Síríus
40 g rjómi
Bræðið karamellukurlið og rjómasúkkulaðið saman yfir heitu vatnsbaði, bætið svo við rjómanum og
blandið vel saman. Kælið í 10-15
mínútur áður en þið mótið fyllinguna.

Dómnefnd

n Albert Eiríksson, matarbloggari
og lífsnautnaséntilmaður
n Helga Beck, markaðsstjóri hjá
Nóa Síríus
n Sylvía Haukdal, kökugerðarmeistari
n Carola Ida Köhler, fulltrúi Kornax
og sigurvegari frá því í fyrra

Pálmi
Gunnarsson
Y F I R F A N N H V Í TA J Ö R Ð
JÓLATÓNLEIKAR Í HÖRPU
13. D E S E M B E R

tix.is/palmi

Smáauglýsingar
8 SMÁAUGLÝSINGAR

HRÍSRIMI 31
112 Reykjavík

550 5055
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Afgreiðsla smáauglýsinga og sími
er opinn alla virka daga frá 9-16
Netfang: smaar@frettabladid.is

Neðri sérhæð
með bílskúr í
Grafarvogi.

Þjónusta

Snjómokstur

• Falleg neðri sérhæð,

innst í botnlanga
• Sér inngangur, stórt

og bjart alrými

S
O P IÐ H Ú
7. des.

Laugardaginn :30
kl 13:00 - 13

• Tvö fín herbergi, baðherb
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 á
laugardögum í desember 10-16.

og sér þvottahús
• Innangengt er í góðan

bílskúr, (mögul á 3. svefnh)
• Opið og rólegt umhverfi,

fallegt útsýni

Heilsa

• Laust fljótlega

Nánari upplýsingar veitir:

Verð:

55,4 millj.

Atli S. Sigvarðsson lögg. fasteignasali
atli@miklaborg.is sími: 899 1178

Nudd
569 7000 · Lágmúla 4 · miklaborg.is

Hreingerningar

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

VY-ÞRIF EHF.

Öll almenn þrif, fyrir heimili,
húsfélög, fyrirtæki ofl. Gerum
verðtilboð. S. 512 4010 www.vy.is

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

Húsaviðhald
Tek að mér allt alm. viðhald
húsa, s.s. málun, múrun, flísa- &
parketlagnir og trésmíði. S. 616
1569

Keypt
Selt

TANTRA NUDD

Ekta vígsla í leyndardóma Tantra
með Tantra nuddi. Einstæð upplifun
fyrir pör, konur og karla. S. 698 8301
www.tantratemple.is
Nuddstofan, opið frá 10-19. Einnig
um helgar S. 832 8863.

Húsnæði

Húsnæði í boði
TIL LEIGU.

Góð 3ja herbergja íbúð á jarðhæð
í einbýlishúsi í Grafarholti
með sérinngangi . Tvö
svefnherbergi, stofa, eldhús,
baðhebergi með sturtu
sér þvottaaðstaða og geymsla.
Aðgangur að sér verönd um
gönguhurð svefnherbergis.
Tvö bílastæði. Engin húsdýr
leyfileg og aðeins reyklausir
leigjendur koma til greina.
Er laus snemma í janúar.
Tilboð óskast, sendist á
k.j.gislason@gmail.com
Til leigu í Garðabæ einstaklingsíbúð
með sér inngangi,reyklaust og
rólegt. Upplýsingar í síma: 892-8825.

Geymsluhúsnæði

Til sölu

GEYMSLUR.IS
SÍMI 555-3464

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

WWW.GEYMSLAEITT.IS

Sérgeymslur á mjög góðum
verðum. Frá 2-17 m2. S: 564-6500

Atvinna
Kassagítarar í úrvali Gítarinn
ehf Kassagítarar á tilboði
Rafmagnsgítarar á tilboði Stórhöfða
27 s 552 2125 www.gitarinn.is
gitarinn@gitarinn.is

Save the Children á Íslandi

Best geymda leyndarmál Kópavogs
SÍMI 554 2166 • HAMRABORG 11 • 200 KÓPAVOGUR

Atvinna í boði
VÉLVIRKI EÐA VANUR MAÐUR
ÓSKAST

Álheimar óskar eftir að ráða
vélvirkja, bifvélavirkja eða vanan
mann í málmsmíði / vélavinnu.
Fjölbreytt framtíðarstarf, góð
vinnuaðstaða. Uppl. í s. 869 1122,
efnir@efnir.is www.alheimar.is

LISTVINAFÉLAG HALLGRÍMSKIRKJU 38.STARFSÁR

JÓLATÓNLISTARHÁTÍÐ HALLGRÍMSKIRKJU 2019

eftir HÄNDEL

LAUGARDAGINN 7. DES. KL. 18
SUNNUDAGINN 8. DES. KL. 16

Hrífandi og hátíðleg jólastemmning
í fagurlega skreyttri kirkjunni!
Hörður Áskelsson

Tuomo Suni

Mótettukórinn, Alþjóðlega barokksveitin í Hallgrímskirkju og úrvalslið
einsöngvara flytja Messías eftir Georg Friedrich Händel undir stjórn
Harðar Áskelssonar á aðventu í ár. Messías er eitt háleitasta og fegursta
verk tónlistarsögunnar. Flutningur á Messíasi er hátíðarviðburður sem
enginn tónlistarunnandi má láta fram hjá sér fara.
Flytjendur:
Mótettukór Hallgrímskirkju
Alþjóðlega barokksveitin
í Hallgrímskirkju
Stjórnandi :
Hörður Áskelsson

Herdís Anna
Jónasdóttir

David Erler

Konsertmeistari:
Tuomo Suni
Alþjóðlega barokksveitin í Hallgrímskirkju
Einsöngvarar:
Herdís Anna Jónasdóttir sópran
David Erler kontratenór
Martin Vanberg tenór
Jóhann Kristinsson bassi

Miðasala í Hallgrímskirkju og á midi.is
Tickets available in Hallgrimskirkja and at midi.is

Martin Vanberg

Jóhann Kristinsson

www.listvinafelag.is - www.motettukor.is

TÍMAMÓT
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FÖSTUDAGUR

Ástkær faðir okkar,
tengdafaðir, afi og langafi,

Jón Helgason

Holtsgötu 21, Reykjavík
lést á hjúkrunarheimilinu Eir sunnudaginn 1. desember. Útför hans fer fram
frá Neskirkju, 19. desember klukkan 13.
Guðmundur Jónsson Rannveig Egilsdóttir
Kristín Jónsdóttir
Ragnar Smári Ingvarsson
Ægir Thorberg Jónsson
barnabörn og barnabarnabörn

Ástkær systir mín og frænka okkar,

Nanna Þórhallsdóttir
Langholtsvegi 187

lést 2. desember á hjúkrunarheimilinu
Skógarbæ. Útför hennar fer fram frá
Fossvogskirkju, mánudaginn
9. desember kl. 15.
Hulda Þórhallsdóttir og systkinabörn.

Ástkær eiginmaður, faðir,
stjúpfaðir, tengdafaðir og afi

Eyþór Ólafsson

frá Skeiðflöt í Mýrdal
lést á dvalar- og hjúkrunarheimilinu
Hjallatúni í Vík, þriðjudaginn
3. desember síðastliðinn. Útför auglýst síðar
Sæunn Sigurlaugsdóttir
Sigurlaug Guðmundsdóttir
Sigurður Ó. Eyþórsson
Svafa K. Pétursdóttir
Halldór Ingi Eyþórsson
Reynir Örn Eyþórsson
Sigurlaug Helgadóttir
Guðmundur Helgason
Jón Þór Helgason
og barnabörn.

Ástkær móðir mín,

Hólmfríður Finnbogadóttir
frá Lágafelli, Austur-Landeyjum,

lést fimmtudaginn 28. nóvember á
Hjúkrunarheimili Sólvangs, Hafnarfirði.
Jarðarförin hefur farið fram í kyrrþey að
ósk hinnar látnu.
Særún Arsenault Esjarsson og fjölskylda.

Hjartans þakkir til allra sem sýndu
okkur samúð, hlýju og stuðning vegna
andláts og útfarar elsku eiginmanns
míns, föður okkar, tengdaföður
og besta afa,

Magnúsar Guðbjartssonar,
Hafnarfirði.

Sigurborg Róbertsdóttir
Anna Magnúsdóttir
Ólafur M. Tryggvason
Guðbjartur Magnússon
Þórdís Halldórsdóttir
Hulda Magnúsdóttir
Pétur Magnús Birgisson
og barnabörn

Við þökkum auðsýnda samúð og
hlýhug vegna andláts og útfarar
ástkærrar móður okkar, tengdamóður,
ömmu og langömmu

Ólafar Sveinsdóttur
Lindarsíðu 4, Akureyri

Helga Guðný Jónsdóttir Óskar Karl Guðmundsson
Óskar Sveinn Jónsson
Sveinbjörn Jónsson
Fjóla Traustadóttir
Jón Gísli, Ólöf Heiða, Sveinbjörn og fjölskyldur

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

Úlfar Harðarson,
Straumi, Flúðum,

Stofnað 1990

Traust fjölskyldufyrirtæki í áratugi
Sími · 567 9110 · utfarir@utfarir.is · www.utfarir.is

lést á Landspítalanum 28. nóvember.
Útförin fer fram 6. desember
í kyrrþey að ósk hins látna.
Guðríður Sólveig Þórarinsdóttir
Hörður Úlfarsson
Anna María Gunnarsdóttir
Þórarinn Ingi Úlfarsson Þóra Sædís Bragadóttir
og fjölskyldur.

Ástkær sambýliskona mín, móðir,
tengdamóðir, amma og langamma,

Ingibjörg Einarsdóttir
(Imma í Runnum)

lést laugardaginn 30. nóvember.
Útför hennar fer fram frá
Reykholtskirkju, laugardaginn
7. desember klukkan 11.
Guðni Kristján Sörensen
Sigrún A. Ámundadóttir
Sigurður Hermannsson
Einar Ámundason
Sigríður Sigurðardóttir
ömmu- og langömmubörn.

Innilegar þakkir til allra þeirra er sýndu
okkur samúð, vináttu og hlýju vegna
andláts og útfarar elskulegrar móður
okkar, tengdamóður, ömmu og
langömmu.

Helgu Sólveigar Jensdóttur
frá Stærri-Árskógi

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki Árgerðis,
Lögmannshlíð fyrir hlýtt viðmót, virðingu og góða
ummönnun.
Börn og fjölskyldur.

NÝÁRSTÓNLEIKAR Í ELDBORG
5. JANÚAR KL. 20.00
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ÞREKVIRKI
ÁRSINS
Stórbrotin saga um svipult gengi, auðsæld og skort; margradda frásögn síldarstúlkna og spekúlanta, aflakónga og
ævintýramanna − saga sem allir Íslendingar ættu að þekkja.

1152
BLAÐSÍÐUR Í
STÓRU BROTI

Páll Baldvin Baldvinsson hefur
ritað tímamótaverk um ævintýrið
sem umbreytti Íslandi.

Páll Baldvin kynnir verkið laugardaginn 7. des.
í Síldarminjasafninu á Siglufirði kl. 11
og í Eymundsson, Akureyri kl. 15

1100
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LANDSINS MESTA ÚRVAL BÓKA
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VEÐUR, MYNDASÖGUR

ÞRAUTIR

6. DESEMBER 2019

FÖSTUDAGUR

Norðlæg eða breytileg
átt, 3-10 m/s í dag,
en norðvestan 10-15
austast. Víða þurrt og
bjart veður, en dálítil él á Norðaustur- og
Austurlandi. Herðir á
frosti í kvöld.

LÉTT

MIÐLUNGS

Krossgáta
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Gunnar Björnsson

Lina Chabane (1.326) átti leik
gegn Arnari Milutin Heiðarssyni (1.850) á Ólympíuskákmóti 16 ára og yngri í fyrra.

Hvítur á leik

20. Re7+!! Bxe7 21. Rd5 b4
22. Rxe7+ Kh8 24. Bxb4
Hxd1+ 25. Kxd1 Hd8+ 26. Kc1
Da4 27. Dxb6 og hvítur vann
skömmu síðar.
www.skak.is: Nýjustu skákfréttir.
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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.

2

LÓÐRÉTT
1 Deila
2 Sigð
3 Heill
4 Blóm
7 Vitnisburður
9 Dagsetur
12 Læna
14 Blekking
16 Tveir eins

3

4
6

7

12
13

14

15

16
17

LÁRÉTT: 1 allan, 5 gjá, 6 ee, 8 nánari, 10 úr, 11 fín,
12 stak, 13 stía, 15 táknun, 17 linun.
LÓÐRÉTT: 1 agnúast, 2 ljár, 3 lán, 4 nería, 7 einkunn, 9 aftann, 12 síki, 14 tál, 16 uu.

Skák

LÁRÉTT
1 Liðlangan
5 Skorningur
6 Tveir eins
8 Gleggri
10 Rún
11 Smáger
12 Eining
13 Aðskilja
15 Merking
17 Tilslökun

Pondus Eftir Frode Øverli
Jæja...
takk fyrir
afgreiðsluna!

Ég er byrjaður Sniðugur,
að gera þetta Jói! Þeir
við alla
koma
sem kaupa
pottþétt
skítatónlist!
til baka!

Gelgjan

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Gleðilegan föstudag!
Ég keypti blóm
fyrir þig!
Æj en fallegt!
Hvernig blóm!

Ekki viss. Rótaðu
aðeins til þarna.

En rómó.

Þau eru allavega
ekki í
leikfimitöskunni.

Gó
fyrirðjóhugmynd
lasvein
a

LÍFIÐ ER Á

FRETTABLADID.IS
Lífið á frettabladid.is fjallar um
fólk, menningu, tísku, heilsu
og margt fleira.
Ekki missa af neinu, fylgdu
Fréttablaðinu á Facebook

Barnalán
Þegar ég
verð stór
vil ég verða
alveg eins
og þú
mamma.

Vá, takk Solla!

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Þú ert klár og falleg
Þú verður ekki reið út í dóttur sem sullar farðanum þínum á baðmottuna

Þú ert góður kokkur, skipulögð...

Bíddu aðeins, farðu aftur
í sex punkta letrið.
Getur þú
heyrt sex
punkta
letur? Vá!

TAX FREE
AF ÖLLUM
*
VÖRUM
5. - 9. DESEMBER
*Gildir ekki um vörur á áður niðursettu verði.
Gildir á meðan birgðir endast.

*Að sjálfsögðu fær ríkissjóður 24% virðisaukaskatt af þessari sölu. Verðlækkunin 19,36% er alfarið á kostnað ILVA
ILVA Korputorgi, s: 522 4500 www.ILVA.is
Laugardaga og sunnudaga 12-18, mánudaga - föstudaga 11-18:30

FACEBOOK.COM/ILVAISLAND
INSTAGRAM .COM/ILVAISLAND

Vinsælustu bækurnar í
1.

Tregasteinn

2.

Leikskólalögin okkar

3.

Þinn eigin tölvuleikur

4.
5.
6.

Arnaldur Indriðason

Jón Ólafsson - Úlfur Logason
Ævar Þór Benediktsson

Þögn

Yrsa Sigurðardóttir

Útkall - Tifandi tímasprengja

Óttar Sveinsson

Gamlárskvöld með Láru

Birgitta Haukdal

7.

Um tímann og vatnið

8.

Orri óstöðvandi - Hefnd glæponanna

9.

Hvíti dauði

Andri Snær Magnason
Bjarni Fritzson

Ragnar Jónasson

10. Jólaföndur
Brunatími allt að

Í reykskynjarann

998 kr./pk.
Energizer Max Rafhlöður
AA eða AAA, 20 stk.

10 klst.

298 kr./stk. 479 kr./stk.
Duracell Rafhlaða
9V

Brunatími

4-5 klst.

179 kr./2 stk.
Hansa Útikerti
2 stk.

Hansa Útikerti
Stórt

Jólailmkertin

Ný sending
Brunatími allt að

36 klst.

998 kr./stk. 139 kr./stk. 198 kr./stk. 259 kr./stk. 298 kr./stk.
Ilmkerti
3ja þráða, 368 g

Hansa Leiðiskerti
með loki

Kubbakerti
10x6 cm, rautt eða hvítt.

Kubbakerti
10x7 cm, rautt eða hvítt.

Verð gildir til og með 8. desember eða meðan birgðir endast.

Kubbakerti
15x7 cm, rautt eða hvítt.

Íslenskar sósur
Unnar úr íslensku hráefni

479 kr./500 ml
ÍS Piparostarjómasósa, 500 ml
ÍS Rjómasveppasósa, 500 ml
Brún Sælkerasósa, 500 ml

Aðeins

1.250kr./kg

Nýtt

1.598 kr./kg

3 tegundir

ÍL Veislu Lambalæri
Ferskt og kryddað, 3 tegundir

2.998 kr./stk. 639 kr./250 g 645 kr./stk.
Pekingönd 2,4 kg
Frosin, heil, Þýskaland

Berberi Andabringa
Frosin, Frakkland, 250 g

359 kr./stk.

Rjúpa
375 g, frosin, Bretland

Myllan Samlokubrauð
770 g

SAMA VERd

um land allt

1kg
1kg

500g

498 kr./500 g
Sambó Lakkrískonfekt
500 g

979 kr./1 kg
Walkers Karamellur
1 kg

198 kr./1 kg 198 kr./130 g
Bónus Grautargrjón
1 kg

Bónus Kanill
130 g

EKKERT

BRUDL

Opnunartími í Bónus: Mánudaga-Fimmtudaga; 11:00-18:30 • Föstudaga; 10:00-19:00 • Laugardaga; 10:00-18:00 • Sunnudaga; 11:00-18:00
Bónus Smáratorgi og Skeifunni: Mánudaga-Laugardaga; 10:00-19:00 • Sunnudaga; 11:00-18:00

DAGSKRÁIN
á Hringbraut

MANNAMÁL

Alltaf á fimmtudögum
kl. 20.00 - Stjórnandi
þáttarins er Sigmundur
Ernir Rúnarsson.
Mannamál er persónulegur viðtalsþáttur
þar sem áhugaverðir og jafnvel þjóðkunnir
Íslendingar segja frá lífi sínu og starfi á
opinskáan og hispurslausan hátt.
hringbraut.frettabladid.is/
sjonvarp/thaettir/mannamal

FRÉTTIR, FÓLK &
MENNING á Hringbraut
og hringbraut.is/sjonvarp

26

DAGSKRÁ

Fylgstu með!

6. DESEMBER 2019

FÖSTUDAGUR

Föstudagur
RÚV SJÓNVARP

SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2

11.20 Noregur - Holland Bein
útsending frá leik á HM kvenna í
handbolta.13.05 Kastljós
13.20 Menningin
13.30 Á götunni - Jólaþáttur Karl
Johan
14.00 Stöðvarvík Þættir frá 1997
þar sem Spaugstofumennirnir Karl
Ágúst Úlfsson, Pálmi Gestsson,
Randver Þorláksson, Sigurður
Sigurjónsson og Örn Árnason
skemmta landsmönnum eins og
þeim einum er lagið. Stjórn upptöku: Sigurður Snæberg Jónsson. e.
14.25 Sætt og gott
14.45 Séra Brown
15.30 Söngvaskáld Pétur Ben Í
þessum þætti flytur Pétur Ben
nokkur lög og spjallar við hlustendur. Pétur er ungur lagasmiður
og gítarleikari. Hann gaf út fyrstu
sólóplötu sína, Wine for My Weakness, í fyrra og þótti hún prýðilega vel heppnuð. Þá samdi hann
tónlistina við myndir Ragnars
Bragasonar og Vesturports, Börn
og Foreldrar, hefur spilað meðal
annars með Mugison og ætlar að
stýra upptökum á næstu plötu
Bubba Morthens.
16.20 Ofurheilar - Streita
16.50 Fyrir alla muni Skúli fógeti
Í þessum þætti er litið á borð
sem leynist í kjallaraherbergi í
Breiðholti og er sagt skrifborð
Skúla Magnússonar, fógeta, og
sannleiksgildi þess rannsakað.
Einnig er fjallað um sögu Skúla
fógeta, sem var einn valdamesti
maður landsins um áratuga skeið
og hefur stundum verið nefndur
faðir Reykjavíkur.
17.20 Landinn
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Jóladagatalið. Jólakóngurinn K
 arvel er níu ára og býr í Silfurskógi með fjölskyldu sinni. Hann
hefur ákveðið að jólin í ár verði
betri en nokkru sinni fyrr.
18.25 Jólamolar KrakkaRÚV
18.40 Krakkavikan
19.00 Fréttir Helstu fréttir dagsins
af innlendum og erlendum vettvangi. Alla daga, árið um kring.
19.25 Íþróttir
19.35 Veður
19.45 Kappsmál
20.35 Vikan með Gísla Marteini
21.20 Jólatréð The Holiday Tree
22.50 Vera - Ungi maðurinn í
hellinum Bresk sakamálamynd
byggð á sögu eftir Ann Cleeves um
Veru Stanhope rannsóknarlögreglukonu á Norðymbralandi. Vera
rannsakar dauða ungs manns sem
finnst látinn í helli. Með aðalhlutverk fara Brenda Blethyn og David
Leon. Atriði í myndinni eru ekki
við hæfi ungra barna.
00.20 Jólagleði Walliams og vinar
01.00 Dagskrárlok

08.00 Dr. Phil
08.45 The Late Late Show
09.30 Síminn + Spotify
12.00 Everybody Loves Raymond
12.20 The King of Queens
12.40 How I Met Your Mother
13.05 Dr. Phil
13.50 Family Guy
14.15 The Voice US
15.00 Top Chef
15.50 Malcolm in the Middle
16.10 Everybody Loves Raymond
16.45 The King of Queens
17.05 How I Met Your Mother
17.30 Dr. Phil
18.15 The Late Late Show
19.00 America’s Funniest Home
Videos
19.20 Will and Grace
19.45 Man with a Plan
20.10 The Voice US
21.40 Creed II
23.50 The Late Late Show
00.35 21 Jump Street
02.05 The First
02.55 Mayans M.C.
03.55 Kidding Jeff er frægur
þáttastjórnandi í barnaþáttum sem
berst við að halda sönsum þegar
fjölskyldan hans liðast í sundur.
04.20 Síminn + Spotify

08.00 Friends
08.25 Masterchef USA
09.05 Bold and the Beautiful
09.25 Famous In love
10.05 The New Girl
10.25 Planet Child
11.10 Jamie’s Quick and Easy
Food
11.35 Fósturbörn
12.00 Atvinnumennirnir okkar
12.35 Nágrannar
13.00 Lady Macbeth
14.30 A.X.L
16.10 The Great Christmas Bake Off
17.10 Margra barna mæður
17.43 Bold and the Beautiful
18.03 Nágrannar
18.28 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2 Fréttastofa Stöðvar 2 flytur fréttir í
opinni dagskrá.
18.47 Sportpakkinn Í þróttafréttamenn fara yfir það helsta úr heimi
íþróttanna.
18.55 Ísland í dag Skemmtilegur
og fjölbreyttur dægurmálaþáttur.
19.10 Allir geta dansað
21.00 Aðventumolar Árna í Árdal
21.10 X-Factor Celebrity
22.40 Serialized
00.15 White Boy Rick 
02.05 The History of Love R
 ómantísk mynd frá 2016 sem er í raun
nokkrar samtvinnaðar ástarsögur
sem spanna meira en 60 ár þar
sem miðpersónan er Léo Gursky,
bæði á sínum yngri og efri árum.
Þetta er mynd fyrir þá sem kunna
að meta sögulegar ástar- og
örlagasögur sem sitja lengi eftir í
minningunni.

GOLFSTÖÐIN

Frétta- og
umræðuþátturinn 21
alla virka daga
klukkan 21.00

M E N N I N G ∙ F R É T TA B L A Ð I Ð

08.30 AfrAsia Bank Mauritius
Open Bein útsending frá AfrAsia
Bank Mauritius Open á Evrópumótaröðinni.
13.30 Hero World Challenge Útsending frá lokadegi Hero World
Challenge á PGA mótaröðinni.
15.10 Golfing World S kemmtilegur þáttur sem fjallar um allt
sem við kemur golfheiminum.
16.00 Hero World Challenge Bein
útsending frá Hero World Challenge á PGA mótaröðinni.
21.00 Magical Kenya Ladies Open
Útsending frá Magical Kenya
Ladies Open á Evrópumótaröð
kvenna.

RÚV RÁS EITT
06.45 Morgunbæn og orð
dagsins
06.50 Morgunvaktin
07.00 Fréttir
07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir
08.30 Fréttayfirlit
09.00 Fréttir
09.05 Í ljósi sögunnar
09.45 Morgunleikfimi
10.00 Fréttir
10.03 Veðurfregnir
10.13 Óskastundin
11.00 Fréttir
11.03 Mannlegi þátturinn
12.00 Fréttir
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.40 Veðurfregnir
12.50 Dánarfregnir
12.55 Samfélagið
14.00 Fréttir
14.03 Heimskviður
15.00 Fréttir
15.03 Sögur af landi
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Skyndibitinn
17.00 Fréttir
17.03 Lestarklefinn
18.00 Spegillinn
18.30 Brot úr Morgunvaktinni
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Flugur Lög Lennons og
McCartney á íslensku og ensku
19.45 Lofthelgin
20.35 Mannlegi þátturinn
21.35 Kvöldsagan. Hús úr húsi
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Samfélagið
23.05 Lestarklefinn
00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

STÖÐ 2 BÍÓ
11.15 Bróðir minn ljónshjarta
13.00 Made of Honor
14.40 Sweet Home Carolina
16.05 Bróðir minn ljónshjarta
17.50 Made of Honor
19.35 Sweet Home Carolina
21.00 The Commuter
22.45 The Hitman’s Bodyguard
00.40 All the Money in the World
02.50 The Commuter

STÖÐ 3
19.10 Modern Family
19.35 Kevin Can Wait
20.00 Friends
20.25 Seinfeld
20.50 The Simpsons
21.15 American Dad
21.40 Shrill
22.10 Euphoria
23.10 Lýðveldið
23.30 Modern Family
23.55 Kevin Can Wait
00.20 Friends
00.45 Tónlist

STÖÐ 2 SPORT
07.00 Keflavík - Fjölnir Ú
 tsending
frá leik í Dominos deild karla.
08.40 Stjarnan - KR Ú
 tsending frá
leik í Dominos deild karla.
10.20 Dominos Körfuboltakvöld
karla
12.10 Formúla 1 2019. Keppni
14.30 Valencia - Villarreal Útsending frá leik í spænsku úrvalsdeildinni.
16.10 Juventus - Sassuolo Útsending frá leik í ítölsku úrvalsdeildinni.
18.20 La Liga Report Upphitunarþáttur fyrir leikina í spænsku
úrvalsldeildinni.
18.50 Evrópudeildin - fréttaþáttur
19.40 Inter - Roma Bein útsending
frá leik í ítölsku úrvalsdeildinni.
21.45 UFC Ultimate Knockouts
22.10 UFC 241. Cormier vs Miocic
2 Útsending frá UFC 241 þar sem
Daniel Cormier og Stipe Miocic
mætast í aðalbardaga kvöldsins.

STÖÐ 2 SPORT 2
19.55 Villarreal - Atletico Madrid
Bein útsending frá leik í spænsku
úrvalsdeildinni.

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 98,9 Bylgjan
FM 96,7 Létt Bylgjan FM 99,4 Útvarp Saga
FM 97,7 X-ið
FM 100,5 K100

FM 102,9 Lindin

Veislan verður betri.
Saumaklúbburinn verður betri.
Afmælið verður betra.
Jólaboðið verður betra.

Það verður allt betra með Carr’s.
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FÖSTUDAGUR

MAS 19

BLÓÐMÖR
EMMSJÉ
HERRA

GAUTI

DIMMA
HIPSUMHAPS
HNETUSMJÖR

ROCK PAPER SISTERS

VINTAGE CARAVAN
Í KVÖLD

BEIN ÚTSENDING

SÍMAR AUGLÝSINGADEILDIR – AUGLÝSINGASTJÓRI: Gústaf Bjarnason gustaf@frettabladid.is ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 550 5050:
Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is, Hlynur Þór Steingrímsson, hlynur@frettabladid.is , Sigfús Örn Einarsson sigfus@frettabladid.is, Svava O’Brien svava@frettabladid.is,
Örn Geirsson orn.geirsson@frettabladid.is FÓLK/SÉRBLÖÐ SÍMI 550 5077: Atli Bergmann atli@frettabladid.is, Arnar Magnússon arnarm@frettabladid.is, Jóhann
Waage johannwaage@frettabladid.is, Jón Ívar Vilhelmsson jonivar@frettabladid.is, Ruth Bergsdóttir ruth@frettabladid.is. FÓLK OG SÉRBLÖÐ EFNI: Elín Albertsdóttir
elin@frettabladid.is RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 550 5056: Hrannar Helgason hrannar@frettabladid.is, Viðar Ingi Pétursson vip@frettabladid.is
ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 550-5055: Guðrún Inga Grétarsdóttir gudruninga@frettabladid.is

ÞÚ GETUR NÁLGAST FRÍTT EINTAK AF
FRÉTTABLAÐINU VÍÐSVEGAR UM LANDIÐ.
Óskir þú eftir því að fá blaðið í áskrift, hafðu samband við Póstdreifingu.

mest lesna dagblað landsins.

Við segjum fréttir Smáauglýsingasíminn og skiptiborð 550 5000
Ritstjórn 550 5070  ritstjorn@frettabladid.is

Auglýsingadeild 550 5050 auglysingar@frettabladid.is

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

Prentun Torg. ehf

BAKÞANK AR

BETRA BAK – LEGGUR GRUNN AÐ GÓÐUM DEGI

VERÖLD HVÍLDAR

Óskrifuð blöð

H

æ! Þú ert að lesa baksíðu
Fréttablaðs föstudagsins
5. desember 2012. Tímamótablað sem á eftir að verða
safngripur vegna þess fólkið sem
skrifar blaðið var ekki á ritstjórninni þegar það var brotið um og
sent í prentsmiðjuna í gær.
Blaðamannskapurinn var bara í
verkfalli þannig að þessi bakþanki
hefði allt eins getað hljómað einhvern veginn svona:

V

EF

VERSLU

N

www.betrabak.is

AL

Meikaði það ekki og enginn
nennir að beygja sig eftir dagblöðum sem gera út á skalla og auðar
síður þannig að þá er skömminni
skárra að kveða dýrar en taxtar og
samningar kveða á um. Fyrir utan
að ég vil ekkert vera í verkfalli!
Blaðamennska er þannig fíkn að
ég var með þetta ókláraða blað
eins og njálg í heilaberkinum í gær.
Eirðarlaus og pirraður.
Blaðamenn fara ekki í verkföll.
Þeir skrifa um fólk sem fer í verkföll! Eða þannig ætti það að vera ef
eigendur atvinnutækjanna gætu
ekki endalaust skákað í skjóli þess
að þrátt fyrir allt er þetta starf
ekki bara hættulega ávanabindandi heldur yfirleitt líka alveg
ofboðslega skemmtilegt. Eins og
fíkniefni.
Verkfallið er í raun þvingað
hópefli þar sem félagsskapur
fjölmiðlafólks samhæfir bitra
reynslu, styrk og daufar vonir
svo að þau megi leysa sameiginlegt vandamál sem snýst miklu
frekar um blaðamannlega reisn og
virðingu fyrir starfi sem er ekki
á færi hvaða bjána sem er þótt
brjálaðir launataxtarnir bendi til
annars.

LT

IN

Þórarins
Þórarinssonar

AF OP

DÚNMJÚKAR GJAFIR FYRIR ÞÁ
S E M Þ É R Þ Y K I R VÆ N S T U M
HÖFUM LAGT GRUNN AÐ GÓÐUM DEGI Í

PU R E & C A R E
OFNÆMISFRÍ DÚNSÆNG
Létt en sérlega hlý dúnsæng.
Stærð: 140 x 200 cm. Fylling: Hvítur
moskusdúnn. Áklæði: Lífræn bómull
Þyngd: 750 g.

FRÍTT KAFFI
Í DESEMBER

Q O D A FM Æ LI S - D Ú N S Æ N G

QOD AFMÆLIS-DÚNKODDI

S ATI N S TR I PE D Ú N KO D D I

Hlý og létt dúnsæng (650 gr).

Þéttur og góður dúnkoddi. 80% hvítur

Þriggja laga dúnkoddi. Efra og neðra

90% dúnn, 10% smáfiður. 140x200 cm

andadúnn og 20% smáfiður. 50x75 cm.

dúnlag með þéttum, hvítum andadún og

100% bómullaráklæði.

920 gr. og 100% bómullaráklæði.

smáfiðurkjarna. Bómullarsatínáklæði.

25.000 kr. A FM Æ LI S V E R Ð

8.900 kr. A FM Æ LI S V E R Ð

9.900 kr. A FM Æ LI S V E R Ð

Lína af sængum og dúnkoddum sem
framleidd er undir nýjustu og ströng
ustu skilyrðum Astma og ofnæmis
samtaka Danmerkur.

Fullt verð: 39.900 kr.

29.925 kr. J Ó L AV E R Ð

RAUÐIR | BLÁIR | BLEIKIR | LJÓSIR | GRÁIR

SLÖKUN OG VELLÍÐAN
UNDRI HEIL SUINNISKÓR

J O OP RÚMFÖT

7.900 kr.

19.425 kr. J ÓL AVE RÐ

BAÐSLOPPAR

Fullt verð: 25.900 kr.

Verð á sloppum á myndum: 29.900 kr.

FA XA F EN I 5
Reykjavík
588 8477

DA LS B R AU T 1
Akureyri
588 1100

S KE IÐI 1
Ísafirði
456 4566

Verð frá: 16.900 kr.

A F GR E IÐS LU T ÍM I
Mán.–fös. 10–18 | Lau. 11–16
www.betrabak.is

