
PLATA ÁRSINS Steinunn 
Harðardóttir kallar sig dj. 
flugvél og geimskip og er ein 
aðalstjarna tónlistarársins. 60

B ókaútgáfan Óðinsauga er leið-andi útgefandi á sviði barna- og unglingabóka á Íslandi. Útgáfan 
gefur út 35 bækur í ár. Afkastamesti barnabókahöfundur landsins, Hug-inn Þór Grétarsson, er á mála hjá út-

gáfunni og hefur gefið út yfir þrjátíu 
bækur á undanförnum árum. Hann segir útgáfuna aðallega gefa út ís-lenskar bækur og þá bæði ný verk og endursagnir gömlu ævintýranna. 

„Okkur þykir gaman að börn geti nálg-
ast gömlu góðu ævintýrin. Ég endur-
sagði Gilitrutt í ár og Búkollu í fyrra 
og held mig við upphaflegan söguþráð 
og framvindu en færi málfar í nútíma-
legra horf.“

Bókaútgáf

KRAFTMIKIL OG VAXANDI ÚTGÁFUSTARFSEMIÓÐINSAUGA KYNNIR  Bókaútgáfan Óðinsauga gefur út fjölda vandaðra og 

spennandi íslenskra barnabóka í þjóðlegum stíl.

JÓL Í LANGHOLTSKIRKJUHinir árlega jólatónleikar Kórs Langholtskirkju 
fara fram í kvöld og annað kvöld kl. 20. Kór 
Langholtskirkju og Gradualekór Langholtskirkju 
syngja undir stjórn Jóns Stefánssonar. Einsöngvarar 
í ár eru Andri Björn Róbertsson, Guðrún Matthildur 
Sigurbergsdóttir, Jóna G. Kolbrúnardóttir, Ólöf 
Kolbrún Harðardóttir og Þóra Einarsdóttir.

Troðfull búð að nýjum vörum
Náttföt, náttkjólar, korselett, babydoll  og margt fleira
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300. tölublað 13. árgangur

KONURNAR 
Á HEIMILINU 
RÁÐA

Björgvin Halldórsson ætlar að rjúfa áralanga 
hefð á aðfangadagskvöld og hafa íslenskan 
lambahrygg upp á gamla mátann í stað kalkúns á 
borðum. Það gerir hann til að þóknast Ragnheiði 
konu sinni og Svölu dóttur sinni sem býr í Los 
Angeles en er í jólafríi á landinu.  34

Óþolinmóður 
ungur leiðtogi 36

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

KRINGLUNNI & SMÁRALIND

3 DAGAR
TIL JÓLA

OPIÐ TIL 22 Í KVÖLD

Gylfi  Þór Sigurðsson
TVÆR VIKUR 
AÐ JAFNA SIG 
Á TAPINU 
GEGN KRÓATÍU

114

Ragnheiður 
Steindórsdóttir

LÍFIÐ MIKILVÆGARA 
EN LEIKHÚSIÐ

 40

ÁR SIGMUNDAR 
DAVÍÐS
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KJARAMÁL Þingfundi var ítrek-
að frestað í gær vegna kjaravið-
ræðna Alþýðusambandsins og 
formanna aðildarsambanda ASÍ. 
Menn bundu vonir við að fundur-
inn kæmi kjaraviðræðum á skrið 
eftir að ASÍ sleit viðræðunum 
fyrir hálfum mánuði. 

Í gærkvöldi var orðið ljóst að 
samningar myndu ekki nást og 
því var þingfundi slitið en áætl-
að er að þingfundur hefjist aftur 
klukkan 10 í dag. Gylfi Arnbjörns-
son, forseti ASÍ, sagði í samtali 
við Fréttablaðið að nokkuð hefði 
orðið ágengt í samningaviðræðum 
við atvinnurekendur en samt sem 
áður hefði enn verið gjá á milli 
aðila og því hefði verið leitað til 
ríkisstjórnarinnar til að höggva 
á þann hnút.

„Við áttum fund með fjármála-
ráðherra til að fara yfir hvað 
þyrfti til að höggva á hnútinn. Það 
var niðurstaða ríkisstjórnarinnar 
að koma til móts við okkur með 
millitekjuhópinn en hún hafnaði 
því að hækka skattleysismörkin,“ 
segir Gylfi. 

Hann hefur áhyggjur af því að 
tekjulægsti hópurinn komi ekki 
nægilega vel út úr kjarasamning-
unum, ríkisstjórnin hafi vissulega 
lagt viðræðunum lið með tillögum 
að hækkun tekjumarka í lægsta 
skattþrepinu en það sé líka ljóst 
að það dugi ekki til. 

„Það framlag sem hefur verið 
hér í ýmsum efnahagsaðgerðum 
hefur að litlu leyti beinst að okkar 
tekjulægstu félögum. Við leitum 
nú leiða til að vernda hagsmuni 
þeirra,“ segir Gylfi og bætir við 
að hagsmunajafnvægi þurfi að 
vera til staðar og nú sé leitast við 
að skapa heild. „Það er ljóst að 
samninganefndin er ekki búin að 

ná saman og við munum því funda 
áfram,“ segir Gylfi. 

Bjarni Benediktsson fjármála-
ráðherra sagði að kynntar hefðu 
verið tillögur að breytingum á 
tekjuskattskerfinu til að koma til 
móts við samningsaðila, það hefði 
þó alltaf verið háð því að kjara-
samningar myndu nást. Ríkis-
stjórnin hefði kynnt útfærslu 
á því að hækka tekjumörkin í 
neðsta skattþrepinu.

„Hækkun persónuafsláttar er 
hins vegar gríðarlega kostnaðar-
söm fyrir ríkið, sérstaklega þegar 

er verið að ræða um 12 mánaða 
samning,“ sagði fjármálaráð-
herra. elimar@frettabladid.is

  Það var niðurstaða 
ríkisstjórnarinnar að 

koma til móts við okkur 
með millitekjuhópinn en 

hún hafnaði því að hækka 
skattleysismörkin.

Gylfi Arnbjörnsson,
forseti ASÍ 

AÐ GANGA AFTUR ÚT OG SUÐUR 20
Þorsteinn Pálsson um kjarasamninga og 
stöðugleikamarkmið.

HLUSTIÐ 26
Ragnheiður Gestsdóttir um niðurskurð á barnaefni í útvarpi. 

ÁLAG OG ÞREYTA VELDUR MISTÖKUM 28
Ólafur G. Skúlason um mistök heilbrigðisstarfsmanna. Þingfundi frestað 

vegna kjaraviðræðna
Talið var að samningar væru komnir á skrið í kjaraviðræðum í gærkvöldi en 
nokkuð virðist þó vera í land milli aðila. Ríkisstjórnin hefur kynnt tillögur að 
breytingum á tekjuskattskerfinu en ASÍ vill að gengið sé enn lengra.

FUNDAÐ HJÁ RÍKISSÁTTASEMJARA  Samninganefnd Alþýðusambandsins fundaði í 
gær með fulltrúum Samtaka atvinnulífsins.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
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HELGIN 30➜80

SPORT 114➜116

MENNING 92➜122

FIMM Í FRÉTTUM UPPSÖGN OG LAUNAHÆKKUN

Jólaþorpið í Hafnarfirði er opið
allar aðventuhelgar kl. 12-17
19. og 20. desember kl. 16-21

Þorláksmessu kl. 16-21

Dagskrá, myndir o.fl. 
á Facebook

➜ Páll Magnússon sagði upp sem útvarpsstjóri í vikunni eft ir átta ára starf. Hann sagðist ekki 
hafa notið trausts stofnunarinnar. Formaður stjórnar RÚV sagði að auglýsa þyrft i starf útvarps-
stjóra að nýju. Páll gæti sótt um eins og aðrir.

Marija Gedroit var kjörin 
besta skytta Olís-deildar 
kvenna í handbolta. Marija 
fékk fj órtán stigum meira í 
kosningunni en Vera Lopes 
hjá ÍBV.

Sigurður Erlingsson, forstjóri 
Íbúðalánasjóðs, fékk 79 þúsund 
króna hækkun á mánaðarlaun-
um sínum, eða um 7,2 prósent. 
Mánaðarlaunin eru nú 1.171 
þúsund krónur.

Birgit Guðjónsdóttir kvikmyndatökukona hlaut verðlaun 
á Women‘s International Film & Television Showcase fyrir 
vinnu sína í kvikmyndagerð. Birgit hefur búið í Þýskalandi 
síðastliðin tólf ár og hefur unnið við stórmynd-
ir á borð við Goodbye Lenin, The Bourne 
Supremacy og Our Grand Despair.

Auður Axelsdóttir iðjuþjálfi  
sagði nauðsynlegt að þróa nýjar 
aðferðir til að taka á alvarleg-
um geðrænum veikindum. For-
dóma væri ekki síður að fi nna 
innan heilbrigðisstéttarinnar en 
úti í samfélaginu.

AÐFANGADEGI FAGNAÐ Í 
VINNUNNI 102
Viðtal við fj óra einstaklinga sem þurfa að 
vinna á aðfangadag. 

ÚR FÉLAGSRÁÐGJÖF Í 
ELDHÚS JAMIE OLIVER 106
Fanney Dóra Sigurjónsdóttir fékk 
draumastarfi ð í eldhúsi Jamie Oliver.

REGLUR BEYGÐAR FYRIR 
ÚTVALDA HÖFUNDA 122
Tónlistarmaðurinn Jóhann Helgason fékk 
undanþágu í undankeppni Eurovision.

VANTAR UPPLÝSINGAR 6
Hjá landlækni eru ekki til tölfræðilegar upplýsingar um atvik í heilbrigðiskerfi nu.

TVEIR MILLJARÐAR Á SIGLUFIRÐI 4
Fyrir dyrum standa framkvæmdir fyrir tvö 
þúsund milljónir króna á Siglufi rði.

FÆRRI BÍLAR SELDIR 8
Sala á nýjum bílum dróst saman á þessu 
ári miðað við í fyrra. Hjá Toyota er 
samdrátturinn 15 prósent. 8

LAUS OG FARINN BURT 16
Fyrrverandi utanríkisráðherra Vestur-
Þýskalands tók á móti auðkýfi ngnum 
Khodorkovskí sem látinn var laus í 
Rússlandi í gær eft ir tíu ára fangelsisvist.

SKÓLAMÁL „Ég ætla að reyna við 
inntökupróf í læknisfræði í vor,“ 
segir Gísli Þór Axelsson, sem í 
gær brautskráðist af náttúrufræði-
braut Fjölbrautaskóla Suðurlands 
á Selfossi með hæstu einkunn sem 
gefin hefur verið við skólann frá 
upphafi. Meðaleinkunnin er 9,88.

Gísli Þór fæddist árið 1995 og 
varð átján ára gamall í vor. Hann 
hefur því lokið framhaldsskóla-
náminu hálfu öðru ári á undan 
flestum jafnöldrum sínum. 

Þessu náði hann með því að 
ljúka grunnskóla ári á undan og 
tók síðan fjölbrautaskólann á 
þremur og hálfu ári.

„Það var samt engin djúp pæling 
í því,“ segir Gísli Þór, hógværðin 
uppmáluð. „Ég fór þetta bara á 

þeim hraða sem mér fannst þægi-
legur. Var ekkert að flýta mér svo 
sem.“

Auk þess að dúxa hlaut Gísli 
Þór fjölmörg verðlaun í einstökum 
greinum. Hann fékk einnig við-
urkenningu fyrir framlag sitt til 
félagslífs skólans og viðurkenn-
ingu frá Hollvarðasamtökum FSu.

Alls útskrifuðust 96 nemendur 
frá FSu í gær, þar af 68 stúdentar. 
Fimm nemendur brautskráðust af 
tveimur brautum, þar af einn af 
tveimur stúdentsbrautum.

Gísli Þór er fæddur og uppalinn 
á Selfossi, þannig að beint lá við 
að velja þennan framhaldsskóla. 
Hann stefnir, eins og áður segir, 
á að hefja læknisfræðinám við 
Háskóla Íslands í haust.  - gb

Brautskráðist með hæstu einkunn sem gefin hefur verið við skólann:

Gísli Þór dúxaði átján ára

TÍSKUÁRIÐ 2013 38
Tískuárið sem er að líða var fj öl-
breytt. Hönnuðir skiptu um starf, 
íþróttafatnaður komst á kortið og 
magabolurinn stoppaði stutt við 
á tískuradarnum. Hér heima var 
Reykjavik Fashion Festival haldið í 
fj órða sinn þar Guðmundur Jörunds-
son var krýndur tískuprins Íslands.

HÁPÓLITÍSKAR HUG-
LEIÐINGAR UM 
MANNESKJUNA OG 
LÝÐRÆÐIÐ 40
Ragnheiður Steindórsdóttir er 
ekki óvön því að verja jólunum 
í undirbúning jólasýningar 
Þjóðleikhússins á annan í jólum. 
Í ár eru það Þingkonurnar eft ir 
Aristófanes og Ragnheiður er ein 
kvennanna í kórnum. Hún steig fyrst 
á svið sjö ára gömul, starfsaldurinn 
er að verða 40 ár en samt segir hún 
enn mörg tækifæri eft ir í leiklistinni.

ALLTAF LÁTIN LOGA LJÓS Á JÓLANÓTT 44
Hvorki búðaráp, pakkafl óð né jólaböll tengjast jólaminningum þeirra Jóhönnu Þórhalls-
dóttur og Katrínar Guðmundsdóttur úr bernsku, heldur leiðangrar eft ir lyngi, ilmur af 
bakstri og birta frá kertum. En umfram allt eft irvænting og hátíðleiki.

HUGLÆGT FERÐALAG UM GEIMINN 60
Steinunn Harðardóttir skipar eins manns hljómsveitina dj. fl ugvél og geimskip. Platan 
hennar, Glamúr í geimnum, er af mörgum tónlistarspekingum talin ein besta íslenska 
plata þessa árs. Steinunn semur alla sína tónlist á fullu tungli.

SNÝST EKKERT UM HVER ER FREKASTUR 114 
Gylfi  Þór Sigurðsson vonar að stjóraskipti muni hafa góð áhrif á leiktíma sinn og 
hlutverk hjá Tottenham. Hann er í einkaviðtali við Fréttablaðið í dag.

BESTA LANDSLIÐSÁR FYRIRLIÐANS 116
Landsliðsfyrirliðinn Guðjón Valur Sigurðsson hefur aldrei áður skorað átta mörk að 
meðaltali í leik á einu ári með íslenska karlalandsliðinu í handbolta.

GÍSLI ÞÓR AXELSSON  Brautskráðist í 
gær ásamt 95 öðrum nemendum frá 
Fjölbrautaskóla Suðurlands.
 MYND/GUÐFINNA GUNNARSDÓTTIR

SKOÐUN 20➜26
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Kl. 13 Jólasveinar
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Kl. 15 Langleggur og Skjóða  
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Kl. 13 Jólasveinar
Kl. 14 Jólaleikur með Ísgerði
Kl. 15 Harmóníur
Kl. 16 Jólasveinar
Kl. 17 Jóladjass
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OPIÐ FRAM AÐ JÓLUM: 11-22   ÞORLÁKSMESSA: 11-23  AÐFANGADAGUR: 10-13   WWW.SMARALIND.IS   FINNDU OKKUR Á  



21. desember 2013  LAUGARDAGUR| FRÉTTIR | 4

RANNSÓKNIR Veiðistofn hörpu-
disks í Breiðafirði mælist áfram 
lítill, en greina má nokkuð góða 
nýliðun af eins árs skel. 

Þetta sýnir árleg stofnmæling 
Hafrannsóknastofnunar.

Heildarstofninn í Breiðafirði 
var metinn á árunum 2006-2011 
11 til 14 prósent af meðaltali 
áranna 1993-2000. Þessi staða 
mun ekki breytast fyrr en áhrif 
nýliðunar fer að gæta til muna, 
en góðrar nýliðunar fer ekki að 
gæta í veiðistofni fyrr en um 
fimm árum eftir að hennar verð-
ur vart. Á árunum 1993-2000 var 
stofninn talinn í nokkurri jafn-
stöðu og námu veiðar 8-9 þúsund 
tonnum á ári.  - shá

Nýliðun hörpudisks lofandi:

Áfram lítið af 
veiðanlegri skel

UMHVERFISMÁL Umhverfisstofnun 
hefur endurnýjað starfsleyfi fyrir 
urðun sorps á urðunarstað Skaft-
árhrepps á Stjórnarsandi. Þar 
má nú taka við sorpi til urðunar, 
í stað ösku frá brennslu. Loka 
þurfti sorpbrennslunni á Kirkju-
bæjarklaustri vegna mengunar.

Taka má við óbreyttu magni af 
sorpi, allt að 200 tonnum á ári, til 
urðunar, kurlunar og geymslu, 
að því er segir á vef Umhverfis-
stofnunar.

Mælingar sýna ekki merki um 
mengun frá urðunarstaðnum. 
Breytingar á leyfinu munu að 
mati Umhverfisstofnunar ekki 
hafa umtalsverð umhverfisáhrif. 
 - bj

Endurnýja leyfi til urðunar:

Mega urða 200 
tonn á ári

Það er 
engin þörf 
fyrir þessa 
skólabygg-

ingu núna.
Róbert Guðfinnsson

125.000 kr.
er upphæðin sem starfsmenn 
Arion banka fá í jólabónus.

275
þjófnaðir 
voru til-
kynntir á 
höfuðborg-
arsvæðinu í 
nóvember.

er sá 
fjöldi 
ára 

sem lestarræn-
inginn sálugi 
Ronnie Biggs 
var á flótta.

35

207
mánuði hefur 
Arsene Wenger 
verið í starfi 
knattspyrnu-
stjóra Arsenal.

1.500
milljarðar

króna 
er þörfin til hjálparstarfs 

í heiminum samkvæmt SÞ.  

er ára-
fjöldinn 
sem Pauline 
McCarthy 

hefur boðið einmana 
fólki heim til sín á að-
fangadag.

19

er sá fjöldi ára sem 
Páll Magnússon 
var í starfi útvarps-
stjóra.8

munur 
getur verið 

á æfi nga-
gjöldum 

fyrir börn á 
höfuðborg-
arsvæðinu.

148%

14.12.2013 ➜ 20.12.2013
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Mikið úrval

af heilsu-
vörum

SAMFÉLAGSMÁL „Við viljum að það 
fjármagn sem kemur inn í samfé-
lagið sé þar sem lengst. Við viljum 
almenna velferð. Til að svo megi 
verða þarf að byggja upp og skapa 
ný störf,“ segir Róbert Guðfinns-
son, athafnamaður á Siglufirði og 
eigandi Rauðku ehf.

Rauðka ætlar að hefja fram-
kvæmdir við hótelbyggingu á Siglu-
firði í janúar, Hótel Sunnu. Hótelið 
á að rísa á 16 mánuðum.

 Róbert segir að með því móti sé 
hægt að tryggja verkefni fyrir iðn-
fyrirtæki í byggðarlaginu samfé-
laginu til framdráttar.

 Ef áætlanir ganga eftir verða 
að jafnaði um 60 iðnaðarmenn að 
störfum við bygginguna. Hótel 
Sunna verður ein stærsta einka-
framkvæmd á síðari tímum í Fjalla-
byggð.

„Þegar Hótel Sunna verður opnað 
gestum og gangandi verðum við 
búin að framkvæma fyrir 2.000 
milljónir á Siglufirði frá árinu 
2007,“ segir Róbert.

Á sama tíma og áætlað er að 
byggja Hótel Sunnu ætlar bæjar-
stjórnin að hefja framkvæmdir við 
viðbyggingu grunnskólans á Siglu-
firði.

Iðnaðarmenn á svæðinu eru afar 
ósáttir við það og vilja að bæjar-
stjórnin fresti framkvæmdum til 
ársins 2015. Tillaga um frestun var 
felld í bæjarstjórn.

Haft var eftir Sigurði Val 
Ásbjarnarsyni, bæjarstjóra Fjalla-
byggðar, í Fréttablaðinu í gær að 
sveitarfélagið væri eingöngu að 
uppfylla lögbundnar skyldur sínar 

með framkvæmdunum við skólann. 
Róbert segir að Hótel Sunna sé 

átta sinnum stærra verkefni en við-
bygging grunnskólans. Það megi 
öllum vera ljóst að það séu ekki til 
nógu margir starfandi iðnaðarmenn 
í Fjallabyggð til að manna jafn stórt 
verkefni og Hótel Sunnu. Hvað þá ef 
skólabygging verður byggð á sama 
tíma.

„Það er engin þörf fyrir þessa 
skólabyggingu núna. Það má vel 
fresta henni. Það er ekki mikið um 
stór byggingarverkefni í Fjalla-
byggð. Við erum að ganga frá samn-
ingum við iðnaðarmenn á svæðinu 
og því ljóst að þeir geta ekki boðið 
í framkvæmdirnar við grunnskól-
ann. Ef verkinu verður frestað gefst 

þeim hins vegar tækifæri til að 
bjóða í verkið,“ segir Róbert. Hann 
bætir við að það séu skiptar skoð-
anir á málinu á Siglufirði.

„Það eru kosningar í vor. Það er 
verið að tæma bæjarkassann með 
þessum framkvæmdum, næsta 
sveitarstjórn hefur því úr litlu að 
spila.“ johanna@frettabldid.is

Framkvæmdir fyrir 
2.000 milljónir króna
Rauðka ætlar að byggja hótel á Siglufirði á næsta ári. Að jafnaði verða 60 iðnaðar-
menn starfandi við bygginguna. Iðnaðarmenn í Fjallabyggð vilja að á meðan hót-
elið rís fresti bæjarstjórn því að hefja framkvæmdir við grunnskólann á staðnum.

BRETLAND, AFP Tveir slösuðust lífshættulega og 30 aðrir meiddust 
þegar tveggja hæða breskur strætisvagn vafðist utan um tré í Suður-
Lundúnum í gær. Talið er að ökumaður strætisvagnsins hafi sveigt út 
af akrein sinni til þess að forðast árekstur við aðra bifreið með fyrr-
greindum afleiðingum. 

Slökkvilið og lögregla áttu í miklum erfiðleikum með að koma far-
þegum úr brakinu og tveir farþegar hlutu alvarleg fótameiðsl eftir 
að hafa setið fastir í vagninum í meira en tvær klukkustundir. 32 far-
þegar voru í strætisvagninum og voru þeir allir fluttir á sjúkrahús til 
aðhlynningar.   - eh

Farþegar sátu fastir í strætisvagni í rúmlega tvo klukkutíma:

Vafðist utan um tré í Lundúnum

Veðurspá

Þorláksmessa
Lægir með deginum, hæg breytileg átt 
á öllu landinu um kvöldið.

HÆGVIÐRI  á morgun og næstu daga en hvessir með stífri NA-átt á aðfangadag. 
Það hlýnar á landinu í dag en síðan kólnar aftur. Frost 0-8 stig næstu daga. Slydda og 
snjókoma á morgun en síðan verða stöku él eða snjókoma um allt land fram að jólum.  
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ILLA FARINN  Sjónarvottar segja öngþveiti hafa skapast eftir slysið þegar farþegar 
börðu rúður til að reyna að brjóta sér leið úr vagninum.   MYND/AFP

DEILDAR MEININGAR  Róbert Guðfinnsson, stórathafnamaður á Siglufirði, ætlar að 
byggja hótel niðri við höfn. Á sama tíma ætlar bæjarstjórn Fjallabyggðar að hefja 
framkvæmdir við grunnskólann. Iðnaðarmenn á svæðinu vilja að framkvæmdum 
við skólann verði frestað svo ekki verði tvö stór verkefni í gangi í einu.   

 FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN



LÆGSTALÁGA VERÐ HÚSASMIÐJUNNAR

*Tax free gildir ekki af vörum merktum „Lægsta lága verð Húsasmiðjunnar“ Tax Free tilboð jafngildir 20,32% 
afslætti af almennum vörum. Að sjálfsögðu stendur Húsasmiðjan skil á virðisaukaskatti til ríkissjóðs.
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HEILBRIGÐISMÁL Embætti land-
læknis fer með eftirlitshlutverk 
í heilbrigðisþjónustu og sinnir 
kvörtunum almennings vegna 
þjónustunnar. 

Embættið veitir tilmæli, áminn-
ingu og sviptir fagfólk starfsleyfi 
í alvarlegustu tilvikum. Þegar um 
óvænt dauðsföll er að ræða, þar 
sem sjúklingur deyr eða örkuml-
ast vegna mistaka, þá fer málið til 
lögreglu. 

Þá eru viðurlögin í höndum 
dómskerfisins. Í grein Frétta-
blaðsins í gær sögðu stjórnendur 
Landspítalans að dómsmál vegna 
mistaka heilbrigðisstarfsmanna í 
starfi gæti verið hættuleg þróun 
fyrir öryggismál sjúklinga. 

Tilkynningar starfsfólks vegna 
mistaka eru nefnilega ein megin-
forsenda þess að hægt sé að bæta 
verklag, koma í veg fyrir fleiri 
mistök og þróa þannig svokallaða 
öryggismenningu á vinnustaðnum 
þar sem gæði og öryggi er haft að 
leiðarljósi. 

Laura Scheving Thorsteinsson 
er verkefnastjóri á sviði eftirlits 
og gæða hjá landlækni. Hún segir 
atvik vera mjög algeng í heilbrigð-
isþjónustu þótt alvarleg atvik séu 
fátíð. Mikilvægast sé þó að bregð-
ast við þeim öllum á réttan hátt. 

„Á stórri stofnun geta atvik 
gerst á hverjum degi en þau valda 
ekki öll skaða. Flækjustig heil-
brigðisþjónustu hefur aukist mikið 
enda hefur legutími styst verulega. 
Það þýðir að sjúklingar liggja bara 
inni þegar þeir eru mjög veikir, 
þurfa mikið eftirlit og mikla þjón-
ustu. Fyrr á tímum lá fólk inni þar 
til það varð frískt. Þannig að í dag 
eru í raun alltaf erfið tilfelli inni 
á spítölum og almennu deildirnar 
eru farnar að líkjast gjörgæslu-
deildum fyrir tuttugu árum og á 
niðurskurðartímum getur þann-
ig ástand orðið ansi erfitt fyrir 
starfsmenn.“ 

Laura segir helstu ástæður þess 
að atvik verði í heilbrigðisþjón-
ustu vera galla í skipulagi, kerfis-
læg atvik, manneklu, fólk þekki 
ekki verklagsreglur eða þær ekki 
fyrir hendi, hafi ekki fengið næga 
þjálfun eða misskilningur verði í 
samskiptum. Hlutverk  landlæknis 

er meðal annars að setja fram leið-
beiningar um bætta verkferla. 

„Það sem mestu máli skiptir 
er menning á vinnustað. Þar sem 
er þróuð öryggismenning, þar er 
meira öryggi. Það eru fjórir þættir 
sem efla öryggismenningu: áhugi 
stjórnenda á öryggismálum, góð 
samskipti og samstarf starfsfólks 
og skráning atvika. Útgangspunkt-
urinn er ekki að leita að sökudólg-
um heldur að leita lausna og skoða 
hvernig við getum gert betur.“ 

Þegar Fréttablaðið bað um töl-
fræðiupplýsingar um atvik í heil-
brigðiskerfinu hjá landlækni kom 
í ljós að þær eru ekki fyrir hendi. 
„Við köllum inn skráningu á atvik-
um tvisvar á ári en nú er komin 
samtímaskráning. Þannig að við 
höfum skráð atvik hjá okkur en 
við vitum að það er vanskráning 
og því ekki um heildartölfræði að 
ræða. Aftur á móti hefur skrán-
ing aukist mikið á síðustu árum. 
Heilbrigðisstarfsfólk hefur meiri 
áhuga á skráningu og sér gildi 
hennar. Einnig er verið að vinna 

að rannsókn um óvæntan skaða. 
Við erum búin með fyrsta hlutann 
af þremur og niðurstöður eru mjög 
áþekkar því sem komið hefur í ljós 
úr sambærilegum rannsóknum í 
öðrum löndum,“ segir Laura. 
 erlabjorg@frettabladid.is

Þannig 
að í dag eru 
í raun alltaf 
erfið tilfelli 

inni á spítölum 
og almennu 

deildirnar 
eru farnar að líkjast 

gjörgæsludeildum 
fyrir tuttugu árum og á 

niðurskurðartímum getur 
þannig ástand orðið ansi 

erfitt fyrir starfsmenn. 
Laura Scheving Thorsteinsson,

verkefnastjóri hjá landlækni

JólapakkannÚtivera í

VÍSINDI Rannsókn á hegðun hákarla í kringum menn sýnir að þeir 
kjósa helst að nálgast manneskjur aftan frá, og virðast í það minnsta 
sumir hákarlar átta sig á því hvernig fólk snýr þó það sé grafkyrrt á 
hafsbotni, samkvæmt umfjöllun á vefnum Live Science.

Kafarar og hákarlasérfræðingar hafa veitt þessari hegðun athygli, 
en hún hefur ekki verið rannsökuð áður.

Í rannsókninni krupu sjálfboðaliðar á hafsbotni hreyfingarlausir 
klukkustundum saman. Um 80 prósent þeirra hákarla sem nálguðust 
sjálfboðaliðana syntu aftan að þeim. - bj

Hreyfingarlausir sjálfboðaliðar rannsaka hegðun hákarla:

Nálgast menn helst aftan frá

Flækjustig magnast 
í heilbrigðiskerfinu
Embætti landlæknis sinnir kvörtunum almennings vegna heilbrigðisþjónustu og 
hefur eftirlit með heilbrigðisstarfsmönnum. Verkefnastjóri á sviði eftirlits og gæða 
segir flækjustig heilbrigðisþjónustu hafa aukist og því mikilvægast að leita lausna.

KVARTANIR OG KÆRUR TIL LANDLÆKNIS ÁRIÐ 2010
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LANDLÆKNIR Engar tölfræðilegar upplýsingar eru til hjá Landlækni um atvik í heilbrigðiskerfinu. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

AÐGERÐIR GAGNVART STARFSMANNI ÁRIÐ 2010
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Ólokið

HÁKARL  Hákarlar virðast geta áttað sig á því hvernig fólk snýr jafnvel þótt það sé 
grafkyrrt.  FRÉTTABLAÐIÐ/EPA
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VIÐSKIPTI   Þrátt fyrir að bílaum-
boðið Toyota selji flesta nýskráða  
fólksbíla á Íslandi dróst salan á 
Toyota-bílum saman um 14,8 pró-
sent fyrstu ellefu mánuði ársins, 
samanborið við sama tímabil í 
fyrra. 

Alls seldust 1.109 nýir Toyota-
bílar frá ársbyrjun til 30. nóvem-
ber síðastliðins samanborið við 
1.302 bíla í fyrra, samkvæmt 
tölum frá Umferðarstofu.

Volkswagen selur næstflesta 
nýskráða bíla á landinu en þar 
var einnig samdráttur upp á 8,7 
prósent. Þriðja vinsælasta tegund 
landsins er Skoda. Af henni seld-
ust 708 bílar fyrstu ellefu mán-
uðina, sem er 5,8 prósenta aukn-
ing. 

Mestur samdráttur var í sölu á 
Peugeot-bílum á árinu, eða tæp-
lega 66 prósent. Alls seldust 47 
bílar samanborið við 138 í fyrra. 
Þar á eftir kemur Mitsubishi með 
62 prósenta samdrátt.

Sala á lúxusbílunum Benz og 
BMW jókst töluvert á árinu. 
Aukningin hjá Benz nam 11,6 pró-
sentum og hjá BMW um 32 pró-
sentum. Athygli vekur söluaukn-
ingin á Dacia-sportjeppum. 122 
slíkir seldust fyrstu ellefu mán-
uðina á þessu ári miðað við tíu í 
fyrra og nemur aukningin 1.120 
prósentum 

Í heild voru 6.984 fólksbílar 
nýskráðir en það er 5,4 prósentum 
minna en á sama tíma í fyrra.  
 freyr@frettabladid.is

Færri seldir 
bílar en 2012
Sala nýrra Toyota-bíla, rétt eins og annarra tegunda, 
hefur dregist saman hér á landi á þessu ári. Sala á 
lúxusbílunum Mercedes-Benz og BMW hefur aukist.

Bílar Prósent Seldir bílar
Peugeot -65,9% 47
Mitsubishi -62,2% 34
Porche -42,1% 11
Chrysler -40,9% 26
Lexus -33,3% 20
Ford -31,8% 281
Nissan -29% 321
Citroën -28,4% 68
Land Rover -18,2% 72
Kia -17,3% 566
Toyota -14,8% 1.109
Volvo -14,3% 72
Hyundai -10,5% 340
Volkswagen -8,7% 857
Audi -6,1% 124
Suzuki -4,9% 482

SAMDRÁTTUR Í SÖLU
Tegund Prósent Seldir bílar
Dacia 1.112% 122
Opel  154,5% 28
GM 41,1% 594
Honda 37,2% 343
BMW  32,1% 70*
Mazda  20,5% 229
Mercedes-Benz 11,6%  129*
Renault 11,4% 186
Subaru  8% 95
Skoda  5,8% 708

FJÖLGUN Í SÖLU
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MINNI BÍLASALA  Sala á Toyota-bílum hefur dregist saman um tæp fimmtán 
prósent á þessu ári.  FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR 

*Allar sölutölur eru fyrir nýskráða bíla yfir 
tímabilið janúar til og með nóvember, en 

þessar tvær eru frá 1.jan.-16.des.

Refsað fyrir
samkynhneigð
1 ÚGANDA Þjóðþingið 

í Úganda samþykkti í 
gær lög um harðar refsingar 
við samkynhneigð, meðal 
annars lífstíðarfangelsi. 
Lögin þykja ein þau verstu í 
heimi, en á síðustu stundu 
var hætt við að hafa mögu-
leikann á dauðarefsingu 
með. Þá er í lögum að finna 
ákvæði um að hver sá sem 
giftir samkynhneigð pör eigi 
yfir höfði sér allt að sjö ára 
fangelsi. Yoweri Musaveni 
forseti þarf að undirrita 
lögin innan mánaðar til þess 
að þau taki gildi.

Save the Children á ÍslandiSavS

Ný vændis-
löggjöf ógild
2 KANADA Hæstiréttur 

í Kanada hefur komist 
að þeirri niðurstöðu að ný 
heildarlöggjöf um vændi 
standist ekki stjórnarskrá 
landsins. Vændi er löglegt 
í Kanada, en samkvæmt 
nýju lögunum átti að 
banna fólki að reka 
vændishús, lifa á tekjum 
af vændi og falbjóða 
vændi á götum úti. And-
stæðingar laganna sögðu 
þau stofna lífi og heilsu 
vændiskvenna í hættu, og 
fagna niðurstöðunni.

Hrun úr lofti leikhúss
3 BRETLAND Um áttatíu manns slösuðust, þar af níu 

alvarlega, þegar loftskreytingar hrundu úr lofti Apollo-leik-
hússins í London á fimmtudagskvöld. Borgaryfirvöld sögðu í 
gær að þrátt fyrir þetta eigi fólki að vera óhætt í leikhúsum 
borgarinnar, jafnvel þótt byggingarnar séu margar komnar til 
ára sinna. Mikið uppnám varð í leikhúsinu þegar stór stykki 
hrundu úr loftinu meðan verið var að sýna verk sem heitir 
„The Curious Incident of the Dog in the Night-Time“.

HEIMURINN

1

2 3



AFSLÁTTUR
20%wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww..............rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrruuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaatttttttttttttttttttttttttaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaalllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrriiiiiiiiiinnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn.......................................iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiisssssssssssssssssssssssssssss

AF ÖLLUM BORÐSTOFUBORÐUM, BORÐSTOFUSTÓLUM, ELDHÚSBORÐUM OG ELDHÚSSTÓLUM

AFSLÁTTUR
25%

CRUISE FERÐRÐATÖSKURCRUISE
Fást í svörörtu og fjólubláu.  T Töskurnar fást í 3 stærðum.t í ö t fjól blá TTö k fá t í 3 t ð

Hæð: 57 ssm. 7.9957 nú 5.995  HHæð:æ  64 sm. 9.995 nú 7.495 
HHæð: 75 sm. 12.95500 nú  nú 9.695  Vnr. 3930101

MIKIÐ ÚRVAL AF FERÐATÖSKUM!

5.995
VERÐ FRÁ:

MUNDI HN RUÖTT
bæruábFlottur hnöttur á frár hn
m.  sverði!  Stærð: Ø21i! S
790067HæðH : 31 sm. Vnr. 39

M

MUNDI HN RUÖTT

1.995
FULLT VERÐ: 2.995

SPARIÐ

1.000

24.950
ST. 135 X 200 SM.
FULLT VERÐ: 29.950SPARIÐ

5.000

KRONBORG DREAMER GÆSADÚNSÆNG
Lúxus gæsadúnsæng fyllt með 900 gr. af gæsadúni. Sængin er saumuð í 5 x 7 sm. 

ferninga með 2,5 sm. háum veggjum á milli hólfa og því helst dúnninn jafn yfir 
alla sængina. Má þvo við 60°C. Stærðir: 135 x 200 sm. 29.950 nú 24.950 

Extra löng: 135 x 220 sm. 26.950 
Tvíbreið: 200 x 220 sm. 39.950 

Koddi: 50 x 70 sm. 9.995
Vnr. 4112550, 4312604

Þyngd: 900 gr. Þvottur: 60°C

GÆSADÚNSÆNG

Koddi
50 x 70 sm.

9.995

BHAVNAA A
Vnr. 1279288

ALVARVV
Vnr. 1279290

ARSENAL
Vnr. 1279291

DANTY
Vnr. 1279295

GARRETE
Vnr. 1279297279297

2.995
FULLT VERÐ: 3.995

AFSLÁTTUR AF
VÖLDUM SETTUM

25%

GLÆSILEG SÆNGURVERASETT Á FRÁBÆRU VERÐI!

KREPKREPKREP

SINGER TALENT 3321 SAUMAVÉL
Frábær SINGER saumavél sem gerir öll helstu 

sporin, zikk-zakk, hnappagöt o.fl. 
Er með nálarþræðara.  

Vnr. 1767000

SPARIÐ 

55000

19.950
FULLT VERÐ: 24.950

ARA DALA OG G VVOOLLGAGA BAÐSBAÐSLLOOOPPPAPPAPPARR
úúkur og góður baðsloppur úr 1000% b% bóómull á frábæru verði! 

FáaFáanlenlegurgur í í ljóljósumsum og og svöörtum lit. Stærðir:  S-XL.
Vnr. 2800802, 2800863

100% BÓMULL

5.995
FULLT VERÐ: 6.995

Tilboðin gilda til 24.12.13 

2090% AFSLÁTTUR
AF ALLRI JÓLAVÖRU! 

SPARIÐ 

1000
MjúMjúM

VILLY RAFLL MAGNNSBÍSBÍLABRAUTUT
Frábær jólagjöf! 2 bílar og 2 lagj
fjarstýringar. Lengd: 2,6 mtr.mtrar

r fyrir 8 x AA rafhlöðum.ðum
Vnr. 39765007VVnr. 3976500Vn

1.995
FULLT VERÐ: 5.995

AFSLÁTTUR
67%

fjarstý
Gengu

2.995
VERÐ NÚ FRÁ:

ÖLL BARNASÆNGURVER Á FRÁBÆRU 
TILBOÐSVERÐI!

Fáanlegar stærðir: 140 x 200 / 50 x 70 sm. 
100 x 140 / 40 x 45 sm. 70 x 100 / 40 x 45 sm.

Vnr. 1252880, 1285080, 1261900, 1500600

AFSLÁTTUR
25%

ALLT AÐ

OPIÐ TIL 
KL. 22:00

ÖLL KVÖLD 
TIL JÓLA!

ÚTIKERTI
Mikið úrval af útikertum. 
Frábær verð!  Vnr. 730213 

159
ÚTIKERTI VERÐ FRÁ:
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SUÐUR-SÚDAN, AP Þótt aðeins 
rúm tvö ár séu liðin frá því nýj-
asta þjóðríki heims var formlega 
stofnað virðist Suður-Súdan vera 
við það að sundrast. Hundruð hafa 
látið lífið í átökum ættbálka und-
anfarið og er óttast að þjóðernis-
hreinsanir séu fram undan.

Ættbálkar í Suður-Súdan 
hafa borist á banaspjót áratug-

um saman, en 
þeir sameinuð-
ust í baráttunni 
við ríkisstjórn 
Súdans þar til 
markmiðinu um 
sjálfstæði Suð-
ur-Súdans var 
náð árið 2011.

„Það er mikil 
spenna í landinu 
og ástandið er 
brothætt. Ef ekki 
verður brugðist 
við gæti stefnt í 
þjóðernishreins-
a n i r,“  s eg i r 
Choul L aam, 
háttsettur tals-
maður Þjóðfrels-

ishreyfingar Súdans, sem fer með 
völd í landinu.

Átökin hófust í höfuðborginni 
Juba síðasta sunnudag. Þá reyndu 
hermenn í lífvarðarsveitum forset-
ans, sem tilheyra Dinka-ættbálki 
forsetans, að afvopna þá hermenn 
í lífvarðarsveitunum sem tilheyra 
Nuer-ættbálknum. Átökin hafa 
síðan breiðst út til annarra borga.

Mannréttindasamtökin Human 
Rights Watch segja að stjórnarher-
menn hafi skotið óbreytta borgara 
sem tilheyra Nuer-ættbálknum til 
bana í höfuðborginni.

Salva Kiir, forseti Suður-Súd-
ans, kenndi Riek Machar, varafor-
seta landsins sem tilheyrir Nuer-
ættbálknum, um upphaf átakanna. 
Báðir tilheyra Þjóðfrelsishreyf-

ingu Súdans, og hafa tekist á um 
stjórn hreyfingarinnar. Machar 
var rekinn úr embætti í sumar og 
neitar því að hann hafi hvatt til 
uppreisnar gegn Kiir. Hann krefst 
þess að Kiir segi af sér.

Stjórnvöld í Suður-Súdan sögð-
ust á fimmtudag hafa stjórn á 
ástandinu í landinu. Seinna sama 
dag þurftu þau að viðurkenna að 
sveitir hliðhollar Machar stýrðu 
nú Bor, höfuðborg stærsta fylkis 
landsins.

Sameinuðu þjóðirnar (SÞ) segja 
að flóttamenn séu þegar byrjaðir 
að streyma til þriggja starfsstöðva 
SÞ í landinu. Á fjórða tug þúsunda 
hafa leitað skjóls, flestir í höfuð-
borginni. 

Á fimmtudag réðst vopnaður 
hópur manna úr Nuer-ættbálknum 
á stöð SÞ þar sem hópur fólks sem 
tilheyrir Dinka-ættbálknum hafði 
leitað skjóls. Talsmaður SÞ gat 
ekki staðfest hvort óbreyttir borg-
arar hefðu látið lífið en staðfesti 
að þrír indverskir friðargæsluliðar 
hefðu fallið.

Stjórnvöld í Suður-Súdan segja 
að á sjötta hundrað hafi fallið í 
átökunum síðustu vikuna, en erf-
itt er að fá þær tölur staðfestar.

 brjann@frettabladid.is

Átök ættbálka 
í Suður-Súdan
Nýjasta þjóðríki heims gæti liðast í sundur í harðvítug-
um átökum stærstu ættbálka landsins. Á sjötta hund-
rað eru sögð hafa fallið í átökum síðustu vikuna.

FLÝJA ÁTÖKIN  Tugir þúsunda hafa leitað skjóls við þrjár starfsstöðvar Sameinuðu 
þjóðanna í Suður-Súdan.  FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

SALVA KIIR

RIEK MACHAR

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

ENA MICRO 9 ONE TOUCH

Líttu við hjá Eirvík og kynntu þér ENA 1 eða ENA 9 OneTouch 

með Aroma+ og við bjóðum þér í kaffi.

Fékk hæstu einkun hjá þýsku neytendasamtökunum en 14 vélar 

voru prófaðar. Hægt að velja um kaffi, espresso, latte macchiato, 

cappuccino eða heitt vatn í te með því að þrýsta á einn hnapp.

Ný vefverslun 
á michelsen.is

ASA HÁLSMEN

9.700 kr.

ASA LOKKAR

9.700 kr.

ASA HRINGUR

9.900 kr.

ROSENDAHL

24.900 kr.

ARMANI

60.800 kr.

ARNE JACOBSEN

64.900 kr.

CASIO

13.600 kr.

Glæsilegar
jólagjafir

Glæsilegar
jólagjafir

Skátahreyfingin hefur um árabil selt sígræn 
eðaltré í hæsta gæðaflokki og prýða þau
þúsundir heimila og fyrirtækja.

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

Frábærir eiginleikar:

-eðaltré ár eftir ár!--eððalllttrééé ááár effftir ár!
Sígræna jólatréð

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

Veldur ekki ofnæmi
Eldtraust
Þarf ekki að vökva
Íslenskar leiðbeiningar

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

SAMFÉLAGSMÁL Meðlimir Sam-
taka Filippseyinga á Íslandi komu 
færandi hendi í höfuðstöðvar 365 
miðla í gær.

Með sælgætisgjöf sinni vildu 
samtökin þakka Fréttablaðinu 
fyrir samhuginn sem það sýndi 
eftir að fellibylurinn Haiyan gekk 
yfir Filippseyjar fyrr á árinu.

365 miðlar er eitt af um tólf 
fyrir tækum sem samtökin heim-
sóttu í gær með gjöf í hendi sem 
hluta af Þakklætisviku sinni. Einn-
ig hafa samtökin, sem tengjast 

einnig alþjóð-
legu samtök-
unum Project 
Pearl, gefið 
fólki í mið-
bænum gjafir í 
þakklætisskyni 
og boðið þeim 
upp á faðmlög.

Bergmann Albert afhenti gjöf-
ina fyrir hönd Filippseyinga og 
óskaði hann, ásamt öðrum meðlim-
um samtakanna, lesendum Frétta-
blaðsins gleðilegra jóla.  - fb

Samtök Filippseyinga á Íslandi færðu Fréttablaðinu sælgæti að gjöf í gær:

Þökkuðu Fréttablaðinu fyrir samhug

➜ Suður-Súdan

Juba
Bor

Austur-Kongó

Súdan

Suður-Súdan Eþíópía

MEÐ GJÖFINA 
 Bergmann Albert 
með gjöfina sem 
hann færði Frétta-
blaðinu. Í miðum 
ofan í pokanum 
þakka Filipps-
eyingar fyrir sig. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL
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NÁTTÚRA Allt að 35 milljónum 
króna verður veitt til aðgerða í 
Kolgrafafirði – bæði til þeirra 
sem ráðist hefur verið í og þeirra 
sem eru áætlaðar. Um 60.000 
tonn af síld halda sig innan brúar 
í firðinum. Ekki hefur tekist að 
staðsetja alla þá síld sem Haf-
rannsóknastofnun mældi í júní.

Fælingaraðgerðir í Kolgrafa-
firði, og önnur tengd mál, voru 
tekin upp á ríkisstjórnarfundi á 
þriðjudag. Þá var tillaga ráðu-
neytisstjórahóps um fjárveit-
ingar til verkefnisins samþykkt-
ar. Þegar hefur fallið til nokkur 
kostnaður vegna síldarsmölunar, 
tilrauna með fælingu með hvala-
hljóðum auk úttekta á fyrir-
byggjandi aðgerðum og nýting-
ar úr dauðri síld, komi til annars 
síldardauða. Meirihluti þeirra 
35 milljóna sem veitt verður til 
verkefnisins er þó ónýttur. Frek-
ari smölunartilraunir eru fyrir-
hugaðar þegar aðstæður leyfa, en 
tilraunir til að koma síldinni út 
fyrir brú hafa ekki borið árang-
ur þar sem um 60.000 tonn hafa 
sest þar fyrir. 

Þess er skemmst að minnast 
að þegar síld drapst í firðinum 
síðastliðinn vetur voru minnst 
250.000 tonn fyrir innan brú í 
Kolgrafafirði, en þá urðu menn 
varir við að síldin flakkaði reglu-
lega út fyrir brúna og inn aftur. 

Minna magn síldar dregur 
tímabundið úr líkum á síldar-
dauða, er mat þeirra sem gerst 
þekkja, en lítið mælist af síld í 
Breiðafirði, þar sem stofninn 
hefur haldið sig að stórum hluta 
undanfarin ár. Ekkert er þó úti-
lokað og kom fram á fundi rík-
isstjórnarinnar nauðsyn þess að 
nota tækifærið til að afla upplýs-

inga um súrefnisstöðu og sam-
spil hennar við magn síldar og 
veður aðstæður, auk þess að gera 
tilraunir með síldarsmölun. 

Þorsteinn Sigurðsson, sviðs-
stjóri hjá Hafrannsóknastofnun, 
segir að súrefnismettun í firðin-
um hafi verið góð að undanförnu, 
enda hefur verið afar vindasamt. 
Má segja að vindurinn berji súr-
efni í sjóinn og er veður því hag-
stætt, því langvarandi lognstillur 
eru ekki góðar fréttir í Kolgrafa-
firði.

„Afleit tíð fyrir Vesturlandi 
hefur orðið þess valdandi að 
síldarleit og mælingar á svæðinu 
hafa reynst illmögulegar,“ segir 
Þorsteinn.

Mæld hafa verið 200.000 tonn 
af síld í Breiðamerkurdýpi, en 
veiði þar hefur verið frekar 
dræm að undanförnu. Þetta magn 
kemur til viðbótar við síldina í 
Kolgrafafirði. Því á enn eftir að 
staðsetja 190.000 tonn af þeim 
450.000 tonnum sem mælingar 
sýndu í júní.

  svavar@frettabladid.is

Síldin sest að 
í Kolgrafafirði
Ríkisstjórnin veitir 35 milljónir til verkefna í Kol grafa-
firði. Hafrannsóknastofnun hefur ekki fundið 190.000 
tonn af þeim 450.000 tonnum sem mæld voru í sum-
ar. Ólíkt fyrri árum heldur síldin til fyrir austan.

SÓUN  Aðgerðir til að fæla síldina út úr firðinum með litlum sprengjum báru ekki árangur. Sú aðgerð kostaði um sjö milljónir króna, sem er dropi í hafið miðað við það sem er í húfi. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Afleit tíð 
fyrir Vestur-
landi hefur 

orðið þess 
valdandi að 
síldarleit og 
mælingar á 

svæðinu hafa reynst ill-
mögulegar.

Þorsteinn Sigurðsson

„SÍLDARÆVINTÝRIÐ“ Í KOLGRAFAFIRÐI 

200.000 tonn 
eru í Breiðamerkurdýpi 
fyrir suðaustan land.

190.000 tonn 
ófundin – ekki hægt að mæla fyrir 

Vesturlandi vegna veðurs. Ekkert fi nnst 
í Breiðafi rði þar sem stofninn 
hefur haldið til undanfarin ár.

52.000 tonn
drápust í fi rðinum á liðnum vetri. 81.000 tonn

Er síldarkvótinn í ár.

260.000 tonn
hefur Hafrannsókna-

stofnun náð að mæla í vetur.

 Veiðst hafa um 

60.000 tonn
á vertíðinni – veiðum var lokið að 

mestu í nóvember í fyrra.

60.000 tonn 
hafa sest fyrir í fi rðinum.
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ALLIR
ARNAR

25%
AFSLÁTTUR  
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FALLEGAR JÓLAGJ 

BODUM HOT POT SETT 
Fullt verð kr. 6.990  Fullt verð kr. 6.990 Jólatilboð kr. 4.990

BODUM SVARTUR HNÍFASTANDUR
Fullt verð kr. 9.990  Jólatilboð kr. 6.990

BODUM TEKETILL MEÐ HITARA.
Fullt verð kr. 14.990 Jólatilboð kr. 11.990

Hnífar fylgja ekki

KOMIÐ
AFTUR!

BBODUM PODUM PRRESSUKÖESSUKÖNNNNUURR.
4 bolla Jólatilboð kr. 6.490  8 bolla Jólatilboð kr. 7.490   

30%
AFSLÁTTUR  
AF ÖLLUM
KERTUM

H Ú S G A G N A H ÖÖÖ LLLLL LLLLL IIII NNNN

20%
AFSLÁTTUR  

AF LA-Z-BOY
TIL JÓLA

FULLT VERÐ  790 STK

KASSI 24 DÓSIR 25% AFSLÁTTUR  KR. 14.220

ÖRÖRUGGT OG UMHVEUGGT OG UMHVERRFFIISVÆSVÆNNT.
Real Flame arinn-eldsneyti í dós. Real 
Flame gelið er snarkandi og róandi á
köldum haustdögum. Logar í þrjár
klukkustundir.

ARINN CHATEAU
Hvítur, expesso eða svartur
B:104 D:30 H:95,5 cm

25%
AFSLÁTTUR  
AF ÖLLUM

PÚÐUM

 FULLT VERÐ 329.990

DC 3600 3ja sæta sófi.
Koníaksbrúnt leður á slitflötum.

Stærð: 202 x 80 H: 80 cm.

OPIÐ TIL 2200 TIL JÓLA
OMMIÐ



– fyrir lifandi heimili –
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AVÍK   |  AKUREYRI  |  REYKJAVÍK  |  AKUREYRI  |  REYKJAVÍK  |  AKUREYRI  |  REYKJAVÍK  |  AKUREYRI  |  REYKJAVÍK  |  AKUREYRI I  |  REYKJAVÍK 

AFIR Í HÖLLINNI

MORRISON borðstofuborð. B:100 L:200 H:73 cm.
stækkanlegt í 358 cm með þremur stækkunum sem fylgja.
Gegnheil sápu- eða olíuborin eik.

399.990
GEGNHEIL EIK

Umbria sófar eru fáanlegir í ótal útfærslum. 2ja og 3ja sæta, hornsófar með og án tungu.
Þeir eru fáanlegir bæði í ákæði og leðri og mörgum litum. Hnakkapúðar ekki innifaldir í verði.

VIDIVI EUFORIA GLÖS  
6 stk. 29 cl.  Jólatilboð kr. 7.990

VIDIVI
VASAR

Hæð 24 cm. 
Jólatilboð 
kr. 4.472

NÝTT!

50%
AFSLÁTTUR  

AF ÖLLU
JÓLASKRAUTI

299.990
 FULLT VERÐ 329.990

UMBRIA hornsófi model 26. 
Hægri og vinstri tunga Stærð: 261x230 H 78 cm.

Slitsterkt áklæði antrasit.

NÝTT!
ÓTRÚLEGA
ÞÆGILEGUR

20%
AFSLÁTTUR  

AF ALLRI
SMÁVÖRU

VIDIVI
L’ORO SKÁLAR, 

GLÖS, KÖKUDISKAR 
OG KÚPLAR.   

L’L’OORROO KÚKÚPPUULLLL Jólatilboð kr. 12.790

L’ORO 2 GLÖS  
Jólatilboð kr. 5.110

L’ORO Á 2 SKÁLAR
Jólatilboð kr. 5.110

L’ORO
JÓLAFAT

Jólatilboð kr. 11.030

COCORRTTININA JÓA JÓLLADADIISKUSKURR Jólatilboð kr. 2.150

CORTINA JÓLAFATAT ((( (404040CCC )M)M)M) Jólatilboð kr. 5.990
COORTINA NAMMISKÁL

Jólatilboð kr. 4.470

KOPARLUKT STÓR  
 Jólatilboð kr. 4.310

KOPARLUKT LÍTIL  
 Jólatilboð kr. 3.830
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➜ Njósnað var um 
Barnahjálp og Þróunarstofn-

un Sameinuðu þjóðanna, 
frönsk sjálfboðaliðasamtök 

lækna, Medicins du Monde, 
einnig forsætisráðherra 

Ísraels, samkeppnisstjóra 
Evrópusambandsins, ráða-

menn í Þýskalandi og fleiri.

Þjónustusími: 561 4210 Bílabúð Benna dekkjaþjónusta

Allar starfsstöðvar ríkisskattstjóra 
verða opnar um jól og áramót 

sem hér segir:
Þorláksmessa 23. des.  - 930 - 1200

Aðfangadagur 24. des. - LOKAÐ
Föstudagur 27. des. - 930 - 1530

Mánudagur 30. des.  - 930 - 1530

Gamlársdagur 31. des. -   LOKAÐ
Fimmtudagur 2. jan.  - 930 - 1530

BRETLAND Breska leyniþjónustan 
GCHQ hefur, í samvinnu við Þjóð-
aröryggisstofnun Bandaríkjanna, 
stundað njósnir um Barnahjálp 
Sameinuðu þjóðanna, Þróunarstofn-
un Sameinuðu þjóðanna og frönsk 
sjálfboðaliðasamtök lækna, Medi-
cins du Monde, sem sinna hjálpar-
starfi víða um heim.

Einnig var njósnað um forsætis-
ráðherra Ísraels, samkeppnisstjóra 
Evrópusambandsins, ráðamenn í 
Þýskalandi og ýmsa þjóðarleiðtoga 
í Afríku.

Þetta upplýsir breska dagblaðið 

The Guardian, í samvinnu við banda-
ríska dagblaðið The New York Times 
og þýska vikuritið Der Spiegel, og 
er vitnað í skjöl frá bandaríska upp-
ljóstraranum Edward Snowden, sem 
enn er í útlegð í Moskvu. 

Þetta bætist ofan á fyrri upp-
ljóstranir um víðtæka njósnastarf-
semi Breta og Bandaríkjamanna, 
sem ráðamenn og almenningur víða 
um heim hefur fordæmt.

Í þessum nýju skjölum kemur 
fram að fylgst hafi verið með tölvu-
pósti og símasamskiptum einstak-
linga í um 60 löndum. - gb

The Guardian upplýsir um víðtækar njósnir bresku leyniþjónustunnar GCHQ:

Njósnað um hjálparstofnanir

RÚSSLAND Um leið og rússneski 
auðkýfingurinn Mikhaíl Khodor-
kovskí var laus úr fangelsi steig 
hann upp í einkaþotu og flaug til 
Berlínar. Það var Hans-Dietrich 
Genscher, fyrrverandi utanríkis-
ráðherra Þýskalands, sem sá til 
þess að þýska fyrirtækið OBO 
Bettermann hefði þotuna til reiðu.

Vladimír Pútín Rússlandsfor-
seti hefur náðað þúsundir fanga 
nú í vikunni, þar á meðal liðsmenn 
rússnesku kvennapönksveitar-
innar Pussy Riot og 30 félaga úr 
Greenpeace-samtökunum.

Tilefnið er tuttugu ára afmæli 
rússnesku stjórnarskrárinnar, en 
með þessu bætir Pútín eitthvað 
ímynd sína á Vesturlöndum fyrir 
Vetrarólympíuleikana sem haldn-
ir verða í Rússlandi innan fárra 
vikna.

Khodorkovskí hefur setið í 
fangelsi í meira en áratug fyrir 
margvíslegar ásakanir tengdar 
spillingu og skattsvikum. Hann 
átti aðeins eftir að afplána hálft 
ár af dómnum.

Mannréttindadómstóll Evrópu 
hefur að nokkru tekið undir gagn-
rýni á réttarhöldin, einkum varð-
andi framkvæmd þeirra og hand-
töku hans, en taldi sig þó ekki 
hafa fengið staðfestingu þess að 
pólitískar hvatir hefðu búið að 
baki.

Khodorkovskí var um hríð einn 
auðugasti maður Rússlands, en 
var jafnframt illa liðinn meðal 
margra landa sinna fyrir að 
hafa komist í álnir eins og fleiri 
á tímum þeirrar efnahagslegu 
ringul reiðar sem fylgdi í kjölfar 
hruns Sovétríkjanna. 

Ekki er vitað hve mikið er eftir 
að auðæfum hans, en hann var 
auk fangelsisvistar dæmdur til að 
greiða skattinum jafnvirði 3.300 
milljarða króna, Þær greiðslur riðu 
olíufyrirtækinu Yukos að fullu.

Utanríkisráðuneyti Þýskalands 
staðfesti í gær að Khodorkovsky 
hefði lent á Schönefeld-flugvelli 
í Berlín síðdegis. Khodorkovsky 
hafði fyrir nokkru sótt um leyfi til 
þess að fá að fara til Þýskalands, 
þar sem móðir hans gengst undir 
læknismeðferð þar í landi.

gudsteinn@frettabladid.is

Forðaði sér 
til Berlínar
Mikhaíl Khodorkovskí beið ekki boðanna þegar hann 
slapp úr rússnesku fangelsi í gær og kom sér strax af 
landi brott. Pútín forseti náðaði þúsundir manna.

1980 Stofnar forritunarfyrirtæki 
á níunda áratugnum ásamt skóla-
félögum sínum.

1987 Stofnar Menetap-bankann.

1995 Kaupir olíufyrirtækið Yukos.

1999 Styður og styrkir pólitíska 
andstæðinga Pútíns fyrir 
þingkosningar. Heldur því áfram 
næstu árin.

2003 Handtekinn fyrir fjársvik og 
skattaundanskot, hálfu ári eftir 
að hafa lent í hörðum deilum við 
Pútín um spillingu.

2005 Dæmdur í átta ára fangelsi 
(frá 2003 til 2011).

2007 Yukos verður gjaldþrota.

2010 Dæmdur í 13 ára fangelsi 
(til 2016).

2012 Fangelsisdómur styttur um 
tvö ár (til 2014).

2013 Náðaður af Pútín forseta.

➜ Ævi Khodorkovskís

MIKHAÍL KHODORKOVSKÍ OG HANS-DIETRICH GENSCHER  Fyrrverandi utanríkis-
ráðherra Þýskalands tók á móti Khodorkovskí á Schönefeld-flugvelli í Berlín í gær.
 NORDICPHOTOS/AFP

STUÐNINGUR VIÐ SNOWDEN  Í Brasilíu hvatti hópur fólks Dilmu Rousseff forseta 
til að veita Snowden hæli. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

uppfylling
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VIRB Elite 
Hasarmyndavél

Innbyggður skjár, 2000mAh rafhlaða, 
16Mp myndflaga, GPS skráir hraða  
og hæð, WiFi tenging við síma og  
margt annað setur Garmin  
hasarmyndavélarnar í sérflokk.

VIRB FRÁ

54.900

Ögurhvarfi 2, 203 Kópavogi  |  S: 577 6000  |  www.garmin.is  |  Opið kl. 10-18 fram að jólum. Kl. 10-12 á aðfangadag.

Monterra
Útivistartæki

Android, vídeó, FM útvarp, netvafri, tölvupóstur, 
myndavél og margt annað spennandi.

ÚTIVISTARTÆKI FRÁ

29.900
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Edge 810
Reiðhjólatæki

Gefðu fjölskyldu og vinum tækifæri til að fylgjast 
með þér í keppni og haltu réttum takti á hjólinu. 
Sendu svo æfinguna yfir á Garmin Connect og 
berðu saman fyrri æfingar!

REIÐHJÓLATÆKI FRÁ

37.900

Forerunner 620
Hlaupaúr

Hvíldartími, súrefnisupptaka, skrefafjöldi, skreftími  
og sendir þráðlaust á Garmin Connect með WiFi.

HLAUPAÚR FRÁ

23.900

Nüvi 3597
Leiðsögutæki

Heimilisföng, sjúkrahús, veitingastaðir, verslanir, hótel,  
bíla þvottastöðvar og margt fleira er hægt að finna í Nüvi  
leiðsögutækjunum. Ekki rífast um hvaða leið sé valin,  
fylgdu Garmin!

LEIÐSÖGUTÆKI FRÁ

29.900

Approach
Golftæki

Golfvellir í evrópu og ameríku og nú líka á Íslandi. 
Haltu utan um högglengd, fjarlægð í holu og  
margt fleira!

ARVA
Hin heilaga þrenning

Lífsnauðsynlegur búnaður fyrir fjallafólk því á fjöllum 
getur þú bara treyst á félagann. Vertu rétt búin á  
fjöllum, veldu ARVA!

é vali

því á því á fví áví á

VA
eila

GOLFTÆKI FRÁ

39.900

SKÓFLA FRÁ

7.900

ÝLIR FRÁ

39.900

STÖNG FRÁ

8.900
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STJÖRNUBJARTUR
HIMINN

 Goðafoss í vetrarbúningi undir Vetrar-
brautarslæðunni og litríkum norður-
ljósum er besta stjörnuljósmynd ársins 
að mati Stjörnufræðivefsins. Franski 
ljósmyndarinn Stéphane Vetter tók þessa 
glæsilegu mynd í mars á þessu ári, en 
hann er skuggaveran hægra megin á 
myndinni. Vetrarbrautarslæðan liggur í 
boga yfir himininn eins og norðurljósin. 
Innan um stjörnuskarann glittir í dökku 
rykskýin sem innihalda hráefnin í nýjar 
stjörnur. Næst sjóndeildarhringnum 
vinstra megin er Óríon að koma upp 
á himininn en bleiki bjarminn næst 
fjallinu er Sverðþokan mikla. Bjarta 
stjarnan vinstra megin fyrir ofan Óríon 
er gasrisinn Júpíter, sem þá var staddur í 
Nautsmerkinu. 
 MYND/STÉPHANE VETTER

UNGUR NEMUR, 
GAMALL TEMUR 

 
 Upp úr miðjum mars 
á þessu ári birtist hala-
stjarnan PANSTARRS á 
himninum þegar hún var 
á leið frá sólinni. Hala-
stjarnan sást naumlega 
með berum augum en 
vel með handsjónaukum 
og virtu margir hana fyrir 
sér þannig. Á þessari 
fallegu mynd sjást feðgar 
virða PANSTARRS fyrir 
sér í ljósaskiptunum 
ofan af lítilli hæð við 
First Encounter Beach í 
Massachusetts í Banda-
ríkjunum.
  MYND/CHRIS COOK

Undur bæði 
stór og smá
Ár hvert eru þúsundir ljósmynda teknar af undrum 
alheimsins; af stjörnuáhugafólki, stjörnufræðingum 
eða vélvæddum fulltrúum jarðarbúa í sólkerfinu. Að-
standendur Stjörnufræðivefsins hafa fjórða árið í röð 
valið bestu stjörnuljósmyndir ársins. Þær eru valdar út 
frá fegurð, að þeirra sögn, en ekki síður frá vísindaleg-
um sjónarhóli. Viðfangsefnin eru nefnilega ekki síður 
áhugaverð en falleg, komst Svavar Hávarðsson að.

Heimildir: Stjörnufræðivefurinn. Allar skýringar 
við myndirnar eru aðstandenda vefsins.

ÞEGAR HEIMURINN BROSTI 

 Þann 19. júlí 2013 flaug Cassini-geimfar NASA á bak við Satúrnus frá Jörðu séð, inn í skugga plánetunnar, og tók þessa 
mynd. Á myndinni sést næturhlið Satúrnusar og sjö af fylgitunglum hans, björt dagsbrúnin, meginhringirnir, F-hringurinn 
(bjarta þétta rákin undir meginhringnum) og G- (mjóa, daufa rákin) og E-hringurinn (dreifði hringurinn neðst), en hann 
má rekja til tunglsins Enkeladusar sem spýr vatni í miklum köldum goshverum út í geiminn. Myndin er í náttúrulegum 
litum og hefur aðeins verið lýst örlítið til að draga fram daufustu hringina. 
 MYND/NASA/JPL-CALTECH/SSI

RIDDARINN 

 Í 1.500 ljósára fjarlægð 
frá jörðinni, í stjörnu-
merkinu Óríon, rétt 
sunnan við neðstu 
stjörnuna í Fjósakon-
unum, er geimþoka sem 
þekkt er fyrir að líkjast 
hestshöfði eða riddara 
á taflborði. Riddara-
þokan nefnist hún og 
er þykkt gas og rykský; 
fæðingarstaður stjarna. 
Á myndinni glæsilegu 
sést Riddarinn í inn-
rauðu ljósi en hún var 
tekin í tilefni af 23 ára 
afmæli Hubble-geim-
sjónaukans.
  MYND/NASA/ESA/HUBBLE 

HERITAGE TEAM

SKRAUTFJÖÐUR 
SÓLKERFISINS 

 Frá árinu 2004 hefur sendi-
fulltrúi jarðarbúa, Cassini-
geimfarið, hringsólað um 
Satúrnus og tekið margar 
stórfenglegar myndir. Þann 
10. október 2013 flaug 
geimfarið upp fyrir plánet-
una og hafði þá þetta ein-
staka útsýni. Sjá má hvernig 
skuggi plánetunnar fellur 
á íshringina og á norður-
pólnum sést vel sexhyrning-
urinn, dularfulla veðurkerfið 
sem geimfarið hefur einnig 
náð öðrum stórkostlegum 
myndum af. 
 MYND/NASA/JPL/SSI; 

GORDAN UGARKOVIC
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SPOTTIÐ

AF KÖGUNARHÓLI ÞORSTEINS PÁLSSONAR

Kjarasamningar eru sér-
stakrar náttúru. Á endan-
um er alltaf samið hversu 
oft sem slitnar upp úr. Þeir 

sem sitja andspænis við samninga-
borðið vita að um síðir verður skrif-
að undir. Valið er ekki hvort ganga 
á til samninga, aðeins hvenær.

Í byrjun vikunnar strönduðu við-
ræður verkalýðsfélaganna og Sam-
taka atvinnulífsins í annað sinn. 
Það er þekkt uppákoma en veldur 
meiri vonbrigðum nú en jafnan 
áður. Oft hefur verið þörf á sam-
ræmdri stefnu í ríkisfjármálum, 
peningamálum og launamálum en 
aldrei meiri nauðsyn en nú. 

Viðræðuströndin vekja þar af 

leiðandi þann 
ugg að á þessum 
þremur mikil-
vægu sviðum 
í búskap þjóð-
arinnar gangi 
menn út og 
suður þegar upp 
verður staðið. 
Hættan er að 

viðreisn landsins sitji á hakanum 
annað kjörtímabilið eftir hrun af 
því að ekki er nægjanleg samstaða 
um hvaða braut á að halda. 

Í vor sem leið sást glæta fram 
undan. Vinstristjórnin var að fara 
frá. Henni hafði mistekist að sam-
eina kraftana með þátttöku aðila 

vinnumarkaðarins. Þeir gáfu á 
sama tíma út að vilji þeirra stæði 
til að gera langtímasamninga sem 
byggðu á stöðugleika. Það voru 
ekki tóm orð. Að baki lá mikil 
vinna og könnun á því hvernig slík-
um markmiðum hefur verið náð á 
Norðurlöndum. 

Þegar ný ríkisstjórn var mynd-
uð urðu aðilar vinnumarkaðarins 
sammála um að ekki væri unnt að 
gera langtímastöðugleikasamn-
ing vegna óvissu með stjórnar-
stefnuna. Þetta var ekki bara áfall 
fyrir ríkisstjórnina heldur mikil 
vonbrigði fyrir alla þá er vildu 
ógjarnan sjá menn ganga aftur út 
og suður. 

Að ganga aft ur út og suður

Þá er spurningin: Í hverju lá 
óvissan sem aðilar vinnu-
markaðarins vísuðu til? Ekki 

gat það verið stefnan um hallalaus 
fjárlög. Hún var skýr. Og reynslan 
sýnir nú að hún var gerleg. Óviss-
an var loforð Framsóknarflokksins 
um þrjúhundruð milljarða króna 
heimsmet í skuldaniðurgreiðslum 
fyrir einstaklinga. 

Meðan það hékk í lausu lofti 
var skiljanlega enginn grundvöll-
ur fyrir stöðugleikahugsun. Rík-
isstjórnin setti stöðugleika sem 
markmið en stjórnarflokkarnir 
gengu út og suður að því. Nú liggur 
fyrir að efndirnar verða þriðjung-

ur af loforðinu. Ljóst er að margir 
sem að undirbúningi málsins komu 
hafa hlustað á aðvaranir. Þeir eiga 
miklar þakkir skildar. Eigi að síður 
setja aðgerðirnar strik í reikning-
inn.

Í greiningu innlendra og erlendra 
stofnana á aðgerðunum birtast 
engar dómsdagsspár. Sumar þeirra 
sýna óverulegar breytingar á leið-
inni að stöðugleikamarkmiðinu. 
Aðrar gera ráð fyrir að þær lengi 
nokkuð leiðina að því. Vandinn 
er að enginn telur að mesta milli-
færsla skattpeninga í sögunni hafi 
verið nýtt til að stytta leiðina. Þar 
stendur hnífurinn í kúnni.  

Ríkisstjórnin átti þess kost að 
nýta tímabundna skattheimtu-
möguleika til þess að lækka 
skuldir ríkissjóðs. Óumdeilt er 
að það hefði stytt leiðina að stöð-
ugleikamarkmiðinu. Í staðinn 
var valin leið sem þrengir mögu-
leikana á að viðhalda jöfnuði í rík-
isfjármálunum þegar líður á kjör-
tímabilið.

Niðurstaðan er að óvissan 
er minni en við stjórnarmynd-
unina en henni hefur ekki verið 
eytt. Það er aftur forsenda fyrir 
því trausti sem þarf að ríkja til 
að kjarasamningar geti fallið að 
stöðugleikamarkmiðinu. 

Hver var óvissan?

Vinstristjórnin hafði ekki lag 
á að samræma ráðstafanir 
sínar og athafnir að settum 

markmiðum. 
Hún sótti til að mynda um aðild 

að Evrópusambandinu en kaus 
jafnframt að hefja þá vegferð með 
stríði við höfuðatvinnugrein þjóð-
arinnar. Það lengdi leiðina. Hún 
setti sér það markmið að taka upp 
evru í stað krónunnar en ákvað 
samtímis að slá á frest mark-
miðinu um hallalaus fjárlög. Það 
lengdi leiðina verulega. 

Nýja ríkisstjórnin er í nokkurri 
hættu að lenda í sams konar veg-

villum þó að þær lúti ekki alfarið 
að sömu málum. Það er lítil eftir-
spurn eftir slíkum afturgöngum. 
Án fölskvaleysis og einbeitni við 
að samræma allar aðgerðir að 
stöðugleikamarkmiðinu verður æ 
snúnara að kalla eftir ábyrgð aðila 
vinnumarkaðarins. 

Sú staðreynd að afgangur af 
utanríkisviðskiptum dugar ekki 
fyrir afborgunum af erlendum 
lánum þrengir möguleika til auk-
innar einkaneyslu. Brýn þörf er á 
vaxandi sparnaði til að örva fjár-
festingu. Lífskjörin batna held-
ur ekki án aukinnar framleiðni; í 

þeim efnum stöndum við langt að 
baki öðrum þjóðum. Ríkisstjórn-
in hefur ekki skýrt fyrir almenn-
ingi hvernig hún hyggst ná tökum 
á þessum viðfangsefnum.

Þó að mikilvægt tækifæri hafi 
glatast er ekki öll nótt úti enn. 
En þá þarf forsætisráðherra að 
sýna nýtt frumkvæði sem getur 
orðið grundvöllur að því trausti 
sem kallað er eftir. Boð til aðila 
vinnumarkaðarins um  sameigin-
lega efnahagsáætlun væri nýmæli, 
að vísu ekki áhættulaust, en gæti 
verið það sameiginlega haldreipi 
sem þörf er á.

Ekki er öll nótt úti

F
réttablaðið sagði frá því í fyrradag að lögreglurannsókn 
væri lokið á máli hjúkrunarfræðings á Landspítalanum, 
sem grunaður væri um manndráp af gáleysi í starfi sínu í 
fyrra. Eldri maður sem lá á gjörgæzludeild spítalans lézt 
vegna mistaka sem urðu við meðferð hans.

Málið er nú til skoðunar hjá ríkissaksóknara, sem ákveður á 
næstunni hvort tilefni sé til að gefa út ákæru. Fari svo, væri það 
einsdæmi á Íslandi.

Það var starfsfólk á Landspítal-
anum sem tilkynnti mistökin 
sem leiddu til dauða mannsins 
á gjörgæzludeildinni. Spítalinn 
hefur sjálfur gert sína innri 
rannsókn á málinu og komizt að 
þeirri niðurstöðu að samverkandi 
þættir hafi orðið þess valdandi að 
svo fór sem fór. Brugðizt hefur 

verið við með umbótum á verkferlum.
Í Fréttablaðinu í gær var rætt við Ólaf Baldursson, fram-

kvæmdastjóra lækninga á Landspítalanum, og Sigríði Gunnars-
dóttur, framkvæmdastjóra hjúkrunar. Þau hafa skiljanlega 
áhyggjur af því að ákæra í málinu, eða jafnvel sakfelling, muni 
hafa neikvæð áhrif á það starf sem unnið hefur verið á spítalanum 
undanfarin ár við að draga mistök fram í dagsljósið, sjá til þess að 
þau séu ævinlega tilkynnt og unnið með þau í því augnamiði að þau 
endurtaki sig ekki.

Ólafur segir að Landspítalinn vilji frekar hafa hlutina uppi 
á yfirborðinu en að sópa þeim undir teppið. Hann bendir á að 
spítalinn sé enn að glíma við afleiðingar gamallar stofnanamenn-
ingar, þar sem ekki var tekið nægilega vel á mistökum. Sjúklingar 
eða aðstandendur þeirra hafi fyrir vikið aldrei fengið úrlausn 
sinna mála. „Við viljum breyta þessu og fyrirbyggja fleiri mistök,“ 
segir Ólafur.

Sigríður segir að verði ákært í máli hjúkrunarfræðingsins eða 
sakfellt muni það breyta íslenzku heilbrigðiskerfi. „Ég óttast að 
starfsmönnum finnist þeir ekki öruggir ef þeir segja frá og eiga á 
hættu að fá dóm,“ segir hún.

Þetta er alveg áreiðanlega rétt afstaða. Aðstandendur manns-
ins sem lézt vegna mistaka eiga að sjálfsögðu rétt á úrlausn sinna 
mála, en að dæma starfsmann til refsingar er ekki rétta leiðin, 
eins og Auðbjörg Reynisdóttir, sem sjálf missti son sinn vegna 
læknamistaka, bendir á í Fréttablaðinu í gær.

Ástandið í íslenzku heilbrigðiskerfi er þannig að það má varla 
við því að málin færu í þann farveg. Víða er mannekla og álagið 
á starfsfólki Landspítalans er til dæmis alveg gífurlegt. Þá eykst 
hættan á mistökum, þótt fagmennskan sé í hávegum höfð. „Ef 
okkar vel menntaða og hæfa fólk er útsett fyrir því að vinna við 
erfiðar aðstæður, lélegan húsbúnað og lélegan tækjakost, ósam-
keppnishæf laun og þar ofan á að eiga á hættu að vera ákært fyrir 
að gera mistök í starfi sem sannarlega eru ekki af ásetningi, þá líst 
mér ekki á blikuna,“ segir Sigríður Gunnarsdóttir.

Það er mikilvægt að taka fastar á mistökum í heilbrigðiskerfinu 
en hér var gert að minnsta kosti til skamms tíma. Dómskerfið 
er hins vegar ekki leiðin til þess. Það þarf að draga lærdóma af 
slíkum mistökum og fyrirbyggja að þau endurtaki sig, ekki refsa 
fyrir þau.

Eiga læknamistök heima í dómskerfinu?

Lærdómur 
frekar en refsing

Ólafur Þ. 
Stephensen

olafur@frettabladid.is



laugardagur sunnudagur

  Jólatríó Hörpu

Borgarkórinn

  Borgarkórinn, Graduale Futuri, 

Spectrum, Jólatríó Hörpu

Graduale Futuri, Borgarkórinn, 

Spectrum, Jólatríó Hörpu

Lay Low

Borgarkórinn, Stúlknakórinn Graduale 

Futuri, Sönghópurinn Spectrum, 

Jólatríó Hörpu

Jólatríó Hörpu, Borgarkórinn, 

3 Raddir & Beatur

Jólatríó Hörpu, Borgarkórinn

Hurðaskellir 
verður á vappi 
alla daga milli 

kl. 15–19

3 Raddir & Beatur 

um alla miðborg 

frá kl. 15–17

Jólabærinn 

á Ingólfstorgi 

opinn frá 

kl. 12–22

23.
Þorláksmessa

14:30 – 19:30

Graduale Futuri, Spectrum, Jólatríó 

Hörpu, Lyrika, Borgarkórinn

15:00 — 20:00

Graduale Futuri, Spectrum, Jólatríó 

Hörpu, Lyrika, Borgarkórinn

14:00 — 21:00  

Graduale Futuri, Spectrum, Lyrika 

Jólatríó Hörpu, Borgarkórinn,

Lay Low 

Tenórarnir 3

Tenórarnir 3
Ingólfstorgi

á Þorláksmessu
kl. 21

3
gi

essu

Tenórarni
Ingólfstorg

á Þorláksme
kl. 21

laugardagur sunnudagur

Graduale Futuri, Borgarkórinn, 

Spectrum, Jólatríó Hörpu

Lay Low

Jólatríó Hörpu, Borgarkórinn,

3 Raddir & Beatur

JJJJóóólalalaabbærinn 

á á ááá InInnI ggólfstorgi 

ooopo inn frá 

kl. 12–22

Fáanleg í öllum bókaverslunum mið borgarinnar
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Í sjónvarpsfréttum RÚV 
á þriðjudagskvöld var við-
tal við Bjarna Benedikts-
son fjármálaráðherra þar 
sem hann sagði það vera 
algjörlega óásættanlegt 
fyrir íslenska verslun að 
sitja uppi með tvítollun 
og mjög háan virðisauka-
skatt ofan á þá tolla – enda 
gæti verslunin aldrei orðið 
samkeppnishæf við þessar 
aðstæður. Bætti hann við 
að endurskoðun stæði til á virðis-
aukaskattskerfinu sem hefði þegar 
verið kynnt í ríkisstjórn og yrði í 
framhaldinu sett á fót verkefnis-
stjórn í að endurskoða stöðuna.

Þrátt fyrir miklar annir þessa 
dagana hljóta allir verslunareig-
endur á Íslandi að hafa hoppað 
hæð sína af gleði við þessa frétt. 
Því ef satt reynist gæti verið í höfn 
eitt helsta baráttumál íslenskrar 

verslunar og jafnframt í 
sjónmáli ein mesta kjara-
bót fyrir íslensk heimili.

Alhæfing
Íslenskri verslun er oft 
legið á hálsi fyrir að vera 
óhagkvæm og m.a. horft 
til þess að hér á landi er 
verslunin rekin í mörgum 
fermetrum. En í 320.000 
manna samfélagi og þegar 
höfðatölu er beitt verðum 

við Íslendingar oft „heimsmeistar-
ar“ eða „skúrkar“. Það á hins vegar 
ekki einungis við þegar höfðatölu-
reglunni er beint að versluninni.   

Alhæfing um óhagkvæmni er 
hins vegar verst og illt fyrir versl-
unina að sitja undir. Það er ekki 
spurning að sumar verslanir eru 
reknar í of mörgum fermetrum, en 
aðrar ekki. Þar sem óhagkvæmni 
ríkir myndast hins vegar líka tæki-

færi – fyrir nýja aðila að koma inn 
með hagkvæmari rekstur og skáka 
þeim sem fyrir eru. Um það eru 
mýmörg dæmi í íslenskri verslun 
– sem betur fer.

Í verslun eins og í öðrum atvinnu-
greinum starfa án efa einstakling-
ar sem gætu betur varið kröftum 
sínum í annað. En heilt yfir stendur 
þessi atvinnugrein sig gríðarlega 
vel á þeim örmarkaði sem Ísland er.

Ef í sjónmáli eru síðan lang-
þráðar breytingar er snúa að 
ósanngjörnum vörugjöldum, toll-
um og virðisaukaskatti er framtíð 
íslenskrar verslunar björt.

Eru bandamenn íslenskrar 
verslunar loks í sjónmáli?

Árni Páll Árnason spurði 
á dögunum fjármálaráð-
herra hvernig ríkisstjórnin 
hygðist leysa vanda þeirra 
sem áfram munu glíma við 
greiðsluvanda vegna nei-
kvæðrar eiginfjárstöðu, 
þrátt fyrir aðgerðir ríkis-
stjórnarinnar í þágu skuld-
ugra heimila. Nefndi Árni 
sérstaklega þrjá hópa: Fólk 
með lánsveð, fólk sem ekki 
fékk fullnægjandi úrlausn 
með 110% leiðinni og þá 
sem keyptu fasteign á versta tíma, 
það er tímabilinu 2005 til 2007.

Fjármálaráðherra svaraði því 
til að aðgerðirnar gögnuðust öllum 
þeim sem vildu leggja eitthvað af 
mörkum sjálfir.

Hér er frásögn af fjögurra 
manna fjölskyldu sem tilheyrir 
öllum ofantöldum hópum og einum 
að auki, þeim sem hafa há námslán 
á bakinu.

Vorið 2007 flutti hún heim til 
Íslands eftir langt og strangt 
háskólanám erlendis. Þar sem ekki 
var virkur leigumarkaður á Íslandi, 
eins og hún hafði kynnst úti, keypti 
fjölskyldan sína fyrstu íbúð. Eigið 
fé var nánast ekkert, komandi beint 
úr námi, en sú leið var farin sem 
þótti skynsamlegust, að fjármagna 
kaupin með verðtryggðum lánum. 
Íbúðin sem sem kostaði 38 m.kr. 
var fjármögnuð 80% hjá bankanum 
og 20% hjá lífeyrissjóði foreldra. 
Undir eðlilegum kringumstæð-
um átti ekki að vera vandkvæðum 
bundið að standa undir greiðslu-

byrði allra lána.
Viðkomandi fjölskylda 

sat ekki við sama borð og 
aðrir með 110% leiðinni 
þar sem ekki var tekið 
tillit til lífeyrissjóðslán-
anna og fékk felldar niður 
3 m.kr. þegar aðrir með 
sambærilega eign og alla 
lánsupphæðina hjá bank-
anum fengu 10 m.kr. niður-
fellingu.

Grófleg mismunun
Eftirstöðvar lána, sem hafa ávallt 
verið í skilum, eru í dag 52 m. Verð 
fasteignarinnar hefur ekki hækk-
að. Neikvætt eigið fé vegna hennar 
er því 14 m.kr. Skv. áætlunum rík-
isstjórnarinnar fær fjölskyldan nú 
1 m.kr. fellda niður til viðbótar sem 
þýðir að mánaðarleg greiðslubyrði 
af íbúðarlánum lækkar úr 263.000 
kr. í 260.000. Hvernig er með góðri 
samvisku hægt að halda því fram 
við fólk í þessari stöðu að það sé 
leiðrétting á forsendubresti?

Við tölurnar bætast svo eftir-
stöðvar verðtryggðra námslána 
sem telja í dag á annan tug millj-
óna og mánaðarleg meðalgreiðslu-
byrði er 50.000 kr.

Það þarf að afla hreinna tekna 
upp á 600.000 mánaðarlega ein-
ungis til að standa straum af ofan-
greindum lánum. Þá er ótalinn 
allur sá kostnaður sem fjögurra 
manna fjölskylda þarf að standa 
straum af til að hafa ofan í sig og 
á, tryggingar o.s.frv. Talandi um 
forsendubrest, þá er þetta ábyggi-

lega ekki sviðsmyndin sem unga 
parið sá fyrir sér þegar það ákvað 
á sínum tíma að fara í víking, né 
þegar það festi kaup á sinni fyrstu 
íbúð.

Þessi fjölskylda er ég og mínir. 
Engin þeirra aðgerða sem boðið 
hefur verið upp á hefur létt okkur 
lífróðurinn til jafns við næsta 
mann. Í hvert skipti hafa verið 
ákvæði sem hafa komið í veg fyrir 
það. Það eina sem við förum fram 
á er að sitja við sama borð og aðrir, 
og þurfa ekki að sæta því hróplega 
óréttlæti að vera svona gróflega 
mismunað.  

Svar fjármálaráðherra við fyrir-
spurn Árna Páls upplifum við eins 
og högg í andlitið með blautri 
tusku. Að sjálfsögðu munum við 
nýta okkur öll úrræði sem boðið 
verður upp á, en það breytir því 
ekki að við erum mörgum milljón-
um á eftir næsta manni sem naut 
110% leiðarinnar eins og hún var 
hugsuð.

Fjölskyldan sem ekki fær að 
sitja við sama borð og aðrir

VERSLUN

Margrét 
Kristmannsdóttir
formaður SVÞ

➜ Þrátt fyrir miklar annir 
þessa dagana hljóta allir 
verslunareigendur á Íslandi 
að hafa hoppað hæð sína af 
gleði við þessa frétt.

EFNAHAGSMÁL

Eiríkur Baldur 
Þorsteinsson
fl ugvélaverkfræð-
ingur

Lengri útgáfu greinarinnar má 
sjá á Vísi.

visir.is

➜ Að sjálfsögðu munum við 
nýta okkur öll úrræði sem 
boðið verður upp á, en það 
breytir því ekki að við erum 
mörgum milljónum á eftir 
næsta manni sem naut 110% 
leiðarinnar eins og hún var 
hugsuð.

Kjóll
kr. 11.990.

SÖNN SAGA 
AF FLÓTTA 
UNGRAR KONU 
ÚR KLÓM 
OFBELDIS OG 
MISNOTKUNAR

Sönnsaga
Sönnsaga



Kringlan | Smáralind

ntc.is

Moss netapeysa
9.995,-

Cheap Monday bolur
4.995,-

5 Units Riding Pants
9.995,-

Modström úlpa
39.995,-

Moss trefill
3.995,-

Wolferine skór | 3 litir
28.995,-

Sokkar | 3 í pakka
2.995,-

Cheap Monday buxur
10.995,-

Maó skyrta | 3 litir
8.995,-

Moss bolur
6.995,-

Herschel bakpoki
18.995,-

Maó slaufur
fjölbreytt úrval 

frá 2.995,-

FIVEUNITS



JÓLAVEISLA

59.900
KRÓNUR

REYKJAVÍK | AKUREYRI | REYKJAVÍK | AKUREYRI | REYKJAVÍK | AKUREYRI | REYKJAVÍK | AKUREYRI | REYKJAVÍK | AKUREYRI | REYK

SHAPE
B Y  N AT U R E ’ S  B E D D I N G

TVENNUTLBOÐ

17.800
SÆNG + KODDI

JÓLAVEISLA

149.900
KRÓNUR

J J J J



JÓLAVEISLA

149.900
KRÓNUR

JÓLAVEISLA

99.900
KRÓNUR

KJAVÍK | AKUREYRI | REYKJAVÍK | AKUREYRI | REYKJAVÍK | AKUREYRI | REYKJAVÍK | AKUREYRI | REYKJAVÍK | AKUREYRI | REYKJAVÍK 

Vönduð sængurföt frá TURIFORM í miklu úrvali – NÚ MEÐ 20% JÓLAAFSLÆTTI!

JÓLA-
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20%

TUTUTUTURIRIRIRIFOFORM PÚÐÚÐÚÐÐI I  

555555..55552222000000
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Barnatími útvarpsins: Vín-
ardrengjakórinn sem hlær 
sig í gegnum upphafslagið: 
íhíhíhííhíhíhíhí, ahahaha-
hahahaha  …Tónlistartími 
barnanna, útvarpssaga 
barnanna, tómstundatími 
barnanna, framhaldsleik-
ritin – er ég að gleyma ein-
hverju? Þær voru ófáar 
klukkustundirnar sem eytt 
var í návist útvarpstækis-
ins þegar ég var stelpa. 
Tækisins sem geymdi heila veröld. 
Ekki bara veröld hinna fullorðnu. 
Við áttum hana líka.

Ég veit að þetta er horfinn heim-
ur, heimur sem aldrei kemur aftur. 
En ég veit líka að það er jafn áríð-
andi nú eins og áður að börn hafi 
aðgang að spennandi, skemmtilegu 
og fræðandi efni sem hrífur þau 
og krefst jafnframt hlustunar og 
einbeitingar. Það er jafnvel meira 
áríðandi en nokkru sinni fyrr. Því 
heimur nútímabarna er tættur 
og brotakenndur. Þau hafa sjald-
an tækifæri til að einbeita sér að 
einu í einu, bara einu. Að hlusta í 
ró án þess að nokkuð annað trufli. 
Þennan möguleika er nú verið að 
taka frá þeim.

Barnaefni í útvarpi hefur verið 
skorið niður smátt og smátt í 
áranna rás þar til svo er komið 
eftir síðustu hrinuna að ekkert 
er eftir þrátt fyrir skýr ákvæði 
í lögum um að barnaefni skuli 

útvarpað. Nú verður 
engin umfjöllun fyrir 
börn um bækurnar sem 
skrifaðar eru fyrir þau. 
Engar barnsraddir sem 
segja sína skoðun. Engar 
framhaldssögur. Ekkert 
sem heldur ungum eyrum 
og hugum opnum, kennir 
þeim að hlusta af einbeit-
ingu. Vera sammála eða 
ósammála, en hlusta.

Opna þarf nýjar dyr
Hvað með sjónvarpið? Netið? Er 
ekki gífurlegt framboð á afþrey-
ingarefni fyrir börn? – Jú, auð-
vitað. En mest af því sem þeim 
stendur til boða er fjölþjóðlegt iðn-
aðarefni sem hefur litla sem enga 
tengingu við veruleika þeirra. 
Íslensk barnadagskrárgerð í sjón-
varpi allra landsmanna einskorð-
ast við Stundina okkar – barna-
tíma sem á að þjóna svo víðum 
hópi áhorfenda að hætt er við að 
útkoman verði ómarkvisst sprell. 
Mér dettur svo ekki í hug að kalla 
efni íslenskt þótt teiknimynda-
persónurnar tali íslensku.  

Spyrjið smábarnakennara 
hvort hann sjái á ungum nemend-
um sínum hvort lesið hafi verið 
fyrir þá heima. Ég er næsta viss 
um hvert svarið verður: Já, það 
eru þau sem kunna að hlusta. Og 
þessi hlustun er grunnurinn að  
málþroskanum og skilningnum 

sem veitir þeim ekki bara forskot 
við að læra að lesa, heldur líka 
að tjá hugsanir sínar, að öðlast 
rödd. Þau eiga tungumálið að vin 
og bandamanni alla ævi. Eitthvað 
það áhrifaríkasta sem við getum 
gert fyrir börnin okkar til að búa 
þau undir námið – og lífið allt – er 
að lesa fyrir þau góðar bækur. Og 
heimilin ættu að eiga dygga banda-
menn í þeirri baráttu: skólann og 
útvarpið.

Heimurinn er breyttur, er 
sagt. Sjónvarp og útvarp á föst-
um tímum er að verða úrelt fyrir-
bæri. Börnin sitja ekki fyrir fram-
an útvarpstækið meðan mamma er 
að elda matinn. Nei, auðvitað ekki. 
Efni fyrir börn þarf að verða óháð 
útsendingartíma, aðgengilegt 
þegar þau þurfa á því að halda. En 
það þarf að búa það til og til þess 
þarf fagfólk. Nú hefur frábæru 
dagskrárgerðarfólki verið kast-
að út úr Efstaleitinu í stað þess 
að skoða nýjar leiðir. Upplýsingar 
um læsi íslenskra barna ættu að fá 
okkur til að skilja að við þurfum að 
kenna börnunum okkar að hlusta. 
Til þess verður að sameina krafta 
þeirra sem kunna slíkt og geta, að 
opna nýjar dyr í stað þess að skella 
í lás. Það skiptir máli. 

Hlustið!

Fyrir nokkrum árum hófu 
félagar í 4x4 að ferla og 
flokka sem flesta vegslóða 
landsins, þ.e.a.s. þá sem 
heyra ekki undir almennt 
vegakerfi. Þessa grunn-
vinnu má nota í samstarfi 
við bílaleigur, ferðaklúbb-
inn 4x4 og FETAR (Félag 
eigenda torfærubifreiða í 
atvinnurekstri, áður Jeppa-
vinir) til að meta hvaða veg-
slóðar teljast færir hinum 
mismunandi gerðum jeppa 
og jepplinga. T.a.m. yrðu valdir 
vegslóðar merktir „SUPER JEEP 
ONLY“. Með þessu mætti almennt 
koma í veg fyrir að vanbúnir bílar 
fari um ranglega valda vegslóða. 
Jafnframt mætti gera þá kröfu til 
veghaldara að hafa helstu hálendis-
vegi í sómasamlegu ástandi, því 
sennilega er mikill hluti utanvega-
aksturs nú á dögum til kominn 
vegna lélegs viðhalds vega. Brýnt 
er að:

a) Opna helstu ferðamannaleiðir 
tímanlega á vorin/snemmsum-
ars. Alþekktur er akstur fram 
hjá sköflum, pollum og forarvilp-
um sem eru staðbundin vanda-
mál og auðvelt að vinna úr og 
lagfæra.  

b) Koma efni í vegstæðið, almennt 
eru fjallvegir og vegslóðar orðn-

ir svo niðurgrafnir að þeir 
fyllast af snjó í fyrsta hreti, 
sem leiðir til utanvegaakst-
urs. Að sama skapi liggur 
snjór lengur fram á vorið 
í vegstæðinu og síðan þá 
leysingavatn og aurbleyta, 
sem að sama skapi veldur 
utanvegaakstri þeirra sem 
lítt til þekkja. Sama gild-
ir, að sumarlagi eru vegir 
oft illfærir vegna grjóts og 
þvottabretta.
c) Opna svæði þar sem 

hreinn og klár utanvegaakstur 
yrði leyfður á eigin ábyrgð. Þetta 
yrðu afmörkuð svæði þar sem 
ferðalangar gætu fengið útrás 
og þannig hlíft svæðum þar sem 
spól utan vega er gjarnan stund-
að. Að sama skapi yrði gerð grein 
fyrir því að utanvegaakstur sé 
bannaður nema á þessum fyrir-
fram ákveðnum svæðum. Það 
auðveldar allt eftirlit með akstri 
að gera skýr skil á milli þess sem 
má og má ekki. Það að hafa sem 
flesta og fjölbreytilegasta veg-
slóða opna verður til þess að 
ferðalangar fara þekktar leiðir 
og velja hvað hentar með tilliti 
til getu ökumanns og farartækis, 
hvatinn til utanvegaaksturs yrði 
því hverfandi. Þar sem vegslóði 
er til staðar er almennt ekið, en 
ekki utan hans.  

d) Auka almenna kynningu og bæta 
merkingar. Því þarf að gera góð 
kort, líka fyrir GPS-tæki, merkja 
vegslóða í báða enda og stika 
vandfundna vegkafla. Skrá hvert 
leiðin liggur og hvernig hún er 
flokkuð með tilliti til ökutækis. 
Fræðsla skiptir hér höfuðmáli.

Til sönnunar þess að utanvega-
akstur sé vaxandi vandi eru dregn-
ar fram í dagsljósið áratuga gamlar 
ljósmyndir af hjólförum frá þeim 
tímum er ferðamenn áttuðu sig 
ekki á mismunandi aðstæðum, að 
akstur um mosabrekkur getur skil-
ið eftir sig sár sem valda rofi, þar 
sem akstur um önnur svæði verð-
ur til þess að gróður nemur land í 
hjólförunum. Staðreyndin er sú að 
akstur utan vega er víkjandi vandi! 
Einhver verstu náttúruspjöll síðustu 
ára eru hins vegar að mínu mati 
hinn nýi Suðurstrandarvegur, svo 
og sumir gönguslóðar sem gangandi 
umferð er farin að marka stjórn-
laust í landið. Er kannski tímabært 
að skipta út rykföllnum utanvega-
akstursmyndum fyrir gönguslóða-
myndir?

Ferðafrelsi á Íslandi? Þriðji hluti

–„Ég starfa sem alþingis-
maður.“

–„Já, já. En eruð þið bara 
ekki að rífast í þingsal alla 
daga? Er þetta ekki hund-
leiðinlegt?“

Svona spurningar fær 
nýr þingmaður gjarnan. 
Það má segja að gjá hafi 
myndast milli þings og 
þjóðar og þá á ég við að það 
virðist óljóst í hverju starf 
þingmannsins felst. Þessi 
greinarstúfur er veikburða 
tilraun til að hefja brúar-
smíði yfir gjána.

Venjulegur dagur
En hvað varðar dagleg störf þing-
mannsins þá er kannski enginn 
dagur venjulegur. Starfið er mjög 
erilsamt en yfirleitt gefandi og 
ánægjulegt. Svo ég taki bara dæmi 
af venjulegum þriðjudegi, þá hófst 
dagurinn með nefndarfundi kl. 9 

og þeim fundi lauk kl. 12. Á 
nefndarfundum hittum við 
fulltrúa ráðuneyta, sveitar-
félaga og ýmissa hagsmuna-
hópa vegna mála sem eru til 
umræðu á þingi. Að fundi 
loknum kom ég mér fyrir 
á skrifstofunni og skrifaði 
ræðu fyrir þingfundinn 
sem hófst kl. 13.30. Á þing-
fundinum var lífleg og mál-
efnaleg umræða, m.a. um 
sæstreng og almannatrygg-
ingar. Enginn að rífast og 
enginn með dónaskap. Fólk 
skiptist á skoðunum í mesta 

bróðerni. Um fimmleytið fór ég 
aftur á skrifstofuna og lauk við 
að undirbúa þingmál sem ég mun 
flytja á morgun. 

Á venjulegum degi svara ég 
tölvupósti inni á milli og les mig í 
gegnum skýrslur og ýmsar upplýs-
ingar sem nauðsynlegar eru fyrir 
umræðuna hverju sinni. Ég fæ tals-

vert af beiðnum frá fólki sem vill 
hitta mig, sem er mjög jákvætt, og 
þá reyni ég að finna tíma í stunda-
skránni fyrir slíka fundi. Einnig 
er ætlast til að þingmenn mæti á 
vissa viðburði í kjördæminu, sem er 
bæði sjálfsagt og skemmtilegt. Enda 
byggist starf stjórnmálamannsins 
fyrst og fremst á að rækta tengsl við 
fólk og miðla upplýsingum frá þeim 
til Alþingis og öfugt.

Nú er klukkan rúmlega níu um 
kvöld og ég er að hugsa um að leggja 
af stað heim á leið innan skamms, 
þ.e. þegar ég hef lokið við að skrifa 
þessa grein. En það er ekki nóg að 
funda, tala og lesa, það verður að 
framkvæma og skila árangri. 

Hvað gerir þú á daginn?
ALÞINGI

Silja Dögg 
Gunnarsdóttir
2. varaforseti 
Alþingis og þing-
maður Framsóknar-
fl okksins

FERÐAÞJÓNUSTA

Þorvarður Ingi 
Þorbjörnsson
fj allabílstjóri og 
leiðsögumaður

MENNING

Ragnheiður 
Gestsdóttir
rithöfundur

➜ Nú verður engin umfjöll-
un fyrir börn um bækurnar 
sem skrifaðar eru fyrir þau.

➜ Staðreyndin er sú að 
akstur utan vega er víkjandi 
vandi!

➜ En það er ekki nóg að 
funda, tala og lesa, það 
verður að framkvæma og 
skila árangri.
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Síðustu daga höfum við 
verið rækilega minnt á 
þá miklu ábyrgð sem heil-
brigðisstarfsmenn bera. 
Fjallað hefur verið um 
tíðni svokallaðra lækna-
mistaka sem réttara væri 
að nefna mistök í heil-
brigðisþjónustu þar sem 
læknar eru ekki þeir einu 
sem gera mistök, þau 
gerum við öll. Í umfjöllun 
síðustu daga hefur verið 
kastað fram að árlega lát-
ist hér á landi 170 sjúk-
lingar vegna mistaka. Sú 
tala er yfirfærð frá erlendum 
rannsóknum og ber að taka henni 
með fyrirvara, einkum þar sem 
engin rannsókn hefur verið gerð 
á tíðni dauðsfalla vegna mistaka 
á Íslandi að mér vitandi. Vissu-
lega eiga slík mistök sér stað og 
er ég ekki að reyna að draga úr 
þeim raunveruleika en ég leyfi 
mér að taka umræddri tölu með 
fyrirvara.

Í fjölmiðlum hefur verið rekið 
mál hjúkrunarfræðings sem hefur 
réttarstöðu grunaðs manns vegna 
mistaka í starfi sem leiddu til and-
láts sjúklings. Þetta er hræðilegt 
atvik og hefur mikil áhrif á alla þá 
sem að málinu koma, aðstandend-
ur sjúklingsins, hjúkrunarfræð-
inginn sjálfan og alla heilbrigðis-
starfsmenn hér á landi.

Félag íslenskra hjúkrunarfræð-
inga hefur ítrekað bent á mikil-
vægi þess að öryggi sjúklinga 
sé haft að leiðarljósi í allri heil-

brigðisþjónustu og beint 
athygli ráðamanna og 
þjóðarinnar á það ástand 
sem skapast hefur innan 
heilbrigðiskerfisins vegna 
niðurskurðar. Vitað er að 
með auknu álagi og þreytu 
starfsmanna eykst tíðni 
mistaka og afleiðingarnar 
geta orðið alvarlegar. 

Lágmarkshvíld skert
Mér er fyrirmunað að 
skilja hvers vegna stétt 
eins og hjúkrunarfræð-
ingar sem koma beint að 

meðferð sjúklinga hafi í sínum 
kjarasamningum undanþágu frá 
lögbundinni hvíld. Þannig má 
skerða 11 klukkustunda lágmarks-
hvíld þeirra niður í átta klukku-
stundir einu sinni í viku. Slíkt 
eykur á þreytu þeirra og með því 
síaukna álagi sem skapast hefur 
í heilbrigðiskerfinu er komin 
hættuleg blanda af yfirkeyrðu 
og þreyttu starfsfólki. Það vekur 
undrun mína að aðrar stéttir, svo 
sem flugfreyjur, flugmenn og 
vöruflutningabílstjórar, þurfa að 
hlíta ströngum reglum um hvíld en 
fólk sem vinnur með líf annarra í 
höndunum virðist geta unnið leng-
ur, meira og með fráviksheimild 
frá lágmarkshvíld.

Rannsóknir hafa sýnt fram á 
það að með því að hafa vel mann-
að af hjúkrunarfræðingum aukast 
gæði þjónustu á sjúkrahúsum, 
dánartíðni minnkar, fylgikvillar 
meðferða verða sjaldséðari, legu-

dögum fækkar og ánægja skjól-
stæðinga eykst til muna. Raunin er 
sú að víðsvegar í heilbrigðiskerfi 
nútímans hefur verið sparað mikið 
í hjúkrunarþjónustu sem hefur 
bein áhrif á öryggi þjónustunnar. 
Það að tryggja skjólstæðingum 
góða hjúkrun minnkar kostnað og 
eykur framlegð heilbrigðiskerfis-
ins. Hjúkrunarfræðingarnir verða 
þó að vera upplagðir til að sinna 
hjúkrunarstarfinu.

Fagfólk í heilbrigðiskerfinu 
hefur velferð skjólstæðinga sinna 
að leiðarljósi þegar það kemur 
fram og talar um hvað betur megi 
fara í heilbrigðiskerfinu. Það verð-
ur að taka mark á því þegar það 
gerir slíkt því hér er um öryggi 
okkar allra að ræða. Ég fagna því 
að ríkisstjórnin og Alþingi hafa 
tekið visst skref í endurreisn heil-
brigðiskerfisins með nýju fjárlaga-
frumvarpi og vona ég að sú þróun 
sé komin til að vera. Við viljum öll 
eiga kost á öruggri heilbrigðisþjón-
ustu. 

Álag og þreyta veldur mistökum

Grunnskólinn er ekki 
yfir gagnrýni hafinn. En 
oft er gagnrýni á hann 
ósanngjörn. Alþjóðlegar 
niðurstöður segja okkur 
að íslenski grunnskól-
inn standi vel. Við, sem 
vinnum við grunnskólann, 
teljum okkur vera að vinna 
gott starf og mig langar að 
taka dæmi af uppbyggingu 
Álfhólsskóla í Kópavogi, 
hvernig hægt er að byggja 
upp góðan skóla á stuttum 
tíma. Þar starfa ég sem deildar-
stjóri en árið 2010 voru tveir skólar 
í Kópavogi sameinaðir, Digranes-
skóli og Hjallaskóli, í Álfhólsskóla. 
Lykilorðið í þessari sameiningu var 
jákvæðni. Foreldrar, kennarar og 
nemendur komu að öllum megin-
ákvörðunum. Starfið hvílir á fræði-
legum grunni en horft er til prakt-
ískra og árangursmiðaðra lausna.

Við sameininguna varð Álfhóls-
skóli stærsti grunnskóli landsins. 
Stærðin gaf kost á mörgum val-
greinum á elsta stigi og því að sinna 
betur þörfum hvers og eins miðað 
við færni og virkni. Kennsla á ung-
lingastigi í stærðfræði og íslensku 
var strax skipulögð í hópum út frá 
mati á þessum tveimur þáttum. 
Árið eftir sameiningu var kennsla í 
læsi á yngsta stigi einnig skipulögð 
í hópum. Kennsla í verkgreinum er 
sömuleiðis hópaskipt. Jafnframt 
var bekkjarskipan haldið í öðrum 
greinum og reynt þannig að sam-
eina kosti tveggja kerfa, bekkjar-
kerfis og hópaskiptingar.

Snemmtæk íhlutun
Í skólanum eru tvær sérdeildir, 
nýbúadeild og sérdeild einhverfra. 
Af um það bil 700 nemendum skól-
ans eru 134 með íslensku sem 
annað mál. Allir nemendur eru 

skráðir í bekkjardeildir. 
Það er hins vegar stefna 
skólans að nemendur af 
erlendu bergi brotnir séu 
í fyrstu eingöngu í nýbúa-
deild þar til þeir hafa 
náð það góðum tökum á 
íslensku að þeim nýtist 
nám í öðrum hópum og 
almennum bekkjardeild-
um. Sama gildir um sér-
deild einhverfra. Nú eru 
27 nemendur í þeirri deild. 
Unnið er þar markvisst að 

því að efla sjálfstæði nemenda 
og getu þeirra til að takast á við 
umheiminn. Árið 2012 var síðan 
sett á laggirnar atferlisver fyrir 
drengi sem erfitt eiga með að vera 
í stórum hópum.

Arður Álfhólsskóla verður fyrst 
og fremst metinn út frá gildum 
hans, menntun nemenda, sjálf-
stæði þeirra og ánægju. Til þess 
að framfylgja þessum gildum beit-
um við skimunum og snemmtækri 
íhlutun. Þegar nemendum líður illa 
í skólanum er reynt að taka á vand-
anum með skipulegum hætti. Við 
höldum úti okkar eigin aðgerðar-
verkefni gegn einelti og vanlíðan, 
Saman í sátt, sem reynst hefur vel 
bæði sem forvarnarverkefni og 
aðgerðarverkefni. Ef námsvandi 
kemur í ljós er hann greindur og 
unnið út frá því. Mikil áhersla 
er lögð á mælingar á líðan nem-
enda og læsi því að lestur er und-
irstaða menntunar. Við notum 
okkur kenningar fræðimanna og 
skoðum þessa þætti með vísinda-
legum hætti. 

Góð líðan 
Þeir ytri mælikvarðar sem við 
höfum til að mæla árangur starfs-
ins eru Skólapúlsinn, samræmd 
próf og ytra mat menntamála-

ráðuneytisins. Hvað varðar líðan 
nemenda mælist hún á Skólapúlsi 
betri en almennt gerist, sama 
gildir um áhuga á stærðfræði og  
náttúrufræði. Skólinn leggur jafn-
framt áherslu á skáklistina sem 
er raungrein út af fyrir sig og þar 
eru miðstigsnemendur Íslands-
meistarar og Norðurlandameist-
arar í skólaskák. Það sjálfstraust 
sem nemendur öðlast við góð tök 
á lestri og stærðfræði skilar sér 
í góðu sjálfsáliti og góðri líðan. Í 
samræmdum prófum hefur Álf-
hólsskóli komið vel út. Þar eru 
einkunnir nemenda í heildina tölu-
vert yfir meðaltali og hafa farið 
batnandi frá upphafi skólans. 
Skólinn gekkst í vor undir ytra 
mat menntamálaráðuneytisins 
og niðurstöður þess glöddu okkur 
mjög. Í umsögn matsteymisins eru 
bæði ábendingar um gott starf 
og leiðbeiningar um tækifæri til 
umbóta sem skólinn er þegar far-
inn að vinna að. Í skýrslu teymis-
ins fær stoðþjónusta skólans m.a. 
þá umsögn að virðing sé borin 
„fyrir fjölbreytileika og menn-
ingu ólíkra þjóða og markvisst 
unnið að félagslegri blöndun og 
aðlögun einstakra nemenda í sér-
deildum í almenna bekki. Læsi-
stefnan er skilmerkilega sett fram 
og öðrum til fyrirmyndar.“ Getur 
skóli óskað sér betri umsagnar?

Grunnskóli í sókn

Dúnsæng með byltingakenndu 

efni sem heitir Outlast®. Efnið veitir 

einstaka hitajöfnun yfir nóttina.

Of kalt Venjuleg sæng

TempraKon og venjulegur svefnbúnaður
Of heitt

Hérna
líður

þér best

Temprakon dúnsængin sem breytir öllu! 

Jólatilboð kr. 46.900

140x200  
Fullt verð kr. 58.625

AFSLÁTTUR

20%

Fylling: 90% 

hvítur siberíu 

gæsadúnn.  

10% smáfiður.

Fluffy dúnsæng 

Þykk og hlý dúnsæng. Stærð: 140x200 cm. 

Fylling: 90% hvítur siberíu gæsadúnn.  

10% smáfiður. Áklæði: 100% bómull. 

Þyngd: 700 gr.

Jólatilboð kr. 41.900
Fullt verð kr. 52.375

Nocturne Comfort dúnsæng 

Góð dúnsæng. 

Stærð: 140x200 cm.

Fylling: Moskusdúnn. 

Áklæði: 100% bómull. 

Þyngd: 450 gr.

Jólatilboð kr. 19.990
Fullt verð kr. 24.990

AFSLÁTTUR

20%

AFSLÁTTUR

20%

AFSLÁTTUR

20%

Pure & Care dúnsæng Létt en sérlega hlý dúnsæng. Vottuð af 

asma- og ofnæmissamtökum Danmerkur. Stærð: 140x200 cm. 

Fylling: Hvítur moskusdúnn.  Áklæði: Lífræn bómull. Þyngd: 660 gr.

Fullt verð kr. 45.990 Jólatilboð kr. 36.790

Fyrir þá sem þú elskar!

HEILBRIGÐIS-
MÁL

Ólafur G. 
Skúlason
formaður Félags 
íslenskra hjúkrunar-
fræðinga

MENNTUN

Skafti Þ. 
Halldórsson
deildarstjóri í 
Álfh ólsskóla

➜ Það vekur undrun mína 
að aðrar stéttir, svo sem fl ug-
freyjur, fl ugmenn og vöru-
fl utningabílstjórar, þurfa að 
hlíta ströngum reglum um 
hvíld en fólk sem vinnur 
með líf annarra í höndunum 
virðist geta unnið lengur, 
meira og með fráviksheimild 
frá lágmarkshvíld.

➜ Kennsla á unglingastigi í 
stærðfræði og íslensku var 
strax skipulögð í hópum út 
frá mati á þessum tveimur 
þáttum. Árið eftir sam-
einingu var kennsla í læsi á 
yngsta stigi einnig skipulögð 
í hópum.

Ábendingahnappinn má 

finna á www.barnaheill.is

UMMÆLI VIKUNNAR 
14.12.2013 ➜ 20.12.2013

Ég held að hann hljóti að vera 
vinalaus. Eys úr sínum myrkustu 

hugarskotum inn á þetta 
jonas.is. Ég er náttúrlega ekki 

sálfræðingur en það hlýtur 
náttúrlega að vera eitthvað að. 

Einkennilegt að velja sér það að 
vera svörtu megin í tilverunni en 

vilja ekki sjá björtu hliðarnar.
Vigdís Hauksdóttir þingkona um ummæli Jónasar 

Kristjánssonar, fyrrverandi ritstjóra, um hana á 
bloggi sínu. Þar hafði Jónas meðal annars kallað 

Vigdísi mesta viðundrið í pólítík.
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VIKING STETIND 
Dömu- og herragönguskór
Stærðir 38–48

54.990 KR.

ZAMBERLAN VIOZ PLUS
Dömu- og herragönguskór
Stærðir 37–48

49.990 KR. 

ZAMBERLAN CROSSER
Dömu- og herragönguskór
Stærðir 37–48 

34.990 KR. 

COLUMBIA BUGABOOT 
Barnakuldaskór
Tveir litir
Stærðir 32–39

14.992 KR.
Verð áður 19.990 kr.  

COLUMBIA BUGABOOT 
Dömukuldaskór
Litir: Brúnn og svartur
Stærðir 36–42

22.492 KR.
Verð áður 29.990 kr.  

COLUMBIA BUGABOOT 
Herrakuldaskór
Brúnir og svartir
Stærðir 41–50

22.492 KR.
Verð áður 29.990 kr.  

SOREL ROPE TOW 
Barnakuldaskór
Stærðir 25–31

13.990 KR.

SOREL WINTER CARNIVAL 
Dömukuldaskór
Stærðir 36–42

24.990 KR.

SOREL POWDERBUG
Barnakuldaskór
Stærðir 32–39

13.990 KR.

COLUMBIA 1964 PREMIUM 
Herrakuldaskór
Stærðir 40–45

26.990 KR.

COLUMBIA NEWTON 
Barnagönguskór
Brúnir
Stærðir 32–39

12.742 KR.
Verð áður 16.990 kr.  

ZAMBERLAN SOLAR 
Barnagönguskór
Tveir litir: Gráir/rauðir og grænir.
Stærðir 28–40

17.990 KR. 

AFAINNISKÓR
Opnir og lokaðir
Stærðir 39–47

3.320 KR.

REYKJAVÍK • Fiskislóð 1 • Sími 580 8500 • 

ellingsen.isAKUREYRI • Tryggvabraut 1-3 • Sími 460 3630 • 

Leitaðu ráða hjá okkur. Hjá Ellingsen starfa sérfræðingar í öllum deildum. Við veitum 
faglega og vandaða ráðgjöf og finnum réttu vörurnar sem uppfylla þínar þarfir. 
Við seljum eingöngu þrautreyndar hágæðavörur sem henta fyrir íslenskar aðstæður.  

– FULLT HÚS ÆVINTÝRA

Munið gjafabréfin!

FLESTIR VILJA
HARÐA PAKKA

ZAMBERLAN PARROT 
Dömu- og herragönguskór
Stærðir 37–47

21.990 KR. 

LAN CROSSER

OPNUNARTÍMAR  
FRAM AÐ JÓLUM 

21. DES.   10–22
22. DES.   12–22
23. DES.   10–23
24. DES.   10–12
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Jólahátíðin er alveg einstakur árstími, en þá breytast 
bæði neysluvenjur fólks og hegðunarmynstur til muna. 
Á jólunum skreyta Íslendingar heimilin sín með jólatrjám, 
margir sem annars leggja það ekki í vana sinn sækja kirkju, við borðum 
reyktan mat og smákökur í ríkum mæli og eyðum meiri tíma en ella með 
fjölskyldu og ástvinum. Á þessum tíma neytir fólk ákveðinna vörutegunda 
í mun ríkari mæli en á öðrum árstímum. Almenningur kaupir fjöldann 
allan af vörum sem annars eru sjaldan í innkaupakörfum, bæði fyrir sig og 
til að lauma í jólapakka til vandamanna. Fréttablaðið tók saman nokkrar 
áhugaverðar tölfræðistaðreyndir um siði og venjur Íslendinga um jólaleytið.

25 glös af malti 
og appelsíni

Hljómsveitin Þrjár raddir og Beatur 
kemur fram á jólatónleikum á Rosen-
berg í kvöld. Sveitin er skipuð söng-
konunum Ingu Þyrí, Kenyu og Söndru 
og taktkjaftinum Beatur. Hljómsveitin 
hefur undanfarið verið búsett í Ósló og 
hefur haft í ýmsu að snúast þar. 

„Við héldum síðast tónleika á 
Íslandi bara síðustu jól, svo þetta er 
fyrsta tækifærið í langan tíma til að 
sjá okkur flytja lög. Okkur langaði að 
koma meira fram á Íslandi yfir árið 
en það er bara tímafrekt og kostnaðar-

samt að koma sér á milli landa,“ segir 
Inga Þyrí, ein söngkvenna sveitarinn-
ar. 

Þetta er í fimmta sinn sem Þrjár 
raddir og Beatur halda jólatónleika 
hér á landi og sveitin kemur til með 
að taka gamalt efni í bland við nýtt. Nú 
þegar er orðið uppselt á tónleikana en 
þeir hefjast klukkan tíu. „Við höfum 
venjulega komið fram á stærri stöð-
um þegar við höfum haldið tónleika 
á Íslandi en okkur finnst Rosenberg 
mjög passandi. Hann er huggulegur og 

hentar vel fyrir jólatónleika.“  
Á tónleikunum verða mestmegn-

is klassísk jólalög sungin en ein-
hver nýrri lög fá að fljóta með. „Við 
höfum gefið út tvær jólaplötur, aðra 
þeirra árið 2009 á Íslandi, og svo 
aðra plötu 2011 sem var stíluð inn á 
erlendan markað. Okkur fannst árið 
2011 að fyrri platan gæfi ekki lengur 
nógu góða mynd af því hversu góð við 
værum svo við skelltum í nýja plötu 
og hún verður til sölu á staðnum.“
 -je

Taka klassísku jólalögin á Rósenberg
Söngveitin Þrjár raddir og Beatur kemur fram á Íslandi í fyrsta sinn síðan fyrir síðustu jól.

ÞRJÁR RADDIR OG BEATUR   Inga Þyrí, Kenya, Sandra og 
taktkjafturinn Beatur.  FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Jóhannes Haukur Jóhannesson leikari

Jólahlaðborð mafíunnar
Ég er að fara á jólahlaðborð með félögum mínum úr 

Kraganum. Símon Birgisson vinur minn verður þar meðal 
annarra. Þetta er þrettánda árið í röð sem þetta hlað-

borð er haldið. Fyrst var þetta vinahópur en núna erum 
við allir komnir hver í sína áttina og komnir með vinnu 

og fjölskyldu svo að í dag erum við orðnir að mafíu. Á 
sunnudaginn er planið að jafna sig eftir jólahlaðborðið.

Margrét Edda Gnarr 
fitnessdrotting

Æfi r fyrir stórmót
Planið mitt er að æfa og 
plana Arnold Classic. Í gær 
fékk ég að vita að ég hef 
verið valin ásamt 15 öðrum 
stelpum til að keppa á þessu 
móti en þetta er næststærsta 
atvinnumót í heiminum. Ég 
er í skýjunum yfir að hafa 
verið valin.

Eva Einarsdóttir 
borgarfulltrúi

Jólaglögg og 
afslöppun
Í dag ætla ég að reyna að 
hreyfa mig og halda svo 
jólaglögg fyrir gesti og 
gangandi. Á morgun ætla ég 
að reyna að stunda útiveru 
með börnunum mínum og 
afslöppun og búa mig undir 
átök jólanna.

Salóme Rannveig 
Gunnarsdóttir leikkona

Bað og hljóðbækur
Um helgina ætla ég að reyna 
að slaka á og hvíla stressuð 
bein. Það er generalprufa á 
Þingkonunum á mánudaginn 
svo það er mikið fram undan. 
Ætli ég fari ekki bara mjög 
oft í bað þessa helgina, kveiki 
kannski á kertum og hlusti á 
hljóðbækur.

25-30

9.000.000

25 glös

6.000

Hver Íslendingur borðar
að meðaltali

mandarínur hver jól. 
Samanlagt eru það um 

mandarínur.

Hver Íslendingur drekkur að meðaltali

Í fyrra kusu

að skreyta 
heimilið með 

íslensku jólatré.

af malti og appelsíni á aðventunni 
og yfir hátíðirnar. Það er tífalt 
meira en hina mánuði ársins.

geisladiskar voru seldir 
í desember 2012.

konfektmola eru framleiddar hjá 
Nóa Síríus yfir hátíðarnar.

manns komu 
á jólatónleika 
Björgvins Hall-
dórssonar.

3.000
gestir heimsækja sundlaugar 
Reykjavíkur á aðfangadag.

8.907

Allar jólagjafirnar í 
laginu „Á jóladaginn 
fyrsta“ myndu 
samsvara gjöfum.

364

Hvað ætlarðu að 
borða á aðfangadag?

Hamborgarhrygg
48%

Lambakjöt
(ekki hangikjöt)

10%

Svínakjöt
(ekki hamborgarhrygg)
4,9%

Kalkún
12%

Rjúpur
7%

Annað
20%

50-55%
allra bóka sem Íslendingar 
kaupa eru seld fyrir jólin.

Hvað ætlarðu að 
borða á jóladag?

Hangikjöt
71%

Hamborgarhrygg
7%

Lambakjöt
(ekki hangikjöt)
5%

Kalkún
4%

Annað
18%
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Vínbúðirnar hlutu gullmerki í Jafnlaunaúttekt PwC 2013. Við erum afar stolt af verðlaununum enda eru samfélagsleg ábyrgð og jafnréttishugsun órjúfanlegur hluti af stefnu Vínbúðanna.

OPNUNARTÍMI UM HÁTÍÐIRNAR
Vínbúðirnar á höfuðborgarsvæðinu, Akureyri, Reykjanesbæ og Selfossi

Nánari upplýsingar um opnunartíma er að finna á vinbudin.is

Laugardagur 21. desember kl. 11.00 - 18.00

Sunnudagur 22. desember    Lokað

Mánudagur 23. desember kl. 10.00 - 22.00

Þriðjudagur 24. desember kl. 10.00 - 13.00

Miðvikudagur 25. desember (jóladagur)   Lokað

Fimmtudagur 26. desember (annar í jólum)   Lokað

Föstudagur 27. desember kl. 11.00 - 19.00 
Skeifan, Dalvegur og Skútuvogur kl. 10.00 - 20.00

Laugardagur 28. desember kl. 11.00 - 18.00 
Reykjanesbær og Selfoss kl. 11.00 - 16.00

Sunnudagur 29. desember    Lokað

Mánudagur 30. desember kl. 11.00 - 20.00 
Skeifan, Dalvegur og Skútuvogur kl. 10.00 - 20.00

Þriðjudagur 31. desember kl. 10.00 - 14.00

Miðvikudagur 1. janúar (nýársdagur)   Lokað

Fimmtudagur 2. janúar   Talning 
 Sjá nánar um opnun einstakra búða á vinbudin.is
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Þetta eru þriðju 
jólin í röð sem ég 
kem heim og syng 
á tónleikunum 
með pabba en tók 
mér pásu frá þeim 

tvenn jól áður og var bara 
í sólbaði úti í Los Angeles. 
Það er fínt að koma heim í 
snjóinn og helst vil ég koma 
tvisvar á ári, hitta ömmu og 
afa og alla hina. Mér finnst 
það mjög mikilvægt,“ segir 
Svala Björgvins. Hún er 
ásamt föður sínum, Björg-
vini Halldórssyni, að borða í 
hátíðaskreyttum sal Jómfrú-
arinnar í Lækjargötu þegar 
ég hitti þau til að forvitnast 
um jólahefðir og fleira. 

Nú verður breytt til
„Okkar jól eru lík jólum 
annarra fjölskyldna,“ byrj-
ar Björgvin. „Allir koma 
saman, allir elska alla og 
vilja gefa gott af sér. Það 
breytist ekkert.“ „Pabbi 
byrjar snemma að elda,“ 
bætir Svala inn í myndina.

„Þetta verður dálítið 
spennandi núna af því við 
höfum alltaf haft kalkún. 
Það er svolítið vesen í kring-
um hann en ég hef gaman 
af að vera í eldhúsinu og er 
ágætur kokkur þó ég segi 
sjálfur frá,“ segir Björgin. 
„Nú ætlum við hins vegar 
að breyta til og hafa lamba-
hrygg, gamaldags, með 
brúnuðum og sósu. Svala 
og mamma hennar ákváðu 
það án þess að tala við mig. 
Í raun ætti það að fara fyrir 
mannréttindadómstólinn!“

„Já, mamma var hjá mér 
á þakkargjörðarhátíðinni í 
haust og fór með mér í nokk-
ur boð þar sem alls staðar 
var kalkúnn og fylling á 
borðum. Við fengum eigin-
lega nóg og gátum ekki hugs-
að okkur að hafa líka kalkún 
á jólunum svo við sögðum 
pabba að nú ætluðum við að 
hafa lambahrygg,“ viður-
kennir Svala. 

„Málið er að kvenfólkið 
ræður á heimilinu, það bara 
lætur okkur karlana halda 
að við ráðum einhverju. En 
ég er matmaður og finnst 
hryggur góður. Svo er mun 
minna mál að matreiða hann 
en kalkúninn en ég ætla 
samt að reyna að gera það 
svolítið flókið og elda hann 
lengi á lágum hita. Þannig 
verður hann djúsí. Ég sef 
varla, ég er búinn að pæla 
svo mikið í þessu!“ upplýsir 
Björgvin léttur. 

„Svo verður hann stress-
aður á aðfangadag. Mamma 
má varla koma inn í eldhús 
og alls ekki færa neitt til!“ 
segir Svala stríðnislega. „En 
hann klikkar ekki í elda-
mennskunni. Íslenska lambið 
er líka svo gott.“ 

„Já, við hér á þessari eyju 
getum alveg hrósað happi 
yfir því að eiga frábært 
hráefni,“ samsinnir faðir 
hennar og kveðst sækja sitt 
hátíðakjöt í Kjötkompaníið 
í Hafnarfirði. Svala heldur 
áfram að bera lof á allt það 
íslenska. „Eftir að hafa búið 
í rúm fimm ár í Los Angeles 
finn ég vel hvað maturinn 
hér er góður – og vatnið. Ég 
elska líka sælgætið hér og 
tek alltaf með mér mörg kíló 
út, kókosbollur og annað,“ 
segir hún. „Þar þekkist held-
ur ekki sú menning að fara í 
bakarí og kaupa nýbakað.“

Eruð þið fyrir löngu byrjuð 
að skreyta fyrir jólin?

„Nei,“ segir Svala. „Það 
eru svona þrír dagar síðan. 
Við erum með lifandi tré 
núna en vorum alltaf með 
gervitré.“ Þetta kallar á 
sögu frá Björgvini. „Sko, við 
vorum með lifandi jólatré í 
gamla daga en við Ragnheið-
ur, kona mín, vorum hippar 
og vildum ekki höggva niður 
tré og láta þau svo fjúka 
um eftir jólin þannig að við 
keyptum gervitré og vorum 
með það lengi, lengi. Í fyrra 
keyptum við lifandi tré með 
rót. Bróðir minn ætlaði að 
hjálpa mér að ganga frá því 
en þá komum við því engan 
veginn ofan í glerpottinn 
sem það átti að standa í og 
vorum eins og leirkarlarnir í 
bíó að berjast við þetta. Það 
endaði með að við brutum 
pottinn og allt fór út um alla 
stofu. Að lokum fékk tréð 
annan pott og var sett út 
á svalir með seríu og eftir 
jólin fórum við með það að 
sumarbústað bróður míns 
þar sem það var gróður-
sett og stækkar. Núna erum 
við með höggvið tré og það 
verður víst að fjúka um með 
hinum í janúar – en gamli 
hippaandinn lifir samt enn.“ 

Hvernig voru jólin hjá þér 
úti, Svala? Fékkstu íslensk-
an mat að heiman? 

„Nei, við höfðum gesti 
bæði jólin og fórum bara út 
að borða. Það eru svo margir 
trúarhópar í L.A. sem ekki 
halda jólin hátíðleg og allt er 
opið, veitingastaðir og bíó-
hús. En það er voða skrítið 
að vera þarna úti á jólun-
um, því það er æðislega gott 
veður og sól, voða rólegt 
og ekkert jólalegt. Allt 
öðru vísi en hér. Ekki sama 
stemning.“

Sönglaði í vöggunni
Svala fór ung til dvalar í Los 
Angeles í fyrstu, þá komin á 
samning hjá plötufyrirtækinu 
EMI Priority Records. „Ég 
var í eitt og hálft ár ytra en 
flutti aftur til Íslands 2001 og 
byrjaði þá að búa með mann-
inum mínum, honum Ein-
ari Egilssyni sem ég giftist í 
sumar. Við kynntumst sext-
án ára en vorum svolítið að 
hætta og byrja saman aftur 
á menntaskólaárunum. Hann 
var samt  alltaf sá eini sanni,“ 

Enduðum 
á að brjóta 

pottinn
Fáir hafa komið landsmönnum í meira 

jólaskap en feðginin Björgvin Halldórsson 
og Svala Björgvinsdóttir með söng sínum 

á lögum eins og Snæfinnur snjókarl, Ég 
hlakka svo til og Svona eru jólin. En hvernig 

er jólahaldið hjá þeim sjálfum?

  Í fyrra 
keyptum 

við lifandi 
tré með rót. 
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hjálpa mér 
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því en þá 
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átti að 
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arnir í bíó 
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Það endaði 
með að við 

brutum 
pottinn og 

allt fór út 
um alla 

stofu.
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ég söng með Ómari Ragnarssyni Ég ætla að skreyta jólatré.“ FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

segir Svala brosandi og segir 
þau Einar ekki bara hjón held-
ur líka samstarfsfólk. „Einar 
er með mér í hljómsveitinni 
Steed Lord sem við stofnuðum 
2006, erum með eigin plötu-
fyrirtæki og búum til tónlist, 
tónlistarmyndbönd, auglýs-
ingar og föt,“ Hún segir fötin 
seljast vel, meðal annars hér 
á landi. „Ég hanna línuna 
sjálf og er með fólk í L.A. sem 
sér um saumaskapinn.“ 

„Ég hugsa að Svala hafi 
saumagenin frá mömmu 
minni, Sigríði Þorleifsdóttur, 
sem er í fullu fjöri, 92 ára 
og býr í sínu húsi í Hafnar-
firði. Hún saumaði öll föt 
á okkur krakkana og líka 
blómajakkana og silkiskyrt-
urnar á mig þegar ég var 
að byrja í hljómsveitunum,“ 
segir Björgvin og bætir við. 
„Pabbi var alltaf flottur í 
tauinu og ég hef erft það að 
þykja skemmtilegt að vera 
vel klæddur.“  

Svala upplýsir að heim-
ili hennar sé undirlagt af 
fínum fötum frá fyrri tíma-
bilum sem hún safni eins og 
list. Hún vakti líka athygli á 
nýafstöðum Jólagestatónleik-
um föður síns fyrir fagran 
klæðaburð. Í framhaldinu 
berst talið að jólalögunum 

sem þau feðgin hafa gert 
fræg gegn um tíðina. „Pabbi 
er sérstaklega mikilvirkur 
í jólalögunum,“ segir Svala. 
„Ég var tekin upp fyrst 
þegar ég var sjö ára, þar sem 
ég söng með Ómari Ragnars-
syni Ég ætla að skreyta 
jólatré. Níu ára söng ég inn 
lag með pabba og var ellefu 
ára þegar ég söng Ég hlakka 
svo til. Ég ólst náttúrulega 
upp í upptökuverum.“

„Ég á kassettu með söngli 
Svölu frá því hún var í vöggu 
enda voru hún og Krummi 
með tónlist í eyrunum frá 
því þau vöknuðu á morgnana 
þar til þau sofnuðu,“ segir 
faðir hennar. „Ég tek þó 
fram að við löttum þau frek-
ar en hvöttum til að leggja 
tónlistina fyrir sig en þau 
völdu sjálf það sem hjartað 
bauð.“

„Pabbi og mamma lögðu 
samt ríka áherslu á að ég 
kláraði stúdentinn. Ég tók 
það alvarlega þó ég væri 
mikið í músíkinni á sama 
tíma. Við systkinin gátum 
líka alltaf sagt foreldrum 
okkar hvað við vorum að 
gera og þurftum ekki að fela 
neitt fyrir þeim. Það kunnum 
við að meta,“ segir Svala.

Gera hlutina af ástríðu
Um sex þúsund manns mættu 
á Jólagesti Björgvins þetta 
árið, hann segir hlut unga 
fólksins þar stærri en oft 
áður. „Það er af því að þú ert 
með gestasöngvara sem eru 
ungir og efnilegir,“ stingur 
Svala að. „Já, og ég svo ung-
legur!“ botnar pabbi hennar 
hlæjandi. En þó tónleikarnir 
séu að baki er Bjöggi ekki 
kominn í jólafrí því hann 
er úti um allt að árita nýju 
plötuna, þá þriðju í Duet-
seríunni. Eftir áramótin bíða 
spennandi verkefni, sóló-
plata og sennilega áttunda 
Íslandslagaplatan, auk þess 
sem stórtónleikar eru á döf-
inni í vor. „Maður verður að 
hafa eitthvað fyrir stafni og 
það er frábært að geta starf-
að við það sem maður hefur 
áhuga á,“ segir hann og Svala 
tekur undir það. „Já, það eru 
forréttindi að geta unnið við 
það sem maður elskar og 
endalaust hægt að vera þakk-
látur fyrir það. Ef maður 
gerir hlutina af ástríðu þá 
skilar það sér líka.“

Eittvað að lokum? „Við 
viljum bara óska öllum gleði-
legra jóla og þakka fyrir 
móttökur Jólagesta og allt 
árið.“ 

Gunnþóra 
Gunnarsdóttir
gun@frettabladid.is
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Sigmundur Davíð Gunnlaugsson 
var kallaður til forystu í Fram-
sóknarflokknum snemma árs 
örlagaárið mikla í íslenskum 
stjórnmálum 2009. Nokkrir 
framsóknarmenn á Austfjörð-

um, sem hann hafði hvorki talað við 
áður né hitt, höfðu samband við hann og 
nánast tilkynntu honum að þeir vildu að 
hann yrði formaður flokksins. 

Sigmundur Davíð fór austur á firði 
að hann hélt til að eiga mjög óformleg-
an fund með fjórum mönnum en ferðin 
endaði með vísitasíu í hluta kjördæmis-
ins og fundi um kvöldið þar sem tugir 
manna voru komnir til að hlusta á vænt-
anlegan formann í flokknum. Um fjórum 
árum síðar var hann orðinn forsætisráð-
herra í algerlega endurnýjuðu þingliði í 
elsta stjórnmálaflokki landsins.

Aldrei séð eftir því að fara 
í stjórnmálin
„Auðvitað hefur maður velt því fyrir 
sér frá því maður byrjaði í stjórnmál-
um almennt fyrir um fimm árum hvað 
maður væri kominn út í. En ég hef þó 
aldrei séð eftir því að hafa farið út í 
stjórnmál. Og þar hafa haldið þau rök 
sem ég notaði þegar ég ákvað að prófa 
þetta að ef ég prófaði það ekki yrði ég 
hvort eð er einhvers staðar á hliðarlín-
unni svo pirraður á því hvað allir stjórn-
málamennirnir væru að gera, allt vit-
laust,“ segir Sigmundur Davíð.

Það væri því allt eins gott að vera í 
aðstöðu til að hafa áhrif á það, segir 
hann. Og það hefur hann sannarlega 
verið. Hann var eins konar guðfaðir 
minnihlutastjórnarinnar sem tók við 
eftir að ríkisstjórn Geirs H. Haarde 
sprakk, þegar hann hét því að verja 
stjórn Jóhönnu Sigurðardóttur og Stein-
gríms J. Sigfússonar falli.

Forsætisráðherrann ungi er óþolin-
móður maður og segir að það sé almennt 
einkenni stjórnmálamanna. „Það þarf að 
ýta aftur og aftur við sömu hlutunum, 
það er bara einhvern veginn eðli stjórn-
málanna,“ segir hann. Þar ríki einhvers 
konar tregðulögmál. „En þó eru að eiga 
sér stað stórar breytingar núna. Mér 
finnst eiga sér stað hröðun, sem mér 
finnst mjög jákvætt,“ segir forsætis-
ráðherra.

Frjálslyndur miðjuflokkur
Leiðtoginn ungi fór mikinn í stjórnar-
andstöðu og mörgum fannst hann jafn-
vel ósanngjarn en hann tekur ekki undir 
það. Hann segist fara fyrir frjálslyndum 
miðjuflokki. „En þetta er líka flokkur 
róttækrar rökhyggju eins og ég kalla 
það. Og það sem ég á við með því er að 
við trúum því að það sé hægt með því að 
líta til staðreynda mála og rökræða út 
frá staðreyndum að komast að því hvað 
er rétt og hvað er rangt,“ segir Sigmund-
ur Davíð með sannfæringu.

Og þá þurfi menn að vera reiðubúnir 

til að berjast fyrir því sem þeir telja 
vera rétt af töluverðri hörku. Þar sé 
frjálslyndi lykilatriði og menn verði að 
vera opnir fyrir mörgum skoðunum. En 
mörgum finnst skorta á þetta hjá for-
manni Framsóknarflokksins þegar hann 
er nú kominn í forsætisráðherrastólinn 
og hann kvarti undan stjórnarandstöð-
unni og tali um að menn ætli að fara að 
ljúga og viðhorfið hjá honum hafi snú-
ist við.

Sagði menn aldrei ætla að ljúga
„Fyrst vil ég geta þess að ég talaði 
ekki um að ljúga. Ég talaði um að menn 
myndu segja ósatt um tiltekna hluti og 
ég tel að það hafi síðan komið á daginn. 
Merkingin er sú sama en það er önnur 
áferð á því,“ segir Sigmundur Davíð. 
En hefur hann engan skilning á því að 
stjórnarandstaðan sæki að stjórnarlið-
inu?

„Jú, jú, auðvitað gerir hún það,“ segir 
hann. Við vorum stundum kannski svo-
lítið hörð í stjórnarandstöðu en við 
vorum þá að berjast fyrir réttum mál-
stað,“ segir hann. Auðvitað telji stjórn-
arandstaðan sig vera að gera það núna 
og hann hafi gaman af pólitískri rök-
ræðu. Sérstaklega við sannfærða frjáls-
hyggjumenn eða sannfærða sósíal-
ista.

Í líflegu viðtali í Pólitík-
inni kemur meðal annars 
fram að forsætisráðherra 
er ánægður með breyting-
ar sem gerðar voru á fjár-
lagafrumvarpinu, m.a. 
varðandi greiðslu desem-
beruppbótar til atvinnu-
lausra og niðurfellingu 
legugjalda á sjúkrahús-
um. „Mér finnst það 
vera grundvallaratriði 
varðandi heilbrigðis-
kerfið og mennta-
kerfið að menn eigi 
að getað notið þjón-
ustu þessara kerfa 
til fulls óháð efna-
hag,“ segir for-
sætisráðherra. 
En auðvitað 
verði að hafa 
hemil á í heil-
brigðiskerf-
inu vegna 
þess að það 

sé  endalaust hægt að eyða í þá 
mikilvægu þjónustu.

Uppstokkun í ríkisstjórn
Sigmundur Davíð rekur rót-
gróna andstöðu Framsóknar-
flokksins í Evrópumálum, mögu-
lega þjóðaratkvæðagreiðslu í 
þeim efnum og hvernig koma 
megi Íslandi aftur í jafnvægi 
með krónuna á floti þegar 
gjaldeyrishöfum verði hætt. 
Og hann ræðir uppstokkun í 
ríkisstjórninni.

„Ætli það verði á gamlárs-
dag úr þessu,“ segir hann. Enn 
sé eftir töluverð vinna við sam-
hæfingu verkefna ráðuneyta. 
„Einhvern tíma svaraði ég kæru-
leysislega þegar ég var spurður að 
þessu: Það kemur að því fljótlega, 
og það gildir enn. En fljótlega er 
teygjanlegt hugtak,“ segir Sigmund-
ur Davíð með stríðnissvip og segir 
marga álitlega kosti í þeim efnum.

Ungur, óþolinmóður leiðtogi
Sigmundur Davíð Gunnlaugsson er fyrir margra hluta sakir maður ársins í íslenskum stjórnmálum. Hann leiddi elsta 
stjórnmálaflokk landsins endurnýjaðan til mikils kosningasigurs sl. vor og settist í stól forsætisráðherra aðeins 38 ára gamall 
með stærsta kosningaloforð sem gefið hefur verið í áratugi í farteskinu.

Heilbrigðiskerfið 
fyrir alla

Við viljum að minnsta kosti tryggja 
að efnahagur fólks komi ekki í veg 
fyrir það að menn fái notið allrar 
þessarar þjónustu. Það hlýtur að 

vera grundvallaratriði.

Stjórnarandstaðan
Hugsjónamenn, það er mjög gaman 

að rökræða við slíka menn. Það 
sem ég hef hins vegar sett út á er 

þegar menn eru að láta stjórn-
málin snúast um annað heldur en 
rökræðuna eða setja fram skoðanir 

og takast á um þær. Þegar menn 
festast algerlega í spunanum.

Andstaðan við
Evrópusambandið

Það er ekki nýtilkomið. Flokkurinn 
er sprottinn upp úr og í sjálfstæðis-
baráttu þjóðarinnar og trúin á að 
það myndi gagnast Íslendingum 
best að ráða sínum málum sjálfir 

var grundvallaratriði í stefnu 
flokksins frá upphafi 

og hefur verið alla tíð.

FR
ÉTTABLAÐ

IÐ
/VALLI

Viðtalið við Sigmund er 
hægt að sjá í þættinum 

Pólitíkin á www.visir.is.

visir.is

AUÐVITAÐ HEFUR MAÐUR VELT ÞVÍ FYRIR 
SÉR FRÁ ÞVÍ MAÐUR BYRJAÐI Í STJÓRNMÁLUM 

ALMENNT FYRIR UM FIMM ÁRUM HVAÐ 
MAÐUR VÆRI KOMINN ÚT Í

STJÓRNMÁLAÞÁTTTAKA 
2000-2002 2008 1995 2000-2007 20052009-2013

Forseti 
Nordiska 
Ekonomie 
Studerandes 
Union

Fulltrúi
í skipulagsráði 

Reykjavíkur-
borgar 

2008-2010

Kjörinn formaður 
Framsóknar-
flokksins

Þingmaður 
Framsókn-
arflokksins 
í Reykjavík

Þingmaður Framsóknar-
flokksins í Reykjavík og 
forsætisráðherra

Stúdentspróf 
frá MR

BS-próf frá 
viðskipta- og 
hagfræðideild HÍ, 
auk hlutanáms í 
fjölmiðlafræði 

Þáttastjórnandi
og fréttamaður í hluta-

starfi hjá Ríkisútvarpinu

MENNTUN OG HELSTU STÖRF

Skiptinám við Plekhanov-háskóla í Moskvu. Nám við stjórn-
málafræðideild Kaupmannahafnarháskóla í alþjóðasam-

skiptum og opinberri stjórnsýslu. Framhaldsnám í hagfræði 
og stjórnmálafræði við Oxford-háskóla með áherslu á tengsl 

hagrænnar þróunar og skipulagsmála.
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ÚRVALIÐ ER HJÁ OKKUR

UMBOÐSMENN UM LAND ALLT

Öllum Senseo vélum fylgja f l j
2 pakkar af Merrild kaffi

3ja ára 

ábyrgð!

VANDAÐAR 
ÞÝSKAR HEILSUVÖRUR

VERÐ FRÁ 13.995

VERÐ FRÁ 5.995

HITAPÚÐAR OG TEPPI 
VERÐ FRÁ 5.995

3ja ára 

ábyrgð!

3ja ára 

ábyrgð!

VÖNDUÐ 
NUDDSÆTI 

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

VERÐ

FRÁBÆRT VERÐFRÁBÆRT VERÐ

179.995
VERÐ

FRÁBÆRT VERÐFRÁBÆRT VERÐ

89.995

TILBOÐ

FULLT VERÐ 14.995FULLT VERÐ 14 995

12.995

VERÐ

FRÁBÆRT VERÐFRÁBÆRT VERÐ

69.995
WASSERMAXX 
KOLSÝRUTÆKI

 4 LITIR

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

GLERBLANDARI OG 
HAKKAVÉL FYLGJA

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

 SMART LED 32”
Philips 42PFL5038T
3D Smart LED TV með Full HD
upplausn. 300Hz Perfect Motion
Rate. Smart TV. Simplyshare.
Innbyggt Wi-Fi. Ljósskynjari. 3x
HDMI, 2 x USB. Skype möguleiki.
App fyrir Android/Apple síma og
spjaldtölvur.

3D SMART LED 333333333342”

10.000 KRÓNA AFSLÁTTUR 
AF ÖLLUM iROBOT 
RYKSUGUVÉLMENNUM 
TIL JÓLA!

BLUETOOTH 
HÁTALARAR 
Í MIKLU 
ÚRVALI

6 GLERAUGU FYLGJA
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KAUPAUKI - 4 pakkar af kaffi kk f k ffi- 4 p4
og Quality Street dós fylgja 
með meðan birgðir endast.

TILBOÐ

FULLT VERÐ 49.995FULLT VERÐ 49 995

29.995

N-Tune Candy Colour heyrnartólin ljóma með flottustu 
litunum á þínum eyrum. Vönduð hönnun og dynjandi bassi.

•  Pure Monster Sound
•  Ótrúlega þægileg
•  MusicShare
•  Kaplar sem 
   flækjast ekki

VERÐ

FRÁBÆRT VERÐFRÁBÆRT VERÐ

29.995

ÓTRÚLEGT
TILBOÐ

Philips HTL2160T
Heimabíó með 60w RMS 80cm Soundbar 
hátalara. Dolby Digital og Virtual Surround 
Sound. MP3 Link, AUX in, coaxial/optical 
in og USB. Þráðlaus Bluetooth tenging. 
Bassahátalari fylgir. Hægt að festa á vegg.



21. desember 2013  LAUGARDAGUR| HELGIN | 38 21. desember 2013  LAUGARDAGUR

➜ Í mörgum hlutverkum

Victoria Beckham sigraði 
ekki bara tískuheiminn á 
árinu er hún sýndi flottar 

fatalínur sem hlutu einróma lof 
gagnrýnenda heldur fékk hún 
að ritstýra sjálfri tískubiblí-
unni, franska Vogue, núna 
í desember. Meðal efnis í 
blaðinu var margra blað-
síðna tískuþáttur byggður 
á lífi tískudrottningarinnar 
sem vakti athygli. 

➜ Hin misjöfnu andlit 
 merkjanna

Lady Gaga varð andlit ítalska tísku-
hússins Versace og leikkonan Kristen 
Stewart varð músa Karls Lagerfeld 

fyrir Chanel. 

➜ Sló í gegn

Sænski fataris-
inn Henn-
es&Mauritz 

hélt uppteknum 
hætti í ár og fór 
í samstarf við 
fræga hönnuði. Þar 
bar hæst sam-
starfið við franska 
fatahönnuðinn 
Isabel Marant sem 
seldist upp á fyrsta 
söludegi í nóvem-
ber. Spekingar 
vildu meina að um 
væri að ræða best 
heppnaða samstarf 
verslanakeðjunnar 
frægu. 

➜ Brotthvarf 
 úr tískuheiminum

Belgíski hönnuðurinn Anne 
Demeulemeester tilkynnti 
að hún væri hætt afskiptum 

sínum af fatamerkinu sem er nefnt 
eftir henni. Fatamerkið heldur þó 
áfram án hennar en margir eiga 
eftir syrgja brotthvarf Demeule-
meester úr tískuheiminum. 
Fatalínur hennar einkenndust af 

svörtum og drungalegum 
fatnaði og á hún 

sér marga 
aðdáendur. 

➜ Með sportlegu ívafi

Íþróttafatnaður og skór fengu 
uppreisn æru á árinu. Götu-
tískustjörnur og tískubloggarar 

kepptust við að klæðast skærlitum 
strigaskóm við hvaða klæðnað 

sem er og náði tískubylgjan 
hápunkti sínum í sumar þegar 
stór hluti kvenpeningsins á 
Íslandi skipti hælaskónum út 
fyrir fislétta hvíta botna. 

➜ Verst klædd

Söngkonan unga 
Miley Cyr us 
vakti mikla 

athygli á árinu og 
meðal annars fyrir 
lélegt fataval á 
rauða dreglinum. 
Þessi fyrrverandi 
unglingastjarna 
rataði oftar 
en ekki inn á 
lista hinna verst 
klæddu eftir verð-

launahátíðir og sitt 
sýnist hverjum. Það 

er allavega ekki hægt 
að segja að daman sé 

spéhrædd. 

➜ Tískubólur ársins

Herralegur dömufatnaður 
með skyrtum, buxum og 
jökkum í lykilhlutverki 

varð vinsælt en buxnadragtir eiga 
eftir að halda vinsældum sínum 
meðal kvennanna á nýju ári. 

Hvítur var aðallitur sumarsins 
og það þótti móðins að vera í sama 

litnum frá toppi til táar. 
Magabolurinn átti stutta innkomu á 

tískuradarinn á árinu en staldraði stutt 
við og er ekki að sjá í kortum fyrir næsta 
ár. Mörgum til mikils léttis. 

Tískuárið sem er að líða var fjölbreytt. Hönnuðir skiptu um starf, íþróttafatn-
aður komst á kortið og magabolurinn stoppaði stutt við á tískuradarnum. 

Hér heima var Reykjavik Fashion Festival haldið í fjórða sinn þar 
Guðmundur Jörundsson varð krýndur tískuprins Íslands.

TÍSKUÁRIÐ 2013
Álfrún 
Pálsdóttir
alfrun@frettabladid.is

➜ Hönnuðir 
skiptu um starf

Ein stærsta frétt tísku-
heimsins á árinu var 
brotthvarf Marc Jacobs 

hjá Louis Vuitton en hann 
hafði verið að gera það 
gott hjá tískuhúsinu 
rótgróna. 

Hönnuðirnir Alex-
ander Wang og Nicolas 
Ghesquière fengu ný 
hlutverk á árinu. Wang 
tók við starfi Ghes-
quière hjá Balenciaga 
og sýndi sína fyrstu 
línu fyrir tískuhúsið 
í París í haust. Línan 
lagðist vel í tísku-
pressuna enda var 
Wang samur við sig 
með einföld snið 
þar sem svart og 
hvítt var í lykilhlut-
verki. 

Nú seint á árinu var 
svo tilkynnt að Ghes-
quière tæki við starfi Marc 
Jacobs sem yfirhönnuður 
hjá Louis Vuitton. Margir 
bíða eflaust spenntir eftir 
að sjá frumraun hans á 
tískuvikunni í París í 
febrúar.

■ Reykjavík Fashion Festival var haldin í fjórða sinn í 
vor. Tískuhátíðin var haldin samhliða Hönnunarmars 
og fór fram í Hörpu þar sem sjö hönnuðir sýndu 
fatalínur sínar. Hátíðin var smærri í sniðum en árið 
áður en engu að síður ágætlega vel heppnuð. 
■ Eitt af því sem stóð upp úr á hátíðinni var sýning 
Guðmundar Jörundssonar sem sýndi fatnað fyrir 
bæði kynin undir sínu eigin nafni í fyrsta sinn. 
Það er óhætt að segja að línan, sem nýverið kom í 
samnefnda verslun hans við Laugaveg, hafi slegið í 
gegn og Guðmundur stendur uppi sem tískukóngur 
ársins hér heima. Framtíðin er björt hjá tískuhúsinu 
Jör sem nú fær það verðuga verkefni að standa undir 

væntingum á nýju ári.  
■ Mikil gróska er í íslenskri fatahönnun og forvitnilegt 
að fylgjast með hvernig þróunin verður á næstu 
misserum. Stórar erlendar verslanakeðjur eru farnar 
að senda útsendara á sínum vegum á útskriftarsýningu 
fatahönunardeildar Listaháskóla Íslands og æ fleiri 

íslenskir hönnuðir farnir að starfa í hjá stórum tískufyrir-
tækjum. Allt er þetta jákvæð þróun sem vonandi leiðir af 
sér góða hluti fyrir framtíð íslenskrar fatahönnunar. 

Tískuárið á Íslandi



Opnunartími yfir hátíðar:

21. og 22. desember,
opið 10-18:30.

Aðfangadag, jóladag og 
annan í jólum er lokað.

28. og 29. desember,
opið 10-16.

Gamlársdagur, opið 10-14.

Girnileg jól í Hafinu

Hlíðasmára 8, 201 Kópavogi og Spönginni 13, 112 Reykjavík
Sími 554 7200 | hafid@hafid.is | www.hafid.is | við erum á  

Eyjó og Dóri hjá Hafinu óska ykkur girnilegrar hátíðar 
og farsæls komandi fiskiárs.

Við hjá Hafinu fiskverslun erum komnir í jólaskap 
og verðum með allt fiskitengt fyrir jólahátíðina. 

Sérkryddaði heimalagaði graflaxinn verður á sínum 
stað ásamt reykta laxinum og ný graflaxsósa Hafsins 

verður kynnt fyrir jól. 

Stór hátíðarhumar og hin sívinsæla humarsúpa Hafsins 
klikka ekki þegar galdra á fram forrétt yfir hátíðarnar.

Við verðum með allt fyrir skötuveisluna. Skatan verður 
á frábæru verði hjá okkur. 

Framúrskarandi hráefni - topp þjónusta - sanngjarnt verð
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Mér finnst svo stressandi 
þegar athyglin beinist 
að mér per sónulega,“ 
segir Ragnheiður 
Steindórsdóttir leik-

kona þegar við erum sestar niður 
baksviðs í Þjóðleikhúsinu og ég 
spyr hana um ferilinn á leiksviðinu. 
„Ég er, eins og svo margir leikarar, 
hræðilega feimin.“

Ragnheiður segist kunna best 
við sig þegar hún getur falið sig 
á bak við persónurnar sem hún 
leikur. Hún segist ekki hafa tölu á 
fjölda sýninga sem hún hefur tekið 
þátt í en þær séu örugglega hátt í 
hundraðið. Þessa dagana er hún á 
fullu við æfingar á Þingkonunum 
eftir Aristófanes sem verður jóla-
sýning Þjóðleikhússins í leikstjórn 
Benedikts Erlingssonar. Eru ekki 
jólin undirlögð af frumsýningar-
kvíða? „Dálítið. Maður er ekkert 
sérstaklega lystugur á aðfangadag. 
En það fer auðvitað eftir því hversu 
erfitt hlutverkið er. Ég er ekkert 
mjög stressuð núna þar sem ég er 
ekki í burðarhlutverki heldur ein af 
kórnum, en í öllum þessum grísku 
verkum er kórinn samt mjög mikil-
vægur. Í tragedíunum er hann oft 
málpípa höfundar eða almúgans en 
í þessum gleðileik er kvennakór-
inn uppreisnarlið sem nær völdum 
undir forystu Praxagóru. Það er líka 
gífurlega mikið skraut að okkur.“

Verkið var frumsýnt 392 fyrir 
Krist, færir þessi sýning það til 
nútímans á einhvern hátt? „Ja, þetta 
er auðvitað verkið eins og við fáum 
það í hendur í þýðingu Kristjáns 
Árnasonar, með örlitlum styttingum, 
og ég ætla ekki að ljóstra of miklu 
upp um nálgunina. En auðvitað er 
vísað í nútímann og það er svo ótrú-
lega merkilegt hvað margt í þessu 
verki minnir á okkar tíma. Mann-
skepnan hefur lítið breyst í þessi 
2.400 ár síðan verkið var samið. Það 
er með ólíkindum hvað okkur gengur 
illa að læra af reynslunni.“

En þetta er gleðileikur? „Já, 
hann er það. Þótt þetta séu auðvitað 
hápólitískar hugleiðingar um lýð-
ræðið og baráttu okkar við eigin-
hagsmunapot og græðgi, þá tökum 
við þetta á léttu nótunum og dett-
um ekkert í þunglyndi yfir því þótt 
okkur gangi misvel að skipa málum 
farsællega. Lýðræðið er ekkert 

 unglamb frekar en leikritið okkar 
og við erum enn að æfa okkur í 
notkun þess. Við stefnum að full-
komnun þar eins og á leiksviðinu.“

Langaði að verða prestur
Ragnheiður er dóttir leikaranna 
Steindórs Hjörleifssonar og Mar-
grétar Ólafsdóttur, alin upp í Iðnó 
og hefur verið tengd leikhúsinu 
síðan hún í móðurkviði steig fyrst 
á fjalir Þjóðleikhússins. Það hefur 
væntanlega fátt annað komið til 
greina en að leggja leiklistina fyrir 
sig? „Jú, ég ætlaði að verða baller-
ína – eða prestur. Ég var í Vest-
mannaeyjum hjá móðurfólkinu 
mínu öll sumur sem barn og ung-
lingur og fór með langafa mínum 
í kirkju á hverjum sunnudegi. Og 
þótt ég væri ung að aldri fannst mér 
stólræðurnar ekki alveg nógu hress-
andi, að fólk hlustaði ekki nógu vel 
og það hlyti að vera hægt að flytja 
þetta á áhrifaríkari hátt. En svo átt-
aði ég mig á því að það var auðvit-
að leikarinn í mér sem var að velta 
þessu fyrir sér og að það yrði ennþá 
skemmtilegra að messa yfir áhorf-
endum af leiksviðinu.“

En ballerínan, hvernig hvarf hún 
út úr myndinni? „Ég var í ballett frá 
sjö ára aldri og á leiðinni til Eng-
lands í inntökupróf í ballettskóla en 
var þá svo „heppin“ að verða veik 
í fótunum og var bannað að dansa. 
Enda hefði ég aldrei haft karakter í 
að verða ballerína og ekki vöxtinn 
heldur.“

Stóllinn fyrir dyrnar
Ragnheiður fór í staðinn í leiklist-
arnám til Englands og lærði við 
Bristol Old Vic-skólann sem Laur-
ence Olivier stofnaði. Datt henni 
aldrei í hug að setjast að í Englandi 
og leita frægðarinnar þar? „Jú, jú, 
en landslagið var bara allt annað 
þá. Ekkert EES og miklu erfiðara 
fyrir útlendinga að komast inn í 
bransann. Þegar ég fékk gott hlut-
verk í útskriftarsýningunni þá uxu 
allt í einu klær á vinkonur mínar í 
skólanum því þeim fannst ég vera 
að taka spón úr þeirra aski. Ég fékk 
ýmis tilboð, en varð að hafa leyfi 
til að vinna í Bretlandi og gat ekki 
skrifað undir neitt svo ég ákvað að 
fara bara heim og sjá til. Nokkrum 
árum seinna réðst BBC svo í gerð 
sjónvarpsþáttanna Út í óvissuna 
eftir bók Desmonds Bagley sem að 
hluta til voru teknir upp hérlendis. 
Þeim var bent á mig, ég fór í prufu 
og fékk aðalkvenhlutverkið. Þætt-

  Ég var í 
ballett frá sjö 
ára aldri og á 

leiðinni til 
Englands í 

inntökupróf í 
ballettskóla 

en var þá svo 
„heppin“ að 
verða veik í 
fótunum og 
var bannað 

að dansa. 
Enda hefði ég 

aldrei haft 
karakter í að 
verða baller-

ína og ekki 
vöxtinn 
heldur.

Friðrika 
Benónýsdóttir 
fridrikab@frettabladid.is

Hápólitískar hugleiðingar 
um manneskjuna og lýðræðið
Ragnheiður Steindórsdóttir er ekki óvön því að verja jólunum í undirbúning jólasýningar Þjóðleikhússins á annan í jólum. 
Í ár eru það Þingkonurnar eftir Aristófanes og Ragnheiður er ein kvennanna í kórnum. Hún steig fyrst á svið sjö ára gömul, 
starfsaldurinn er að verða 40 ár en samt segir hún enn mörg tækifæri eftir í leiklistinni.

RAGNHEIÐUR 
STEINDÓRSDÓTT-
IR  „Ég hef verið 
heppin og get mjög 
vel við unað þegar 
ég lít yfir sviðið.“
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Hrífandi saga
eistaraverk eftirMe
a Maria MatuteAna
ábærri þýðinguí frá
s R. Ólafssonar. Kristin

málabók - hver Tvím
opna er bæði

á íslensku
og spænsku.

Leikarar: Atli Rafn Sigurðarson, 
Baldur Trausti Hreinsson, Edda Arn-
ljótsdóttir, Guðrún Snæfríður Gísla-
dóttir, Harpa Arnardóttir, Margrét 
Vilhjálmsdóttir, Oddur Júlíusson, 
Ragnheiður Steindórsdóttir, Salóme 
Rannveig Gunnarsdóttir, Þorleifur 
Einarsson, Þorsteinn Bachmann
Leikstjórn: Benedikt Erlingsson
Tónlist: Egill Ólafsson
Leikmynd: Axel Hallkell
Búningar: Helga Rós V. Hannam
Lýsing: Ólafur Ágúst Stefánsson
Þýðing: Kristján Árnason
Frumsýning er 26. desember

Þingkonurnar í Þjóðleikhúsinu
Þingkonurnar eru eitt 
frægasta verk forn-
gríska gamanleikja-
skáldsins Aristófanesar. 
Verkið var frum sýnt um 
392 fyrir Krist á miklum 
kreppu tímum í stjórn-
málum Aþenuborgar.

irnir gerðu mikla lukku úti og það 
átti að gera framhald af þeim sem 
tekið yrði á Spáni. Ég var búin að 
fá handrit og orðin voða spennt 
þegar breska leikarafélagið gerði 
athugasemdir. Framleiðendunum 
var gert að sanna að engin bresk 
leikkona gæti leikið þetta hlutverk, 
annars gætu þeir ekki haft mig með. 
Í fyrri þáttunum bjó karakterinn á 
Íslandi og talaði íslensku og ensku, 
svo það var ekki vandamál en þarna 
höfðu þeir ekki haft þá fyrirhyggju 
að skrifa íslenskuna inn í handritið. 
Okkur var því settur stóllinn fyrir 
dyrnar. Eftir þetta hætti ég alveg að 
hugsa um að vinna í Bretlandi, fékk 
nóg að gera hér heima og er mjög 
ánægð með mitt líf.“

Lífið skiptir meira máli en leikhúsið
Það líf innifelur eiginmanninn, 
Jón Þórisson leikmyndahönnuð, 
og börnin tvö, Steindór Grétar 
og Margréti Dórotheu. Það þarf 
varla að spyrja hvort þau hjónin 
hafi kynnst í leikhúsinu en ég spyr 
samt. „Já, ég var bara krakki þegar 
við kynntumst. Jón er fimm árum 
eldri en ég og var sextán ára þegar 
hann fór að vinna niðri í Iðnó. Mér 
fannst hann bara einn af köllun-
um þarna og var ekkert að pæla 
í honum. Þegar ég kom heim frá 
námi í Englandi hafði aldursmun-
urinn hins vegar snarminnkað og 
þá féll ég fyrir honum. Síðan höfum 
við verið saman.“

Spurð hvort hún sjái eftir ein-

hverju á ferlinum verður Ragnheið-
ur hugsi og dregur við sig svarið. 
„Nei, engu sem ekki er hægt að 
bæta úr. Ég hefði gjarnan viljað fá 
fleiri tækifæri til að takast á við 
Shakespeare. Lék reyndar lafði 
Macbeth í útvarpinu, lafði Önnu 
í Ríkharði III. í Þjóðleikhúsinu 
og Lúsentíó í Skassið tamið niðri 
í Iðnó, en langar alltaf í meira af 
góðgætinu. Annars er engin eft-
irsjá í mér. Hvorki leikhúsið né 
lífið fara alltaf um mann mjúkum 
höndum, en lífið skiptir meira máli 
en leikhúsið þegar upp er staðið. Ég 
hef verið heppin og get mjög vel við 
unað þegar ég lít yfir sviðið. Ég er 
heldur ekkert að hætta að leika, svo 
að það er fullt af tækifærum eftir.“



Þú finnur jólagjafirnar hjá okkur

GC306 012

Vandað og gott mínútugrill · 2000 W
Heilsugrill

Verð: 29.900,-

7,10,14 og 19 lítra
stál pottar

á frábæru verði!

Assistent® Original
hrærivélin er lífstíðareign.

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

FÆST Í FIMM LITUM

Verð kr. 29.900,-

SOLIS 921.16

SAFAPRESSAN VINSÆLA

Hollir ávaxta- 
og grænmetis-
drykkir með 
safapressunni
frá SOLIS.

Ertu að hugsa um heilsuna?

Jamie Oliver

POTTAR&PÖNNUR
GLÆSILEGAR
JÓLAGJAFIR

LÁGMÚLA 8 · REYKJAVÍK · SÍMI 530 2800 · ORMSSON.IS

- það segir allt.

B3e bk /rdB40e RDCL10BK/WHCLR42e

Verð: 3.990

Verð: 69.900

Verð: 2.990 Verð: 18.900 Verð: 11.900

Vekjarar Vekjarar Ferðatæki Ferðatæki

Verð: 39.900

Verð: 26.900

Verð: 9.450

Verð: 11.500

NÝTT

Verð: 8.990

Verð: 11.500

LEIKJAÚRVAL!!

Verð: 7.990

X-HM11-K

Hljómtækjastæða

X-HM30V-K

Hljómtækjastæða

Verð: 59.900Verð: 34.900
Tilboðsverð: 29.900 Tilboðsverð: 49.900

X-SM00

iPod vagga 

Verð: 39.900 kr.

DCS-222K

DVD-Heimabíókerfi
5.1 rása

Verð: 49.900
Tilboðsverð: 39.900

 XW-BTS1

Bluetooth hátalarar

Verð: 22.500
Tilboðsverð: 16.900

SKEIFUNNI 11 · SÍMAR: 530·2800 / 550·4444 · ormsson.is  & bt. is

Ávallt velkomin í
ORMSSON-BT!

SKEIFAN 11
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0% VEXTIR Í 12 MÁNUÐI ! Aðeins 3,5% lántökukostnaður 
og 340 kr. í færslugjald á mánuði

TROÐFULL 
VERSLUN AF 
JÓLATILBOÐUM
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32" LED FULL HD

SaSaSaSamsmsmsmsunununung ggg UEUEUEUE32323232F5F5F5F5000000000A0A0A0AWXWXWXWXXNXNXNXN
32323232” ” ” ” LeLeLeLed ddd FuFuFuFullllll  HH HHDDDD 19111 20202020x1080808080p0p0p0p og 101010100 0 0 0 HzHHH  CCCClelelelearararar M M M Mototototioioioionnn n RaRaRaRate.  
MMMeMegagagaga C CC Conooo trtrtrtrasaaa ttt.t  L L L Ljójójóóssnemmmmi.i.ii. S SS Stafrrrrænænænænn nnn DVDVDVDVB-B-B-B-T T T T ogogogog D D D DVBVBVBVB-TTTT222 2 
mómómómóttttttttakakakakari.... U U  USBSBSBSB t t t tenenenengigigigi,,,, 2xxxx HHHHDMDMDMDMI  I  teeengngngngi i i i ogogogog C C CCIII kokokokortararrauauauauf.f.f.f.

89.989

49.989

SkSkSkSkkywywywywywatatatatatcececececer r r r r SWSWSWSWSWHEHH RIRIRIRIRITATATATATAGEGEGEGEE7676767676
DoDoDoDobsononononon s s s s stjtjtjtjtjörörörörörnununununusjsjsjsjónónónónónauauuuukikikikiki m   eð 
5x5x5x5x24242424 l l lleieieieitatatatarrrrsjsss ónónónónauauauaukakakaka, 77767 mmmmm ( ( ( (3”333 ) 
ljjjjósósósósopopopopi,i,i,i, 3 3 3 300000000mmmmmmmm b b breeeennnnnnnnivivivivídd,d,d,d,   
f/f/f/f/3,3,3,3,95 brerererennnnn ihihihihluuuutftftftfalalalallililili. SjSjSjSjónónónónauauauaukikikiki 
memememeð ð ð 25252525mm g g  gleeeerrrir  ( ( ( (12121212x)x)x)x),, , , 10101010mmmmmmmm 
auauauauggggnglererereriii i (3(3(3(3000x0 ) ) )  ogogogog t t t tununununglglglglsísísísíuu.u.u.

Panasonic DMPBD79BKPanasonic DMPBD79BKPanasonic DMPBD79BK
Blu-Ray spilari með DVD uppskölun í 1080p. High Def
1080p @ 24fp. DTS-HD og Dolby TrueHD fyrir hágæða 7.1 
heimabíó. DTS-HD Master Audio Essential / DTS-HD High 
Resolution Audio. 2x USB og HDMI tengi með Deep Color.
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Toni&Guy TGIR1922
Bylgjujárn með extra djúpum Tourmaline keramík plötum. 
Hámarkshiti 200°. 360°snúningur á kapli. 3m snúra.
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Prinsess 132500 
Bollakökujárn sem býr til 7 bollakökur í einu.
Lætur vita með ljósi þegar kökur eru tilbúnar.
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Samsung UE40F6100AWXBT 
Nýja 6000 línan frá Samsung. 40“ Full HD 3D LED 
sjónvarp með 200Hz Clear Motion Rate. 2 Active 
þrívíddargleraugu fylgja. 20w Dolby Digital Plus 
hljóðkerfi með DTS Premium Audio 5.1

40" LED FULL HD

129.989
2X ACTIVE 3D GLERAUGU FYLGJA MEÐ

Í JÓLASKAPIÍ JÓLASKAPI
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Það er meira hvað þú ert 
myndarleg að vera að 
prjóna, manneskja. Ég 
geri ekkert annað en 
spila og skemmta mér,“ 
segir Jóhanna Þór-

hallsdóttir hlæjandi þegar hún 
heimsækir æskuvinkonu sína, 
Katrínu Guðmundsdóttur, á Ljós-
vallagötunni. Þeim hefur verið 
stefnt saman til að rifja upp jólin á 
þriðja áratug síðustu aldar og það 
verða miklir fagnaðarfundir. 

Jóhanna og Katrín, eða Hanna 
og Dysta eins og þær eru nefndar 

í daglegu tali, eru báðar fæddar 
árið 1921. Þær ólust upp við rætur 
Öræfajökuls; Hanna í Vesturbæn-
um í Svínafelli og Dysta í Selinu 
í Skaftafelli.  Þó nú sé brunað á 
nokkrum mínútum milli þeirra 
bæja falla þar tvær straumþung-
ar jökulár sem voru óbrúaðar lengi 
og því gátu vinkonurnar sjaldan 
leikið sér saman í bernsku. Þær 
hafa búið í Reykjavík í marga 
áratugi, alið þar upp börn og líka 
unnið utan heimilis; Hanna í Hús-
gagnaverslun Kristjáns Siggeirs-
sonar og Dysta í Útvegsbankan-
um. Nú eru þær ekkjur og búa á 
eigin vegum, en hittast sjaldan. 
Þær hefja viðtalið á að rifja upp 
fyrstu kynni.

Dysta: „Ég sá Hönnu fyrst þegar 
hún kom í heimsókn til okkar að 

Skaftafelli með fósturmömmu 
sinni. Ég fór að gráta þegar þær 
fóru. Það var alveg nýtt fyrir mig 
að hafa einhvern að leika við því 
þó ég ætti eldri systur var hún oft 
svo lasin.“ 

Hanna: „Já, ég man vel eftir 
þegar við mamma fórum á hestum 
að Skaftafelli og gistum nokkrar 
nætur í Selinu. Ég hugsa að ég hafi 
verið fjögurra ára þá.“

Dysta: „Annars var það ekki 
fyrr en við komumst á skólaald-
urinn, tíu ára gamlar, sem við 
gátum leikið hvor við aðra en þá 
vorum við líka alltaf saman. Það 
var kennt til skiptis í Svínafelli 
og á Hofi og þegar skólinn var á 
Hofi var okkur komið fyrir hvorri 
á sínum bænum en ég var mest þar 
sem Hanna var.“

Hanna: „Já, við létum nú stund-
um hálfilla í skólanum, minnir 
mig.“

Dysta: „Minnstu ekki á það. 
Einu sinni ætlaði ég að gera at í 
kennaranum, bjó til smá sár á 
höndina og notaði blóðið sem blek 
svo hann gæti ekki leiðrétt stílinn 
minn með rauðu, því enginn átti 
rautt blek nema hann. Varaði mig 
ekki á að blóðið varð svarbrúnt 
þegar það þornaði.“

Dúkkuhausinn brotnaði
Hlökkuðuð þið mikið til jólanna 
sem börn?

Katrín: „Já, afskaplega mikið. 
Undirbúningurinn var svo spenn-
andi. Ég fór með pabba upp í heiði 
til að ná í lyng og hjálpaði til að 
binda það á jólatréð. Lyktin var 

svo góð. Svo fengum við allt-
af sendingu í brúnum maskínu-
pappír frá ömmu minni og móð-
ursystur í Reykjavík. Pakkinn 
kom oft löngu fyrir jól, var settur 
inn í gestaherbergi og við systur 
vorum af og til að kíkja á hann. En 
ég á líka blendna minningu í sam-
bandi við pakkann því einu sinni 
fékk ég fallegan postulínsdúkku-
haus með svart hár sem mamma 
átti svo að sauma búkinn á. Ég 
hafði aldrei séð neitt yndislegra 
því við systur áttum bara tusku-
dúkkur. Ragna systir mín var þá 
smákrakki og náði í dúkkuhausinn 
og hann brotnaði hjá henni. Ég fór 
að hágráta. En það kom alltaf eitt-
hvert góðgæti í pakkanum og það 
var sett í poka sem mamma bjó til 
úr pappír til að skreyta tréð.“

Gunnþóra 
Gunnarsdóttir
gun@frettabladid.is

Alltaf látin loga ljós á jólanótt
Hvorki búðarráp, pakkaflóð né jólaböll tengjast jólaminningum þeirra Jóhönnu Þórhallsdóttur og Katrínar Guðmunds-
dóttur úr bernsku, heldur leiðangrar eftir lyngi, ilmur af bakstri og birta frá kertum. En umfram allt eftirvænting og hátíðleiki.  

  Svo var farið að 
spila. Þá kom fólk af 

hinum bæjunum. Það 
var fjórbýli í Svínafelli 

og oft spilað fram á 
nætur. Stundum var 

líka dansað. Þá var 
spilað undir á greiðu 
því ekkert hljóðfæri 

var til.

HANNA OG DYSTA  „Það var ekki fyrr 
en við komumst á skólaaldurinn, tíu 
ára gamlar, sem við gátum leikið hvor 
við aðra en þá vorum við líka alltaf 
saman.“ 

 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM 
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Fékkst þú pakka, Hanna?
Hanna: „Nei, ég fékk það ekki. 

En ég hlakkaði mikið til jólanna 
samt og fylgdist spennt með þegar 
farið var að gera hreint og baka. 
Það var heilmikið bakað og húsið 
ilmaði allt. Ég náði líka í lyng 
upp í brekkur á jólatréð sem var 
heimagert og snúin, lítil kerti sett 
á greinarnar.“ 

Katrín: „Það var, eins og Hanna 
segir, allt pússað fyrir jólin og ekki 
síst lampaglösin. Minnisstæðustu 
jólin mín eru frá því áður en raf-
magnið kom árið 1930. Þangað til 
voru bara olíulampar og á jólun-
um var kveikt á kertum. Það var 
eitt af því sem gerði jólin hátíðleg 
að hafa öll þessi ljós. Og alltaf var 

látið loga á jólanótt. Það var sér-
stakt og einhvern veginn heilagt.“

Hanna „Já, það var eins hjá 
okkur. En rafstöðin kom í Svína-
felli 1926 og ég man ekki eftir 
rafmagnsleysi nema þegar kæfði 
í lækinn eða hann stíflaðist af 
öðrum orsökum.“ 

Fenguð þið nýja kjóla fyrir jólin? 
Hanna: „Það var alltaf annað hvort 
prjónað eða saumað eitthvað á mig. 
En ekkert keypt í búð. Allir fengu 
einhverja nýja flík fyrir jólin svo 
þeir færu ekki í jólaköttinn.“ 

Var aldrei panik yfir að einhvern 
vantaði nýja skó eða eitthvað?

Hanna: „Þá voru bara gerðir 
nýir skór úr skinni.“ 

Dysta: „Já, allt var unnið heima 

og reynt að gera sem mest fyrir 
jólin. Mamma sat við að sauma 
fram á nætur, oft upp úr gömlum 
fötum sem hún fékk að sunnan. Ég 
man ekki eftir að það vantaði neitt.“ 

Hvernig var aðfangadagskvöld?
Hanna: „Allir þvoðu sér og 

bjuggu sig upp eins og best þeir 
gátu en fyrst var hugsað um að gefa 
skepnunum vel, í fyrra lagi svo 
hægt væri að hlusta á útvarpsmess-
una. Áður en útvarpið kom var jóla-
guðspjallið lesið heima. Mamma 
gerði það og á eftir var sunginn 
jólasálmur. Svo var matur. Venju-
lega hangikjöt og með því uppstúf-
ur og gular baunir, soðnar í litlum 
léreftspokum, þannig urðu þær 
eins og búðingur. Það fengu allir 

skammt á sinn disk og ég gleymi 
ekki hvað þetta var gott.“ 

Hefurðu smakkað pokabaunir 
síðan?

„Ég hef þær alltaf með hangi-
kjöti.“

Spilað á greiðu
Dysta: „Mig minnir að við höfum 
byrjað hátíðina á að borða kjöt-
súpu sem öllum fannst voða góð. 
Það var nýnæmi að fá ferskt kjöt og 
við áttum rófur fram eftir öllu. Svo 
var jólaguðspjallið lesið, Sveini, 
föðurbróðir minn gerði það, hann 
las húslestur á hverjum sunnudegi. 
Seinna um kvöldið var farið fram í 
stofu  til að syngja, mamma spilaði 
á orgel og þá fengum við súkkul-

aði og kökur. Það var kalt í stofunni 
en í baðstofunni var smá viðarofn.“

Hanna: „Mér þótti hangikjöt allt-
af betra en nýtt og var svo ofdekruð 
heima að þegar tekið var til nesti á 
engjar var stungið hangikjötsbita 
með handa mér þegar hinir fengu 
nýtt. Eins var alltaf tekin frá mjólk 
í sérstaka könnu handa mér. En svo 
við höldum áfram með jólin þá var 
kúnum gefin aukagjöf á jóladag 
og öðrum skepnum auðvitað gefið 
vel líka en svo var farið að spila. 
Þá kom fólk af hinum bæjunum því 
það var fjórbýli í Svínafelli og oft 
spilað fram á nætur. Stundum var 
líka dansað. Þá var spilað undir á 
greiðu því ekkert hljóðfæri var til.“

Fóruð þið á jólaböll?
Dysta: „Ég man ekki eftir að hafa 

heyrt talað um þau. Við hefðum 
hvort sem er ekki getað farið frá 
Skaftafelli.“ 

Hanna: „Ég man heldur ekki 
eftir jólaballi. Það var ekki auð-
hlaupið að því að fara með börn 
á milli bæja í Öræfum á þessum 
árum. Það voru svo mörg óbrúuð 
vötn á leiðinni að Hofi, þar sem 
samkomuhúsið var, þau gátu verið 
uppblásin eða runnið milli skara.“ 

Katrín: „Já, þegar ég fór í skól-
ann fannst mér hrikalegt þegar 
var verið að ýta hestunum niður 
ísskörina og svo þurfti maður að 
demba sér á bak. Það var það eina 
sem ég var hrædd við í sambandi 
við vötnin þegar ég var að alast upp 
en ég vandist því að fara yfir þau á 
öðrum árstímum.“

Hanna: „Einhvern tíma var ég 
á hesti á leið austur að Hofi með 
lestrarfélagsbækur reiðandi í 
pokum. Þegar ég fór yfir Miðá, sem 
nú rennur í Virkisá, þá hnaut hest-
urinn og ég hrökk af baki út í ána 
en slasaðist ekkert og bækurnar 
björguðust, sem betur fór.“

En hvað finnst ykkur um jólin nú 
til dags?

Hanna: „Þau eru ekki nærri eins 
hátíðleg og þau voru.“

Dysta: „Nei, það er alveg rétt. 
Eftirvæntingin var meiri áður fyrr. 
Þetta var allt svo mikil tilbreyting 
í fásinninu og því svo óskaplega 
hátíðlegt.“

DÖMUR  „Við létum nú stundum hálfilla í skólanum.“ MYND/HELGI ARASON PÚTA PÚT  Sel, bærinn hennar Dystu.

TRAFFÍK Á HLAÐINU  Vesturbærinn í Svínafelli, bærinn hennar Hönnu.

Á STÖÐLI  Dysta og Ebba systir hennar að mjólka. Móðir þeirra Sigríður Gísladóttir fylgist með ásamt 
ferðamanni.

FYRSTA MYNDIN  Dysta og Hanna á samkomu í Svínafelli.
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Eft irminnilegt knattspyrnuár
Árið 2013 var gott fyrir íslenska knattspyrnu, hvort sem er íslensk landslið eða félagslið. Bæði karla- og kvennalandsliðin náðu lengra en nokkru 
sinni fyrr á sínum vettvangi og FH-ingar bættu upp fyrir titlalaust ár hér heima með glæsilegu gengi í forkeppni Meistaradeildar Evrópu. KR og 
Stjarnan unnu Pepsi-deildir karla og kvenna með talsverðum yfi rburðum en Fram og Breiðablik unnu langþráða titla í bikarnum.

 FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

 FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

  FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

 

 FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN   FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

 FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

MAGNAÐ JÖFNUNARMARK 
Jóhann Berg Guðmundsson fagnar hér þriðja 

marki sínu og jöfnunarmarki Íslands gegn 
Sviss í ótrúlegu 4-4 jafntefli í Bern. Strákarnir 

komu til baka eftir að hafa verið undir, 4-1, 
og tryggðu sér dýrmætt stig sem átti sinn 

þátt í því að Ísland komst alla leið í umspil 
fyrir HM 2014. Þar urðu Íslendingar hins 
vegar að játa sig sigraða gegn Króötum.

FYRSTI TITILLINN Í 23 ÁR  
Fram varð bikarmeistari eftir sigur 
á Stjörnunni í úrslitaleik. Víta-
spyrnukeppni þurfti til að knýja 
fram úrslit og þar var markvörður 
Fram, Ögmundur Kristinsson, hetja 
Safamýrarpilta. Hann varði síðustu 
tvær spyrnur Stjörnunnar og Fram-
arar fögnuðu gríðarlega.

EVRÓPUÆVINTÝRI Í 
HAFNARFIRÐI  
FH komst lengra en nokkurt 
íslenskt lið í forkeppni Meistara-
deildar Evrópu en féll úr leik eftir 
jafna baráttu við Austria Vín frá 
Austurríki. Handan við hornið beið 
sæti í lokaumferð forkeppninnar og 
meira en 500 milljónir í tekjur fyrir 
knattspyrnudeild FH. Hafnfirð-
ingar fóru eftir tapið í 4. umferð 
forkeppni Evrópudeildar UEFA en 
töpuðu þar fyrir Genk frá Belgíu.

FYRIRLIÐINN KVADD-
UR  Katrín Jónsdóttir fór fyrir 
íslenska liðinu á Evrópumeist-
aramótinu í Svíþjóð þar sem 
Ísland náði þeim frábæra 
 árangri að komast í fjórðungs-
úrslit. Þar töpuðu stelpurnar 
okkar fyrir Svíum, 4-0. Átti 
það að vera síðasti leikur 
Katrínar en hún var kölluð inn 
í leik gegn Sviss í haust vegna 
meiðsla. Það reyndist hennar 
133. og síðasti landsleikur.

ÓTRÚLEGIR YFIRBURÐIR
Stjörnukonur urðu Íslandsmeistarar 
í knattspyrnu kvenna og settu nýtt 
stigamet. Stjarnan vann alla átján 

leikina í Pepsi-deild kvenna og 
skoraði 69 mörk á móti 6. Harpa 

Þorsteinsdóttir varð markadrottning 
deildarinnar en hún skoraði 28 mörk 

í leikjunum 18. 
FRÉ

RAKEL FÉKK GUSU  
 Rakel Hönnudóttir skoraði sigurmarkið í 
bikarúrslitaleik Breiðabliks og Þórs/KA
í sumar. Rakel var því hetjan gegn upp-
eldis félagi sínu en þetta var fyrsti stóri 
titill Blika í átta ár.

KV Í 1. DEILDINA 
 HK og KV unnu sér sæti í næstefstu deild eftir æsispennandi toppbaráttu 
í 2. deildinni. KV (Knattspyrnufélag Vesturbæjar) vakti athygli fyrir sína 
framgöngu enda kornungt félag með enga yngri flokka. Liðið er nánast 
eingöngu byggt upp á leikmönnum sem ólust upp í KR.

TITILL NÚMER 26
Bjarni Guðjónsson, fyrirliði KR, lyfti Íslandsmeistarabikarnum á loft þann 
28. september en Vesturbæingar höfðuhaldið toppsætinu í rúman mánuð. 
Sumarið var KR-inga í Pepsi-deild karla og titillinn verðskuldaður í þetta sinn.

 FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

 

 

FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL









21. desember 2013  LAUGARDAGUR| HELGIN | 52 21. desember 2013  LAUGARDAGUR

Helgileikurinn er hápunkturinn
Gærdagurinn var síðasti skóladagurinn fyrir jólafrí í Klettaskóla. Haldin voru stofujól, dansað í kringum jólatré og helgileikur 
sýndur. Vilhelm Gunnarsson ljósmyndari fékk að fylgjast með herlegheitunum.
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Háþróaðar og vandaðar
myndavélar frá Samsung

Samsung · NX 1000 { TIL BÆÐI SVÖRT OG HVÍT }

{ TIL BÆÐI SVÖRT OG HVÍT }

20.3 milljón pixlar
18-50 mm linsa fylgir
APS-CMOS Sensor
8 rammar á sek.
Direct Wi-Fi 
I-Function linsa
Lokarahraði frá 1/4000  upp í  30 sek.
ISO 100-12800
Notar RAW, JPEG, EXIF, DPOF og PictBridge skráarsnið
Tekur upp 1080p (30fps) myndbönd (H.264) með hljóði
Hristivörn (DIS og OIS innbyggt)

TILBOÐSVERÐ: 129.900 kr

20.3 milljón pixlar
18-50 mm linsa fylgir
APS-CMOS Sensor
8 rammar á sek

Samsung · NX 210

20.3 milljón pixlar
20-50 mm linsa fylgir
APS-CMOS Sensor
8 rammar á sek.
Direct Wi-Fi 
I-Function linsa
Lokarahraði frá 1/4000  upp í  30 sek.
ISO 100-12800
Notar RAW, JPEG, EXIF, DPOF og PictBridge skráarsnið
Tekur upp 1080p (30fps) myndbönd (H.264) með hljóði
Hristivörn (DIS og OIS innbyggt)
Verð: 99.900 kr

Samsung · NX 300

20.3 milljón pixlar
18-55 mm linsa fylgir
3" hreyfanlegur AMO-LED
APS-CMOS Sensor
Direct Wi-Fi
I-Function 
Smart Auto ( 14 atriði ) Panorama, 3D View
Innbyggt flass
Lokarahraði frá 1/8000  upp í  30 sek.
ISO frá 100 - 12800
Notar RAW, JPEG, EXIF, DPOF og PictBridge skráarsnið
Tekur upp 1080p (30fps) myndbönd (H.264) með hljóði
Hristivörn (DIS og OIS innbyggt)

TILBOÐSVERÐ: 179.900 kr

Þessar glæsilegu myndavélar frá Samsung bjóða allar upp á þráðlaust streymi mynda með WiFi-tækninni 
beint inn í sjónvarpið og tölvuna – og þannig beinustu leið inn á samskiptamiðla internetsins; Facebook, Twitter, Flickr o.fl. 

Einnig er hægt að nota Samsung spjaldtölvuna eða Galaxy símann til að stýra myndavélinni og taka myndir þráðlaust.

Gefðu háþróaða, vandaða og gullfallega jólagjöf!

20.3 milljón pixlar
18-55 mm linsa fylgir
Tekur allt 8.6 ramma á sekúndu
3.3" AMOLED Touch Skjár
APS-CMOS myndflaga
Direct Wi-Fi
Flass fylgir með 
Lokarahraði frá 1/8000 upp í 30 sek.
ISO frá 100 - 25600
Notar RAW, JPEG, EXIF, DPOF og PictBridge
skráarsnið
Tekur upp 1080p (60fps) myndbönd
(H.264) með hljóði
Hristivörn (DIS og OIS innbyggt)
Þyngd: 284gr.
Verð: 149.900 kr

Samsung · NX 20

Samsung NX 20
hefur vakið mikla og 
verðskuldaða athygli 
og hlotið verðlaun og 
fjölda viðurkenninga 
fyrir háþróaða tækni 
og vandaða hönnun.

Best
Product

Best
Product
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➜ Bestu bókakápurnar
Mánasteinn eftir Sjón

  Framúrskarandi. Svo djúsí að sama 
hver hefði skrifað bókina hefði mig 

langað til að lesa hana. 
– Júlía Margrét Alexandersdóttir

  Vekur athygli fyrir fallega hönnun.
–  Soffía Auður Birgisdóttir

  Dulúðug og fallega óhugnanleg mynd 
á frábærri sögu. Hæfir viðfangsefninu. 

Sker sig úr og vekur forvitni.
– Roald Viðar Eyvindsson

Sæmd eftir Guðmund Andra Thorsson

  Falleg, hlý, stílhrein og vönduð kápa, 
sem gerir bókina eigulega.

– Roald Viðar Eyvindsson

  Vekur athygli fyrir fallega hönnun.
– Soffía Auður Birgisdóttir

  Falleg bók sem mann langar að gefa 
því kápan er svo hlýleg.

– Júlía Margrét Alexandersdóttir

1983 eftir Eirík Guðmundsson: 

  Stílhrein og einföld. Tekst hið ómögu-
lega, að gera níunda áratuginn spenn-

andi.
– Valur Grettisson

Mánasteinn besta bókarkápan
Eitt af því sem tilheyrir jólabókaflóðinu er hinn árlegi samkvæmisleikur þar sem fundinn er kostur og löstur á bókarkápum 
vertíðarinnar. Fréttablaðið fékk nokkra álitsgjafa til að vega og meta bókakápurnar í ár.

Eva Hrönn Guðnadóttir, grafískur hönnuður
Halldór Högurður, aðfinnslufulltrúi
Júlía Margrét Alexandersdóttir, blaðamaður
Maríanna Clara Lúthersdóttir, leikkona
Roald Viðar Eyvindsson, bókmenntafræðingur
Soffía Auður Birgisdóttir, bókmenntafræðingur
Valur Grettisson, blaðamaður

Álitsgjafar

➜ Verstu bókarkápurnar
Ár drekans eftir Össur Skarphéðinsson

  Ævisögur eru flokkur þar sem margar 
afskaplega ljótar kápur leynast. Í ár virðist 

vera í tísku að hafa portrett af karlmönnum 
á kápu en skorið er ofan af höfðinu á þeim 

nánast öllum. Kannski til að komast nær 
djúpum augnsvipnum–  eða til að leyna 

háum kollvikum–  hver veit? Þetta gleður 
ekki augað og maður getur bara vonað að 

tískan í ævisögum breytist hratt.
– Maríanna Clara Lúthersdóttir

  Illa unnin mynd og afleitur bakgrunnur 
sem passa illa saman. Útkoman er ódýrt útlit 

sem fælir frá.
– Roald Viðar Eyvindsson

  Ekki nægilega vel unnin kápa, líklega í 
flýti á elleftu stundu. Össur er illa klipptur út 
og skellt á litflöt í staðinn fyrir að notast við 

mynd eða taka mynd með bakgrunni sem 
hægt hefði verið að nota sem hluta af 

kápunni. Möskunarslys í augum hönnuðar-
ins. 

– Eva Hrönn Guðnadóttir

Freyju saga: Múrinn eftir Sif Sigmarsdóttur

  Víruð kápa. Blátt auga að horfa í gegn-
um hallærislega fótósjoppaðan múr. Mark-

hópurinn sem bókin beinist að gæti hannað 
snjallari kápu á innan við klukkutíma. 

– Valur Grettisson

  Bókin hefur fengið feikigóða dóma og 
við skulum bara vona að þessi skelfilega 

kápa fæli fólk ekki frá. Múrinn á myndinni 
vísar væntanlega í þann í titlinum og 

kannski á vesalings Freyja þetta vel mask-
aða auga, sem gægist þarna út en–  mér er 

orða vant! 
– Maríanna Clara Lúthersdóttir

Olnbogavík eftir Hermann Jóhannesson:

  Eins og einhver sem rekur litla ferða-
skrifstofu hafi reynt að gera kynningarbækl-

ing aaaalveg sjálfur. 
– Halldór Högurður

Lín Design Laugavegi 176 & Akureyri

Mjúku jólapakkarnir eru í Lín Design
Náttföt

3.990 kr
0-10 ára

Krummi
Rúmföt

12.690 kr

Svunta

2.790 kr
Margar gerðir

Ofnhanski
Margar gerðir

1.990 kr

30% afsláttur
af öllum jólavörum



Ísafirði - Hafnarstræti 2

Akureyri - Hafnarstræti 91-93

Vestmannaeyjum - Faxastíg 36

Penninn - Hallarmúla 4

Austurstræti 18

Skólavörðustíg 11

Kringlunni

Álfabakka 14b, Mjódd

Smáralind

Strandgötu 31, Hafnarfirði

Keflavík - Sólvallagötu 2

Akranesi - Dalbraut 1

Vöruúrval mismunandi eftir verslunum. Upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur og myndabrengl. Gildistími tilboða er 21.- 22. desember eða á meðan birgðir endast. 

Orð af orði  
krossorðaspil

Verð     kr.  1.999                                      

Lærið að telja  
Barbapapa

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

Vildartilboð  kr.  4.799      
Fullt               kr.  5.999                    

a
t
a
t

VildaVild
Fullt

Skáksett  
samanbrjótanlegt

Skrípó

Vildartilboð  kr.  4.398      
Verð           kr.  5.299                    

Vildartilboð  kr.  4.979     
Verð              kr.  5.999                         

Vildartilboð  kr.  5.399
Verð              kr.  5.999                    

Íslandssöguspilið Besta svarið

Vildartilboð  kr.  6.319 
Verð           kr.  7.899 

 
Lína LangsokkurLí L kk

Verð     kr.  3.499                            

 
Emil í Kattholti

Myndaspil  

Vildartilboð  kr.  4.564     
Verð              kr.  5.499                        

Algjört FíaskóAlgjö t

Vildarafsláttur
20%

Vildarafsláttur
20%

Orð af
kross
VildVildaldartilb
Verðð   
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Ísalög á hverum
Í Fjallalandi birtir ljósmyndarinn góðkunni, Ragnar Axelsson, brot af 
bestu myndum sínum úr leitum fjallmanna úr Landsveit og Holtum. 
Fjallaland
Höfundur: Ragnar Axelsson
Útgáfa: Crymogea
Fjöldi síðna: 183 bls.

Svæðið norðan Torfajökuls 
er án efa ein helsta nátt-
úruperla Íslands, rómað 
fyrir ótrúlega litadýrð. 
Sögumaður bókarinnar er 
Þórður Guðnason, fæddur 

á Þverlæk í Holtum og seinna bóndi 
í Köldukinn. Frá unglingsaldri 
hefur hann farið í leitir á Land-
mannaafrétti og hann leiðir lesand-
ann upp og niður brekkurnar í leit 
að íslensku sauðkindinni.

„Fyrstu fimm árin mín á fjalli 
voru þau seinustu sem Haraldur 
Runólfsson í Hólum á Rangárvöll-
um fór í leitir. Það var ekki til svo 
ómerkilegt atvik að Haraldur gæti 
ekki spunnið úr því sögu. Hann 
sagði líka snilldarsögur af fjall-
mönnum frá fyrri tíð sem aftur 
höfðu heyrt sögur af enn eldri 
mönnum. Þetta voru sögur frá þeim 
tíma þegar gangnamenn sváfu enn í 
tjöldum við Landmannahelli. Bróðir 
Haraldar, Þórður Runólfsson, bóndi 

í Kvíarholti í Holtum, var þar eitt 
sinn staddur þegar illviðri skall á. 
Vindurinn reif svo í tjöldin að menn 
héldu að þau fykju öll og engum 
varð svefnsamt. Þórður bað þá 
ungan dreng, sem var í sinni fyrstu 
fjallferð, að fara út og fergja betur 
tjöldin, og bætti svo við: „Aðgættu 
hvort þú sjáir ekki á mér hausinn. 
Hann stóð út undan skörinni og ég 
held að hann hafi fokið.“

Í fyrstu ferðinni var ég frem-
ur uppburðarlítill og þekkti fáa, 
hafði til að mynda aldrei hitt Har-
ald áður. En hann gaf sig að mér og 
það var vandræðalaust að ræða við 
hann. Eitt kvöldið var Haraldur að 
spennsla saman aðra ístaðsólina á 
hnakknum sínum með grænu tog-
arasnæri og ég hafði orð á því við 
hann að það hefði slitnað hjá honum.

„Já, já, það er nú saga að segja 
frá því,“ svaraði Haraldur. „Ég var 
hér austur á Fitjum í dag á honum 
Sokka að smala stærsta fjárhópi 
sem ég hef á ævinni séð. Féð var 
alveg að sleppa, svo ég hleypti fyrir 
það þann almesta sprett sem ég hef 
hleypt í lífinu og þá slitnaði ístaðs-
ólin. En það bjargaði lífi mínu að ég 
náði í eyrað á hestinum.“ Ég hugs-

aði með mér að það hefði nú verið 
gott að Drottinn setti eyru á hann 
Sokka, því annars væri Halli dauð-
ur.

Við gerðum það stundum að 
gamni okkar fjallmenn að rifja upp 
Hallasögur eftir að Haraldur var 
hættur að fara á fjall. Eitt kvöldið 
þegar glatt var á hjalla og Hallasög-
urnar flugu datt það í mig að segja 
eina sögu eins og Halli hefði sagt 
hana sjálfur, þótt hún væri reist á 
veikum grunni. Ég spurði strákana 
hvort þeir hefðu heyrt af því þegar 
Halli smalaði Reykjadalina í frost-
inu mikla um árið. Nei, þeir höfðu 
nú ekki heyrt það, eins og vænta 
mátti. Ég setti mig í stellingarn-
ar og sagði með tilburðum gamla 
mannsins: „Frostið var með þeim 
afbrigðum að það var mannheldur 
ís á hverjum einasta hver.“ 

Á réttardeginum lét Halli leita 
mig uppi. Þegar við fundumst 
sagðist hann hafa heyrt að ég væri 
nokkuð góður að herma eftir sér og 
að sig langaði til að heyra hvern-
ig ég bæri mig að. Eitthvað varð 
ég að segja, þannig að mér datt 
í hug þessi vitleysa og það skipti 
engum togum. Þegar ég lauk sög-

unni kreppti hann hnefann, setti 
upp stóra svipinn, lamdi í grindina 
sem var á milli okkar og sagði: „Ja, 
það get ég sagt þér, Þórður, að þetta 
eru þær almestu mannraunir sem 
ég hef komist í á ævi minni.“ Hann 
þekkti alltaf markið sitt, hann Har-
aldur. 

Halli var fæddur árið 1902 og 
lifði til 1990. Þá um veturinn var ég 
á togara. Ég var með tvær hryss-
ur á húsi og Magga sá um að gefa 
þeim fyrir mig þegar ég var á sjón-
um. Í einum túrnum hringir hún 
í mig með þær fregnir að önnur 
merin, ung og efnileg, hafi legið 
steindauð í básnum um morgun-
inn. Svo líður á túrinn og eitt sinn 
þegar það er símasamband hringi 
ég í bróður minn, bara til að heyra 
í honum  hljóðið, og hann segir mér 

þá að Haraldur í Hólum sé dáinn. 
Mér var farið að þykja nóg um og 
hugleiddi að hringja ekkert meira 
heim. 

Um vorið frétti ég svo að bæði 
dauðsföllin hefði borið að sömu 
nóttina. Þá sló því eldsnöggt í haus-
inn á mér að merin sem ég missti 
var einmitt hross eins og Harald-
ur vildi hafa þau. Ég hef aldrei 
séð eftir merinni eftir að þetta 
rann upp fyrir mér. Nema hvað, í 
annarri leitinni þetta haust gerist 
nokkuð undarlegt. Við fundum hvað 
eftir annað kindur sem létu eins og 
byrjað væri að smala þeim, búið að 
sansa þær þannig að kominn var í 
þær rekstur. Við vorum sammála 
um að margt væri ólíklegra en 
að Haraldur hefði skroppið á bak 
þeirri brúnu og riðið til fjalls.“





Nýbakað Jólabrauð

Úrval af jólaservíettum og kertum

Nýbakaðar jólasmákökur Hagkaupsps
Ljúffengar smákökur bakaðar á staðnum..

Jólastafirstafir

299kr/stk
v.á. 379

399kr/stk
v.á. 549

Nýb k ð jól ákök Hól

FERSKT MEÐ FLUGI 
FRÁ ÍTALÍU

KYNNING

V

NG

Salamella Dolce – Sæt og þunn pylsa með pipar
Salame Al Vino – Salami bragðbætt með ítölsku rauðvíni
Salame Al Tartufo – Salami með trufflusveppum
Salamino Con Cinghiale- Salami með villisvíni
Lombetto – Hrá- og þurrverkuð svínalund
Capocollo – Þurrverkaður og úrbeinaður svínahnakki
Salumi Artigianali Toscani – Úrbeinuð hráskinka úr svínalæri
PancettaPancetta – Þurr- og hráverkaður rifjab– Þurr- og hráverkaður rifjabbiti

FRANCHI SALAMI, PANCETTE OG SKINKA

FERSKT MEÐ FLUGI  

FRÁ FRAKKLANDI

699kr/pk

Rians eftirréttirRians eftirréttirRi fti étti
La Crème Brûlée, La Crème Brûlée au Chocolat, Crème Brûl

La Crème aux Spéculoos. Eftirréttir fyrir tvo.
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ALLT TIL JÓLANNA Í HAGKAUP

teteHvítlauksostabaguettHvítlauksostabaguettJólakaffi frá Te&Kaffi
 Kynning á jólakaffi í Garðabæ. 
Í dag laugardag kl. 14-18 og

á morgun sunnudag kl. 14-18.

JólastafirJól t fi

AFGREIÐSLUTÍMI
     YFIR HÁTÍÐIRNAR

SKEIFAN
EIÐISTORG
GARÐABÆR

SMÁRALIND
KRINGLAN AKUREYRI SPÖNGIN

HOLTA-
GARÐAR

NJARÐVÍK
BORGARNES

SELFOSS
LAU 21. DES 24 TÍMA 10-22 10-24 10-22 10-22 10-22
SUN 22. DES 24 TÍMA 10-22 10-24 10-22 10-22 10-22
MÁN 23. DES 24 TÍMA 10-23 10-24 10-23 10-23 10-23

ÞRI 24. DES OPIÐ TIL 16 9-14 9-14 9-14 9-14 9-14
MIÐ 25. DES LOKAÐ LOKAÐ LOKAÐ LOKAÐ LOKAÐ LOKAÐ
FIM 26. DES OPNAR 11 LOKAÐ LOKAÐ LOKAÐ LOKAÐ LOKAÐ



Hagkaups Hamborgarhryggurgu
Sérvalinn af fagmönnum úr nýju hráefni
Við viljum vera viss um að hátíðamaturin
þinn verði óaðfinnanlegur. Þess vegna l
við framleiða sérstakan hrygg samkvæm
ströngum gæðastöðlum Hagkaups.

.
n
á

m
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átum
t

Þarf ekki 
að sjóða!

Aðeins 90 mín. 
í ofni!

1999kr/kg

SALT MINNI 
HRYGGUR!

Smjörsprautað kalkúnaskip
Tilbúið beint í ofninn.

1899kr/kg

Valette andabringur
Hágæða franskar andabringur.

4399kr/kg

Valette andalæri 
Hægelduð andalæri tilbúin á pönnuna eða í 

ofninn. Frábær sem forréttur, aðalréttur 
og á jólahlaðborðið. 200gr

Stór humar í úrvali
Stærð 7-9, stærð 9-12 og 

blandaður súpuhumar.

1299kr/pk

HAGKAUPS HAMBORGARHRYGGUR

3.298kr/kg

ÞETTA EINA  
SANNA!
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Tónlistarkonan Steinunn 
eða „dj. flugvél og geim-
skip“ sendi nýverið frá 
sér plötuna „Glamúr í 
geimnum“. Hún er án 
efa ein óvæntasta plata 

ársins en Steinunn spilar, syngur 
og hljóðblandar plötuna alla sjálf. 
Útkoman er nýstárlegt og hressi-
legt geim-rafpopp, en platan hefur 
fengið frábærar viðtökur og marg-
ir spekingar tala um hana sem 
eina bestu íslensku plötum ársins. 

Þegar ég hafði samband við 
Steinunni til að fá hana í viðtal 
kynnti ég mig og sagði henni að 
við hefðum áður hist, en við höfð-
um samtímis verið að vinna á lista-
safni nokkrum árum áður, ég í list-
munagæslu og hún í kaffiteríunni. 
Þetta var bara einn dagur, fyrsti 
dagurinn minn í vinnunni en Stein-
unn er mér sérstaklega minnis-
stæð fyrir sjarma, hlýlegt viðmót 
og bestu frönsku súkkulaðiköku 
sem ég hef smakkað. Steinunn ját-
aði því samstundis að leyfa mér að 
taka viðtal við sig og spurði hvort 
ég vildi ekki bara koma í heim-
sókn. Full eftirvæntingar bankaði 
ég upp á hjá Steinunni eldsnemma 
á fimmtudagsmorgni. Hún tók 
á móti mér með heimatilbúnum 
óreókökum og kaffi.

Hver er dj. flugvél og geimskip, 
ert það þú sjálf eða er þetta nokk-
urs konar hliðarsjálf? dj. flugvél 
og geimskip er í rauninni bara 
ég. Það er bara meira kúl nafn 
en Steinunn svo ég nota það bara 
þegar ég spila á tónleikum. Ég 
byrjaði á þessu þegar ég var í MH 
og vinir mínir voru alltaf upptekn-
ir og gátu ekki hitt mig því þeir 

voru að æfa með hljómsveitunum 
sínum. Þegar það vantaði svo ein-
hverntíma einhvern til að spila 
tónlist á milli atriða á tónleikum 
sem haldnir voru í Norðurkjallara 
bauð ég mig fram til þess. Þá gat 
ég farið að nota þá afsökun að ég 
hefði ekki tíma til að hitta fólk því 
ég væri sjálf að fara á hljómsveit-
aræfingu með minni hljómsveit, 
dj. flugvél og geimskip.

Fyrstu tónleikarnir sex ára
Pabbi þinn er meðlimur hljóm-
sveitarinnar Apparat, hefur hann 
eitthvað aðstoðað þig í tónsmíð-
unum? Já, ég byrjaði sko fyrst að 
gera tónlist þegar ég var á leik-
skóla. Pabbi gaf mér fyrsta hljóm-
borðið mitt þegar ég var þriggja 
eða fjögurra ára og svo fékk ég 
upptökutæki frá honum fimm ára. 
Þá tók ég ákvörðun um að taka 
lífið mitt upp á segulband og ég á 
enn þá fullt af kassettum með upp-
tökum af sjálfri mér frá þessum 
tíma. Þegar ég byrjaði í skóla sex 
ára lagði ég í vana minn að hlaupa 
um skólalóðina í frímínútum og 
auglýsti tónleika í hádegishléinu 
uppi á stóra hól við frábærar und-
irtektir. Ég var alltaf bara ein til 
að byrja með en svo var ég farin 
að fá fleiri til að hjálpa mér og fá 
þau til að auglýsa fyrir mig. 

Þú ert menntuð myndlistar-
kona, er geimþemað líka ríkjandi 
í málverkunum þínum? Já, það er 
reyndar alveg óvart. Mér finnst 
einfaldlega skemmtilegra að mála 
eitthvað sem er öðruvísi en það 
sem maður sér á hverjum degi og 
þá hlýtur það að vera úr geimnum. 
Það gefur mér svo mikið frelsi að 
mála hann. Svo ef einhver segir: 
„Heyrðu, þetta er alls ekki eðli-
leg mynd!“ Þá get ég alltaf svar-
að: „Nei, hún er líka úr geimnum.“ 
Og það er engin leið að þræta fyrir 
það. 

Allt stórfenglegra í geimnum
En í hvað vísar nafnið á plötunni, 
„Glamúr í geimnum“? Titillinn er 
vísun í hvað allt er skrautlegt úti 
í geimi. Jörðin er veruleiki sem 
við höfum vanist fyrir löngu en í 
geimnum er glamúrinn. Við höfum 
til dæmis margoft séð sólarupprás 
á jörðinni en ef við myndum horfa 
á sólarupprás á annarri plánetu 
myndum við kannski verða vitni 
að mörgum plánetum og sólar-
upprásum samtímis. Stjörnurnar 
sem við sjáum eru líka úti í geimi. 
Það sem við sjáum glansandi og 
glitrandi hér á himninum er allt 
miklu stærra og stórfenglegra 
þar. Ég sá fyrir mér að þessi tón-
list væri ferðalag út í geiminn að 
skoða glamúrinn sem hann hefur 
að geyma. Tónlistin sendir mann 
nefnilega í ferðalag í huganum. 
Maður þarf ekki að fara líkamlega 
út í geiminn, maður getur ferðast 
andlega með tónlistinni. Góð tón-
list er þeim göldrum gædd að hún 
sendir mann í huglægt ferðalag 
hvert sem mann langar að fara.

Hefur þú sjálf lært á einhver 
hljóðfæri? Já, ég lærði á fiðlu þegar 
ég var yngri. Það hjálpar mér alveg 
enn í dag að syngja hreint og að 
þekkja nóturnar. Mér fannst mjög 
gaman að læra á fiðlu þó lögin sem 
ég spilaði á hana væru ekki allt-
af skemmtileg. Í dag spila ég á 
hljómborð, bassa og hljóðfæri sem 
ég kann ekkert á í staðinn. Í rokk-
hljómsveitinni „Skelkur í bringu“ 
er ég til dæmis bassaleikari. 
Hljómsveitin spilar hrátt noise-
rokk og ég spila á bassa, syng og 
öskra. Við Pétur, sem er trommar-
inn í hljómsveitinni, vorum bæði að 
læra á fiðlu þegar við vorum yngri 
svo við spilum stundum pönkaðar 
útgáfur af leiðinlegum fiðlulögum 
sem við þolum ekki. Á tónleikum 
með Skelkur í bringu eru því spiluð 
klassísk lög full af hatri.

Semur alltaf á fullu tungli
Ég heyrði einhversstaðar að þú 
semdir alla þína tónlist á fullu 
tungli, er það rétt? Já það gerðist 
bara óvart reyndar. Mig langar 
ósjálfrátt mest að búa til tónlist 
þegar fullt tungl nálgast. Ég áttaði 
mig á því þegar ég var að byrjuð að 
vinna nýju plötuna að ég ynni hana 
alltaf þegar tunglið væri fullt svo 
ég ákvað að halda því bara áfram. 
Ég hafði áður reynt að haga vinnu-
deginum þannig að ég vaknaði á 
morgnanna og byrjaði strax að 
semja en áttaði mig fljótlega á því 
að það vinnulag hentaði mér ekki.
Það er miklu meira fjör að tónsmíð-
ar séu athöfn sem tilheyrir aðeins 
sérstökum dögum.

Ég fylgist stundum með því á 
dagatalinu í tölvunni hvenær tungl-
ið er fullt og miða við að semja tón-
list þá. Ég þarf samt venjulega ekki 
að fylgjast með því sérstaklega, ég 
finn það bara í loftinu. Maður verð-
ur margfalt léttari.

Hvað gerirðu samhliða tónsmíð-
um og myndlist? Á fullu tungli sem 
ég tónlist en þess á milli bý ég til 
myndlist og skúlptúra. Ég geri 
þetta allan daginn og öll kvöld og 
vinn svo aðeins inn á milli á Kalda 
bar og Bíó Paradís. Bara rétt nógu 
mikið til að ég geti borgað leigu og 
keypt mér mat að borða, allt annað 
er aukaatriði. Peysuna sem ég er 
í keypti ég til dæmis á 200 krón-
ur í Kolaportinu. Svo heimsæki ég 
ömmu mína líka, það er mjög mikil-
vægur liður í minni rútínu.

Lagði allt í nýju plötuna
Ég sá þig fyrst spila á Innipúkan-

um fyrir mörgum árum, við systir 
mín vorum búnar að horfa á nokkr-
ar hljómsveitir spila sem voru allar 
skipaðar strákum og fannst svo 
hressileg tilbreyting að sjá stelpu 
sem var ein á sviðinu rífa upp 
stemmarann. Manstu eftir þessu?

Þetta er ábyggilega rétt hjá 
þér (hlær) ég man samt lítið eftir 
þessu. Á þessum tíma var ég nýbú-
in að gefa út plötuna mína sem 
gefin var út af Brak records og ég 
var þá svolítið að spila af henni. 
Það var samt allt öðruvísi þegar 
ég gaf út nýju plötuna, Glamúr í 
geimnum. Það var bara önnur til-
finning, hinar plöturnar gerði ég á 
einu kvöldi en þegar ég gerði þessa 
þá vissi ég bara að þetta væri það 
mikilvægasta í mínu lífi á þeim 
tímapunkti og ég lagði allt í hana.

Þú gerðir líka sjálf myndbandið 
sem er orðið vinsælt á Youtube við 
lagið Glamúr í geimnum, er það 
ekki? Jú, einmitt! Ég var í svona 
tvo þrjá mánuði að vinna það. Ég 
gerði þetta sjálf. Ég sat í stofunni 
ein í hláturskasti og var alltaf að 
kalla á kærastann minn „Ísak, 
sjáðu hvað ég er að gera!“ Það var 
rosalega gaman. Ég kunni ekkert 
að vinna svona myndbönd þegar ég 
byrjaði á þessu, ég lærði reyndar 
grunninn í listaháskólanum en svo 
með það sem ég skildi ekki fór ég 
bara á Youtube. Ég fletti bara upp 
„how to“ og þá gat ég séð kennslu-
myndbönd þar sem lítill strák-
ur, ekki eldri en sirka fimm ára 
útskýrði ferlið gaumgæfilega.

Huglægt ferðalag um geiminn
Steinunn Harðardóttir skipar eins manns hljómsveitina dj. flugvél og geimskip. Platan hennar „Glamúr í geimnum“ er af 
mörgum tónlistarspekingum talin ein besta íslenska plata þessa árs. Steinunn semur alla sína tónlist á fullu tungli.

FJÖLHÆF TÓNLISTARKONA  Steinunn semur og útsetur öll lögin sín sjálf á hljómborðið. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Júlía Margrét 
Einarsdóttir

  Ég sat í stofunni ein í 
hláturskasti og var alltaf 

að kalla á kærastann minn 
„Ísak, sjáðu hvað ég er að 

gera! Það var rosalega 
gaman. Ég kunni ekkert að 

vinna svona myndbönd 
þegar ég byrjaði á þessu, ég 

lærði reyndar grunninn í 
listaháskólanum en svo 

með það sem ég skildi ekki 
fór ég bara á Youtube.“
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Alla daga til jóla
10:00 - 19:00
Aðfangadag

Lokað

OPNUNARTÍMAR

OPIÐ ALLA
HELGINA

Glæsilegt úrval af stórsniðugu USB glingri frá
Satzuma á ótrúlegu jólatilboði. Tilvalið í jólapakkann

JÓLATILBOÐ
EITTHVAÐ FYRIR ALLA!
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NÝTT USB GLINGUR

VERÐ 
FRÁ 
990

29.900
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ROCK100
HEYRNARTÓL

FYLGJA
9.990
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MOBII P721
 SPJALDTÖLVA

Öflug Dual Core 7” Mobii spjaldtölva 

með silicon högghlíf og vönduðum 

Rock100 heyrnartólum á jólatilboði

21.900

Vinsælustu leikjaheyrnartólin frá Tt eSports með  
mjúkum púðum og Noise Cancelling hljóðnema

29.900

Ótrúlega flott “Pure Sound” 2.0 hljóðkerfi frá 
Thonet & Vander með öflugri 5.25”  bassakeilu
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tóli frá Tt eSportóli frá eSportli f á Tt eSportVinsælæ ustu leikjaheViVinsææluststu leikjkjahe
mjúkum púðum ogmjúkum púðum og

FRÁBÆRÍ LEIKINA

SHOCK
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Ertu ekki líka í hljómsveit 
með vinkonu þinni? Jú ég er í 
einni brjálaðri ruglhljómsveit sem 
heitir Sparkle Poison með Gullu 
vinkonu minni. Við byrjuðum á að 
hittast og gera tónlist. Svo fórum 
við að halda tónleika og spila alls-
konar mismunandi tónlist, við 
dönsum einnig, sýnum galdra og 
flugeldasýningar. Okkur langar 
að hafa tónleikana eins magnaða 
upplifun og hugsast getur. Núna 
erum við hins vegar að einbeita 
okkur að kvikmynd sem við erum 
með í smíðum svo við setjum tón-
listina til hliðar á meðan hún er 
í vinnslu. Þegar kvikmyndin er 
hins vegar tilbúin þá er ómögu-
legt að vita hverju við tökum upp 
á næst. 

2013 var leiðinlegt ár
En hvað er á döfinni hjá þér, ertu 
að fara að spila eitthvað á tónleik-
um á næstunni? Skelkur í bringu 
er að fara að spila á gamlárstón-
leikum 28. desember. Þá ætlum 
við að kveðja árið 2013 með stæl. 
Tónleikarnir koma til með að heita 
„Fokk 2013“ og þeir verða haldn-
ir á Gamla Gauknum. Það voru 
allir sammála um að þetta hefði 
verið skíta-leiðinlegt ár að það var 
ákveðið að kveðja það svona.

Á döfinni hjá DJ og geimskip 
er bara að selja fullt af plötum 
og málverk svo ég geti keypt mér 
trommuheila og gert nýja plötu. 

Þú varst á meðal þeirra sem 
stóðst fyrir opnun á galleríinu 
Kunstschlager ekki satt? Jú, við 
vorum nokkur sem útskrifuðumst 
úr myndlistardeildinni og ákváð-
um að opna þetta gallerí. Við fund-
um auglýsingu á bland.is, skoðuð-
um rýmið og ákváðum að slá til 
og leigja það undir gallerí. Þegar 
maður útskrifast úr listnámi verð-
ur maður að finna sér sjálfur eitt-
hvað að gera og vera harður við 
sjálfan sig.

- Hrein snilld -

Í ELDAMENNSKUNA
Gerðu máltíðina enn betri með teningunum frá Bong

því þeir laða fram það besta úr góðu hráefni. 

EKKERT MSG
ENGIN TRANSFITA
ENGIN LITAREFNI

Ef vel tekst til að beita sig aga, 
þá getur maður allt sem maður 
vill ef maður ætlar sér það. 

En að lokum, ertu byrjuð að 
undirbúa jólin? Nei, eiginlega 
ekki. Ég og kærastinn minn og 
vinir okkar sem búa hérna með 
okkur vöktum langt fram á nótt 
síðustu nótt og skreyttum alla 
íbúðina. Við vorum reyndar búin 

að gleyma því þá að það væru að 
koma jól. 

Á ég að sýna þér skrautið? Stof-
an heima hjá Steinunni er upplýst 
með lömpum, rafmagns- ljósa-
fiskabúri og marglitum dans-
andi ljósum. Í horni stofunnar er 
bleikur skemmtari með svörtum 
bassa nótum, hvítum píanónótum 
og allskonar tökkum. Þegar ljós-

myndarann bar að garði hafði 
blaðamaður gleymt sér í nýstárleg-
um tónsmíðum á bleika skemmtar-
anum. Ég leyfði ljósmyndaranum 
að taka við og þakkaði Steinunni 
frábært spjall. Ég lofaði að mæta 
og bölva með henni liðnu ári og 
heyra pönkaðar útgáfur af klass-
ískum fiðlulögum á milli jóla og 
nýárs. Ég er orðin spennt.

  Svo heimsæki ég 
ömmu mína líka, það er 
mjög mikilvægur liður í 

minni rútínu.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

DJ. FLUGVÉL OG GEIMSKIP 
 Hljómborðið er gjöf frá 

pabba Steinunnar en hann 
spilaði á það með hljóm-

sveitinni Apparati.



JÓLAGJAFIR 

Óskagjafir 
barnanna

Vinsælustu gjafi r breytast ár 
frá ári. Farið er yfi r vinsælar 

gjafi r barna á 30 ára tímabili. 
SÍÐA 2

Jólastemning 
í miðbænum

Stærsti jólamarkaður landsins 
stendur nú yfi r á Ingólfstorgi. 

SÍÐA 2

SEM GLEÐJA

JÓLAGJÖFIN
Í ÁR ER VELLÍÐAN
OG SLÖKUN
Gefðu gjafakort frá Nordica Spa & Gym

Innifalið í gjafakortum er aðgangur að heilsulind, 
herðanudd í heitum pottum, handklæði og sloppur.

nordicaspa.is | Suðurlandsbraut 2 | 108 Reykjavík | 4445090

lifðu &lifðu &ðu
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Ég man þau jólin
Vinsælustu jólagjafir barnanna breytast ár frá ári. Skemmtilegt 
getur verið að horfa um öxl og sjá hvers börnin hafa óskað sér helst 
síðustu þrjátíu árin. Breska tímaritið The Telegraph tók nokkrar 
vinsælar gjafir saman.

1984: KÆRLEIKSBIRNIRNIR

Teiknimyndirnar um kærleiks-
birnina voru gríðarlega vinsælar 
um miðjan níunda áratuginn. 
Raunar hefði mátt nefna í 
þessum lið bæði He-Man, My 
Little Pony og Thundercats. 
Helsta vopn kærleiksbjarnanna 
var að skjóta regnbogastraumum 
úr augum sínum að mótherjum 
sínum sem höfðu helst unnið 
sér til saka að vera ekki nógu 
kátir og hressir.

2002: 
BRATZ
Afar vinsælar 
dúkkur með 
skringilega 
stóran haus 
miðað við búk. 
Sumir töldu 
þær hótinu 
skárri 
en hin 
undirgefna 
Barbie en 
aðrir voru lítt 
hrifnir af þeirri 
ímynd sem Bratz-
stúlkurnar gáfu 
ungum stúlkum.

1996: BÓSI LJÓSÁR
„Út fyrir endimörk alheimsins!“ 
kallaði Bósi Ljósár í teikni-
myndinni Toy Story. Í kjölfarið 
varð plastdúkka í líki Bósa ein 
vinsælasta jólagjöfin og var upp-
seld víða um heim. 

2005: TAMAGOTCHI 
CONNEXIONS
Gervigæludýrið Tamagotchi var 
afar vinsælt meðal barna og líklega 
foreldra líka sem með þessu gátu 
keypt sér frið frá suði barna um 
hvolp eða kettling. Hugsa þurfti vel 
um gervidýrið því annars dó það. 
Ólíkt upprunalega Tamagotchi 
gátu Tamagotchi Connexions-
dýrin tengst í gegnum infrarautt 
ljós og jafnvel getið Tama-börn.

1999: POKÉMON

Pokémon er samsett  úr orðunum 
„Pocket Monster“ eða vasaskrímsli. 
Fígúrurnar eiga uppruna sinn úr 
tölvuleik frá Nintendo en hafa 
notið gífurlegra vinsælda um allan 
heim.

2007: NINTENDO WII

Wii-leikjatölvan kom á markað árið 
2006 og hefur verið ein vinsælasta 
jólagjöfin alla tíð síðan. Helstu 
kostir tölvunnar þóttu hreyfiskynj-
arar sem gerðu krökkum kleift að 
spila leiki án stýripinna. 

1990: TEENAGE MUTANT 
NINJA TURTLES
Hinar stökkbreyttu pítsuétandi 
skjaldbökur, Donatello, Raphael, 
Michelangelo og Leonardo, áttu 
hug og hjörtu barna árið 1990.

1985: TRANSFORMERS
Optimus Prime, ofurhetja sem 
breyttist í flutningavagn, var 
leiðtogi Transformers-gengisins 
og því vinsælastur þessara 
nýstárlegu leikfanga.

Árlegi Jólamarkaðurinn á 
Ingólfstorgi verður með 
töluvert öðru sniði en áður. 

Mun fleiri söluaðilar kynna og 
selja vörur sínar en áður að sögn 
Hlédísar Sveinsdóttur, sem sér 
um skipulag hans, en á Ingólfs-
torgi eru þrettán jólabjálkahús, 
tvö topptjöld og síðasta fimmtu-
dag bættist 180 fermetra markaðs-
tjald í hópinn. „Það er því óhætt 
að segja að hér sé um stærsta 
jólamarkað landsins að ræða. 
Hér geta gestir kynnt sér og keypt 
mjög fjölbreytt úrval enda lögðum 
við mikið upp úr fjölbreytileik-
anum. Hér blöndum við saman 
handverki, hönnun, gjafavörum, 
ljúffengum matvælum, tónlist, 
listum og öllu því sem fellur undir 
að gleðja landann í einni eða ann-
arri mynd yfir jólin.“

Jólamarkaðurinn stóð yfir 
fyrstu tvær helgarnar í desember 
og um helgina og á mánudag, Þor-
láksmessu, verður mikið annríki 
á Ingólfstorgi en um 45 söluaðil-
ar verða þar síðustu dagana fyrir 
jólin. „Við bjóðum upp á mikla 

fjölbreytni eins og 
fyrr segir en einn-
ig má benda á að 
seljendur eru hér 
ekki allir á sama 
t íma þannig að 
hafi einhver heim-
sótt markaðinn 
fyrr í mánuðinum 
getur hann átt von 
á nýjum hópi selj-
enda um helgina. 
Sjón er því sögu 
ríkari og ég hvet 
alla til að mæta 
á síðustu daga 
markaðarins.“

Jólamarkað-
urinn hefur fest sig í sessi sem 
áfangastaður í jólaundirbúningi 
borgarbúa og skapast gott and-
rúmsloft innan um ilmandi mat-
væli og fallegar vörur. „Auk þeirra 
vara sem seldar eru hér verður 
boðið upp á lifandi tónlist og dá-
valdur mun bjóða upp á ókeyp-
is ördáleiðslu. Svo má nefna að 
kaffihúsið GÆS mun setja upp 
kaffihús í markaðstjaldinu og 

mig grun-
ar sterklega að 
jólasveinninn líti við.“

Jólamarkaðurinn verður opinn 
í dag og á morgun, sunnudag, 
frá kl. 12-22 en á Þorláksmessu 
verður opið til kl. 23. Nánari 
upplýsingar má finna á Face-
book undir Jólamarkaðurinn 
Ingólfstorgi.

Ljúf jólastemning á 
Ingólfstorgi
Stærsti jólamarkaður landsins stendur nú yfir á Ingólfstorgi í Reykjavík. Yfir 
45 söluaðilar selja þar og kynna úrval vara sem tengjast jólahátíðinni. 
Fjölbreytt dagskrá verður einnig í boði. 

Íslenska hangikjötið má ekki vanta á hátíðarborðið. MYND/ÚR EINKASAFNI Ljúffeng matvara verður á boðstólum.

Íslenskt handverk í úrvali. MYND/ÚR EINKASAFNI

„Það er því óhætt að segja að hér sé um stærsta jólamarkað landsins að ræða. Hér geta gestir kynnt sér og keypt mjög fjölbreytt úrval 
enda lögðum við mikið upp úr fjölbreytileikanum,“ segir Hlédís Sveinsdóttir. MYND/GVA



Bókaútgáfan Óðinsauga er leið-
andi útgefandi á sviði barna- og 
unglingabóka á Íslandi. Útgáfan 

gefur út 35 bækur í ár. Afkastamesti 
barnabókahöfundur landsins, Hug-
inn Þór Grétarsson, er á mála hjá út-
gáfunni og hefur gefið út yfir þrjátíu 
bækur á undanförnum árum. Hann 
segir útgáfuna aðallega gefa út ís-
lenskar bækur og þá bæði ný verk 
og endursagnir gömlu ævintýranna. 
„Okkur þykir gaman að börn geti nálg-
ast gömlu góðu ævintýrin. Ég endur-
sagði Gilitrutt í ár og Búkollu í fyrra 
og held mig við upphaflegan söguþráð 
og framvindu en færi málfar í nútíma-
legra horf.“

Bókaútgáfan hefur einblínt á þjóð-
leg ævintýri og bækur með sterkan 
boðskap. „Ein bókin í ár heitir Fiðr-
ildavængir og er með svipaðan þjóð-
legan blæ og bókin um Myrkfælna 
tröllið sem kom út í fyrra. Í bókinni 
Fiðrildavængir bregður 
m.a. fyrir tröll-
skessu og náttúru-
töfrum og er hún 
vissulega svolítið 
skelfileg á köflum. 
En eins og flest 
ævintýri endar hún 
vel.“ 

Huginn Þór hefur 
einnig skrifað tals-
vert um íslensku 
jólasveinana. Þar má 
meðal annars nefna 
bækurnar Þrettán þrautir jólasvein-
anna, Kertasníkir og Jólalögin okkar, 
sem inniheldur sögur í kringum jóla-
lögin og fylgir geisladiskur með.

Af öðru nýlegu efni sem Huginn 
Þór hefur skrifað má nefna bókina 
Sóley stjarna og Bleika plánetan. „Til-
gangurinn með bókinni er að ýta undir 
sjálfstraust ungra stúlkna og blanda 
ég saman litríkum ævintýraverum 
og sterkum boðskap.“ Ein af stóru 
perlum ársins hjá Óðinsauga eru nýjar 

þýðingar á ævintýrum Grimms-bræðra 
og H.C. Andersens sem birtast í bók-
inni Fjársjóðskistan: Kvöldsögur, og 
þýddi Huginn ævintýrin ásamt Bjarka 
Bjarnasyni.

Að sögn Hugins Þórs er útgáfan 
stöðugt að leita að nýjum og efni-
legum höfundum. „Við höfum einnig 
verið að fikra okkur inn í lífsstíls- og 
matreiðslubækur og gáfum út í ár 
glæsilega bók sem nefnist Heilsu-
drykkir Hildar. Nú leitum við að 
spennandi efni fyrir næsta ár.“

SÖGUSTUND
Huginn Þór Grétarsson 
ásamt dóttur sinni, Ísa-
bellu Sól. Margar bækur 
hans verða til á sögu-
stundum heima fyrir.
MYND/STEFÁN

KRAFTMIKIL OG VAXANDI 
ÚTGÁFUSTARFSEMI
ÓÐINSAUGA KYNNIR  Bókaútgáfan Óðinsauga gefur út fjölda vandaðra og 
spennandi íslenskra barnabóka í þjóðlegum stíl.

ður 

á
þýðin

JÓL Í LANGHOLTSKIRKJU
Hinir árlega jólatónleikar Kórs Langholtskirkju 
fara fram í kvöld og annað kvöld kl. 20. Kór 
Langholtskirkju og Gradualekór Langholtskirkju 
syngja undir stjórn Jóns Stefánssonar. Einsöngvarar 
í ár eru Andri Björn Róbertsson, Guðrún Matthildur 
Sigurbergsdóttir, Jóna G. Kolbrúnardóttir, Ólöf 
Kolbrún Harðardóttir og Þóra Einarsdóttir.

Bonito ehf. | Faxafen 10 | 108 Reykjavík | Sími 568 2878
Opið í dag, laugardaginn 21. des., kl. 11.00-18.00, 

sunnudaginn 22. des. kl. 12.00-18.00

JÓLAGJÖFINA

Praxis.is • Friendtex.is

færðu hjá okkur

Troðfull búð að 
nýjum vörum
Náttföt, náttkjólar, 
korselett, babydoll  

og margt fleira

Opið frá 11:00 til 22:00 
Opið á Þorláksmessu til 23:00 
Aðfangadag 10:00 til 13:00 

Undirfataverslunin Undirfataverslunin

Laugavegi 30a S: 562-0070 Við erum á Facebook

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

Póstdreifing   |   Vatnagörðum 22   |   104 Reykjavík  |   Sími 585 8300   |   www.postdreif-

Við sjáum um örugga dreifingu á fjölpósti

Við náum til fjöldans

B
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n
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n
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rg

Póstdreifing dreifir fjölpósti sex daga vikunnar til heimila 

á stærsta markaðssvæði landsins. Mælingar sýna að 60% 

landsmanna skoða fjölpóst og er hann því áhrifarík leið 

til að koma skilaboðum um vöru eða þjónustu beint inn 

á heimilin. Örugglega til þín.

Nánari upplýsingar veitir söludeild í síma 585 8300.
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GJAFIR
Grýla fær 
tannbursta að gjöf 
á hverju ári frá 
börnum sem koma 
í Jólaþorpið.

Það er mikið stuð í Jólaþorpinu um 
helgar í desember. Síðasta helgin fyr-
ir þessi jól er gengin í garð og Grýla 

er til í slaginn. „Þetta er mjög skemmtilegt 
hlutverk,“ segir Laufey, sem hefur leikið 
Grýlu í Jólaþorpinu í sjö ár. „Frænka mín, 
Helga Magnúsdóttir, alþjóðlegur hand-
boltadómari, var að vinna við þorpið á 
sínum tíma og spurði systur mína hvort 
hún vildi leika Grýlu. Hún sagði að ég væri 
betri í hlutverkið,“ svarar Laufey þegar 
hún er spurð hvernig þetta hafi komið til. 
Laufey er ekki leikaramenntuð en þegar 
hún var unglingur bjó hún um tíma á Akur-
eyri og var í leikklúbbnum Sögu. Ég hef 
alltaf haft mjög gaman af því að leika og 
sérstaklega að fara í búning,“ segir Laufey 
sem er fædd í Hafnarfirði. 

BÖRNIN STUNDUM HRÆDD
Laufey syngur hátt og snjallt með jóla-
sveinunum í Jólaþorpinu. Sjálf segist hún 
ekki vera nein söngkona. „Grýla er léleg 
söngkona svo ég kemst upp með það,“ 
segir hún og hlær. „Allir fyrirgefa Grýlu 
þótt hún haldi ekki lagi. Mér þótti hlutverk-
ið svolítið erfitt fyrst en þar sem mér finnst 
óskaplega gaman að börnum þá vandist 
það strax. Ég hef unnið í barnastarfi í 
kirkjunni í mörg ár og bæði leikið trúð og 
brúður, skemmtilegasta sem ég geri er að 
skemmta börnum. Það var því ekki alveg 
mitt að hræða börn. Það eru alltaf einhver 
börn sem eru hrædd við Grýlu gömlu,“ 
segir hún. „Ég legg mig sérstaklega fram 
við að gera þau ekki ofsahrædd, nálgast 
börnin rólega og spjalla við þau eða for-
eldrana. Oft halda þau sig í hæfilegri fjar-
lægð frá mér og sum hlaupa burt. Þetta á 
að vera spennandi en ekki skapa hræðslu,“ 
segir Laufey og bætir því við að börnin séu 
mjög forvitin um hana. „Mesti tíminn minn 
í Jólaþorpinu fer í að svara spurningum 
barna eða ræða við þau. Undanfarið hafa 
þau sagt mér hvað jólasveinninn gaf þeim í 
skóinn,“ útskýrir hún.

Þegar Laufey er spurð hvort Grýlu sé 
ekki kalt að vera úti allar helgar í desemb-
er, svarar hún. „Nei, hún er vel klædd í 
íslenska ull. Svo gengur maður í kringum 
jólatré sem heldur á manni hita. Tíminn 
líður hratt í Jólaþorpinu vegna þess að 
börnin eru svo skemmtileg og ég skemmti 
mér ekkert síður en þau. Ég viðurkenni 
þó að stundum er ég svolítið þreytt þegar 
búningnum er kastað,“ segir Laufey. „Það 
kemur þó ekki að sök því þetta hlutverk 
er mjög gefandi.“

AMMAN Í GRJÓTAÞORPI
Að baki Laufeyju standa tvær þekktar 
fjölskyldur. Móðurfjölskyldan hittist öll á 
jóladag en Laufey er barnabarn ömmunn-
ar í Grjótaþorpinu, bjargvættinum Laufey 
Jakobsdóttur, sem Megas söng um í lagi 
sínu Krókódílamaðurinn. Föðurfjölskyld-
an kemur frá Sjónarhóli á Reykjavíkurvegi 
og er vel þekkt í Hafnarfirði. Sú fjölskylda 
kemur alltaf saman á annan í jólum og 
dansar í kringum jólatré en þá mætir auð-
vitað Grýla. 

Þegar Laufey er spurð hvernig henni 
takist að gera allt fyrir jólin heima þegar 
hún er í fullri vinnu sjö daga vikunnar, 
svaraði hún: „Ég á ótrúlega dugleg börn. 
Inga María, dóttir mín sem er 16 ára, og 
sonur minn, Ágúst Elí, 18 ára, taka að 
sér að skreyta húsið og baka. Sjálf kaupi 
ég jólagjafir milli 20-23 á Þorláksmessu. 
Unglingunum mínum finnst skemmtilegt 
að taka að sér jólastörfin, enda eru þau 
ánægð með grýluhlutverk móður sinnar. 
Ég þarf því ekki að kvíða jólunum.“

BRÁÐUM TIL FJALLA
Laufey segir að gestir Jólaþorpsins komi 
víða að. Sum börn koma árlega og hún  

segist fá piparkökur og tannbursta að 
gjöf á hverju ári. „Foreldrar eru iðnir við 
að mynda Grýlu með börnunum þannig 
að ég er líklegast vinsælasta fyrirsætan 
í Hafnarfirði. Grýla klárar hlutverk sitt 
á Þorláksmessu og heldur þá til fjalla. 
Leppalúði dekrar örugglega við hana um 
jólin. Sjálf ætla ég að njóta þess að vera 
með fjölskyldu minni,“ segir Laufey að 
lokum. 
 ■ elin@365.is

VEKUR FORVITNI 
HJÁ BÖRNUNUM
GRÝLAN  Laufey Birgisdóttir vinnur á skrifstofu hjá Actavis en um helgar í 
desember bregður hún sér í gervi Grýlu gömlu í Jólaþorpinu í Hafnarfirði.

BAK VIÐ GERVIÐ Laufey Birgisdóttir vinnur á skrifstofu hjá Actavis en breyt-
ist í Grýlu um helgar. MYND/VALLI

EKKI HRÆÐAST Grýla vill ekki að börnin hræðist hana í Jólaþorpinu.

MEÐ STRÁKUNUM Útijólaball er um hverja helgi í Hafnarfirði.

Hausverkur Ekki þjást MigreLief

Mígreni.is
MigreLief fyrirbyggjandi fæðubótarefni fyrir fullorðna og börn

Sjá fleiri myndir á

FLOTT FYRIR JÓLIN

Kápur
Áður 24.990

Nú 19.990 kr.
Kjóll

Áður 16.990

Nú 13.590 kr.

20% afsláttur til jóla

Kjóll



Ljúffeng máltíð og létt í maga

Kalkúnakjöt er vinsæll hátíðarmatur og heilsteiktur fugl gefur réttu
fjölskyldustemminguna um jól og áramót. 

Kalkúnabringur eru einnig góður valkostur í hátíðarmatinn. Þær fást í
hæfilega stórum einingum, ferskar, kryddaðar eða fylltar með góðgæti.

Kalkúnabringur eru fitusnauðar, ljúffengar og léttar í maga.
Taktu því létt og hafðu kalkúnakjöt um hátíðarnar.

Íslensk 
framleiðsla



Galdraþulanverð áður 4.290 kr.
verð nú 3.290 kr.

HeilsudrykkirHildarverð áður 3.790 kr.
verð nú 2.790 kr.

Fiðrildavængir 
verð áður 2.990 kr.

verð nú 2.290 kr.

Fjársjóðskistan 
verð áður 3.790 kr.

verð nú 2.790 kr.

Opnunartími 
IÐU í Lækjargötu

21. - 23. desember 
9.00 - 23.00Aðfangadagur9.00 - 14.00

Tilboðin gilda til og með 24. desember.Tilb ði i

Sígaunaspil 
fylgja með hverri Galdraþulu
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Hún er sterk minningin um æskujólin að 
Núpum og ég get aldrei gleymt því þegar 
mamma stóð upp eftir húslestur úr Péturs-

bók á aðfangadagskvöld því þá vissi ég hvað hún 
ætlaði að gera; að skammta okkur hangikjöt á 
diskana,“ segir Guðríður og úr augum hennar skín 
barnsleg gleði við minninguna.

„Við mamma vorum miklir mátar þótt hún 
hefði lítinn tíma til að tala við mig. Hún hafði svo 
mikið að gera við matseld, prjónaskap og þvotta 
og mátti ekki til þess hugsa að fólkið hennar væri 
svangt.“

Guðríður fæddist 21. september árið 1910 að 
Núpum í Ölfusi og er því 103 ára.

„Ég varð langelst af mínum systkinum en systir 
mín varð 95 ára. Langlífið er ættgengt og pabbi 
var á 102. árinu þegar hann kvaddi. Þá náðu fáir 
svo háum aldri á Íslandi og pabbi, sem var mikill 
söngmaður, söng sálminn Víst ertu Jesú kóngur 
klár í útvarpinu af því tilefni,“ segir Guðríður bros-
mild.

Á jólaföstunni að Núpum var mikið að gera og 
allir hlökkuðu einlægt til jólanna.

„Fyrir okkur börnin var mest spennandi hversu 
margir jólasveinar og jólameyjar kæmu að Núpum 
en það voru karlar og dömur kölluð sem komu 
heim að bæ á jólaföstunni. Í skammdeginu var svo 
haldið harmóníkuball og dansað til klukkan átta 
að morgni þegar farið var beint í fjósið. Dansmús-
íkin dunaði í eyrum mínum alla leiðina heim og 
daginn eftir; svo skemmtilegt leikfang var dans-
inn.“

SPILAÐI MARÍAS VIÐ BRÓÐUR SINN
Guðríður segir jólin alltaf hafa liðið yndislega og 
mest um vert hafi verið að hafa alla heilbrigða og 
hjá sér.

„Móðir mín, Guðrún Símonardóttir frá Bjarna-
stöðum, reykti hangikjötið á hlóðum fyrir heimilið 
og tvo aðra bæi. Það var mikil vinna og þurfti að 
margsnúa hangikjötslærunum yfir opinni eldstó,“ 
segir Guðrún sem lifði það ekki að búa í torfbæ en 
á bænum var þó hlóðaeldhús.

„Í baðstofunni sátum við á kvöldin við að 
spinna og kemba ull sem pabbi tvinnaði í hnykla 
og mamma prjónaði úr sokka á karlmennina. 
Hestar, kýr og kindur voru í húsi allan veturinn og 
að hugsa um dýrin gekk fyrir. Blessaðar skepnurn-
ar þekktu mann allar og ég saknaði þeirra mikið 
þegar ég fór frá þeim,“ segir Guðríður.

Á æskujólum Guðríðar á Núpum var allt hreint 
og fínt þegar jólin gengu í garð.

„Allt var skúrað og þvegið og fallegir olíulampar 
og kerti lýstu upp heimilið fyrir tíma rafmagnsins. 

Við börnin vorum þvegin í bala en jólabaðið var 
lítið verk á móti því sem nú er,“ segir Guðríður og 
hlær dátt.

„Jólagjafir voru fágætar en þegar eldri bróðir 
minn flutti til Reykjavíkur og gerðist tollvörður 
sendi hann okkur systkinum sínum kerti og spil 
sem við vorum afskaplega ánægð að fá. Þá gátum 
við spilað saman Marías og annað hvort okkar 
unnið. Á jóladag fengum við jólaköku sem hús-
freyjan á næsta bæ færði okkur úr ofni sínum og 
það var eina sætabrauð jólanna. Í þessa tíð voru 
jólin kærkomin því svo lítið var hægt að gera sér 
til tilbreytingar en enginn kvartaði. Nú heyrast 
svo margir kvarta,“ segir Guðríður hugsi.

KÆRLEIKURINN BESTA JÓLAGJÖFIN
Guðríður hefur alltaf verið heilsuhraust. Hún fékk 
gláku sem uppgötvaðist of seint fyrir um tuttugu 
árum og hefur verið blind síðan.

„Ég sakna þess að sjá ekki jólaljósin og fólkið 
mitt. Það er slæmt að missa sjónina en svo má 
illu venjast að gott þyki. Ég hef það gott og gæti 
ekki átt betra heimili en hér á Hrafnistu. Ég hlakka 
mest til að sjá skyldfólk mitt um jólin. Afkomend-
urnir eru orðnir margir og börnin koma stundum 
til mín með foreldrum sínum, sérstaklega tvíbu-
rastrákar um fermingu sem strjúka mér mikið og 
klappa. Það er gott að finna hlýju þeirra og kær-
leikurinn er besta gjöfin.“

Guðríði er minnisstætt þegar hún fékk slæma 
hálsbólgu sem barn um jólaleytið á Núpum.

„Þá þurfti ég með hraði í kirtlatöku til Reykja-
víkur og sat á vagni því engir bílar voru á þeim 
árum. Ferðin tók alls tólf tíma, sem nú tekur um 
tuttugu mínútur. Það er óhætt að segja að mikill 
mismunur sé á lífinu þá og nú, þegar rafmagn var 
ekki komið og þurfti að sækja allt vatn í læki.“

Guðríður var um tvítugt þegar hún flutti til 
Reykjavíkur. Þar kynntist hún manni sínum Sæ-
mundi Þórðarsyni sem hafði alist upp hjá skyld-
fólki hennar eftir að hann missti móður sína á 
fyrsta ári. Þau hjónin bjuggu lengst af á Baldurs-
götu í Reykjavík og áttu saman þrjú börn sem öll 
lifa enn, en Sæmundur er látinn.

„Nú upplifi ég heilög jól í 103. sinn. Á árinu hef 
ég aðeins misst minnið en er þó ekki orðin rugluð. 
Mér finnst ekki sniðugt að eldast svona mikið og 
enginn veit fyrir víst hvort líf sé eftir dauðann. 
Stundum finnst mér dauðinn vera nálægur og 
hugsa að ég fari eins og pabbi sem dó í svefni og 
tók síðasta andvarpið þegar ég kom til hans að 
morgni. Ég er þó lífsglöð og finnst gaman að vera 
orðin 103 ára. Það er einhver tilgangur með því.“

 ■ thordis@365.is

ÆSKUJÓLIN KÆR
TILHLÖKKUN  Guðríður Jónsdóttir frá Núpum í Ölfusi upplifir nú sín 103. jól. 
Þrátt fyrir að vera orðin blind segist hún hlakka mest til að sjá fólkið sitt.

103 JÓL Guðríður Jónsdóttir hlakkar mikið til jólanna nú sem á bernskuárunum að Núpum. Þá var hangikjötið mesta tilhlökkunarefnið 
en nú eru það samfundir við afkomendurna. MYND/GVA

„Salurinn veltist um 
af hlátri. Gaman!!! “  

E.B. Fréttablaðið.

J.V.J. DV.

„Skemmtileg tónlist, 
fallegt mál, smekkleg 
umgjörð og góður 
leikur.“

eftir Berg Þór Ingólfsson og
Guðmund Brynjólfsson

Tónlist eftir Villa Naglbít!

S.G. Mbl.

Frábært 
fjölskylduævintýri

Miðasala á midi.is og í miðasölu Tjarnarbíós í síma 527-2102
Miðasala er opin frá 15-18 frá þriðjudegi til föstudags, auk 

klukkutíma fyrir viðburð.

 
Sun. 28.des.    kl. 13
Sun. 12.jan.    kl. 13 aukas.

tilvalið í jólapakkann!!

Allra síðustu
sýningar!



atvinna Allar atvinnuauglýsingar 
vikunnar á visir.is

SÖLUFULLTRÚAR 
Viðar Ingi Pétursson vip@365.is 512 5426
Hrannar Helgason hrannar@365.is 512 5441

Síðumúla 5 
108 Reykjavík
Sími 511 1225    
www.intellecta.is

 ráðgjöf   ráðningar   rannsóknirVörustjóri Sölumaður

Nánari upplýsingar undir störf í boði á www.intellecta.is

Starfsmaður í móttöku

Nánari upplýsingar um starfið veita Helga Rún Runólfsdóttir (helga@intellecta.is) og Ari Eyberg (ari@intellecta.is)  í síma 511 1225. 

Umsóknarfrestur er til og með 5. janúar nk. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is. Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá.   

Umsækjendur eru hvattir til að kynna sér samskipta- og siðareglur ásamt jafnræðisáætlun sem sjóðurinn hefur sett sér. Farið verður með 

allar umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál og þeim svarað. 

Hlutverk Sameinaða lífeyrissjóðsins er 
að tryggja öryggi sjóðfélaganna, maka 
þeirra og barna í framtíðinni. Sjóðurinn 
greiðir sjóðfélögum elli- og örorkulífeyri og 
mökum látinna sjóðfélaga fjölskyldulífeyri. 
Sjóðurinn er deildaskiptur; tryggingadeild og 
séreignardeild.  
 
Á skrifstofu sjóðsins starfa 16 starfsmenn 
auk framkvæmdastjóra.

Nánari upplýsingar á www.lifeyrir.is

Helstu verkefni Menntunar- og hæfniskröfur

Intellecta, Síðumúla 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225

ráðgjöf    ráðningar    rannsóknir
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www.gardabaer.is

STÖRF HJÁ GARÐABÆ

Flataskóli
 • umsjónarkennari 70% staða
Hofsstaðaskóli
 • umsjónarmaður tómstundaheimilis
Félagsleg liðveisla
 • starfsmenn í liðveislu

Nánari upplýsingar á vef Garðabæjar, 
www.gardabaer.is

 
 
 

 
 

óska eftir hjúkrunarfræðingum á 
næturvaktir 

Nánari upplýsingar veita: 
Jóna H. Magnúsdóttir, verkefnastj. hjúkrunar og 
Birna Kr. Svavarsdóttir,  framkvæmdastj. hjúkrunar  
í síma 522 5700 milli kl.08-16 virka daga. 
Umsóknir má einnig senda á  jonahm@eir.is  

   
 

Eir hjúkrunarheimili, Hlíðarhúsum 7, 
112 Reykjavík.  Sími 522 5700. www.eir.is  
Hamrar hjúkrunarheimili, Langatanga 2a, 
270 Mosfellsbæ. Sími 560 2090 

Eir hjúkrunarheimili og 
Hamrar hjúkrunarheimili 

Þ J Ó N A R  Ó S K A S T

Veit ingastaður inn Kol  sem mun 
opna á  Skólavörðust íg  í  j anúar  
óskar  eft i r  þ jónum í  fu l l t  s tarf  

og  h lutastarf .

Umsækjendur  þurfa  að 
vera  hress i r,  s já l fstæðir  og  

sk ipulagðir.  Reyns la  af  þ jónustu-
störfum er  æski leg .

Umsóknarfrestur  er  t i l  
28.  desember.

Umsóknir ásamt ferilskrá 
skulu sendast á netfangið: 

skolavordustigur40@gmail.com

Starfatorg.is
Laus störf hjá ríkinu og upplýsingar um málefni ríkisstarfsmanna

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Hjúkrunardeildarstjóri Sólvangur, hjúkrunarheimili Hafnarfjörður 201312/044
Afgreiðslumaður Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins Dalvík 201312/043
Starfsmaður Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins Dalvík 201312/042
Aðstoðarsaksóknari Ríkissaksóknari Reykjavík 201312/041
Sviðsstjóri meðferðarsviðs Fangelsismálastofnun ríkisins Reykjavík 201312/040
Sérfræðingur í eftirliti og athugunum Veðurstofa Íslands Reykjavík 201312/039
Veðurfræðingur Veðurstofa Íslands Reykjavík 201312/038
Snjóathuganamaður Veðurstofa Íslands Ólafsfjörður 201312/037

RÁÐGJÖF RÁÐNINGAR RANNSÓKNIR 
Að gera betur í dag en í 
gær er drifkraftur nýrra 
hugsana og betri árangurs

Réttir starfsmenn í réttum 
hlutverkum ræður mestu 
um árangur fyrirtækja

Rannsóknir auka       
þekkingu og gera        
ákvarðanir markvissari

ráðgjöf    ráðningar    rannsóknir

Síðumúla 5 
108 Reykjavík
Sími 511 1225    
www.intellecta.is

Yfirvélstjóri
Oddi hf. á Patreksfirði auglýsir eftir 

yfirvélstjóra á línuskipið Núpur BA 69

Vélstjóraréttindi nauðsynleg og æskilegt að umsækjandi 
hafi reynslu af  beitningavélum.

Núpur er 240 brl sérhæft línuskip með 750 KW aðalvél og  
vel útbúið.  Veiðiferðir eru að jafnaði 3 dagar og er gert út 
frá Patreksfirði.  

Kvótastaða skipsins er góð sem og tekjumöguleikar. 

Nánari upplýsingar á skrifstofu félagsins í síma 450 2100  
eða á netfang: oddi@oddihf.is 
 

Oddi hf.  Patreksfirði • Eyrargötu 1, 450 Patreksfjörður
Sími  450 2100 • www.oddihf.is

The Embassy of Canada in Reykjavík is looking 
to hire an

or details regarding the osi on and the a li a on 
ro ess lease visit o r ebsite at anada is

21. desember 2013  LAUGARDAGUR2
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Íslandsdeild Amnesty International óskar að ráða skrifstofustjóra.  
Um tímabundið starf er að ræða.

Upplýsingar veita:

Elísabet Sverrisdóttir 
elisabet@hagvangur.is 

Kristín Guðmundsdóttir
kristin@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á 
hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og  
með 5. janúar 2014

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700
www.hagvangur.is

Starfs- og ábyrgðarsvið
• Daglegur rekstur deildarinnar
• Samskipti, eftirfylgni og skýrslugerð
• Starfsmannamál
• Verkefnastjórnun og þjálfun
• Umsjón með heimasíðu og tölvumál
• Umsjón með fréttabréfi og kynningarmálum

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi 
• Reynsla af sambærilegu starfi
• Góð íslensku- og enskukunnátta í ræðu og riti
• Áhugi á mannréttindamálum
• Traust og góð framkoma
• Dugnaður, samviskusemi og jákvæðni

Skrifstofustjóri

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700
www.hagvangur.is

www.hagvangur.is

Síðumúla 5 
108 Reykjavík
Sími 511 1225    
www.intellecta.is

Óskum viðskiptavinum okkar gleðilegra jóla 
og farsæls komandi árs. Þökkum viðskipti 
og samstarf á líðandi ári.

Ráðgjafar Intellecta

LAUGARDAGUR  21. desember 2013 3



Ertu í stuði? 
 

Hófst þú nám í rafiðngrein,  
raf- eða rafvélavirkjun, rafveituvirkjun eða 

rafeindavirkjun en laukst því ekki? 
 
Ertu að starfa við þær greinar  þrátt fyrir að 
hafa ekki lokið sveinsprófi? 
Hefur þú hug á að ljúka því námi sem þú hófst? 
 
Kynningarfundur verður á Stórhöfða 27 
fimmtudaginn 2. janúar 2014 kl. 17:00. 
 
 

“Ertu í stuði?” er verkefni sem ætlað er að finna leiðir 
til að meta þá færni sem þátttakendur hafa aflað sér í 
námi og starfi.  
Markmiðið er að þátttakendur ljúki sveinsprófi. 
 

Nánari upplýsingar er hægt að fá á 
heimasíðu Fræðsluskrifstofu rafiðnaðarins  
             www.rafnam.is - Raunfærnimat 

eða í  síma 580 5252 

SEÐLABANKI ÍSLANDS
auglýsir eftir umsóknum 
um styrk tengdan nafni Jóhannesar Nordal 

Auglýst er eftir umsóknum um styrk tengdan nafni Jóhannesar Nordal 
sem Seðlabanki Íslands veitir. Ákveðið var að veita styrkinn í tilefni 
af 50 ára afmæli Seðlabanka Íslands á árinu 2011. Tilgangur með 
styrkn um er að styðja viðleitni einstaklinga sem miðar að því að varð-
veita menningarverðmæti sem núverandi kynslóð hefur fengið í arf. 
Umsóknir skulu sendar skrifstofu bankastjóra Seðlabanka Íslands 
fyrir 1. febrúar 2014. Fjárhæð styrksins nemur 2.000.000 kr. og verður 
fjárhæðinni úthlutað í apríl eða maí 2014. Eyðublöð fyrir umsóknir 
eru aðgengileg á vef Seðlabanka Íslands og í afgreiðslu Seðlabankans.
Nánari upplýsingar veitir Jón Sigurgeirsson framkvæmdastjóri 
á skrifstofu seðlabankastjóra.

Seðlabanki Íslands · Kalkofnsvegi 1 · 150 Reykjavík · Sími: 569 9600

Innkaupadeild

Útboð 13136 –  
Vátryggingar fyrir Strætó bs
Innkaupadeild Reykjavíkurborgar fyrir hönd Strætó bs.  
óskar eftir tilboðum í  vátryggingar fyrir Strætó bs. 
Útboðið er auglýst á Evrópska efnahagssvæðinu.

Um er að ræða eignatryggingar, ábyrgðartryggingar,  
persónutryggingar, ökutækjatryggingar og farmtryggingar.

Nánari upplýsingar má finna í útboðsgögnum, sem seld  
verða á usb minnislykli á 5.000 kr. frá og með 20. desember 
2013 í þjónustuveri Reykjavíkurborgar,  
Borgartúni 12-14, 105 Reykjavík.

Tilboð verða opnuð hjá innkaupadeild Reykjavíkurborgar, 
Borgartúni 12-14, 105 Reykjavík, 7. febrúar 2014, kl. 10:00  
að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska. 13136

Nánari upplýsingar er að finna á www.reykjavik.is/utbod 

Rafstöð
Viljum kaupa góða rafstöð,  

400/230W 250kwA 

Vinsamlegast sendið upplýsingar 
og verðhugmyndir á Fréttablaðið  

thjonusta@365.is

                                                                            

Nú er tækifærið! 

Einkaflugmannsnám hefst 13.janúar. 
Fyrsta skrefið í átt að atvinnuflugmanni. 
Atvinnuflugmannsnám haustið 2014. 
Innritun á www.flugskoli.is/skraning 

Forstöðumaður Bóka- og 
héraðsskjalasafns Fjallabyggðar

Fjallabyggð auglýsir laust til umsóknar starf forstöðumanns 
Bóka- og héraðsskjalasafns Fjallabyggðar. 

Leitað er  eftir kraftmiklum og áhugasömum einstaklingi 
til að leiða stofnunina. Forstöðumaður sér um flokkun og 
skráningar safngagna, daglegan rekstur, starfsmannamál, 
skipulag og umsýslu. Hann sér jafnframt um upplýsinga- 
miðstöð ferðamála sem staðsett er í bókasafni. Starfs- 
stöðvar bóka- og héraðsskjalasafns eru á Siglufirði og í 
Ólafsfirði. 

Menntunar- og hæfniskröfur: 

• Menntun í bókasafns- og upplýsingafræðum æskileg.

• Reynsla í starfi æskileg. 

• Reynsla og þekking af málefnum sveitarfélaga er kostur.

• Leiðtogahæfileikar og færni í mannlegum samskiptum.

• Frumkvæði, skipulagshæfileikar og metnaður í starfi.

• Góð kunnátta í íslensku auk kunnáttu í öðru tungumáli.

• Góð tölvukunnátta.

• Bílpróf.  

Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi Sambands 
íslenskra sveitarfélaga við viðkomandi stéttarfélag.  

Nánari upplýsingar um starfið gefa,  
Sigríður Halldóra Gunnarsdóttir forstöðumaður  
í síma 464 9128, netfang: sigridur@fjallabyggd.is  
og Ólafur Þór Ólafsson skrifstofu- og fjármálastjóri  
í síma 464-9100, netfang:  olafur@fjallabyggd.is 

Umsóknum með upplýsingum um menntun og starfsferil  
skal skilað rafrænt á netfangið olafur@fjallabyggd.is   
Umsóknarfrestur er til og með 10. janúar 2014.

Sveitarfélagið Fjallabyggð varð til við sameiningu Ólafsfjarðarbæjar og 
Siglufjarðarkaupstaðar árið 2006. Fjallabyggð er nyrst á Tröllaskaga. 
Í sveitarfélaginu, sem telur rúmlega 2.000 í búa, eru tveir þéttbýliskjarnar, 
bæirnir Ólafsfjörður og Siglufjörður. Báðir bæir byggja afkomu sína að 
mestu á sjávarútvegi, vinnslu fiskafurða og ýmiskonar þjónustu við þessar 
greinar iðnaðar, svo sem vélsmíði og netagerð. Í seinni tíð hefur fjölbreytnin 
í atvinnulífinu aukist og mikill vaxtarbroddur er í ferðaiðnaði og ýmiskonar 
fjarvinnslu fyrir  fyrirtæki og stofnanir á höfuðborgarsvæðinu. 
Mikil náttúrufegurð er í Fjallabyggð og margar góðar gönguleiðir liggja um 
sveitarfélagið. Í Fjallabyggð eru tveir leikskólar, grunnskóli, framhaldsskóli og 
tónskóli. Góð aðstaða er til íþróttaiðkunar. Í Fjallabyggð eru landsþekkt söfn 
og menningarlífið blómstrar.  Fjallabyggð er fjölskylduvænt sveitarfélag.

Skuldabréf Foss Fasteignafélags slhf.
Birting viðauka við lýsingu Foss Fasteignafélags slhf.
Útgefandi: Foss Fasteignafélag slhf., kennitala 
580613-1360, Borgartúni 25, 105 Reykjavík.

Foss Fasteignafélag slhf. hefur birt viðauka, dags.   
20. desember 2013, við lýsingu félagsins, dagsett   
17. desember 2013 (hér eftir nefndur „Viðaukinn“). 
Viðaukinn er birtur í tengslum við umsókn um töku 
skuldabréfa útgefnum af Fossi Fasteignafélagi slhf., 
með auðkennið FOSS 13 1, til viðskipta á Aðalmarkaði 
NASDAQ OMX Iceland hf.

Viðaukinn er gefinn út á íslensku. Útprentuð eintök af 
Viðaukanum má nálgast á skrifstofu útgefanda að 
Borgartúni 25, 105 Reykjavík í 12 mánuði frá birtingu 
hans. Rafræn eintök má nálgast á vefsíðu félagsins, 
www.fossfasteignafelag.is.

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

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

Skilmálar skuldabréfanna
Skuldabréfin eru verðtryggð með vísitölu neysluverðs til 
verðtryggingar í nóvember 2013, eða 415,2 stig (útgefin 
í september 2013), og bera fasta 3,85% árlega vexti. 
Skuldabréfin eru jafngreiðslubréf til 20 ára með 35 ára 
greiðsluferil. Gjalddagar vaxta og höfuðstóls eru fjórir á 
ári, fyrsti dagur þriðja hvers mánaðar m.v. maí, ágúst, 
nóvember, febrúar, í fyrsta sinn 1. febrúar 2014. Beri 
gjalddaga upp á dag sem ekki er bankadagur (dagur sem 
bankar eru almennt opnir í Reykjavík) skal gjalddagi vera 
næsti bankadagur þar á eftir. Útgáfudagur skuldabréfa- 
flokksins var 30. október 2013.

Auðkenni skuldabréfaflokksins
Auðkenni skuldabréfaflokksins í viðskiptakerfi NASDAQ 
OMX Iceland hf. er FOSS 13 1, ISIN númer bréfanna er 
IS0000024081. Skuldabréfin eru gefin út rafrænt hjá 
Verðbréfaskráningu Íslands hf. í 10.000.000 kr. einingum.  

Reykjavík, 21. desember 2013
Stjórn Foss Fasteignafélags slhf. 

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

ÞJÁLFARI ÓSKAST !!

Óskum eftir þjálfara til að kenna á námskeiðum seinni- 
partinn. Æskilegt er að viðkomandi hafi reynslu af þjálfun  
og geti hafið störf sem fyrst.

Menntunarkröfur:  
Íþróttafræðingur, íþróttakennari eða sjúkraþjálfari.

Umsóknir sendist á oskar@heilsuborg.is  
fyrir 29. desember n.k.

Ábendingahnappinn má finna á 
www.barnaheill.is

Save the Children á ÍslandiSavea the Childrelld n á á Íslaslandindii





FALLEGT SKART Í PAKKANN HENNAR FRÁ 
FASHIONOLOGY

Hringar frá 3.900kr. 
Hálsmen frá 4.900kr. 

Eyrnalokkar frá 3.900kr. 

-SJÓN ER SÖGU RÍKARI-

    www.gk.is                                    GK REYKJAVÍK                                       GK@GK.is  



NÝJAR SENDINGAR FRÁ

FASHIONOLOGY             WON HUNDRED
MCQ BY ALEXANDER MCQUEEN

ERUM FLUTT Í BANKASTRÆTI 11

FILIPPA K - WOOD WOOD - WON HUNDRED
FASHIONOLOGY - MCQ BY ALEXANDER MCQUEEN

SÍMI 565-2820                                           GK REYKJAVÍK                               BANKASTRÆTI 11       
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BÍLAR &
FARARTÆKI

STAÐGREIÐSLUTILBOÐ 
990ÞÚS !

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

bifreidar.is
Réttarháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 577 4777
Óskum eftir vinnuvélum og 

bifreiðum á skrá.
http://www.bifreidar.is

7 MANNA MEÐ LEÐRI
 TOYOTA LANDCRUISER 150 GX 
árg. 2012 ek. 33 þkm. Sjálfskiptur, 7 
manna, Leður ofl. tilboðsverð 8990 
þús Rnr 147007 gsm 893-9500

NÝR BÍLL DIESEL
 AUDI A6 2.O TDi ÁRG. 2013 ek. 
700km, sjálfskiptur, leður ofl ofl. einn 
með öllu, hlaðinn búnaði, tilboðsverð 
8990 þús Rnr 106751 gsm 893-9500

ÚTSALA 4WD DIESEL
 KIA SORENTO EX 4WD 2.2 TD árg. 
2013 ek. 26 þkm, Sjálfskiptur, 4WD 
diesel tilboðsverð nú 5990 þús Rnr 
146988 gsm 893-9500

ÚTSALA FJÖLSKYLDUBÍLL
SKODA OKTAVIA árg. 2005 ek. 
189 Þkmþ 5 gíra, krókur ofl. mikið 
endurnýjaður bíll í mjög góðu standi, 
tilboðsverð nú 699 þús, 100% lán í 
boði Rnr. 147168 gsm 893-9500

Bílaplan.is
Við Breiðhöfða, 110 Reykjavík

Sími: 552 6000
www.bilaplan.is

Vinnuvéla- Lyftara- og 
Bifreiðaflutningar á verði fyrir þig.

Vaka
Skútuvogi 8, 104 Reykjavík

Sími: 567 6700
24 tíma þjónusta

http://www.vakahf.is

ÚTSALA FRÁBÆRT 
VERÐ 4990 ÞÚS

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

ÚTSALA SPARIBAUKUR
HYUNDAI i10 árg. 2011 ek. 53 Þkm, 
5 gíra, tilboðsverð nú 990 þús, 100% 
vísalán í boði, Rnr 106659 gsm 893-
9500

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

Bílaplan.is
Við Breiðhöfða, 110 Reykjavík

Sími: 552 6000
www.bilaplan.is

ÞARFTU AÐ KAUPA 
EÐA SELJA BÍL?

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

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610

www.bilauppbod.is

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

Bíll.is
Sími: 577 3777

www.bill.is

VANTAR ALLAR GERÐIR BÍLA Á SKRÁ 
OG Á STAÐINN!!, Komdu til okkar, 
sendu okkur mail á 100bilar@100bilar.
is eða hringdu í síma 5179999, 
Skráðu bílinn frítt hjá okkur. Kíktu á 
www.100bilar.is

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardögum 11-15.
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

FORD FOCUS ÁRG. 2008
Vel með farinn fjölskyldubíll. Diesel, 
4.4 l/100km. Dráttarbeisli, litaðar 
rúður, upphituð framrúða, hiti í 
sætum. V. 1.650þ. Uppl. í s. 771 2345.

Suzuki Liana 4*4, árg. ‚06. Ekinn 95þ. 
Ásett verð 1170þ. Tilboð 940þús. S. 
8572349.

Renault Master beinsk. (stutt lágþekja) 
árgerð 2005 ekinn 117.000 km Ný 
tímakeðja, nýir bremsudiskar að aftan. 
Sumar og vetrardekk. Verð: 1.390.000 
uppl í síma 696-1111

KAUPUM BÍLA...sendu okkur 
upplýsingar um bílinn í gegnum 
seldur.is og við sendum þér 
staðgreiðslutilboð!!

Patrol 4/2005 til sölu. Einn með öllu. 
35‘‘ breyttur á góðum dekkjum. EK. 
151þ. Sjálfsskiptur, leðurklæddur. Lítur 
mjög vel út. Fallegur utan sem innan. 
Verð 2.690.000. S:864 4611

 250-499 þús.

ÚTSALA 390 ÞÚS
NISSAN TERRANO II 2,4 árg‘00 
ek aðeins 145 þús, beinskiptur, ný 
skoðaður, 7 manna, ryðlaus ásett verð 
620 þús tilboð 390 þús möguleiki á 
100% vis/euro s. 841 8955

7 MANNA 4X4 - 
ÚTSALA 290 ÞÚS

Chrysler town & country 4wd árg‘00 
ek.198 þús km.sS, leðurklæddur 7 
manna, cruize control ofl. er á nýjum 
heilsársdekkjum og ný skoðaður 
ódýrasti bíll á bílasölum er 790 þús, 
þessi fæst á aðeins 290 þús ef hann 
fer fljótt! 100%visa/euro er í góðu 
standi! s 841 8955

 500-999 þús.

TILBOÐ 550 ÞÚS 
100% VISALÁN

DODGE STRATUS 2,4 árg. 2003 ek.81 
þús. m. sjálfskiptur, skoðaður 14 ný 
vetrardekk,fallegur og góður bíll, 
ásett verð 850 þús TILBOÐ 550 ÞÚS. 
möguleiki á 100% visa/euro s.841 
8955.

 Bílar óskast

BÍLL ÓSKAST Á 25-250ÞÚS.
Má þarfnast lagfæringa.

Hringdu S. 615 1815 
eða sendu sms.

 Jeppar

TILBOÐ, LÍTIÐ ÚT !
Til sölu MITSUBISHI OUTLANDER 
COMFORT Nýskráður 4.5.2005, 
Nýskoðaður 2014, 4x4 beinskiptur 
ekinn 173 þús Verð 990 þús áhvílandi 
760 þús, skoða skipti. Uppl. í s. 693 
0053

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

Alhliða flutninga og sendibílaþjónusta. 
Ódýr fyrirtækja og bússlóðaflutningar. 
www.cargobilar.com & s. 772 1450.

 Húsbílar

 Mótorhjól

 Vinnuvélar

Til sölu Case 695, 2004 árg. ekinn 
2200 tíma. Nánari upplýsingar í síma 
6608910.

ÞJÓNUSTA

 Snjómokstur

GARÐAÞJÓNUSTA 
SUÐURLANDS

Snjómokstur, salt og sandur f. 
einstaklinga. Afsláttur veittur f. 
eldriborgara. S. 779 0900.

 Pípulagnir

VANTAR ÞIG PÍPARA ?
Getum bætt við okkur verkefnum, 
viðgerðir, viðhald og nýlagnir. Vönduð 
vinnubrögð. Tilboð/tímavinna. Uppl. í 
s. 869 4808 Heimslagnir ehf.

 Hreingerningar

A-Ö ÞRIF&HREINLÆTI 
S. 662 0662

Hreingerningar, Flutningsþrif, 
Gólfbónun, Teppahreinsun og 
Húsgagnahreinsun.

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

 Bókhald

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

 Málarar

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

 Búslóðaflutningar

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

 Húsaviðhald

K.R.S. ELDON MÚRVERKTAKAR.
Viðgerðir, flotun og flísal. Vönduð 
vinna Tilb./tímav. S. 896-5778.

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

 Nudd

Viltu láta jólastressið líða úr þér, þá 
er úrvals nudd málið. Nuddstofan PT 
sími. 669 0802.

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

 Spádómar

SPÁSÍMINN 908 5666
Stjörnuspá. Tarot. Ársspá. 
Draumráðningar, ást og peningar. 
Andleg hjálp. Trúnaður.

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. 
S. 663 0746.

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

AH-RAF

Dyrasímakerfi, töfluskipti og öll 
almenn raflagnavinna. Tilboð/
tímavinna arnar@ahraf.is Arnar s: 
897-9845.

 Trésmíði

INNRETTINGAR.IS
Sérsmíðum innréttingar eftir þínum 
þörfum. Sérsmíði ehf s. 587 0777.

 Önnur þjónusta

Ódýr blekhylki í flesta prentara, ný 
verslun í Hagkaup Smáralind, einnig á 
Fjarðargötu 11 Hf og í síma 517-0150.

KEYPT 
& SELT

 Til sölu

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

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

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

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

Aðventuljósakrossar á leiði til sölu, 
rafhlöðukrossar og 12v-24v-32v. 
Áratuga reynsla og gott verð. Endist 
ár eftir ár. Sendum í póstkröfu. Uppl. í 
síma 8983206. www.orb.123.is

FRÁBÆRT ÚRVAL JÓLAKJÓL
 Kjóll 10.990 Rauður pallíettukjóll 
8990 til í 5 litum Mikið úrval af 
leggings S-XXXL Opið í dag 10-20 og 
sunnudag 13-18 Súpersól Hólmaseli 
2 109 Reykjavík 587-0077 567-2077 
Erum á facebook

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

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

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

ÓDÝR HEIMILSTÆKI
Þvottavélar, þurrkarar, ísskápar og fl. 
Ábyrgð fylgir. Sala og viðgerðir. S. 845 
5976.

FALLEG KVÖLD- OG 
MORGUNLJÓS

Mikið úrval af fallegum 
saltkristalslömpum. Ditto, Smiðjuvegi 
4 (græn gata), 200 Kópavogi. Opið 
mán-fös: kl 12-18. Lau & sun kl 11-17 
og Þorl.messa: kl 12-21. Sími 517-
8060. www.ditto.is

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

skemmtanir

Save the Children á Íslandi

FYRIR 
AÐSTOÐ 
INNANLANDS

gjofsemgefur.is

9O7 2OO2
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 Til sölu

 Óskast keypt

KAUPUM GULL - 
JÓN & ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

Jón og Óskar - jonogoskar.is 
s. 552-4910.

STAÐGREIÐUM GULL, 
DEMANTA OG ÚR.

Hringar, hálsmen, armbönd, 
Rolex, Cartier, Patek Philippe o.fl. 
Hringdu núna og fáðu tilboð þér 

að kostnaðarlausu! 
www.kaupumgull.is

Opið alla daga 11-18, 
Kringlan - 3. hæð 

( Hagkaupsmegin )
Upplýsingar í síma 661 7000.

KAUPI GULL !
Ég, Magnús Steinþórsson 

gullsmíðameistari, kaupi gull, gull 
peninga og gull skartgripi. Kaupi 

allt gull, nýlegt, gamalt og illa 
farið. Leitið til fagmanns og fáið 

góð ráð.
Uppl. á demantar.is í s. 699 8000 

eða í Pósthússtræti 13 
( við Austurvöll ), 
Verið velkomin

 Hljóðfæri

Úrval af harmonikum fylgihlutum og 
harmonikudiskum. Diskurinn Rætur 
kominn í Verslanir. EG-tónar S. 824 
7610 & 660 1648.

Lítið notað og vel með farið píanó til 
sölu. Uppl. í s. 899 3133.

 Sjónvarp

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

HEILSA

 Heilsuvörur

Árangur næst með Herbalife. Frítt 
lífstílsmat. Hringdu núna S. 896 4662 
Edda Borg & www.lifsstill.is

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

 Nudd

JÓLAGJÖF NUDDARANS
Jólagjöf Nuddarans. Vandaðir og 
ódýrir ferðanuddbekkir til sölu. S:891 
6447 Óli.

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Flug

EINKAFLUGMANNSNÁM 
HEFST 13.JANÚAR

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

 Ökukennsla

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

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

HEIMILIÐ

 Dýrahald

TILBOÐSDAGAR Í 
DÝRALANDI

Tilboð á svörtum grindarbúrum 
 Stærð 61 cm verð 5.990,- 
 Stærð 76 cm verð 7.990,- 
 Stærð 91 cm verð 9.990,- 
 Stærð 107 cm verð 10.990,- 
 Stærð 122 cm verð 13.590,- 
Dýraland Mjódd s.587-0711 
Dýraland Kringlan 7 s.588-0711 
Dýraland Spöngin 23 s.587-0744

Þjónustuauglýsingar   Sími 512 5407

Alla fimmtudaga og laugardaga    arnarut@365.is  sigrunh@365.is

Tökum að okkur snjómokstur á  
höfuðborgarsvæðinu allan sólarhringinn. 

✆ 820 0070 577 5177

EHF

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

Erum á Facebook 

Glæsilegu vörurnar  
frá Vanity Fair

ÍLAÞJÓNUSTA     JARKA ehf
alhliða bílaviðgerðir
Tímapantanir s: 445 4540/697 4540

bilathjonustabjarka@gmail.com
http//www.facebook.com/bilathjonustabjarka

viðarhöfði 2   110 reykjavík   sími 445 4540 / 697 4540

Sköt

skötuhlaðborð

Ábendingahnappinn má 

finna á www.barnaheill.is
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Hugo Boss söluaðilar: 

Reykjavík: 
Gilbert úrsmiður    Laugavegi 62  s: 551-4100 
Gullúrið–úra og skartgripaverslunv    Mjódd   s: 587-4100 
Úra- og skartgripaverslun Heide        Glæsibæ    s: 581-3665 
Meba     Kringlunni  s: 553-1199
Meba - Rhodium   Smáralind  s: 555-7711

Hafnarfjörður 
Úr & Gull   Firði-Miðbæ Hafnarfjarðar s: 565-4666

Keflavík: 
Georg V. Hannah, úrsmiður Hafnargötu 49  s: 421-5757
Selfoss:
Karl R. Guðmundsson, úrsmiður  Austurvegi 11   s: 482-1433
Akureyri:
Halldór Ólafsson úrsmiður Glerártorgi  s: 462-2509
Akranes:
Guðmundur B. Hannah, úrsmiður  Suðurgötu 65   s: 431-1458
Egilsstaðir:
Klassík                                       Selási 1                 s:471-1886 
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AÐ VELJA RÉTTU GJÖFINA FYRIR BÖRNIN
Þó flest börn vilji ólm fá allt sem þau sjá í auglýsingum og bæklingum frá leik-
fangaverslunum þarf oft að hafa vit fyrir þeim. Vinsælasta dótið endist oft illa, 
skemmist fljótt eða börnin fá leiða á því. Þess vegna er gott að leggja höfuðið í 
bleyti og velja vel jólagjöf barnsins. Þá er gott að hafa nokkur atriði í huga:
● Taktu þér tíma til að finna út hvað börnunum finnst skemmtilegt að gera. Taktu tillit 

til persónuleika, áhugamála og hugðarefna og reyndu að finna gjöf sem höfðar til 
þessara þátta. Ef þú veist lítið um barnið er gott að spyrja foreldrana eða aðra sem 
eru þeim náin.

● Gagnstætt því sem margir halda þá þarf gjöfin hvorki að vera dýr né stór. Settu þér 
hámark og finndu gjöfina út frá því.

● Vertu hugmyndaríkur, ekki ganga inn í verslun og kaupa það fyrsta sem þú sérð.
● Gefðu gjöf sem höfðar til persónunnar og sem mun endast út lífið – ekki bara dót 

sem dettur í sundur eftir fyrstu notkun.
● Gefðu aðeins gjafir sem eru öruggar og henta þeim aldri sem barnið er á.

GAMLAR
OG GÓÐAR
Gamlar sígildar jólamyndir 
eru margar skemmtilegar. 

Þar má nefna í fyrsta sæti 
bíómyndina White Christmas 
frá árinu 1954 með Bing Crosby, 
Danny Kaye, Vera Ellen og Rose-
mary Clooney, frænku George 
Clooney. Samnefnt lag þykir 
mörgum vera aðal jólalagið.

Önnur jólamynd, Holiday Inn, 
frá árinu 1942 með Bing Crosby 
og Fred Astaire er í öðru sæti en 
þar kemur lagið White Christ-
mas einnig við sögu.

Christmas 
in Conn-
ecticut 
frá árinu 
1942 er 
sömuleiðis 
mjög fræg 
og lendir í 
þriðja sæti. 
Í fjórða 
sæti er 

Miracle on 34th Street frá árinu 
1947. Barnið í myndinni er leikið 
af hinni frægu leikkonu Natalie 
Wood, sem drukknaði árið 1981.

It‘s A Wonderful Life frá árinu 
1946 er uppáhaldsjólamynd 
margra. Donna Reed og Jimmy 
Stewart leika aðalhlutverk. 

The Fighting Sullivans frá 
árinu 1944 er númer sex á lista 
yfir klassískar jólamyndir en 
á eftir henni kemur Babes in 
Toyland frá árinu 1934 með 
þeim Steina og Olla.

A Christmas Carol frá árinu 
1950, Dickens-jólamynd er 
númer átta á listanum

A Penny 
Serenade 
frá árinu 
1941 
er fræg 
jólamynd 
með Cary 
Grant 
og Irene 
Dunne, 
sorgleg 
mynd sem endar vel. 

I´ll Be Seeing You frá árinu 
1945 með Ginger Rogers, 
Joseph Cotten og Shirley 
Temple er í tíunda sæti. Það 
var Washington Post sem tók 
listann saman. 

Kvikmyndin White Christmas var fyrst 
sýnd árið 1954.

Fiskarnir hafa enga fætur
Jón Kalman Stefánsson 

1983
Eiríkur Guðmundsson

Hlustað
Jón Óttar Ólafsson 

Léttur í lund
Guðni Ágústsson

Andköf
Ragnar Jónasson 

Njóttu jólabókanna,
hvar og hvenær sem er!
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TILBOÐSDAGAR Í 
DÝRALANDI

Tilboð á fiskabúrum með ljósi, hitara 
og hreinsidælu 
 Stærð 40 cm verð 9.990,- án hitara 
 Stærð 60 cm verð 12.990,- 
 Stærð 80 cm verð 19.995,- 
Dýraland Mjódd s.587-0711 
Dýraland Kringlan 7 s.588-0711 
Dýraland Spöngin 23 s.587-0744

TILBOÐSDAGAR Í 
DÝRALANDI

30-50% afsláttur af öllum kattaklórum. 
Dýraland Mjódd s.587-0711 
Dýraland Kringlan 7 s.588-0711 
Dýraland Spöngin 23 s.587-074.

LANGAR ÞIG Í HUND?
Hundaræktarfélag Íslands er 
aðili að FCI, alþjóðasamtökum 
hundaræktarfélaga, sem tryggir 
rekjanleika ættbóka, beitir sér 
fyrir hreinræktun og kynbótum 
hundategunda. HRFÍ stuðlar 
að góðum samskiptum á milli 
hundeigenda, yfirvalda og almennings. 
Leitaðu upplýsinga á vefsíðu félagsins, 
www.hrfi.is

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

WWW.LEIGUHERBERGI.IS
Funahöfða 17a-19, Reykjavík 

Smiðjuvegi 68-72 Kópavogi 

VERÐ FRÁ 45.000 á mán. Rent 
a room price from 45.000 kr per 

month
gsm 824 4535

leiga@leiguherbergi.is

HÚSNÆÐI TIL LEIGU 
FRÁ JAN 2014

Um er að ræða 60m2 kjallaraíbúð 
í einbýlishúsi við Sogaveg, þar sem 
hluti (ca. 1/3) nýtist sameiginlega með 
efri hæð (2/3 er prívat). Sérinngangur 
fylgir húsnæðinu, fallegur garður 
og strætó stoppar beint fyrir utan. 
Eingöngu reglusamir einstaklingar 
koma til greina. Reykingar eru ekki 
leyfðar. Vinsamlegast hafið samband í 
síma: 860 1404.

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

Til leigu 3 herb. íbúð á Laugarnesvegi, 
80 fm, leiga 175 þús á mán og 3 
mánaða bankaábyrgð. Uppls í s. 
6962334 eða ispostur@yahoo.com

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

STÚDÍÓ Á LAUGAVEGI
Góð 25fm stúdíó á laugaveginum. 
Leiga 85 þús,pr.mán. Laus 1. jan. Uppl. 
í s. 824 6692

2ja herb. 64fm íbúð til leigu í 
Álftamýri. Verð 145þús per/mán. 
Áhugasamir sendið á olex@simnet.is

 Fasteignir

HÚS MEÐ VIRÐISAUKA
Gott hús til flutnings sem býður 
uppá mikla möguleika. Húsið hentar 
vel sem gistihús fyrir ferðaþjónustu, 
vinnubúðir fyrir verktaka eða sem 
veiðihús. Verðhugmynd 16.500.000 kr 
+ vsk Mögulegt að taka dráttarvél og 
heyvinnutæki uppí hluta kaupverðs. 
Uppl. í síma 8977781

 Atvinnuhúsnæði

Til leigu í Steinhellu Hafnafirði (2 
einingar) Húsnæðið er efri hæð 
sem er rúmir 50 fermetrar með 
góðum eldhúskrók og baðherbergi og 
parketlögðum gólfum, neðrihæð sem 
er 50 m2 iðnðarbil. Húsnæðið er nýtt 
og í mjög góðu ástandi, leiguverð 135 
til 150 þkr. Uppl. í GSM 842 6500

 Geymsluhúsnæði

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

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

ATVINNA

 Atvinna í boði

VERSLUNIN KVOSIN
leitar að framtíðarstarfsfólki á fastar 
vaktir. Viðkomandi þarf að hafa ríka 
þjónustulund, dugleg(ur) til verka, 18 
ára eða eldri og með góða íslensku 
og ensku kunnáttu. Vinsamlegast 
sendið ferilskrá og upplýsingar um 
meðmælendur á telma@kvosin.is fyrir 
1. janúar.

Rafstöð
Viljum kaupa góða rafstöð,  

400/230W 250kwA 

Vinsamlegast sendið upplýsingar 
og verðhugmyndir á Fréttablaðið  

thjonusta@365.is

Sigurður
Gunnlaugsson 
Löggiltur 
fasteignasali

Fasteignasalan Torg – Garðatorgi 5 – 210 Garðabæ 
Sími: 520 9595 – Fax: 520 9599 – www.fasttorg.is

LAUFÁSVEGUR 19 - 101 RVÍK 
OPIÐ HÚS LAUGARDAGINN 21. DESEMBER KL. 13:00-13:30

Einstök staðsetningin við Tjörnina og
miðbæinn.  Mikil lofthæð og stórir fallegir
gluggar einkenna eignina.  Tvær stofur
með tvöfaldri hurð á milli.  Eldhúsið er með
vönduðum innréttingum klæddum uppí loft.
Nýbúið er að endurnýja allt baðherbergið. 
Svefnherbergið er með fataherbergi/þvotta-
húsi innan sem hægt er að loka af með
rennihurð. Vönduð gólfefni. 
28fm verönd. Eignin hefur
verið mikið endurnýuð og
fengið gott viðhald.

Verð 39.9m

OPIÐ HÚS 
LAUGARD. 
21. DES KL. 
13:00-13:30. 

91,5 fm.
2 stofur
1-2 svefnherbergi

Uppl: Edda Lfs. 
S:  6-600-700

fasteignir

Davíð Ólafsson  Löggiltur fasteignasali  Sími 897 1533   david@remax.is

Er með trausta kaupendur að 
3ja herbergja íbúð við Skúlagötu 20

Skúlagata 20

til sölu

fasteignir

* Starfsemi Landmark byggir á öflugum mannauði sem veitir afburðaþjónustu! Okkur er sönn ánægja að sjá um þín fasteignaviðskipti – þú hringir við seljum!

100% þjónusta = árangur*Landmark leiðir þig heim!

Sími 512 4900 
landmark.is

 Benedikt
Ólafsson
sölufulltrúi

Sími 661 7788

Magnús  
Einarsson

Löggiltur  
fasteignasali

Sími 897 8266

Sigurður  
Samúelsson

Löggiltur 
 fasteignasali
Sími 896 2312

Sveinn  
Eyland
Löggiltur  

fasteignasali
Sími 690 0820

Íris Hall 
Löggiltur  

fasteignasali

Þórarinn  
Thorarensen

Sölustjóri
Sími 770 0309

Kristberg  
Snjólfsson
Sölufulltrúi

Sími 892 1931

Eggert  
Maríuson
Sölufulltrúi

Sími 690 1472

Haraldur  
Ómarsson
sölufulltrúi

sími 845 8286

Sigurður Fannar 
Guðmundsson

Sölufulltrúi
Sími 897 5930

Ingólfur Gissurarson lgf.
Valhöll fasteignasala • Síðumúla 27 • Sími:588-4477.

Tómasarhagi - Falleg 3ja herb.

Nýkomin í einkasölu mjög falleg og vel skipulögð 84 fm lítið niður-
grafin íbúð í fallegu þríbýlishúsi á besta stað í vesturbænum. Tvö vel 
rúmgóð herb. Endurnýjaðar skólplagnir og þak. Gott gler og gluggar. 
Nýstandsett baðherb. Nýlegt parket. Björt og falleg eign, staðsett rétt 
við Ægissíðuna. Verð 28.9 millj. Getur jafnvel losnað í janúar. 

Uppl. veitir Bárður H.  
Tryggvason í 896-5221,  
ekki hika við að hringja um 
helgina, er ávallt við símann.

Ótrúlegt 
úrval íbúða til sölu 

eða leigu!

STÆRSTI 
HÚSNÆÐISVEFUR 
LANDSINS
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1. Ég, Erla Þórdís Jónsdóttir, fædd 
mitt á milli heimsstyrjalda, 

gramsa í gömlum bréfum og dag-
bókum, skjölum og greinum um fólkið 
mitt, mest föðurættina því að járn-
skápurinn hans Alexanders afa geymir 
bréf hennar og foreldra minna. 
Dreg tjaldið frá. Það er dumbrautt og í 
rifunni glittir í bláar víddir. 
Það er seint í janúar 1881 og stundin 
leggst af fullum þunga á strönd feðra 
minna.

2. Stíf sunnan- og suðaustanátt 
með úrkomu um allt land

Rigningin dembdist niður á rauða 
ryðgaða Toyotu sem var lagt fyrir 
framan lítinn veislusal í Kópavogi. 
Annað afturljósið var brotið og það 
var risastór beygla í hlið bílsins. 
Gunnar sat í framsætinu. Hann var 
með augun lokuð, höfuðið hvíldi á 
hauspúðanum og hann var rennandi 
sveittur. Klukkan var rúmlega 12 á 
hádegi og hann var blindfullur. Nei, 

meira en blindfullur. Gunnar var líka 
útúrdópaður. 

3. Ég á reyndar afmæli í dag, karl 
minn, er orðinn sautján ára 

gamalmenni. Í tilefni dagsins keypti 
ég tvær rauðar pylsur með brauði og 
sinnepi á Ráðhústorginu og borðaði 
þær með sultardropa á nefinu við 
Holberg-pylsuvagn. Sumarhýran mín 
af sjónum er að klárast svo pylsurnar 
urðu að duga sem veislumatur. 
Undanfarnar nætur hef ég sofið á 
Hjálpræðishernum. Tuttugu karlar í 
einum sal í járnrúmum frá danska 
hernum. Það er í góðu lagi þar til 
hrotukórinn hefur söng um tíuleytið. 
Þá er hávaðinn svo mikill að tenn-
urnar glamra í munninum á mér. En 
ég lifi það örugglega af.

4. Ég er kominn hingað með 
segulbandstækið mitt, það 

er gamalt, fylgdi mér út í lífið. Ég 
ætla að taka upp nið hafsins, eins og 
hann var, eins og hann er, öldurótið, 
þögn fjallanna, hljóðið sem heyrist 
þegar blóm springa út á gömlu leiði. 
Því fylgir mikill sársauki, en líka 
fegurð. Bráðum set ég tækið út í 
gluggann og ýti á rec. Ég hef verið 
hér áður, ég var hér lengi. Nú er ég 
kominn aftur, býst við að fyrir því 
séu nokkrar ástæður, að minnsta 
kosti ein þeirra nokkuð stór, á hvaða 
mælikvarða sem er, mér leiðist fátt 
meira en að ferðast, vil vera kyrr, 
eins og engill sem er hættur að 
svara útköllum, róa þá sem eru að 
reyna að sofna, svo eitthvað hlýtur 
að hafa rekið mig af stað.

5. Mánudagur. 4, janúar
105 Reykjavík

Rannsóknardeild lögreglunnar í 
Reykjavík er með aðsetur á þriðju 
hæð á lögreglustöðinni við Hverfis-
götu, í vesturenda byggingarinnar, 
norðan megin við ganginn sem nær 
eftir henni endilangri.
Tröllvaxinn fulltrúi stígur út úr 
lyftunni, beygir til vinstri og gengur 

eftir gluggalausum ganginum. Hann 
er yfir tveir metrar á hæð, breiður, 
brúnaþungur, stórbeinóttur og 
vöðvastæltur. Andlitið er veðurbarið 
og rúnum rist, axlasítt hárið ryðrautt 
og úfið.
Augun eru sægræn, síkvik og djúp.

6. Kæri kisi minn.
 Verði mér, [nöfn höfundar 

og foreldra hans fjarlægð] að lokum 
kennd þessi skáldævisaga sem skrifuð 
verður hérna í Kaffihúsinu í Norður-
firði í Árneshreppi á Ströndum − ég 
held að hún hljóti að koma til með að 
flokkast með ævisögulegum bókum 
þótt ég sé reyndar ekki alveg viss 
um það − mun ég hugga mig við að 
annað eins hafi nú gerst í sögu bóka á 
Íslandi og að ein meðallöng bréfabók 
um konu með gula tösku sé kennd 
við manneskju sem hvað minnst á í 
henni.
En þótt ég muni alltaf bera höfuðið 
hátt gagnvart efni þessarar bókar 
og þú munir aldrei sjá á mér að mér 
mislíki stórlega eitt eða annað, þá 
vil ég samt að þú vitir, vinur minn, 
að það þýðir ekki að ég sé bæði sátt 
við söguna og samþykk öllum þeim 
staðhæfingum sem í henni munu 
standa; bara svo því sé haldið til haga 
strax hérna í þessum fyrsta og eina 
hluta sem ég hef fengið til umráða til 
að koma hugrenningum mínum og 
beinum skilaboðum til þín á framfæri.

7. Nóttina áður en hann dó svaf 
hann lítið.

Eða svaf hann ekkert? Var ekki 
draumurinn til marks um að hann 
hefði sofið? Eða var þetta ekki 
draumur?
Þegar hann vaknaði var beygurinn 
enn raunverulegur. Ef hann vaknaði. 
Ef hann hafði sofið.
Líkið var óþekkjanlegt. Að minnsta 
kosti gat hann ekki borið kennsl 
á það í fyrstu. Eftir því sem hann 
virti það betur fyrir sér varð það 
kunnuglegra.
Hafið sótti að honum þar sem hann 

stóð í flæðarmálinu. Fæturnir voru 
orðnir blautir og kaldir.

8. Ferðin er eins og óljós endur-
tekning, allt er eins og það hafi 

gerst áður. Helgi man aðeins slitur úr 
draumnum en eftir því sem líður á 
flugið rifjast þetta upp. Svo sem ekkert 
merkilegt eða dulrænt við það, bara 
augljós atriði sem ímyndunaraflið sló 
fram í nótt: erting í maganum þegar 
þyrlan tekur á loft, doði í iljunum, það 
gerir titringurinn í stálskrokknum og 
óþægileg tilfinning um að hann hafi 
gleymt einhverju mikilvægu heima. 
Sumt passar hins vegar ekki, til dæmis 
eru ferðafélagarnir allt öðruvísi en í 
draumnum þótt honum sé fyrirmunað 
að rifja upp hvernig þeir litu út í nótt.

9. Októberkvöldið er stillt og svalt. 
Úr fjarska berast skellir í mótor-

hjóli. Drengurinn hallar undir flatt til 
þess að átta sig betur á hljóðinu. Hann 
heldur höfðinu kyrru, reiknar út fjar-
lægðina, hlustar eftir því hvort hjólið 
nálgast eða fjarlægist, hvort það sé á 
jafnsléttu, í þúfunum eða mýrinni, eða 
því sé ekið upp grýtta hlíðina bæjar-
megin.
Lágvær stuna berst frá manninum 
sem stendur yfir krjúpandi drengnum. 
Með bakið að klettaveggnum er mað-
urinn líkt og vaxinn saman við skugga 
sinn, gróinn fastur við bergið.

10. Jafnvel sólskinið gat ekki 
stöðvað það, og alls ekki fal-

leg orð á borð við regnboga og ást, þau 
voru vitagagnslaus, óhætt að henda 
þeim–  þetta hófst allt með dauða.
Við eigum svo margt; Guð, bænir, 
tónlist, tækni, vísindi, á hverjum 
degi nýjar uppgötvanir, fullkomnari 
farsímar, öflugri stjörnusjónaukar, 
en síðan deyr einhver og þú átt ekki 
neitt lengur, fálmar eftir Guði, grípur 
um vonbrigði, grípur um kaffibolla 
hans, hárburstann með hári hennar 
í, geymir það eins og huggun, eins 
og töfra, eins og tár, eins og það sem 
kemur aldrei aftur.

Hver er höfundurinn?
Fjölmargar skáldsögur koma út þessi jólin. Fréttablaðið tók saman upphöf tíu þeirra svo lesendur geti spreytt sig á fimi 
sinni við það að þekkja stílbragð íslenskra rithöfunda.

1. Þórunn Erlu og Valdimarsdóttir: Stúlka með maga 2. Óttar Norðfjörð: Blóð hraustra manna 3. Ólafur Haukur Símon-
arson: Skýjaglópur skrifar bréf 4. Eiríkur Guðmundsson: 1983 5. Stefán Máni: Grimmd 6. Vigdís Grímsdóttir: Dísusaga 
7. Árni Þórarinsson: Glæpurinn Ástarsaga 8. Yrsa Sigurðardóttir: Lygi 9. Sjón: Mánasteinn 10. Jón Kalman Stefánsson: 
Fiskarnir hafa enga fæturSvör
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Smáralind 
laugardaginn 21.des. 

kl.17-18 verður Björn að 
árita bók sína
 Skagfirskar 

skemmtisögur

Smáralind 
laugardaginn 21.des. 
kl.17-18 verður Ingvar 

að árita bók sína
 Húmör í Hafnarfirði
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IS

2.080KR

2.980KR

UPPHAFLEGT VERÐ
3.460KR

4.950KR

UPPHAFLEGT VERÐ
4.180KR

5.980KR

UPPHAFLEGT VERÐ

2.690KR

4.540KR

3.490KR

4.990KR

UPPHAFLEGT VERÐ

2.570KR
2.580KR

3.699KR

UPPHAFLEGT VERÐ

3.490KR

4.990KR

UPPHAFLEGT VERÐ

3.460KR

4.950KR

UPPHAFLEGT VERÐ
6.290KR
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10.390KR

er.Gildir 21-22. desembe

EINFALT AÐ 
SKILA EÐA SKIPTAILA EÐAK  SKIPEÐA
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4.999KR

UPPHAFLEGT VERÐ



ALLIR TITLAR FÁST Í SMÁRALIND, KRINGLUNNI, HOLTAGÖRÐUM, GARÐABÆ OG SKEIFUNNI, MINNA ÚRVAL Í ÖÐRUM VERSLUNUM

Í MIKLU ÚRVALI 
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Kringlunni 
laugardaginn 21.des. 

kl.18 verður Gunnar að 
árita bók sína
 Rangstæður í  

Reykjavík

4.540KR

6.499KR

UPPHAFLEGT VERÐ

4.190KR

5.990KR

UPPHAFLEGT VERÐ
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Fréttablaðið leitaði til valinna sérfræðinga til 
þess að ganga úr skugga um það hverjar væru 
bestu plötur ársins 2013. Átján manns skiluðu 
inn listum yfir bestu erlendu plöturnar, gagn-
rýnendur, fjölmiðlafólk og nafntogaðir tón-
listaráhugamenn. Platan sem er í efsta sæti á 

lista hvers og eins fær 5 stig, platan í öðru sæti 4 stig og 
þannig koll af kolli. Ef tvær plötur fá jafn mörg stig þá 
fær sú plata sem er með fleiri tilnefningar hærra sæti á 
heildarlistanum.

Þriðja breiðskífa Vampire Weekend þykir sú besta í 
ár, en hún fékk afbragðsdóma þegar hún kom út í vor og 
var meðal annars valin besta plata ársins af tónlistar-
tímaritinu Rolling Stone. Gömlu jálkarnir David Bowie 
og Nick Cave slefa inn á topp tíu með plötur sínar, en 
nýliði ársins hlýtur að teljast hinn átján ára gamli Breti 
Archy Marshall, sem kallar sig King Krule og vakti 
mikla athygli fyrir nýstárlega takta á sinni fyrstu breið-
skífu. Þá ná tvær rappplötur inn á listann sem er nokkuð 
óvenjulegt, þriðja plata Danny Brown og hin umdeilda 
Yeezus með Kanye West.

Vampire Weekend 
stendur upp úr
Þriðja breiðskífa New York-búanna í Vampire Weekend er besta erlenda 
plata ársins að mati álitsgjafa Fréttablaðsins. Kurt Vile, Foxygen og Íslands-
vinur númer eitt, John Grant, fylgja í kjölfarið.

Erlendar 
Plötur
2012

BESTU ERLENDU PLÖTURNAR 2013

1VAMPIRE WEEKEND
Modern Vampires of the City
18 stig 2KURT VILE

Wakin On A Pretty Daze
13 stig

3.-4.JOHN GRANT
Pale Green Ghosts
12 stig3.-4.FOXYGEN

We Are the 21st Century 
Ambassadors of Peace  

                              & Magic 12 stig

5DANNY BROWN
Old
11 stig 6KANYE WEST

Yeezus
10 stig

1
VAMPIRE WEEKEND
MODERN VAMPIRES OF 
THE CITY

2
KURT VILE
WAKIN ON A 
PRETTY DAZE

Skeifunni 11 · Reykjavík · Símar: 530·2800 / 550·4444Síðumúla 9 · Reykjavík · Sími 530 2900

samsungsetrid.is

Háþróaðar og vandaðar
myndavélar frá Samsung

Samsung · NX 1000 { TIL BÆÐI SVÖRT OG HVÍT }

{ TIL BÆÐI SVÖRT OG HVÍT }

20.3 milljón pixlar
18-50 mm linsa fylgir
APS-CMOS Sensor
8 rammar á sek.
Direct Wi-Fi 
I-Function linsa
Lokarahraði frá 1/4000  upp í  30 sek.
ISO 100-12800
Notar RAW, JPEG, EXIF, DPOF og PictBridge skráarsnið
Tekur upp 1080p (30fps) myndbönd (H.264) með hljóði
Hristivörn (DIS og OIS innbyggt)

TILBOÐSVERÐ: 129.900 kr

20.3 milljón pixlar
18-50 mm linsa fylgir
APS-CMOS Sensor
8 rammar á sek

Samsung · NX 210

20.3 milljón pixlar
20-50 mm linsa fylgir
APS-CMOS Sensor
8 rammar á sek.
Direct Wi-Fi 
I-Function linsa
Lokarahraði frá 1/4000  upp í  30 sek.
ISO 100-12800
Notar RAW, JPEG, EXIF, DPOF og PictBridge skráarsnið
Tekur upp 1080p (30fps) myndbönd (H.264) með hljóði
Hristivörn (DIS og OIS innbyggt)
Verð: 99.900 kr

Samsung · NX 300

20.3 milljón pixlar
18-55 mm linsa fylgir
3" hreyfanlegur AMO-LED
APS-CMOS Sensor
Direct Wi-Fi
I-Function 
Smart Auto ( 14 atriði ) Panorama, 3D View
Innbyggt flass
Lokarahraði frá 1/8000  upp í  30 sek.
ISO frá 100 - 12800
Notar RAW, JPEG, EXIF, DPOF og PictBridge skráarsnið
Tekur upp 1080p (30fps) myndbönd (H.264) með hljóði
Hristivörn (DIS og OIS innbyggt)

TILBOÐSVERÐ: 179.900 kr

Þessar glæsilegu myndavélar frá Samsung bjóða allar upp á þráðlaust streymi mynda með WiFi-tækninni 
beint inn í sjónvarpið og tölvuna – og þannig beinustu leið inn á samskiptamiðla internetsins; Facebook, Twitter, Flickr o.fl. 

Einnig er hægt að nota Samsung spjaldtölvuna eða Galaxy símann til að stýra myndavélinni og taka myndir þráðlaust.

Gefðu háþróaða, vandaða og gullfallega jólagjöf!

20.3 milljón pixlar
18-55 mm linsa fylgir
Tekur allt 8.6 ramma á sekúndu
3.3" AMOLED Touch Skjár
APS-CMOS myndflaga
Direct Wi-Fi
Flass fylgir með 
Lokarahraði frá 1/8000 upp í 30 sek.
ISO frá 100 - 25600
Notar RAW, JPEG, EXIF, DPOF og PictBridge
skráarsnið
Tekur upp 1080p (60fps) myndbönd
(H.264) með hljóði
Hristivörn (DIS og OIS innbyggt)
Þyngd: 284gr.
Verð: 149.900 kr

Samsung · NX 20

Samsung NX 20
hefur vakið mikla og 
verðskuldaða athygli 
og hlotið verðlaun og 
fjölda viðurkenninga 
fyrir háþróaða tækni 
og vandaða hönnun.

Best
Product

Best
Product



ENERGETICSTICS GLISS GLISS
Góðar æfingabuxur úr DRY PLUS efni,
renndur vasi í baki. Litir: Svartar, fjólu-
bláar. Stærðir: 34-42. 

ENERGETICS LOLITA  
Æfingatoppur með léttum stuðningi.
Litir: Svartur, bleikur, fjólublár. 
Stærðir: 36-42.

Glæsilegt úrval af æfingafatnaði í jólapakkann!
SEM NÝTAST VEL
GÓÐAR GJAFIR

TECNOPRO SUSANNE
Listskautar. Litur: Hvítir. Stærði

PROTOUCH ILKE/ ALONSO
Hlaupabuxur úr WENT MAX PRO efni,
vindheldar, henta vel í vetrarútihlaup.
Litur: Svartar. Dömu- og herrastærðir.

LIÐASETT
Liðasett. Margar gerðir.
Barnastærðir.

4.990
FULLT VERÐ: 6.490

3.190
SETTIÐ

FULLT VERÐ: 3.990

INTERSPORT BÍLDSHÖFÐA  /  SÍA MI 585 7220  / BILDSHOFDI@INTERSPORT.IS  / JÓLAOPNUN: LAU. 10 - 22. SUN 13 - 22. ÞORLÁKSMESSA 10 - 23. AÐFANGAD. 
INTERSPORT AKUREYRI   /   SÍMI 460 4890  /  AKUREYRI@INTERSPORT.IS   INTERSPORT SELFOSSI  /  SÍMI 480 4611  /  SELFOSS@INTERSPORT.IS  // OPIÐ:  FÖS.  - LAU. 10 - 22. SUN. 12 - 22.  ÞORLÁKSMESSA 10 - 22. AÐFANGAD. 8 - 12.

POLAR FT4 PÚLSMÆLIR   
Sýnir hversu mörgum hitaeiningum er búið að 
eyða. Sýnir púls og prósentu af hámarkspúls. 
Stilling æfingarálags. Heldur utan um upp-
safnaðan æfingatíma. Vatnshelt allt að 30 m.

kann!

ð 
KOMDU 

OG GERÐU 

GÓÐ KAUP 

FYRIR JÓLIN!

2.490
FULLT VERÐ: 3.990

6.990
FULLT VERÐ: 8.990

13.990
FRÁBÆRT VERÐ!

ADIDAS TENTRO PES
Netfóðraðar stuttbuxur með 2 hliðarvösum.
Litur: Svartar. Stærðir: S-XL.

ADIDAS TENTRO PES
Stuttermabolur úr léttu efni. Litur:
Svartur. Stærðir: S-XL.

FIREFLY HASSELA
Hringtrefill. Litir: Hvítur, svartur, grár.

2.390
FULLT VERÐ: 2.990

E  
iir: 33322-42-42-4441111.1.

HriHr ngtngtrefill. Litir: Hvítur, svartur, grár.

STIGA SLEÐI
Stýrissleði.

15.990
FULLT VERÐ: 17.990

3.990
FULLT VERÐ: 4.990

3.490
FULLT VERÐ: 4.490

8.990
FLOTT 

JÓLAGJÖF!

XTM MERINO PANTS / TOP
100% Áströlsk Merino ull. Hentar vel sem fyrsta
lag. Litur: Svartar. Dömu- og herrastærðir.

7.990 8.990

7.990
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Arnar Eggert 
Thoroddsen
Arnareggert.is
1. Kurt Vile Wakin on a 

Pretty Daze 
2. Cate Le Bon Mug 

Museum 
3. Janelle Monáe The 

Elcetric Lady 
4. Synd og skam Lad 

Mig Falde Ind Til Dig/
Center 

5. Majical Cloudz 
Impersonator

Árni Þór Jónsson
Zýrður rjómi
1. Kurt Vile Wakin on a 

Pretty Daze
2. Moonface Julia With 

Blue Jeans On
3. My Bloody Valent-

ine MBV
4. Foxygen We Are 

the 21st Century 
Ambassadors of 
Peace & Magic 

5. Bill Callahan Dream 
River

Björn Teitsson
Lemúrinn.is
1. Bob Dylan Another 

Self Portrait (1969-
1971), Bootleg Series 
Vol. 10

2. Courtney Barnett 
The Double EP: A 
Sea of Split Peas 

3. Kurt Vile Wakin on a 
Pretty Daze 

4. My Bloody Valent-
ine MBV

5. Camera Obscura 
Desire Lines

Egill Harðar
Rjóminn
1. Vampire Weekend 

Modern Vampires of 
the City 

2. Foxygen We Are 
The 21st Century 
Ambassadors of 
Peace and Magic 

3. La Femme Psycho 
Tropical Berlin 

4. Deafheaven Sunbather 
5. Woodkid The Golden Age

Freyr Bjarnason
Fréttablaðið
1. Kanye West Yeezus
2. King Krule 6 Feet 

Beneath the Moon
3. Arcade Fire Reflektor
4. Daft Punk Random 

Access Memories
5. Arctic Monkeys AM

Halldór Ingi 
Andrésson
Plötudómar.com
1. David Bowie The 

Next Day 
2. John Grant Pale 

Green Ghosts 
3. Ian McNabb Eclectic 

Warrior 
4. Dave Davies I Will 

Be Me 
5. Billy Bragg Tooth 

And Nail

Helena Quillia
1. Boards of Canada 

Tomorrows Harvest
2. Tim Hecker Virgins
3. Moderat II
4. My Bloody Valentine 

MBV
5. Sebadoh Defend 

Yourself

Höskuldur Daði 
Magnússon
Fréttatíminn
1. Mikal Cronin MCII
2. The National Trouble 

Will Find Me
3. Vampire Weekend 

Modern Vampires of 
the City

4. Queens of the Stone 
Age ... Like Clockwork

5. Arcade Fire Reflektor

Kamilla 
Ingibergsdóttir
Iceland Airwaves
1. Jon Hopkins Immunity 
2. Disclosure Settle 
3. Danny Brown Old 
4. Rhye Woman 
5. Blood Orange Cupid 

Deluxe

Kjartan 
Guðmundsson
Fréttablaðið
1. Vampire Weekend 

Modern Vampires Of 
The City 

2. King Krule 6 Feet 
Beneath the Moon

3. Foxygen We Are the 
21st Century Ambassa-
dors of Peace & Magic

4. Major Lazer Free the 
Universe

5. OMD English Electric

Kjartan Atli 
Kjartansson
Fréttablaðið
1. Pusha T My Name is 

My Name
2. Kanye West Yeezus
3. Danny Brown Old
4. Cocaine 80‘s The 

Flower of Life
5. Ty Dolla $ign The 

Beach House 2

Kristín Gróa 
Þorvaldsdóttir
Topp 5 á föstudegi
1. Vampire Weekend 

Modern Vampires Of 
The City 

2. Phosphorescent 
Muchacho 

3. Waxahatchee 
Cerulean Salt 

4. Earl Sweatshirt Doris 
5. Haim Days Are Gone

Lilja Katrín 
Gunnarsdóttir
Fréttablaðið
1. Nick Cave & the Bad 

Seeds Push the Sky Away
2. Arcade Fire Reflektor
3. David Bowie The 

Next Day
4. Lorde Pure Heroine
5. Kanye West Yeezus

Ólafur Páll Gunnarsson
Rás 2
1. John Grant Pale 

Green Ghosts 
2. Jonathan Wilson Fanfare 
3. Nick Cave & The 

Bad Seeds Push the 
Sky Away 

4. Low The Invisible Way 
5. Manic Street Preach-

ers Rewind the Film

Ómar Úlfur 
Eyþórsson
X-ið 977
1. Arctic Monkeys AM 
2. Queens Of The 

Stone Age ...Like 
Clockwork  

3. The National Trouble 
Will Find Me

4. Nine Inch Nails 
Hesitation Marks

5. Black Rebel Motor-
cycle Club Specter At 
The Feast

Sunna Ben
Barmageddon
1. Danny Brown Old
2. Major Lazer Free the 

Universe 
3. Schoolboy Q 

Schoolboy Q 
4. FKA Twigs- EP 2 
5. Sky Ferreira Night 

Time, My Time

Trausti Júlíusson
1. Daft Punk Random 

Access Memories 
2. M.I.A. Matangi 
3. John Grant Pale 

Green Ghosts 
4. Jon Hopkins Imm-

unity 
5. Foxygen We Are 

the 21st Century 
Ambassadors of 
Peace & Magic

Þórður Helgi 
Þórðarson
Rás 2
1. Jagwa Ma Howlin‘ 
2. Moby Innocents 
3. OMD English Electric 
4. Goldfrapp Tales of 

Us 
5. CHVRCHES The 

Bones of What You 
Believe

ÁLITSGJAFAR FRÉTTABLAÐSINS

➜ Þriðja  plata 
Vampire Weekend  

var einnig valin 
plata ársins hjá 

Rolling Stone og 
Pitch Fork.

BESTU ERLENDU PLÖTURNAR 2013

7.-10.
ARCADE FIRE
Reflektor 
8 stig

7.-10.
DAVID BOWIE
The Next Day
8 stig

7.-10.
NICK CAVE AND THE BAD SEEDS
Push the Sky Away
8 stig

7.-10
KING KRULE 
6 Feet Beneath the Moon
8 stig

 FRÉTTBLAÐIÐ/VALLI

3.-4.
FOXYGEN
WE ARE 
THE 21ST 
CENTURY 
AMBASSA-
DORS OF 
PEACE & 
MAGIC

3.-4.
JOHN GRANT
PALE GREEN 
GHOSTS



SKEMMTILEGUSTU SPILIN 
FÁST Í HAGKAUP

ORÐALEIT

BESTA SVARIÐ ALGJÖRT FÍASKÓ ORÐ AF ORÐI

CATAN GRUNNSPILIÐ ÍSLANDSSÖGUSPILIÐ

FIMBULFAMB MONOPOLY AKUREYRI FJÖLSKYLDU ALIAS

4.999KR

4.999KR

5.999KR 7.499KR 3.999KR

6.999KR R

EINFALT AÐ 
SKILA EÐA SKIPTAILA EÐAK  SKIPEEÐÐA

4 999

6 9994.999K

UBONGO TICKET TO RIDE EVRÓPA ÆVINTÝRALANDIÐ

5.4995 499KR 6.4896 489KR 4.999KR

ALGJÖRT FÍASKÓ
4.899KR4 899KR

ORÐ AF ORÐI
3.999KR3.999KR

4 999KR

ÖÖ D
4.499KR

3.999KR
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  Ég kom í 
dyragættina 

ásamt allri fjöl-
skyldunni og sá 

Sóleyju mína svo 
illa á sig komna 

að ég varð miður 
mín. Ég var 

sannfærður um að 
hún vildi hitta 

mig. Hún baulaði 
svo ámátlega.

Vatnið í náttúru Íslands
Höfundur: Guðmundur Páll Ólafsson
Útgáfa: Mál og menning
Fjöldi síðna: 456

Þegar ég var lítill dreng-
ur norður á Húsavík 
áttum við kúna Sól-
eyju. Hún var „heilaga“ 
kýrin mín og ég minn-
ist þess með ómældri 

gleði þegar ég fékk að fara í fjós-
ið með pabba mínum á kvöldin. 
Þá stakk hann mér jafnan ofan í 
jötuna hjá Sóleyju á meðan hann 
var að sinna skepnunum. Þetta 
hentaði öllum. Ég var það lágur 
í lofti að ég komst lengi vel ekki 
upp úr jötunni af sjálfsdáðum 
og samneyti okkar Sóleyjar var 
einstakt. Mér var sagt að hún liti 
á mig sem kálfinn sinn og enn í 

dag álít ég hana fóstruna mína. 
Árin liðu og sambandið rofnaði 
aldrei. Hvergi var betra að eiga 
stundarfrið heldur en hjá Sól-
eyju rétt eins og ég hefði leitað 
til ömmu eða afa (sem voru ekki 
til staðar). Ég hafði þann vana 
þegar móður minnar naut ekki 
við að lalla upp á tún til Sóleyjar 
þegar ég átti eitthvað bágt. Þar 
var hún tjóðruð og yfirleitt hófst 
samneyti okkar með því að ég 
lagði hendur um háls hennar og 
horfði í blíðleg augu hennar. Ef 
hún lá og jórtraði var ég hepp-
inn, ef ekki hvíslaði ég í eyra 
hennar og bað hana að leggj-
ast svo að ég gæti hjúfrað mig 
í hálsakoti hennar. Hvergi var 
notalegra að sofna. Hún nus-
aði að mér og ég klóraði henni á 
bak við eyrun og á hnakkanum. 

Stundum fékk ég mér mjólkur-
sopa. Sóley fagnaði mér ávallt og 
návistin reyndist mér sálarheill. 
Iðulega þegar ég hvarf sjónum 
og spurt var eftir mér svöruðu 
eldri systkini mín: „Ætli hann sé 
ekki hjá Sóleyju?“ eða: „Hann er 
uppi á túni“. 

Svo gerðist það að Sóley varð 
fárveik, líklega hefur hún fengið 
júgurbólgu. Á fallegu sumar-
kveldi eins og þau urðu fegurst 
á gömlu Húsavík heyrðum við 
allt í einu mikið baul rétt fyrir 
utan húsið að neðanverðu. Þar 
var komin Sóley. Hún hafði slitið 
tjóðrið og þarna stóð hún með 
framfætur á pallinum en tröpp-
urnar allar útataðar í renn-
andi ræpu eftir hana. Hún vildi 
eitthvað. Pabbi brást strax við 
og hastaði á blessaða kúna en 

hún ansaði honum ekki og vildi 
lengra. Ég kom í dyragættina 
ásamt allri fjölskyldunni og sá 
Sóleyju mína svo illa á sig komna 
að ég varð miður mín. Ég var 
sannfærður um að hún vildi hitta 
mig. Hún baulaði svo ámátlega 
og vildi til baka þegar pabbi rak 
hana í burtu. Hún grét og ég grét 
og morguninn eftir var Sóley öll. 

Alheimskýrin mín, Sóley, er 
dæmi um náin tengsl sem við 
getum myndað við aðrar teg-
undir en okkar eigin. Og í anda 
og eðli Jarðar er kærleikurinn 
innbyggður í lífið rétt eins og 
Grikkir álitu. Þeir vissu ekki 
fyrir víst hvort Eros (ástar-
guðinn) eða Gaia (Jörðin) hefði 
orðið fyrri til. Þessi eiginleiki er 
samofinn náttúru Jarðar og eðli 
allra hluta – að tengjast, bindast. 

Eiginleikinn, þótt hann heiti ekki 
ást eða umhyggja, er ofinn inn í 
öll fyrirbæri. Frumbyggjar víða 
um heim þekkja þessa návist þar 
sem tré og steinar hafa augu, eru 
stundum persónugerð. Atóm-
in eru þannig uppbyggð að þau 
laða önnur atóm til sín, tengjast 
með rafeindum, bindast. Væri 
ekki svo myndu sprellfjörug 
vetnisatóm rjúka upp í algleymi 
alheimsvíðáttunnar og vatn 
hyrfi af Jörðu, eins og sennilega 
átti sér stað á Venusi. En þegar 
tvö vetnisatóm taka hins vegar 
að dansa saman sameinast þau 
og sækja félagsskap út á við eins 
og til að mynda við súrefni. Þá 
lokkast súrefni til þeirra eða 
öfugt og úr verður vatn: tvö H 
atóm bindast O atómi – og vatna-
dansinn hefst.

...Og vatnadansinn hefst
Vatnið í náttúru Íslands er lokabindið í ritröð Guðmundar Páls Ólafssonar náttúrufræðings og rithöfundar um náttúru 
Íslands. Guðmundur lést áður en honum auðnaðist að leggja lokahönd á verkið en í því er fjallað um vatn, undirstöðu lífs-
ins á jörðinni og forsendu tilvistar okkar, frá ótal hliðum. Fréttablaðið grípur hér niður í bókina.

VATNIÐ  Frá Hvalvatns- og Þorgeirsfirði austan Eyjafjarðar á leið út í Fjörður. LJÓSIÐ  Ljósið ferðast í bylgjum eins og vatnið.

ÚTHAFIÐ  „En þegar tvö vetnisatóm taka hins vegar að dansa saman sameinast þau og sækja félagsskap út á við eins og til að mynda við súrefni.“  MYNDIR/GUÐMUNDUR PÁLL ÓLAFSSON







Við gerum meira fyrir þig
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1 Hvað halda margir um þig sem er alls ekki rétt? 
Þegar ég sit við píanóið halda margir að ég sé Pálmi 
Sigurhjartarson píanisti. Það er ekki rétt. 

Það er ekki rétt 
að ég sé Pálmi 
Sigurhjartarson

Yfirheyrslan Stefán Örn Gunnlaugsson 
(Íkorni) tónlistarmaður

Öll viljum við ritstýra og stjórna okkar tímariti og 
láta það innihalda það efni sem okkur skiptir máli. 
App vikunnar kemur okkur áleiðis í þeirri löngun.

App vikunnar er kallað Flipboard og er einstak-
lega skemmtilegt og þægilegt í notkun. Flipboard 
hjálpar þér að halda utan um allt það sem skiptir 
þig máli í formi tímarits. Um er að ræða app sem 
skapar einn stað til að njóta, skoða, gera athuga-
semdir við og deila öllum fréttum, myndum og 
uppfærslum sem skipta þig máli. Í raun er þetta 
persónulegt tímarit.

Með Flipboard getur þú tengst Facebook, Twitt-
er, Instagram, Tumblr, Flickr, 500px og í raun og 
veru flest öllum netmiðlum á einum stað, þú velur 
bara þær síður sem þú vilt hafa í þínu „tímariti“. 

Það er mjög einfalt að setja upp þitt tímarit í 
Flipboard en ef einhver vafi er fyrir hendi er hægt 
að nálgast myndskeið sem aðstoðað geta ein-
staklinga í vanda við uppsetningu tímaritsins.

Flipboard er frítt app og hægt er að nálgast það í 
gegnum AppStore. Appið virkar fyrir iPad, iPhone 
og iPod touch.
Skýringar:   App fyrir Apple-tæki

Flipboard   

APP VIKUNNAR

1953 Billy Ward & His Dominoes Christmas in 
Heaven
1953 The Moonglows Lonely Christmas.
1957 Julie London I‘d Like You for Christmas.
1960 Charles Brown Please Come Home for 
Christmas.
1964 Marvin Gaye Purple Snowflakes.
1965 Vince Guaraldi Trio Christmas Time Is 
Here.
1966 James Brown Let‘s Make Christmas Mean 
Something This Year.
1967 Lou Rawls What Are You Doing New Year‘s 
Eve?
1967 Ella Fitzgerald It Came Upon the Midnight 
Clear.
1968 John Fahey Silent Night, Holy Night.
1968 Glen Campbell Blue Christmas.
1968 Clarence Carter Back Door Santa–  Back 
Door Santa.
1972 Everly Brothers Christmas Eve Can Kill 
You.
1977 The Beach Boys Morning Christmas.
1978 Tom Waits Christmas Card From a Hooker 
in Minneapolis.
1981 The Waitresses Christmas Wrapping.
1999 Low Just Like Christmas.
2003 The Flaming Lips A Change at Christmas.
2003 A Girl Called Eddy The Little Boy That 
Santa Forgot.
2012 Advance Base Christmas In Oakland.

Flottustu 
jólalögin
Breska tímaritið Mojo hefur tekið saman lista 
yfir 20 bestu jólalögin sem hafa heyrst sjaldnar 
en Heims um ból, Rúdolf með rauða nefið og 
fleiri vinsæl lög af því tagi.

TOM WAITS

2 Hvað kæmi 
fólki sem 
kynntist þér 

mest á óvart? Ég hef 
ekki gaman af Bítlunum. 

3 Hvað kemur 
út á þér tár-
unum? Það 

að ég sé pabbi.

4 Hvað gerir þig fúlan? Þegar trúar- 
og lífsskoðunarhópar telja sig eiga 
einkarétt á kærleikanum. 

5 Hvað er fyndnast í heimi? Eitt-
hvað mjög spontant grín frá Einari 
Þór Jóhannssyni gítarleikara. 

6 Hvað fer mest í taugarnar á 
þér? Þjóðremba. 

7 Hvert er fallegasta hljóð sem þú 
hefur heyrt? Þegar ég er inni í tjaldi 
og einhver rennir upp rennilásnum á 

tjaldinu. Veit hreinlega ekki af hverju. 

8 Hvað gerirðu þegar 
allir aðrir eru sofn-
aðir? Finn lausnir á 

ótrúlegustu vandamálum. 
9 Hvaða frægu 

persónu ertu 
skotinn í? Carey 

Mulligan.

10 Ef þú mættir taka eina bók, eina plötu og 
eina bíómynd með þér á eyðieyjuna, hvað 
yrði fyrir valinu? Bók: Hyperion eftir Dan 

Simmons. Plata: Molly Drake með Molly Drake. Bíómynd: 
The English Patient.  

11 Hver er fyrsta 
minningin 
þín? Mamma 

að færa mér ískalda mjólk.  
12 Hvað verð-

urðu að gera 
eftir fimm 

ár? Að músíséra um 
heiminn. 

  Pabbar gráta næstum 
viðstöðulaust. Oft inni í sér 

en oftast gleðitárum sök-
um þess að þeir elska að 

vera pabbar. 

13 Lego eða 
Playmo? Lego 
örvar ímynd-

unaraflið. 
14 Hver var 

æskuhetj-
an þín? Ian 

Anderson, forsprakki 
Jethro Tull, af því að 
hann var bæði tónlistar-
maður og bóndi. 

15 Geta pabbar ekki grátið? Pabbar 
gráta næstum viðstöðulaust. Oft inni 
í sér en oftast gleðitárum sökum 

þess að þeir elska að vera pabbar. 



SKEMMTILEG AFÞREYING
YFIR HÁTÍÐIRNAR

EINFALT AÐ 
SKILA EÐA SKIPTAILA EÐAK  SKIPEEÐÐA

PS3 - Disney Infinity PS3 - Batman

14.59914 599KR 12.599KR

We´re the Millers
2.4992.4992 499KRKRKR

Skímsla Háskólinn
2.4992 499KRKR

Prisoners
2.499KR

World War Z

The Lone Ranger

Star Trek 
Into Darkness

2.499KR

2.499KR

2.499KR

FÆST 
EINNIG Á  
BLU-RAY

3D

Pacific Rim Iron man 3
2.4992 499KRKR 2.499KR

Man of Steel

1.4991 4991 499KRK
v.á. 2.499

LÆKKAÐ VERÐ

2 499

2 499
The Hangover 3e Han

LÆKKAÐ VERÐ

1.4991.4991 499KRKR
v.á. 2.499

2 499
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konar helli og af einskærri forvitni feta ég 
mig þangað niður, niður í hálfrökkrið, birta 
að ofan, ég sé að einhvers konar hillur eru 
á hellisveggjunum, og það rennur upp fyrir 
mér að ég er lentur í stóru hálfhrundu her-
bergi á gömlum rómverskum búgarði, sem 
leynist þarna undir sandhrauknum, eyði-
mörkin hefur gleypt hann fyrir mörgum 
öldum, og á hillunum liggja rykfallnir 
strangar hver ofan á öðrum, og birtan að 
ofan er rétt nægjanleg til að ég sjái að þetta 
eru bókfellsstrangar, já, í hundraðavís, 
kannski þúsunda, bókfell út um allt, meira 
og minna óskaddað eftir að hafa verið lokað 
í hátt í tvö þúsund ár niðrí þessu dimma og 
þurra niðurgrafna herbergi.

Ókjörin öll hafa glatast
Og af því í þessari fantasíu kann ég glögg 
skil bæði á forngrísku letri og latínu, þá 
fer um mig straumur þegar ég fer að fletta 
sundur fyrsta bókfellinu og sé að þar er 

kominn harmleikurinn Ódysseifur helsærð-
ur eftir sjálfan hinn forngríska Sófókles, 
en annað virðist hafa að geyma sjálfsævi-
sögu Kládíusar keisara og lýkur rétt áður en 
mæðginin ferlegu Agrippína og Neró drápu 
hann. Þar er nú áhugamaður um rómverska 
sögu kominn í feitt! Og þegar ég dusta svo 
rykið af þriðja bókfellinu reynist þar vera 
komin ferðasaga Pythíasar frá Massilíu, 
og ég get sest niður í fantasíuhellinum og 
byrjað að lesa hvað það var í raun og veru 
sem hann skrifaði eftir siglingar sínar um 
Atlantshafið norðanvert, og var Ísland þá 
kannski hið dularfulla Thúle sem Pýthías 
lýsti meira en þúsund árum áður en víkingar 
ýttu langskipum sínum á flot?

Ég er ekkert að ýkja – það er dagsatt að 
það væri einhver minn æðsti draumur í 
heiminum að það fyndist slíkt bókasafn, ég 
þyrfti ekki einu sinni að finna það sjálf-
ur! Þótt mikið af bókum hafi varðveist frá 
fornöld, þá er ljóst að ókjörin öll hafa glat-
ast. Sókókles, gríska harmleikjaskáldið frá 
fimmtu öld fyrir Krist sem ég nefndi áðan, 
hann skrifaði ekki bara þau sjö leikrit sem 
varðveist hafa með hans nafni og áttu sum 
mikinn þátt í að móta hugmynda- og menn-
ingarheim Vesturlanda, svo sem leikina um 
Ödipus og Antígónu, heldur skrifaði hann 
hvorki meira né minna en 116 leikrit önnur 
sem hafa glatast í tímans rás. Þar á meðal 
eru verkin Ódysseifur helsærður, Ódyss-
eifur vitskertur, Helena giftir sig, Klýtemn-
estra drottning … og svo mætti áfram telja 
þau verk Sófóklesar sem við vitum nánast 
ekkert um nema nöfnin. Hugsið ykkur hve 
auðugri væri hugarheimur okkar ef öll þessi 
verk hefðu varðveist? Og sömuleiðis verk 
félaga hans í harmleikjabransanum: Við 
eigum þríleikinn Oreisteiu eftir Aeskýlos 
og fjögur verk hans önnur en að minnsta 
kosti 83 eru glötuð – á hvaða djúpmiðum var 
Aeskýlos í verkinu Dætur sólarguðsins, eða 
þá Börnum Heraklesar? Það fáum við aldrei 
að vita, nema þá ef svo ólíklega vill til að 
einhver reki í raun og veru löppina niðrí holu 
þar sem bókasafn leynist undir.

Það er ekki aðeins skáldskapurinn sem 
hefur glatast. Livíus hét einhver afkastamesti 
sagnaritari Rómverja, hann skrifaði sögu 
þjóðar sinnar frá stofnun Rómaborgar og 
fram á sinn dag, sagnfræðileg nákvæmni á 
nútímavísu var vissulega allfjarri Livíusi en 
bækur hans eru þó ómetanlegar bæði að fróð-
leik og skemmtun, mestöll sú ógleymanlega 
mynd sem við höfum af herferð Karþagó-
mannsins Hanníbals yfir Alpana og inn 
á Ítalíuskaga, hún er til dæmis komin frá 
Livíusi. Og Livíus kunni að dramatísera, hann 
hætti ekki fyrr en Rómarsaga hans taldi 142 
bindi, eða bækur. En við eigum ekki nema 35, 
hvílíka skemmtun höfum við ekki farið á mis 
við á öllum þeim týndu blaðsíðum?!

Og sömu sögu er að segja um annan fræg-
asta sagnfræðing Rómaveldis og kannski 
þann besta að nútímaskilningi, Tacitus, 
innan við helmingurinn af verkum hans 
hefur geymst, hitt er týnt, ónýtt, sundurrifið 
einhvers staðar, molnað í duft …

Fyrsta sagnfræðiverk heimsins
Sömu sögu er að segja þegar víkur að heim-
spekiverkum, við megum líklega kallast 
heppin að eitthvað hafi varðveist miðað við 
allt sem hefur týnst, Þeófrastos var arftaki 
Aristótelesar og skrifaði 227 merk vísinda-
rit af öllu tagi, þrjú eða fjögur þeirra eru 
til, hitt er týnt. Prótagóras var fyrirrennari 
Sókratesar og sagði fyrstur allra að maður-
inn væri mælikvarði allra hluta, en bækur 
hans um Guðina, um Upphaflegt ástand 
allra hluta og um Sannleikann, þær eru 
allar glataðar.

Jafnvel sjálfur Hómer, sá sem kannski 
mótaði vestrænan hugmyndaheim meira en 
allir aðrir með Ílíónskviðu sinni og Ódyss-
eifskviðu, hann má þola að eitt verka hans 
glataðist, það var gamankvæðið um bjálf-
ann Margítes, hlytum við ekki að vera ein-
hverju bættari ef það hefði varðveist?

Þannig mætti lengi telja. Við vitum um 
þúsundir bóka sem týndust, og vafalítið 
voru ennþá fleiri skrifaðar sem við vitum 
alls ekkert um. Þetta er eins og að ein-
hver hafi farið ránshendi um fjölskyldu-
albúmið okkar og fjarlægt meira og minna 
af handahófi hluta af fortíð okkar, þá meina 
ég hugmyndaheimi, og við munum líklega 
aldrei fá að vita hvað var á þessum mynd-
um.

Þeim mun þakklátari hljótum við að 
vera fyrir það sem þó hefur varðveist. Nú 
er Þjóðleikhúsið á lokasprettinum að æfa 
Þingkonurnar, ærslaleik eftir Aristófanes, 
gamanleikjaskáldið sem var samtímamað-
ur Aeskýlosar og Sófóklesar. Aristófanes er 
kunnastur fyrir leikinn um Lýsiströtu, þar 
sem konur neita körlum sínum um kynlíf 
fyrr en þeir semji frið í óþörfu stríði, en í 
Þingkonunum fjallar hann raunar líka um 
samband karla og kvenna, þeir voru svo 
undarlega langt á undan sinni samtíð, þess-
ir Grikkir. Það verður gaman að rifja upp 
kynnin af Aristófanesi, hann hefur grodda-
legan húmor en fjallar um alvörumál. Flest 
hans ellefu grínleikrit eru sýnd reglulega 
enn í dag, en þó hefur hann líka orðið fórn-
arlamb tímans, því þrjátíu verk eru týnd. 
Þar hefur vafalaust margur góður og beitt-
ur brandari farið forgörðum.

Og Rannsóknir Heródótusar voru að 
koma út í fyrsta sinn á íslensku nú fyrir 
jólin, það er enginn smáræðis fengur að 
þeirri bók, fyrsta eiginlega sagnfræðiverk 
heimsins, þótt ekki sé það nákvæm nútíma-
sagnfræði sem þar er stunduð, heldur 
bráðskemmtileg skoðun á stríði Grikkja 
og Persa og allri þeirri mannlegu náttúru 
sem þar byltist og blæddi. Það er beinlín-
is skelfileg tilhugsun ef Heródótus hefði 
glatast!

Svo við getum þakkað fyrir ýmislegt, 
sem ekki eyðilagðist í bruna eða týndist í 
bókasöfnum sem hurfu svo oní eyðimerk-
ur. Þótt við verðum að sætta okkur við að 
sum öndvegisrit munum við líklega aldrei 
lesa, þar hlýtur náttúrlega að vera ofarlega 
á blaði Ævisögur frægra hóra, eftir þann 
ærslafulla sagnfræðing Svetóníus.

Jújú, auðvitað myndi ég óska eftir friði 
í heiminum. Og slægi sannarlega 
ekki hendinni á móti því að lækning 
yrði fundin við krabbameini. Er þetta 
tvennt ekki alltaf nefnt þegar menn 
eru spurðir hvað yrði fyrst fyrir val-

inu ef þeir fengju á einhvern yfirnáttúru-
legan hátt óskir sínar uppfylltar? Eða var 
það lækning við kvefi? Hvort heldur er, já, 
ég myndi óska þess. Og vitanlega myndi ég 
líka óska þess að börnin yrðu bæði gömul og 
hamingjusöm og allt mitt fólk. En þar á eftir, 
ef ég fengi virkilega uppfyllta hvaða ósk sem 
er, þá mundi ég vilja finna bókasafn.

Ekki bara eitthvað bókasafn, ónei. Ég sé 
þetta reyndar nákvæmlega fyrir mér, ég er 
á vappi einhvers staðar í útjaðri eyðimerkur-
innar, til dæmis í Túnis, þar sem einu sinni 
voru blómlegir akrar, kornforðabúr Róma-
veldis þegar það var upp á sitt besta á öld-
unum eftir Krists burð, þá voru þar stórir 
ríkmannlegir búgarðar þar sem nú vex varla 
stingandi strá, en þarna er ég sem sagt á 
vappi utan í grýttum sandhrauk sem virðist 
vera, og allt í einu hrynur undan mér annar 
fóturinn.

Það hefur opnast hola í sandinum, furðu-
stór og stækkar ört, og þangað fossar fín-
gerður eyðimerkursandurinn, en mér tekst 
að krafsa mig upp úr, og svo sé ég um síðir 
að þarna hefur opnast op niður í einhvers 

HIN TÝNDU SNILLDARVERK

ÞINGKONUR ARISTÓFANESAR VILJA TAKA VÖLD Í AÞENU AF KARLSKRÖGGUNUM AF ÞÆR TELJA SIG GETA STJÓRNAÐ BETUR EN 
ÞEIR. AF ÆFINGU Á VÆNTANLEGRI SÝNINGU ÞJÓÐLEIKHÚSSINS.
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 Á FRÁBÆRU VERÐI!
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Bragi Halldórsson

75

„Nú held ég að ég sé kominn með nóg af bænum í bili,“ tilkynnti Róbert einn daginn. 
„Svo ég hef ákveðið að halda heim til fjalla aftur,“ bætti hann við „Við munum sko 

heim til fjallanna sinna?

Hvað færð þú ef þú mætir snjókarli sem er vampíra?
Frostbit!

Pabbinn við þriggja ára gamla dóttur sína:
Nei! Hreindýr er ekki hestur með sjónvarpsloftnet á höfðinu.

Mamma má ég fá hund á jólunum!
Nei, elskan mín, við ætlum að hafa kalkún eins og allir aðrir.

Læknir, læknir! Ég held alltaf að ég sé jólabjalla!
Jæja, taktu þessar pillur og ef það virkar ekki, skaltu bara hringja!

Hvað er líkt með jólatré og lélegri saumamanneskju?
Þau missa bæði nálarnar.

BrandararBrandarar

Hvenær byrjaðir þú að semja og 
syngja lög? Ég byrjaði að semja 
lög svona átta ára. Fyrsta lagið, 
Blumenwiese, var lítið píanóstef 
án söngs. Fyrsta sungna lagið 
samdi ég í ágúst þegar ég flutti 
aftur heim til Íslands.

Hvernig ferðu að því að semja 
lögin þín? Yfirleitt söngla ég eitt-
hvað á leið heim úr skólanum og 
reyni að læra það utan að. Ef það 
er gott man ég það, annars ekki. 
Svo sem ég texta sem passar við 
lagið og pabbi hjálpar mér að 
finna hljóma sem passa við það 
sem ég syng.

Ertu ánægð með að lenda í 
þriðja sæti í Jólalagakeppninni? 
Já, auðvitað. Ég bjóst ekki við því 
að lagið mitt kæmist áfram og 

var svo glöð þegar ég heyrði lagið 
mitt í útvarpinu að hélt mig væri 
að dreyma og öskraði af gleði. 
Það var ótrúlegt að lenda í þriðja 
sæti og ég hlakka til að taka aftur 
þátt á næsta ári.

Langar þig að verða tónlistar-
kona þegar þú verður stór? Já, 
það hefur alltaf verið stærsti 
draumur minn að verða söng-
kona. Þess vegna hef ég líka 
stofnað mína eigin hljómsveit 
með mömmu og pabba sem heit-
ir Dermond Desfeuers.

Í hvaða skóla og hvaða bekk 
ertu? Ég er í Langholtsskóla, eða 
Langó, og er í 5.-AP.

Hvað finnst þér skemmtilegast 
og leiðinlegast að læra í skól-

anum? Mér finnst skemmtilegast 
í textíl, tónmennt og vali. Leiðin-
legust er líklega stærðfræðin.

Hvaða tónlist og tónlistar-
fólk finnst þér skemmtileg-
ast? Jóhanna Guðrún og Loreen 
úr Eurovision finnst mér mjög 
flottar. Mér finnst popptónlist 
skemmtilegust því hún kemur 
mér í stuð.

Hver eru helstu áhugamálin þín 
fyrir utan tónlistina? Alls konar 
handavinna finnst mér skemmti-
leg. Ég föndra mikið. Myndmennt 
er skemmtileg og ég er nýbúin að 
læra að prjóna hjá ömmu Lillu.

Hvað langar þig mest í í jóla-
gjöf? Handavinnudót, málningar-
trönur og tónlist.

Öskraði af gleði 
þegar ég heyrði lagið
Halldóra Björg Haraldsdóttir, sem varð tíu ára í vikunni, varð í þriðja sæti í 
Jólalagakeppni Rásar 2 með lagið Það eru jól sem hún semur og syngur sjálf. 
Halldóru hefur alla tíð dreymt um að verða söngkona þegar hún verður stór.

Elísa Rós Tani, 9 ára, sendi okkur 
þennan texta sem hún samdi.

Friður
Stríð ættu ekki að vera til. Byssur, eiturlyf og sígarettur 
ættu að vera bannaðar. Meiri umhyggja, ást og jafnrétti. 
Ekki dæma út frá útliti. Svartir, hvítir, stórir, feitir, litlir 
og mjóir, við getum leikið okkur saman. Við getum verið 
saman í sátt og samlyndi. Börnin sem eiga enga foreldra, 
þau liggja á götunum og hafa hvorki vatn né mat bara 
vegna þess að við erum í stríði. Það er ekkert jákvætt við 
stríð, en ég get nefnt mjög margt neikvætt því stríð er ljótt. 
Við missum milljónir manna, stríð kostar mjög mikið, það 
eyðileggur náttúruna, borgir og þeir sem eftir eru fá engan 
mat og ekkert vatn, missa húsin sín, fötin og húsgögn. Og 
nú vil ég ekkert annað en FRIÐ. ELÍSA RÓS TANI  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

EFNILEG  Halldóra Björg hefur þegar stofnað hljómsveit ásamt mömmu sinni og pabba.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

LjóðLjóð

GULLFALLEG OG
BRÁÐSKEMMTILEG SAGA!BRÁÐSKEMMTILEG SAG

Geisladiskur

með upplestri á

sögunni fylgir



ELKO BÝÐUR UPP Á VAXTALAUS LÁN Í ALLT AÐ 12 MÁNUÐI. 
0% VEXTIR, 3% LÁNTÖKUGJALD, MÁNAÐARLEGAR AFBORGANIR AF 
HÖFUÐSTÓL OG 340 KR. GREIÐSLUGJALD AF HVERJUM GJALDDAGA.

0% VEXTIR
VERSLAÐU ALLAR JÓLAGJAFIRNAR Í ELKO OG DREIFÐU 

KOSTNAÐINUM VAXTALAUST Á 12 MÁNUÐI.

ÞAÐ ER ALLTAF ALVÖRU 
SKILARÉTTUR Í ELKO 

ÖLLUM VÖRUM MEÐ JÓLAGJAFAMIÐA 
ELKO MÁ SKILA Í ÓOPNUÐUM UMBÚÐUM 

TIL 24. JANÚAR 2014.

30 DAGA SKILARÉTTUR
KAUPTU JÓLAGJÖFINA

Á LÆGRA VERÐI!
EF ÞÚ FINNUR VÖRUNA ÓDÝRARI ANNARS STAÐAR 
INNAN 30 DAGA GETUR ÞÚ FENGIÐ MISMUNINN 

ENDURGREIDDAN Í PENINGUM OG 10% AF 
MISMUNINUM AÐ AUKI. 

30 DAGA VERÐVERND
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OPIÐ TIL 22:00
PANTAÐU 

Í SÍMA 575-8115

SKIPTIBORÐ ELKO 544-4000

GRANDI–L INDIR–SKE IFAN–VEFVERSLUN

Í ÖLLUM VERSLUNUM ELKOALLA HELGINA

OPIÐ 10 - 23

OPIÐ 10 - 13
Á AÐFANGADAG Í LINDUM OG SKEIFUNNI 

(GRANDI 8-12)

Á ÞORLÁKSMESSU Í LINDUM OG SKEIFUNNI 
(GRANDI 8-22)

VERSLAÐU ALLAR JÓLAGJAFIRNAR Í ELKO OG DREIFÐU
KOSTNAÐINUM VAXTALAUST Á 12 MÁNUÐI.Bi

rt 

GRANDI–L INDIR–SKE IFAN–VEFVERSLUN

Gleðileg jól

NÚ BÝÐUR VEFVERSLUN ELKO.IS UPP Á NETGÍRÓÚ Ý Á Í Ó

VEFVERSLUN ELKO.IS ER OPIN 
ALLA DAGA OG NÆTUR
Seinasti öruggi pöntunartími fyrir smávörur út á land er laugardagurinn 
21.desember kl. 16:00. Örugg afhending fer þó alfarið eftir færð á 
vegum um landið. Hægt er að panta og sækja í verslun. Ef pantað er 
fyrir kl. 16:00 þá er pöntun tilbúin daginn eftir eða fyrr. Sent er SMS á 
kaupanda þegar pöntun er tilbúin. Afhending fer fram í ELKO Lindum eða 
vöruhúsi Skarfagörðum.



Besta svarið
4.990 kr

 m
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www.netto.is  
| Mjódd · Salavegur · Hverafold · Grandi · Akureyri · Höfn · Grindavík · Reykjanesbær · Borgarnes · Egilsstaðir · Selfoss | 

Jólakjöt frá SS, KEA,  
Fjallalambi,Kjarnafæði  
og Kjötsel á frábærum verðum!

Meistarasögur

1.995 kr

Jóakim

3.798 kr



JÓLAHÚS NETTÓ 
AKUREYRI | NJARÐVÍK   

BORGARNESI | EGILSSTÖÐUM | SELFOSSI 
MJÓDD | GRANDA   

OPIÐ 6. - 24. DESEMBER
Fáðu ráðleggingar hjá  

sérfræðingi okkar varðandi  
jólasteikina og hangikjötið

Tilboðin gilda 19. - 22. des
Tilboðin gilda meðan birgðir endast. |  Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl  | Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.
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MÁN

ÞRI

AKUREYRI

BORGARNES
EGILSSTAÐIR
GRINDAVÍK
REYKJANESBÆR
HÖFN HVERAFOLD SALAVEGUR SELFOSS

MJÓDD
GRANDI

50%
afsláttur

294  
kr/pk

Verð áður  588 kr/pk

Celebrations  - 
 750g

1.999 kr/pk

Mackintosh  
820gr

1.698 kr/pk

Toblerone 
400g

989 kr/pk
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JÓLAKROSSGÁTA

LÁRÉTT
1. Sprettir horna á milli, segja fullorðnu ylfingarnir (9) 
7. Rek illdeilur bæjarins til hlóðaskálans (10)
12. Ætli hann drepi Andrés við borðenda? (7)
13. Spanjóli bætir í urg og væl (9) 
15. Stingi fréttamann útvarps (6)
16. Hér segir af ólöglegum vefjum sem við hlutleysum (7) 
17. Harðbanna hörkuhríð (9)
18. Góðglöð höngum við í gildunum (10)
19. Skelegg sæskepna minnir á skurn (7)
20. Flís af feitum sauð (9)
22. Spikföl, þessi tíra (10)
24. Ómur hinnar bognu gígju (9)
25. Ætli vísur hans skáni úr þessu? (5) 
27. Fyrir ljós í myrkrinu fást ljómandi svifdýr (9) 
29. Neglir fast og nærist hratt (6)
31. Æjum ef stælan er um staðsetningar, það er algildur 

sannleikur (14) 
34. Þetta glundur bætir útsýnið (8) 
37. Hlassið er alltaf krakkaskinn (4)
38. Fljót með arfbera og glópsku fyrir frekan (7) 
39. Bíll hefur veður af því að fjallgarðurinn sé mjúkur 

planki (14)
40. Núna er víst orðið seinna (5)
43. Finn ofurfola með heljarhlass (8)
45. Sé klára kveðja, hress er þeirra lund og hold (11)
48. Hin þægu uppáhöld yfirmannanna, blessaðra 

dúllu rassanna (13) 
49. Hyl hóp í fönn við fjallið mikla (9) 
51. Get tætt sálm við skeljaskerið (10) 
52. Sérhæfð hugtök vinna að gerð sinni (9)
54. Tími guða og sókna (5)
55. Sæki vörpu í minn rann í veröld vefsins (10) 
58. Pirruð en ánægð með meðlætið þótt lítið sé (6)
59. Sé móta fyrir flíkunum í lúpunum (7)
60. Innræta með upptöku fróðleiks úr fjarska (13)
61. Um vöxt þess sem ekki er sinnt sem skyldi (6)
62. Tjóðraðir Stipe og félaga sem hamast þó? (6)

LÓÐRÉTT
1. Beygi dapur í veg fyrir þig enda steik í húfi (12)
2. Flæðiengin eru mín (12) 
3. Pota í heimsálfu sem geymir gúrkur (10)
4. Tel pípuæð framkalla slöngutrans (11)
5. Æ læknir, þessi mjólkurbelgur gefur lítið (8)
6. Fel félag fárra útvaldra (11)
7. Eitt kauptún, eitt mál, fyrir óblandaðar eðalveigar (11)
8. Ruddaskrá er bara klámkjaftæði (7)
9. Breyti hrygg í lund (7)
10. Uppeldi Iðnu Lísu og Lilju (14) 
11. Hunskast til að ybba gogg (8)
14. Stýri klaufdýri með klaufjárni (7)
21. Efni í hjartalausan ævintýramann (3)
23. En Megas drakk te í garðinum með Messíasi(9)
26. Fyrstu mánuðirnir á ævi Krists hafa sótt á mig (6)
28. Annasamir dagar allskyns viðburða (6)
30. Spræna sem rifist er um er uppspretta gagnrýni (7)
31. Sá andvaka hjá reykofni (6)
32. Sumaraukinn: Þegar karlar fara á línu og konur í hár-

greiðslu? (14)
33. Forsetamóðir er matargúrú (5)
35. Sprautar ef þið æsið súldina (9)
36. Á fætur sveinki, þín bíður sósa og viagra (9)
38. Púki stoppar í ruglinu (3)
40. Þrifum skartgrip úr skrautmunum (11)  
41. Reynslu rannsókna má skýra með armæðu fræða (11)
42. Sumir eiga sumarbústað, Kublai Kahn átti sumar-

höfuðborg (6)
44. Þetta er húð segir réttur steggur og heppinn mjög (7)
46. Angus frá Aberdeen lagðist með kroppum og líkaði 

vel (9)
47. Hún gefur mjúka steik og enn mýkri sokka (9)
50. Ætli ég nemi skilaboð úr svona talsmáta? (7)
52. Sæti að borða eftirrétt (5)
53. Ostra, segja þeir Ljótur og Búri (5)
56. Rúni vill að þú nuddir sig í rétt form (4)
57. Kám sem litar og kveikir kvef (4)
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LAUSNARORÐ
Ef bókstöfunum í skyggðu reitunum er raðað rétt saman byggist 
hefbundið húsnæði. Sendið lausnarorðið í síðasta lagi 25. desember 
næstkomandi á krossgata@frettabladid.is merkt „21. desember“.

Dregið verður úr inn-
sendum lausnarorðum og 
fær vinningshafi eintak af 
bókinni Náttúrunni frá For-
laginu. Vinningshafi síðustu 
viku var Ómar Árnason, 
Hafnarfirði.

Lausnarorð síðustu viku var
V E R K K U N N Á T T A
B O L S Í U M I B A N K A B Y G G I

E O T Ö N R A U F O

R A F T A S K I N K A G Ð I Ð

G O L K S T Ö L U V E R Ð A R

M A R K A R F L J Ó T A E D T

Á Ð U Ó A U K A L J Ó S I Ð

L I S T M Á L A R A U D M G

Ð Í L L A S L E I K I N N

A N D M Æ L I R D Í I L S

S A Ú Á B U R Ð A R P O K A N N

S K A M M T A Ð R H Á F L O

Ó Ó U S S Æ R H L A N D I Ð

S L Á T U R K E P P I R A S U R

A U T Í Ð L A K A R A

Ó G A M A N T Á R M I L D E D K

E F G A Y Ö R S A G A

U N A Ð S D R A U M I G L G Ð

G K Ý Í Ö N G V I T I N U

E I G N A R L A N D I I A N R

VEGLEG VERÐLAUN



Gleðistundir
Aðventan og undirbúningur jólanna er tími til að 
gleðjast með vinum og vandamönnum. Á þessum  

gleðistundum er osturinn ómissandi.gleðistundum er osturinn ómissandi.
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80 ára afmæli
Jón Helgi  

Hálfdanarson 
21. desember 2013  

og verður hann að heiman.  
Hann er óvirkur alkóhólisti og vill 

minnast lífgjafar sem er SÁÁ og 
Vogur með því að láta þau mann- 

ræktarsamtök njóta þess ef  
einhver vill minnast tímamótanna.

 
Áfram Vogur – símanúmer:
903-1001   1 þúsund krónur
903-1003   3 þúsund krónur
903-1005   5 þúsund krónur

 
Gleðileg jól.

Okkar ástkæra

LÁRA ARNFINNSDÓTTIR
frá Hrafnabjörgum,

Höfða, hjúkrunar- og dvalarheimili,
Akranesi,

lést 16. desember. Útförin fer fram frá 
Hallgrímskirkju í Saurbæ laugardaginn 28. desember kl. 14.00.

Fyrir hönd aðstandenda,
Bryndís Guðmundsdóttir
Ragnheiður Guðmundsdóttir Matthías Sigurðsson
Adda Lára Arnfinnsdóttir Símon Ólafsson

Innilegar þakkir fyrir samúð og hlýhug 
vegna andláts og útfarar móður okkar, 
tengdamóður, ömmu og langömmu,

ÁSTU SVEINBJARNARDÓTTUR 
Núpi, V-Eyjafjöllum. 

Sérstakar þakkir fær starfsfólk Kirkjuhvols 
fyrir einstaka umönnun. 

Anna Sigríður Guðmundsdóttir Sveinn Ívarsson
Guðmundur Guðmundsson  Berglind Hilmarsdóttir
Guðbjörg Birna Guðmundsdóttir Björn Eysteinsson
barnabörn og langömmubarn.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð  
og hlýhug vegna andláts og útfarar  

elskulegrar frænku okkar, 

UNNAR GUÐMUNDSDÓTTUR
frá Túni í Flóa,

áður Stigahlíð 88, Reykjavík. 

Við viljum sérstaklega færa starfsfólki 
hjúkrunarheimilisins Grundar þakkir fyrir mjög góða umönnun  
og hlýju, sem hún naut allan þann tíma sem hún dvaldi þar.

Systkinabörn. 

Elsku móðir okkar, dóttir, tengdamóðir, 
amma, systir, frænka, mágkona og 

barnabarn,

MÁLFRÍÐUR SIGURÐARDÓTTIR,
Dvergholti 3, Hafnarfirði,

lést á heimili sínu 9. desember. Útförin hefur 
farið fram í kyrrþey að ósk hinnar látnu.

Ingibjörg Erla Grétarsdóttir
Sigurður Tryggvi Tryggvason Valgerður Katrín Bjarnadóttir
Sigurður Guðmundsson
Fanney Lára Einarsdóttir Þórður Jónasson
Þórdís Sigurðardóttir Óskar Magnússon
Birna Sigurðardóttir Helgi Þór Hjálmsson
Guðmundur Ó. Guðmundsson
barnabörn og frændsystkini.

VirðingReynsla & Þjónusta
Allan sólarhringinn

571 8222 · 82o 3939 svafar · 82o 3938 hermann

www.kvedja.is

sttattVV

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

KRISTJÁN BJARNI GUÐMUNDSSON
rafvirkjameistari,  
Bjargi, Álftanesi,

lést á Landspítalanum við Hringbraut, 
mánudaginn 16. desember. Útförin fer fram frá Bessastaðakirkju 
23. desember kl. 13.00. Blóm og kransar vinsamlegast 
afþökkuð. Þeim sem vilja minnast hans er bent á 
krabbameinslækningadeild Landspítala, 11E. 

  Helga Kristjana Einarsdóttir
Þórólfur Kristjánsson Guðrún Lísbet Níelsdóttir
Salvör Kristjánsdóttir Jón Þór Gunnarsson
 Gunnar Freyr Jónsson
Sesselja M. Kjærnested Einar H. Árnason   

Þökkum innilega þeim sem sýnt hafa 
samúð, hlýhug og vináttu við fráfall okkar 

ástkæru eiginkonu, móður, ömmu,  
dóttur og systur,

LILJU INGU JÓNATANSDÓTTUR.
Viljum einnig koma á framfæri sérstökum 
þökkum til starfsfólks á 11-E, Landspítala, 
fyrir frábæra umönnun og alúð og ættingjum, vinum og öllum 
þeim sem veittu aðstoð í veikindum og við undirbúning útfarar.  
Með ósk um gleðileg jól og farsæld á komandi ári.

Guðmundur Helgi Guðnason
Guðni Guðmundsson
Sigurður Tómas Guðmundsson
Emilía Hlín Guðnadóttir
Sigrún Ingjaldsdóttir
systkini og aðrir aðstandendur.

Elskulegur sonur minn,  
faðir okkar og bróðir okkar,

STEFÁN HAFBERG SIGURÐSSON
verður jarðsunginn frá Hafnarfjarðarkirkju 
mánudaginn 23. desember kl. 13.00.

Sigurður Sigmar Jónsson Eva Raweewan Tohmudbamrung
Alma Rán Stefánsdóttir
Viktor Hafberg Stefánsson
Sævar Örn Sigurðsson
Magdalena Margrét Sigurðardóttir
Sigurður Ágúst Sigurðsson
Tatiya Tohmudbamrung

Móðir okkar, tengdamóðir,  
amma og langamma,

ÁGÚSTA GUÐJÓNSDÓTTIR
frá Eiríksbakka, Biskupstungum,

Ofanleiti 11, Reykjavík,

lést þriðjudaginn 17. desember á 
Landspítala - háskólasjúkrahúsi.  
Útför verður auglýst síðar.

Ingibjörg Skarphéðinsdóttir Hafliði Benediktsson
Sigfinna Lóa Skarphéðinsdóttir Magnús Kristinsson
Kristján Skarphéðinsson Guðrún B. Einarsdóttir
Danfríður Skarphéðinsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

„Sum þessara trjáa eru meira að 
segja svo heimaræktuð að fræið var 
sótt á bernskuslóðir Beate í Norður-
Noregi af jólatrjáasölunum sjálfum 
á sínum tíma,“ segir Helgi Þórsson 
sem ásamt konu sinni, Beate Stormo, 
heldur jólabasar í Populus Tremula í 
Listagilinu á Akureyri. Þar taka þau 
saman framleiðslu ársins, eins og 
þau hafa gert undanfarin ár, og selja 
meira að segja heimaræktuð jólatré. 
Ýmsan annan varning er einnig að 
finna á basarnum.

„Af helsta varningi má nefna eld-
smíðað skart og svokallaða konu-
hnífa auk þess sem stór eldsmíðaður 

kertastjaki í fuglslíki er falur fyrir 
sanngjarnt verð. Þá má geta þess að 
Beate hefur fengist við skinnaverk-
un lengi og stundum í kompaníi með 
Lene Zachariassen sem einmitt er á 
basarnum með sitthvað sniðugt úr 
heimasútuðu skinni og hrosshári. 
Ekki má heldur gleyma skinnhúfum 
með kanínufeldi, náttúrulega úr eigin 
ræktun. Þá má finna vatnslitamyndir 
eftir mig og skuggalegar jólasveina-
myndir eftir Aðalstein bróður minn á 
sýningunni,“ segir Helgi og veit ekki 
hvort hann á að kalla basarinn basar 
eða sýningu.

„Svona sýning væri náttúrulega 

ekki ekki sjálfri sér lík ef ekki væru 
veruleg pönkáhrif á sveimi. Þau 
birtast ekki síst í máluðum bolum 
og flippuðum PVC-klæðnaði í öllum 
regnbogans litum.“

Basarinn er opinn alla helgina og 
á mánudag frá klukkan 13 til 18 en 
lengur á Þorláksmessu. Boðið verður 
upp á glögg og lifandi tónlist á Þor-
láksmessukveld meðan hljóðfæraleik-
arar og birgðir endast. 

Í dag verður Beate við eldsmíðar á 
staðnum frá klukkan 14 til 16 ef veður 
leyfir og á sama tíma verður sett upp 
tískusýning. 

liljakatrin@frettabladid.is

Pönkáhrif á sveimi
Hjónin Helgi Þórsson og Beate Stormo í Kristnesi halda sérstakan jólabasar og selja 
heimaræktuð jólatré. Þá bjóða þau líka upp á fl ippaðan klæðnað.

FLIPPUÐ HJÓN  Helgi og Beate undirbúa auglýsingu á ólafsfirskum ullarsíðbrókum. MYND/EINKASAFN

MÁLAÐUR BOLUR  Byrjaði 
með þjóðlegu minni en 
endaði með svívirðingum.

VÍGALEGUR 
 Eldsmíðaður 
fullvaxinn 
kertastjaki.

  Svona 
sýning væri 
náttúrulega 

ekki ekki 
sjálfri sér 

lík ef ekki 
væru 

veruleg 
pönkáhrif á 
sveimi. Þau 
birtast ekki 

síst í mál-
uðum 

bolum og 
flippuðum 

PVC-klæðn-
aði í öllum 

regnbogans 
litum.

Helgi Þórsson
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Sinfóníuhljómsveit Íslands í Hörpu

Peter GGuth hljómsvveittaarrstjjóórii
Hannaa Dóra Sturluudóttttiir oggg   
Gissur Páll Gissuraarsoonnn einnssöööngggvvvaarraaar

Árlegir Vínartónleikar Sinfóníuhljómsveitar 
Íslands eru vinsælustu tónleikar hljóm-
sveitarinnar. Tónleikarnir eru fyrir mörgum 
ómissandi upphaf á nýju ári enda einkenna 
glæsileiki og gleði Vínartónlistina. 

Einsöngvarar eru þau Hanna Dóra og Gissur 
Páll sem eru landsmönnum að góðu kunn. 
Hljómsveitarstjóri er Peter Guth, einn fremsti 
túlkandi heims á tónlist Strauss feðga. 

Tryggðu þér miða og taktu vel á móti nýju ári. 
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Diane Sawyer, banda-
rískur blaðamaður, er 
68 ára
Yuri Malenchenko, 
rússneskur geimfari er 
52 ára
Ralph Fiennes, ensk-
ur leikari er 51 árs
Martha Ernstsdóttir, 
langhlaupari 49 ára
Luis Hernández, 
mexíkóskur knatt-
spyrnumaður er 45 ára
Vanessa Paradis, 
frönsk leik- og söng-
kona er 41 árs
Basshunter, sænskur 
lagahöfundur er 29 ára
Jordin Sparks, bandarísk söng- og leikkona er 24 ára.

Sonur minn,

ÞORSTEINN ÁSMUNDSSON 
lést á líknardeild Landspítalans í Kópavogi 
14. desember sl. Útförin hefur farið fram í 
kyrrþey að ósk hins látna. 

F.h. systra hins látna,  
Hólmfríðar Ásmundsdóttur, Kristínar Ásmundsdóttur, 
Margrétar Davíðsdóttur og fjölskyldna þeirra, 

Guðrún Erlendsdóttir og Davíð Janis

Innilegar þakkir til allra þeirra sem sýndu 
okkur vináttu og hlýju við andlát og útför 

elskulegrar eiginkonu minnar, móður okkar, 
tengdamóður og ömmu,

SIGRÍÐAR ÁRNÍNU ÁRNADÓTTUR
Skarðshlíð 13c, Akureyri.

Sérstakar þakkir sendum við stelpunum í Heimahlynningu á 
Akureyri og Dvalarheimilinu Hlíð fyrir frábæra umönnun og hlýju.

Ingvi Rafn Flosason
Guðbjartur Árni Guðnason Amalía Guðnason
Anna Guðrún Guðnadóttir Rúnar Egilsson
Berglind Sigurlaug Guðnadóttir Indriði Jóhannsson
Jóhannes Rafn Guðnason
Karlína Sigríður Ingvadóttir Marinó Marinósson
og ömmubörn.

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

RUT INGIMARSDÓTTIR
Víðilundi 18, Akureyri,

lést að heimili sínu fimmtudaginn  
19. desember. Útförin verður auglýst síðar.

Fyrir hönd fjölskyldunnar,
Viktor Gestsson og Edda Hjörleifsdóttir

Ástkær móðir okkar,  
tengdamóðir, amma og langamma,

BRYNDÍS JÓHANNSDÓTTIR
frá Skriðufelli, 

til heimilis að Ásenda 3, Reykjavík,

lést á Landspítalanum 18. desember. 
Útför auglýst síðar.

Þórunn Kristinsdóttir Garðar Jóhann Guðmundarson
Þórdís Kristinsdóttir Ásgeir Magnússon
Gunnar Kristinsson Claudia Picenoni
Jóhann Kristinsson Sólveig Ólafsdóttir
ömmubörn og langömmubörn.

Innilegar þakkir fyrir 
auðsýnda samúð og  

hlýhug við fráfall 
ástkærra foreldra okkar, 
tengdaforeldra, ömmu, 

afa, langömmu og langafa,

UNNAR  
KRISTINSDÓTTUR  

 OG  
 VALGEIRS JÓNS EMILSSONAR
       Háaleitisbraut 41, Reykjavík.

Sérstakar þakkir fær starfsfólk Droplaugarstaða og  
Landspítalans við Hringbraut fyrir frábæra umönnun.

Aðalheiður Valgeirsdóttir Erlendur Hjaltason
Sigríður Valgeirsdóttir Einar Olavi Mäntylä
Emil Hannes Valgeirsson Arna Björk Stefánsdóttir
Hjalti Geir Erlendsson Valgeir Erlendsson
Valgeir Einarsson Mäntylä Kristín Einarsdóttir Mäntylä
Sigurður Einarsson Mäntylä Stefanía Emilsdóttir
Vigdís Valgeirsdóttir Mäntylä

Hjartans þakkir fyrir auðsýnda  
samúð og hlýhug við andlát og útför 

elskulegrar móður okkar, tengdamóður, 
ömmu og langömmu,

STEINUNNAR GUÐMUNDSDÓTTUR
KRISTIANSEN

áður Njálsgötu 29, Vesturgötu 7,
Hjúkrunarheimilinu Eir.

Sérstakar þakkir sendum við starfsfólki Vesturgötu 7, Vitatorgs, 
Foldabæjar, Hjúkrunarheimilisins Eirar, 3. hæðar suður, og 
Borgarspítala, deildar 6B. Umönnun ykkar var yndisleg, 
hjartahlýjan og alúðin ómetanleg.  
Guð gefi ykkur gleðileg jól og farsæld á komandi ári.

 
Þorsteinn Kornelíus Kristiansen
Halldór Helgi Kristiansen                   Auður Magnúsdóttir
Þorgerður Mattía Kristiansen
Selma Ósk Kristiansen                       Helgi Kristjánsson 
Helga Árdís Kristiansen
barnabörn og barnabarnabörn.

„Þetta er búið að ganga vonum fram-
ar,“ segir Steindór Grétar Jónsson, 
einn eigenda skemmistaðarins Har-
lem við Tryggvagötu. Harlem fagn-
ar um þessar mundir eins árs afmæli 
sínu, en staðurinn er strax orðinn með 
þeim vinsælli í Reykjavík. Af því til-
efni verður vegleg dagskrá viðburða 
um helgina.

„Við erum með FM Belfast að ‚dj-a‘,
en þeir spiluðu einmitt á opnunar-
kvöldinu,“ segir Steindór. Einnig 
koma fram um helgina Steed Lord, 
Lay Low, plötusnúðurinn Hermi-
gervill og fleiri góðir gestir. Athygli 
vekur að einnig verða á tilboði áfengu 

drykkirnir Crabbies og grænt Gajol, 
sem Steindór segir hálfgerða einkenn-
isdrykki staðarins. 

„Það er kannski sérstaklega Crab-
bies sem hefur verið mjög vinsæll 
hérna,“ segir Steindór, en Crabbies 
er óvenjulegur, skoskur engiferbjór. 
„Hvort það hefur eitthvað með bragð-
lauka ‚hipstera‘ í miðbænum að gera 
veit ég ekki.“

Spurður hvað standi upp úr á fyrsta 
ári Harlems, nefnir Steindór þegar 
meðlimir hljómsveitarinnar Sigur 
Rósar þeyttu skífum við gríðargóð-
ar undirtektir. „Það vildi enginn 
missa af þessu, þannig að staðurinn 

var pakkaður frá því að við opnuð-
um klukkan sex þar til þeir byrjuðu 
klukkan sirka tvö.“ Hann segir reglu-
leg karókíkvöld staðarins einnig með 
skemmtilegustu viðburðum ársins. 
„Þetta er allt öðruvísi en svona venju-
legt, einmanalegt, gráta-oní-glasið 
karókí.“

Steindór segir starfsfólk Harlem 
gríðarlega þakklátt fyrir vinsældir og 
ómetanlega hjálp á árinu við tónleika-
hald og fleira. „Þetta sýnir hvað það 
er ótrúlega mikið af kreatífu og hæfi-
leikaríku fólki í þessari senu,“ segir 
hann. „Það er engin leið héðan nema 
upp.“ bjarkia@frettabladid.is

ÁRANGURSRÍKT ÁR   Steindór Grétar segir vinsældir Harlem vonum framar . 
 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Ekki of seint að byrja
Hnefaleikafélag Kópavogs og VBC bjóða til hátíðar í nýju húsnæði um helgina. 

Gallerí Fold stendur um þessar mundir fyrir vefuppboði á 
listaverkum eftir Karólínu Lárusdóttur á síðunni Uppboð.
is. Uppboðið stendur aðeins yfir í þrjá daga og lýkur nú á 
sunnudag. 

„Við höfum síðustu tvö ár verið með svona stutt upp-
boð í desember,“ segir Jóhann Hansen, einn þeirra sem 
fyrir því stendur. Hann segir sniðugra að halda úti svona 
stuttum sölum um hátíðarnar og bendir á að hægt er að fá 
myndirnar afhentar fyrir jól.

Jóhann segir verk Karólínu hafa selst vel í gegnum tíð-
ina og því hafi hún orðið fyrir valinu í ár. 

„Um helmingur verkanna er nýr,“ segir hann. „Helm-
ingur er svona eldri grafík og þau eru öll úr safni sama 
eiganda.“ Alls eru 26 verk til sölu.

Í tilkynningu frá Gallerí Fold kemur fram að sumar 
grafíkmyndanna hafi ekki fengist á Íslandi í nokkur ár.  - bá

Vefuppboð á  
verkum Karólínu
Hægt er að bjóða í verk eft ir Karólínu 
Lárusdóttur í tæka tíð fyrir jólin. 

KARÓLÍNA LÁRUSDÓTTIR  Verk myndlistarkonunnar eru á uppboði 
fram á sunnudag.  FRÉTTABLAÐIÐ/RÓBERT

1620 William Bradford og Mayflower-pílagrímarnir nema land 
þar sem nú er Plymouth Rock í Plymouth í Massachusetts-fylki í 
Bandaríkjunum.
1879 Heimsfrumsýning leikritsins Brúðuheimilið eftir Henrik 
Ibsen í Konunglega leikhúsinu í Kaupmannahöfn í Danmörku.
1907 Síleski herinn drepur að minnsta kosti tvö þúsund manns í 
saltpétursnámu í Iquique í Síle.
1913 Orðakross Arthurs Wynne, heimsins fyrsta krossgáta, er 
birt í New York World.
1919 Bandaríska anarkistanum Emmu Goldman er vísað úr landi 
til Rússlands.
1937 Mjallhvít og dvergarnir sjö, fyrsta teiknimyndin í fullri 
lengd, er frumsýnd í leikhúsinu Carthay Circle.

MERKISATBURÐIR

Afmælisbörn 22. desember
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JBL Flip2
ÞráÞráðlaðlausus ferferðahðahátaátalarlarii eð nnnbygbyggðugðuumrii m ðeð iinn
Slipstream bassa sem skilar öflugum hljómi,a sem skilar öf
Bluetooth tengig ngug  fyyrir þrþ áðlaus sammskipti r þráðlaus 
og innbyggðan hljóðnema fyrir símtöl. Stærð. Stærðma 
(HxBxD): 7,5x16x7,5 sm. Fimm litirr.

Panasonic SCBTT100
520520 3w 3D BD Bllu ray 2.1 h1 h ieim bababíó. 7.1 Virtual CinemaBlu-ray 2.1
Surround Sound. 2D-3D conversion.1080p @nversion.1080p @ nd Sound. 2D-3
24f24fpsps. DT DTS-HS HD oD og Dg Dolbolby Ty Trur D uD uppsppskölkölunun rueHD. DVD uppskölunHD og Dolb
í 1080p. VIERA Link. FM útvarp með 30 minnum.tvarp meðA 0 minnu
2x USB, Optical, HDMI o.fll.

Panasonic SCHTE80
SSpe kake BrBo dard h heiimabíóbíó sem passsarbíókerfi se
undir borðstanda á öllum sjónvörpum.  120wá öllum sjónvör
magmagnarnarii. 2 b2 bassassaháahátaltalarar r mr meðeð AerAeroo Streamrar með A
Port. Dolby Digital / DTS. Bluetooth. H.BassH.BassS. 
með True Sound Mode. 2x HDMI.

JBL SB200
Glæsilegt SoundBar heimabíókerfi með 120wíókerfi með 120ww
magmagnarnaraa. DolDolbyby DigDigitaitall. BluBluee ybyggtggt. eto hoth I In bnbyg
HARMAN Display Surround tækni. Bass Bood tækni. Ba s Boost
Getur lært á fjjarstýrý inggu sjj varpsip ns. Hægt g ajónvarp að
festa á vegg. RCA og Optical tengi. Fjarstýring,cal t g,
RCA og Optical tengi fylgja.a

Scansonic R2 Leatherwhite 
Hágæða FM/AM útvarp með góðum magnara,ð góðum magna
BassReflex, AUX ogg heyrny atólstenggi. 100-240V.. gi. 100-24
Fæst í fjórum litum: hvítt, svart, valhneta eðaalh
leðurklætt. Fæst líka svart.

SCANSONIC

Harman Onyx
Þráðlaus 4x15w hágæða hátalari með innbyggðumm talari með innby
basbassasa semsem sk skilailar kr kröfröftugtugumum hljhljómbómburðurðii. BluBluetoetoothothhburði. Blu t
með NFC, AirPlay og DLNA fyrir þráðlaus áð
samskipti. Hleðslurafhlaða. Sá allra flottasti.

MOBILE AUDIO SYSTEM
Harman Onyx

2013-2014

NÝTT SOUNDBOARD
PASSAR UNDIR SJÓNVARPIÐ

LELEÐUÐUÐURKLÆTT

SSOUNDBAR
HEHEIMABÍÓKERFI

SKJÁVARPI

VVEERRÐÐ 111111199.99999999900111 9999VVVVVV
jávarpi  meemmm ð ð ð ð ðð 1111101 24444x7x7x7686868 pppppppp alaussusn nn n ogg .8000000 ANSNSI Lumemeeeemennsnns birtutuuu.....memmm ð 10 444x76888 upplau n nn ogog 2.800 ANS  b uu... 2.800 ANS eeeSSkj

KOMIÐ
AFTUR!

Panasonic SCHC38 
Ofurþunn 40W RMS samstæða með iPod vötæða með iPod vöggu vögg
og BlBlu teto thoth R Re M-Ma tster. PP t SSou dnd.Pure Direct S d. 
Direct-Vocal Surround. D.Bass.FM útvarp meBass.FM arp með 
RDSRDS. M. MASHASH ge geislislaspaspilailari.ri. kkkka ma meðeð vekvekjarjaraa g Klukka og 
svefnrofa. Nanosized Bamboo Cone hátalarar. mboo
Má festa á vegg.

Noontec ZoroHdRdZoroH
Öflug heyrnartól sem má brjóta saman og þóta saman og því auðvelt eyrnartól sem m
að ferðast með. Fislétt með frábærum hljóm. 13 Hfrábærum hljóm. 13 Hz ð. Fislétt m
- 26 kHz. 32 Ohm. Næmni á 1mW: 108dB. á 1 KHz 1mOhm W 8
Max power: 60mW. 1.2m kapall. 150 gr.kapall. 1 r.

HEYRNARTÓLIN FÁST
RAUÐ OG SVÖRT

Opið til 22 alla helgina!Opið til 22 alla helgina!Opið til 22 alla helgina!
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SUDOKU LÉTT ÞUNGMIÐLUNGS

PONDUS Eftir Frode Øverli

HANDAN VIÐ HORNIÐ Eftir Tony Lopes

Myndasögur

BARNALÁN Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

SKÁK
Gunnar Björnsson

KROSSGÁTA1

6 7 8

10

13

119

12

15

16

18

21

20

17

14

19

2 3 4 5

SPAKMÆLI DAGSINS

LAUSN 
SÍÐUSTU 
SUDOKU

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

7 8 3 9 1 4 6 2 5
4 9 5 3 2 6 7 1 8
6 1 2 5 7 8 4 9 3
8 6 1 7 4 5 9 3 2
9 2 4 1 6 3 5 8 7
5 3 7 8 9 2 1 4 6
1 4 6 2 3 7 8 5 9
2 7 8 4 5 9 3 6 1
3 5 9 6 8 1 2 7 4

7 2 4 6 3 9 8 5 1
6 8 9 5 1 4 2 3 7
1 3 5 7 8 2 6 4 9
3 9 7 8 2 1 4 6 5
2 1 6 9 4 5 7 8 3
4 5 8 3 6 7 1 9 2
5 7 2 4 9 6 3 1 8
8 4 1 2 5 3 9 7 6
9 6 3 1 7 8 5 2 4

8 7 3 6 5 4 9 2 1
6 2 4 7 9 1 8 3 5
5 1 9 2 8 3 7 4 6
4 3 1 8 6 9 5 7 2
7 8 5 1 4 2 3 6 9
9 6 2 5 3 7 1 8 4
1 9 8 4 7 6 2 5 3
3 5 6 9 2 8 4 1 7
2 4 7 3 1 5 6 9 8

3 1 4 2 9 5 8 7 6
6 2 8 7 4 3 9 1 5
7 5 9 8 6 1 2 3 4
2 3 7 4 8 9 6 5 1
5 8 6 1 3 2 7 4 9
9 4 1 5 7 6 3 8 2
8 9 5 6 1 7 4 2 3
1 7 3 9 2 4 5 6 8
4 6 2 3 5 8 1 9 7

4 5 3 7 6 9 8 2 1
1 6 9 8 2 3 5 7 4
7 8 2 1 4 5 3 6 9
8 7 4 6 3 2 9 1 5
3 9 5 4 1 7 6 8 2
6 2 1 5 9 8 4 3 7
5 1 8 9 7 6 2 4 3
9 3 7 2 8 4 1 5 6
2 4 6 3 5 1 7 9 8

5 4 1 6 7 9 3 8 2
7 9 3 4 2 8 5 1 6
6 8 2 1 5 3 4 7 9
8 2 9 5 1 4 6 3 7
1 3 5 7 9 6 8 2 4
4 6 7 8 3 2 9 5 1
9 1 6 2 8 5 7 4 3
2 5 4 3 6 7 1 9 8
3 7 8 9 4 1 2 6 5

Frábær leikur, 
Róbert! Þú 

varst meistari 
í dag!

Finnst 
þér 

það?

Klárlega! Þú 
varst bestur á 

vellinum! Það er 
bara þannig!

Vá! Takk! 
Yndislegt að 

heyra!
Fólk bregst 
mismunandi 

við hrósi!

Nokkuð 
til í 
því!

Það skiptir ekki 

máli þó ég kunni 

ekki að sjóða vatn! 

Hve margir 

panta það!?

Þvoið 

hendur

Andvarp

Ég lauk loksins við 
heimalærdóminn! 
Ég er uppgefin!

Hvað er 
klukkan...þrjú um 
nótt eða hvað?

Klukkan er 19.15. Þú hefur 
tíma til að fara í bað og 
horfa á sjónvarpið áður 

en þú ferð að sofa.

Mér fannst eins 
og ég lærði í alla 

nótt!

Ættirðu þá ekki að 
hafa lært í meira en 

hálftíma?

Páll Sigurðsson (1.940) tefldi 
hvasst á móti Siguringa Sigurjóns-
syni (1.964) og hafði þegar hér var 
komið sögu þegar fórnað hróki.
Hvítur á leik

34. Hg7+! Önnur hróksfórn! Svartur 
gafst upp því hann er mát eftir 34...
Kxg7 35. Df7+ og 36. Dh7#. Snagg-
aralega teflt hjá Páli. Síðasti skák-
viðburðurinn fyrir jól fer fram í dag 
í Ráðhúsinu en það er Jólapakkamót 
GM Hellis.
www.skak.is Jólapakkamót GM 
Hellis kl. 13.

„Hugrekki er réttilega metið til mestu mannkosta, 
því það er sá kostur sem tryggir tilveru allra annarra 
kosta.“ 
 Sir Winston Churchill

LÁRÉTT
2. skipalægi, 6. í röð, 8. tala, 9. keyra, 
11. hæð, 12. málmur, 14. fjörgast, 16. 
tveir eins, 17. blessun, 18. drulla, 20. 
sjúkdómur, 21. könnun.

LÓÐRÉTT
1. land, 3. mannþvaga, 4. lögtak, 5. 
nasaop, 7. kjálki, 10. kjáni, 13. máttur, 
15. skrambi, 16. missir, 19. holskrúfa.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. höfn, 6. rs, 8. sjö, 9. aka, 
11. ás, 12. kopar, 14. lifna, 16. tt, 17. 
lán, 18. aur, 20. ms, 21. próf. 
LÓÐRÉTT: 1. Írak, 3. ös, 4. fjárnám, 5. 
nös, 7. skoltur, 10. api, 13. afl, 15. ansi, 
16. tap, 19. ró.
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TÓNLIST  ★★★★★

Slagverkshópurinn Stomp
miðvikudaginn 18. desember
Í ELDBORG Í HÖRPU

Maður nokkur gekk fram á svið 
Eldborgarinnar í Hörpu á miðviku-
dagskvöldið og byrjaði að sópa. Var 
verið að gera sviðið klárt svona rétt 
fyrir sýningu? Nei, hún var þegar 
byrjuð. Maðurinn sópaði og sópaði, 
og brátt fór einfaldur en grípandi 
taktur að gera vart við sig. Fleira 
fólk bættist við og takturinn varð 
flóknari og meira æsandi. Fljót-
lega voru átta manns á sviðinu að 
sópa, tvær konur og sex karlmenn. 
Hrynjandin varð brjálæðisleg, og 
samt var samhæfingin nákvæm en 
áreynslulaus. Þetta var ótrúlegt.

Slagverkshópurinn kallar sig 
Stomp og kom fyrst fram í London 
árið 1991. Tónlistin þeirra saman-
stendur eingöngu af áslætti. Það er 
enginn söngur í henni, engar laglín-
ur, aðeins tilviljunarkenndar tóna-
hendingar. Tónarnir verða til með 
því að barið er á allt mögulegt, rör-
búta, dósir, tunnur, eldspýtustokka, 
o.s.frv. 

Hið sjónræna spilar ríkulegan 
þátt í tónlistinni. Þarna um kvöldið 
var eitt verkið sýnt í niðamyrkri. 
Hópurinn lék sér að kveikjurum 
og logarnir urðu að alls konar 
mynstri. Það var furðulega jafnt 
og hnitmiðað.

Hluti af sviðsmyndinni var 
veggur sem var hlaðinn af ýmsu 
járnadrasli, hjólkoppum, pípum 
og stöngum. Á tímabili hékk fólk-
ið á veggnum, sveiflaðist um í loft-
inu og barði í dótið. Í öðru verki 
hentu þau boltum á milli sín og í 
því þriðja var innkaupakerrum 

kastað um sviðið. Þegar maður hélt 
að möguleikarnir væri ekki fleiri, 
var bryddað upp á einhverju nýju. 
Hvergi var dauður punktur. Það 
var ekki aðeins að barsmíðarnar 
væru hraðar, heldur var tempóið í 
sjálfri sýningunni eins og í spennu-
trylli. Svo var hún líka ærslafull og 
fyndin.

Hver sem er getur lamið í köku-

box. En að búa til heila sýningu úr 
því – sem er aldrei leiðinleg – er 
ekki á hvers manns færi. Stomp er 
greinilega hópur sem hefur starf-
að saman lengi, æfir stíft en finnst 
alltaf jafn skemmtilegt.  

 Jónas Sen

NIÐURSTAÐA: Magnað sjónarspil sem 
lengi verður í minnum haft.

Jólahreingerningar í Hörpu

BÆKUR ★★ ★★★

Hann
Börkur Gunnarsson
ALMENNA BÓKAFÉLAGIÐ

Þeir sem kaupa bókina 
Hann eftir Börk Gunn-
arsson í von um að eiga 
góðar stundir með nýja 
skáldsögu í höndum 
munu líklega verða fyrir 
vonbrigðum. Bókin er 
aðeins 64 síður, í litlu 
broti og með stóru 
letri, löng smásaga eða 
novella.

Börkur virðist reyndar 
ráða ágætlega við smásöguformið. 
Hann eyðir engum tíma í málaleng-
ingar. Það er skýr framvinda í sög-
unni, stíllinn knappur, nánast eins 
og um uppkast að kvikmyndahand-
riti sé að ræða. 

En lýsingar virka oft klisju-
kenndar, sér í lagi þegar Börkur 
reynir að lýsa hugarheimi kvenna 
og stundum er eins og Börkur hafi 
flýtt sér um of við skrifin: „Henni 
fannst háskólabyggingin oftast of 
stór fyrir sig, hún væri of smá til 
að passa inn í þetta númer af visku 
og gáfum.“ (bls. 43.)

Og lýsing Barkar (frá sjónarhóli 
konunnar) á augnablikinu þegar 
verkamaðurinn afmeyjar eigin-

konu sína er kostuleg: 
„Hann lagði hana ein-
faldlega í sófann hjá 
sér, klæddi hana úr 
buxunum og fór inn 
í hana og hún fygld-
ist bara með og fannst 
handbrögðin örugg, 
rétt eins og hann væri 
að gera að fiski.“ (bls. 
17.)

Aðalpersóna bókar-
innar, sem Börkur kall-
ar einfaldlega hann, er 
verkamaður með sigg í 
lófum og sér fyrir fjöl-

skyldu sinni. En samband hans og 
eiginkonunnar er í molum. Hún 
skráir sig í bókmenntafræði til 
að „finna sig“ og heldur framhjá 
honum með yngri mönnum. Dótt-
ir þeirra lokar sig af, á erfitt með 
að tjá sig og leitar svara í myndlist.

Hann er hins vegar alltaf eins. 
Þar til dag einn þegar hann þarf 
að fara veikur heim úr vinnunni og 
neyðist í fyrsta skipti til að horfast 
í augu við tilgangsleysi eigin lífs.

Maður hefur á tilfinningunni að 
Berki hafi legið mikið á hjarta við 
ritun þessarar sögu. Á bókarkápu 

er hún sögð varpa „óvenjulegu og 
nýstárlegu ljósi á karlmennsku á 
Íslandi“. Sagan stendur hins vegar 
ekki undir því loforði. Til þess er 
sýn Barkar á karlmanninn of forn-
eskjuleg. Hér er karlmaðurinn hið 
mikla fórnarlamb og er á endanum 
drepinn og stoppaður upp af eigin-
konu og dóttur.

Þessi absúrd endir á sögunni 
minnir óneitanlega á hina klass-
ísku smásögu Sögu handa börnum 
eftir Svövu Jakobsdóttur. Þar var 
fórnarlambið hin venjulega hús-
móðir sem var tilbúin að fórna öllu 
fyrir börnin sín, jafnvel útlimum 
og heila. Sú saga hneykslaði og 
vakti umtal. 

Það á Hann eftir Börk ekki eftir 
að gera. Það er ekki hægt að bera 
stöðu karlmannsins saman við 
stöðu húsmóðurinnar á síðustu öld. 
Ef Börkur hefði viljað ögra fyrir 
alvöru hefði hann þurft að vinna 
þessa sögu mun betur, sérstaklega 
ef hann vill kalla hana skáldsögu á 
opinberum vettvangi.  

 Símon Birgisson

NIÐURSTAÐA: Börkur tekst á við 
stórar hugmyndir og liggur mikið á 
hjarta en missir tökin á sögunni eftir 
því sem á líður. Hefði virkað betur sem 
smásaga í tímariti. 

Saga handa karlmönnum
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Guðmundur Andri Thorsson hlaut 
í gær rithöfundaverðlaun Ríkis-
útvarpsins. Bein útsending var 
í útvarpsþættinum Víðsjá frá 
afhendingunni.

„Ég átti alls ekki von á því að 
hljóta þessi verðlaun og ég er bara 
eins og fegurðardrottningarnar, 
ég er hissa, hrærður, glaður og 
hágrátandi. Það hefur auðvitað 
mikla þýðingu að fá viðurkenn-
ingu fyrir það sem maður er að 
gera. Fyrir mér er þetta viður-
kenning fyrir þann part af starf-

inu að skrifa pistla í blöðin, eins 
og þá sem ég hef verið að skrifa í 
Fréttablaðið.“ 

Verðlaunin hafa verið veitt frá 
árinu 1956 en þetta er í fyrsta sinn 
sem Guðmundur Andri hlýtur þau.

„Það er svolítið síðan mér var 
tilkynnt um að ég hlyti verðlaunin 
en það var ekkert erfitt að sitja á 
sér að segja frá, það er svo margt 
annað að hugsa um. En ég er alveg 
afskaplega ánægður með þetta, 
þetta er í fyrsta sinn sem ég hlýt 
þessi verðlaun og í rauninni nokk-

ur önnur verðlaun ef út í það er 
farið. Ég myndi samt ekki segja 
að ég væri á hápunkti ferilsins 
núna, ég vil auðvitað meina að ég 
sé rétt að byrja. Ég stefni að því að 
eiga alveg allavega fimmtíu góð ár 
eftir.“   - je

Guðmundur Andri hlaut rithöfundaverðlaun RÚV
Bein útsending var í Víðsjá í gær frá afh endingu rithöfundaverðlauna RÚV. Þau komu að þessu sinni í hlut Guðmundar Andra Thorssonar.

EINS OG 
FEGURÐAR-
DROTTNING
 „Ég er hissa, 
hrærður, glaður og 
hágrátandi.“
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

➜ Verðlaunin hafa verið 
veitt frá árinu 1956 en þetta 

er í fyrsta sinn sem Guð-
mundur Andri hlýtur þau.





– fyrst og   fremst

ódýr og snjöll

1398kr.
kg

Krónu hamborgarhryggur

Krónan 
Bíldshöfða

Krónan 
Granda

Krónan 
Breiðholti

Krónan 
Mosfellsbæ

Krónan 
Árbæ

Krónan 
Akranesi

Krónan 
Vestmannaeyjum

Krónan 
Reyðarfirði

Krónan 
Hvaleyrarbraut

Krónan 
Reykjavíkurvegi

Krónan 
Vallakór

Krónan 
Selfossi

Krónan
Lindum

KrónanKrónan KrónanKrónan KKKrónan

1398kr.
kg

Lambalæri , trönuberja- og eplamarineraðLLLamballæri , trönuberja-aambabaalælæærri , ttröröönnuubebeerjrjaja-LL og eplamarineraðogog eepplalaamamaarriineneeraraðaðgg

JÓLAMATUR

FYRIR ALLA! 2998kr.
kg

Sambands hangilæri, úrbeinað

10000%100000000
afsláttur

3148kr.
kg

Verð áður 3498 kr. kg
Fersk kalkúnabringa

r 3449988 kr 3344998 kkk333 9994444 888888 kkr 334998 kr 334433449449989988 kk
kúnabringkúkúnúnaaabbrriningng

SSSS i, úgilæri,rambandss hans ggh ghhh ,nnnn rraaaaaa aaaaaaaa ææmm dd iiiillbb sss nnnnmm úúbb dsd ææggm h úg æa angilæ únn haambabaanndds hahaangnggiilælæærrii, ú

998kr.
kg

Verð áður 1298 kr. kg
Grísahryggur með pöru

2333%2233333
afsláttur

598kr.
kg

Verð áður 798 kr. kg
Svínabógur, hringskorinn

2555%225555
afsláttur
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Íslensk dómnefnd Barna- og ung-
lingabókaverðlauna Vestnor-
ræna ráðsins hefur tilnefnt bók-
ina Tímakistuna eftir Andra Snæ 
Magnason til verðlaunanna árið 
2014.

Grænlenska dómnefnd verð-
launanna hefur tilnefnt bókina 
Nasaq teqqialik piginnaanilik, 
eða Töfrakaskeitið, eftir Kathrine 
Rosing. Dómnefnd Færeyja hefur 
tilnefnt bókina Flata kanínan eftir 
Bárð Oskarsson. Barna- og ung-
lingabókaverðlaun Vestnorræna 
ráðsins falla einni þessara bóka 
í skaut í ágúst 2014. Verðlauna-
hafinn hlýtur um 1,2 milljónir 
íslenskra króna, sem sagt 60.000 
danskar krónur.

Valið fer þannig fram að í des-
ember, árið áður en verðlaunin eru 
veitt, tilnefna dómnefndir landanna 
eina bók hver frá sínu landi. Vest-
norræna dómnefndin velur síðan 
eina af þessum bókum sem svo 
hlýtur verðlaunin í ágúst árið eftir.

Verðlaunin hafa verið veitt 
annað hvert ár frá árinu 2002 og 
er nú tilnefnt til þeirra í sjöunda 
skipti. Þau hlýtur barna- eða ung-
lingabók sem þykir bera af öðrum 
sambærilegum bókum sem gefnar 
hafa verið út í Færeyjum, á Græn-
landi eða Íslandi.

Andri Snær hefur einu sinni 
hlotið verðlaunin en bók hans 
Sagan af bláa hnettinum hlaut þau 
árið 2002.

Andri Snær Magna-
son fulltrúi Íslands 
Tímakistan eft ir Andra Snæ Magnason hefur verið 
tilnefnd sem framlag Íslands til Barna- og unglinga-
bókaverðlauna Vestnorræna ráðsins.

BÆKUR  ★★★★★

Kúreki í Arisóna
Kristín Helga Gunnarsdóttir
MÁL OG MENNING

Móa hrekkjusvín þekkja  margir 
krakkar. Fyrsta bók Kristínar 
Helgu Gunnarsdóttur um þann 
grallara kom út árið 2000 svo nú 
er komið að næstu kyn-
slóð að kynnast honum. 
Nú er komin önnur bók 
um þann mæta pilt en 
hún heitir Kúreki í 
Arisóna. 

Mói, eða Marteinn 
Jörundur Marteins-
son, er geðugur 
drengur og lesand-
anum fer strax að 
þykja vænt um 
hann. Hann er 
einlægur og vill 
engum illt, þrátt 
fyrir að álpast 
stundum út í ein-
hver skammar-
strik og lenda 
stundum upp á kant 
við aðra. Í bókinni segir hann 
okkur meðal annars hreinskiln-
islega frá tveimur ólíkum vinum 
sínum; annars vegar dúkkustrákn-
um Góa mínum sem honum þykir 
afskaplega vænt um og hins vegar 
hinum ósýnilega Byssu-Jóa sem er 
amerískur kúreki sem eltir Móa 
hvert sem hann fer. 

Bókin samanstendur af nokkr-
um frásögnum af prakkarastrik-
um Móa, sem oftar en ekki eru 
ómeðvituð. Þar koma við sögu 
foreldrar Móa, nágrannar, kenn-
arar og ýmsir ættingjar. Prakk-
arasögurnar bera keim af endur-

minningum og raunar gerast þær 
meðan herinn er enn á landinu, 
að minnsta kosti kemur herstöðin 
við sögu í einni þeirra. Þær minna 
óneitanlega á sögurnar af hinum 
uppátækjasama Litla Lása (Le 
Petit Nicholas) eftir René Gosc-
inny og Jean-Jaques Sempé. Hann 
skemmtir lesendum á öllum aldri, 
sem Mói gerir sannarlega líka og 
hér er á ferðinni bók sem foreldr-
ar munu eflaust hlakka til að lesa 

upphátt fyrir svefn-
inn. 

Myndlýsingar 
Lindu Ólafsdóttur 
eru hreint út sagt 
frábærar. Hún nær 
fram karakter sög-
unnar og persónurn-
ar lifna við í vönd-
uðum, svarthvítum 
teikningum á blaðsíð-
um bókarinnar.

Letrið er stórt og 
auðlæsilegt svo bókin 
er tilvalin fyrir unga 
lestrarhesta fyrir 
svefninn. Hún er létt 
aflestrar og söguþráð-
urinn er skemmtilegur 
– reyndar brjálæðislega 

fyndinn á köflum – svo hann held-
ur manni alveg við efnið. 

Söguhetjan er sem sagt ein-
lægi prakkarinn Mói, sem stund-
um missir stjórn á skapi sínu. 
Vart þarf að taka fram að bókin 
hentar að sjálfsögðu bæði stelp-
um og strákum og jafnvel konum 
og körlum ef út í það er farið.   
 Halla Þórlaug Óskarsdóttir

NIÐURSTAÐA: Hrikalega skemmti-
leg og falleg barnabók sem full-
orðnir lesendur ættu einnig að hafa 
gaman af. 

Hressandi prakkarasögur

Tríó Sunnu Gunnlaugs fékk fullt 
hús í tilnefningum til Íslensku tón-
listarverðlaunanna fyrir nýjasta 
disk sinn ‚Distilled‘ eða í öllum 
fjórum flokkum djass- og blústón-
listar; flytjandi ársins, hljómplata 
ársins, tónhöfundur ársins og tón-
smíð ársins. Diskurinn ‚Distil-
led‘ sem kom út í júlí hefur fengið 
frábæra dóma víða erlendis og var 
meðal annars valinn einn af disk-
um septembermánaðar hjá Rhap-
sody.com. 

Tríóinu hafa borist tónleikaboð 
frá Danmörku, Þýskalandi, Banda-
ríkjunum, Kanada og Djasshátíð 
Færeyja á næsta ári og því verður 
í nógu að snúast að loknu jólaleyfi.

Fullt hús 
tilnefninga
Diskur Tríós Sunnu 
Gunnlaugs er tilnefndur 
í öllum fl okkum.

ANDRI SNÆR Sagan af bláa hnettinum hlaut verðlaunin árið 2002 og nú er 
Tímakistan tilnefnd af Íslands hálfu. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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LAUGARDAGUR
21.DESEMBER

SUNNUDAGUR
22.DESEMBER

HVAÐ? 
HVENÆR? 

HVAR?

HVAÐ? 
HVENÆR? 

HVAR?

Tónleikar
10.00 Þrjár raddir syngja á Café Rosen-
berg.
16.30 Jólatónleikar Frostrósa fara fram í 
Laugardalshöll.
17.00 Baggalútur heldur árvissa jóla-
tónleika sína á aðventunni í Háskóla-
bíói. Gull-, látúns-, og flauelsbarkar 
sveitarinnar sjá um að koma gestum 
í jólafílinginn með fulltingi einvalaliðs 

hljóðfæraleikara, tæknimanna, sviðs-
hönnuða og ljósameistara. Í bland við 
sívinsæla jólaslagara og aðventusmelli 
leikur sveitin lög af glænýrri hljómskífu, 
sem tekin var upp í köntríkauptúninu 
Nashville í haust. Tónleikarnir verða 
klukkan 17 og 21.
20.00 Biggi Hilmars, Sóley og Pétur 
Ben munu ásamt hljómsveit halda 
veglega tónleika í Tjarnarbíói, þar sem 
þau flytja glænýtt efni í bland við eldra, 

ásamt því að frumflytja jólalag sem 
þau sömdu nýverið saman.
20.00 Jólasöngvar kórs Langholtskirkju 
verða sungnir í Langholtskirkju í kvöld.
20.00 Aðventutónleikar KK og Ellenar 
eru orðnir ómissandi þáttur í aðdraganda 
jóla og koma gestum ávallt í hátíðarskap. 
Í mörg ár hafa þau haldið í hefðina og 
komið saman, ýmist þau tvö eða ásamt 
hljómsveit sem spilað hefur með þeim. 
Þau leika í Landnámssetrinu í Borgarnesi.
20.00 Hljómsveitin Hjaltalín heldur 
tónleika á Græna Hattinum, á Akureyri, 
klukkan 20 og 23 í kvöld.
20.30 Þorláksmessutónleikar Bubba Mort-
hens eru ómissandi liður í undirbúningi 
jóla hér á landi, hvort sem fólk mætir á 
sjálfa tónleikana eða hlustar á þá í útvarpi 
á meðan jólaundirbúningurinn er kláraður 
heima fyrir. Nú verður Bubbi á Akureyri.
23.00 Pálmi Hjalta og félagar skemmta á 
Ob-La-Dí-Ob-La-Da, Frakkastíg 8.

Leiklist
11.00 Leitin að jólunum verður sýnt í 
Þjóðleikhúsinu. Sýningar klukkan 11, 13 
og 14:.0.
20.00 Refurinn verður sýndur í Borgar-
leikhúsinu.

Sýningar
16.00 Breska sýningin Stomp fer fram í 
Eldborgarsal Hörpu.

Hátíðir
13.00 Jólahátíð Skoppu og Skrítlu 
verður sýnd í Borgarleikhúsinu. Sýn-
ingar klukkan 13, 14.30 og 16.00.
21.00 Hið árlega Jólaplögg Record 
Records verður haldið hátíðlegt á 
Gamla Gauknum og Harlem í ár. 
Þetta er fimmta árið í röð sem 
þetta framsæknasta plötufyrirtæki 
landsins stendur fyrir sínum árlega 
jólaútgáfufögnuði. Í þetta sinn fer 
jólaplöggið fram samtímis á Harlem 

og Gamla Gauknum. Um er að ræða 
eins konar mini-festival þar sem tón-
leikagestir geta valið á milli tveggja 
sviða eða flakkað á milli og gildir 
aðgöngumiðinn inn á báða staðina. 

Söngskemmtun
11.00 Gluggagægir skemmtir í Þjóð-
minjasafninu.

Upplýsingar um viðburði sendist á 
hvar@frettabladid.is

Tónleikar
15.00 Andrea Jónsdóttir leikur og kynnir 
lög af hljómplötum á Ob-La-Dí-Ob-La-Da, 
Frakkastíg 8.
17.00 Jólatónleikar Kammersveitar 
Reykjavíkur eru í hugum margra ómiss-
andi þáttur í aðdraganda jóla. Þar er 
jafnan leikin hátíðleg barokktónlist, en 
Kammersveitin sem í vetur fagnar sínu 40. 
starfsári hefur í áranna rás unnið reglu-
lega með framúrskarandi leiðbeinendum 
á sviði barokktónlistar og getið sér gott 

orð fyrir túlkun tónlistar frá því tímabili.
21.00 Akureyrska hljómsveitin Sjálf-
sprottin spévísi heldur tónleika til að fagna 
útgáfu sinnar fyrstu breiðskífu. Í Sjálfs-
prottinni spévísi eru: Bjarni Þór Bragason, 
Bjarki Guðmundsson, Emil Þorri Emilsson, 
Guðmundur Ingi Halldórsson. Tónleikarnir 
fara fram í Hömrum á Akureyri.
21.00 Sigurbjörn Daði Dagbjartsson og 
dætur hans verða með jólatónleika á 
Bryggjunni í Grindavík.
22.00 Hljómsveitin Gæðablóð heldur sína 

árlegu jólatónleika á Ob-La-Dí-Ob-La-Da, 
Frakkastíg 8.

Leiklist
11.00 Leitin að jólunum verður sýnt í 
Þjóðleikhúsinu klukkan 11, 12:30 og 14.
13.00 Mary Poppins verður sýnt í Borgar-
leikhúsinu.
20.00 Refurinn verður sýndur í Borgarleik-
húsinu í kvöld.

Sýningar
13.00 Jólasýning Árbæjarsafns hefur notið 
mikilla vinsælda undanfarin ár og hefur 
hlotið fastan sess í menningarlífi borgar-
búa á aðventunni. Ungir sem aldnir geta 
rölt á milli húsanna og fylgst með undir-
búningi jólanna eins og hann var í gamla 
daga.

Hátíðir
13.00 Jólasýning Skoppu og Skrítlu fer 
fram klukkan 13, 14.30 og 16.
17.00 Litlu jólin verða haldin á Ob-La-Dí-
Ob-La-Da, Frakkastíg 8. Matur, jólapakkar 
og trúbadorar! Hljómsveitin Gæðablóð 
leikur á tónleikum kl. 22.00 sama kvöld. 

Söngskemmtun
11.00 Gáttaþefur skemmtir í Þjóðminja-
safninu

Upplýsingar um viðburði sendist á hvar@
frettabladid.is

www.tjarnarbio.is

Miðasalan er opin frá kl. 15:00-18:00 þri-fös
midasala@tjarnarbio.is / 527-2100 / midi.is

biggi hilmars, 
sóley & pétur ben

horn á höfði
 

Stóru börnin
Eldklerkurinn

Lúkas eftir 
guðmund steinsson

21.des. 
kl. 20:00 
28. des. & 12. jan. kl. 13
framundan 

10. & 11. jan aukasýningar

12. 19. & 26. Jan
16. 17. 18. 24. 
& 25 JAN

Gleðileg Jól!

AÐGANGUR ÓKEYPIS
ALLIR VELKOMNIR

JÓLARÓ
Á ÞORLÁKSMESSU
í anddyri Hörpu kl. 17-18

fjölmargir óperusöngvarar
syngja jóla- og hátíðarlög

umsjón og píanóleikur
antonía hevesi

Nicovel®

lyfjatyggigúmmí

598kr/pk

VILTU HÆTTAVILTU HÆTTA
AÐAÐ REYKREYKJA?JA?

Nicovel Fruit og Nicovel Mint lyfjatyggigúmmí, innihalda 2 mg af 
nikótíni sem nikótín resinat. Nicovel er ætlað reykingamönnum 18 ára 
og eldri. Ekki má nota Nicovel ef um er að ræða ofnæmi fyrir nikótíni 
eða einhverju öðru innihaldsefni tyggigúmmísins eða ef þú reykir ekki. 
Leitið ráða hjá lækni áður en Nicovel er notað ef: þú hefur nýlega fengið 
hjartaáfall eða heilablóðfall, þú hefur fengið ofnæmisviðbrögð (ofsabjúgur) 
eða útbrot með kláða (ofsakláði). Einnig ef þú ert með: brjóstverk, 
hjartakvilla sem hefur áhrif á hraða eða takt hjartsláttar, ómeðhöndlaðan 
háþrýsting, lifrarsjúkdóm, nýrnasjúkdóm, sykursýki, ofvirkan skjaldkirtil, 
æxli í nýrnahettumerg (krómfíklaæxli), magasár eða bólgu í vélinda. 
Einstaklingar undir 18 ára aldri ættu ekki að nota Nicovel nema því sé 
ávísað af lækni. Viðeigandi skammtur fyrir fullorðna getur haft mikil 
eituráhrif eða verið banvænn fyrir lítil börn. Þungaðar konur og konur 
með barn á brjósti skulu eingöngu nota Nicovel í samráði við lækni. 
Skammtar eru einstaklingsbundnir og valdir út frá nikótínþörf. Yfirleitt 
er nóg að nota 8-12 tyggigúmmí á dag. Hámarksskammtur er 24 stykki 
á dag. Nánari upplýsingar um notkun er að finna í fylgiseðli lyfsins. 
Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. 
Markaðsleyfishafi: Orifarm Generics A/S. Umboð á Íslandi: Icepharma hf. 
Lynghálsi 13, 110 Reykjavík.

NEY131007
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KRINGLAN 
kl. 13 Ingi Gunnar
kl. 14 Lay Low
kl. 15 Skálmöld
kl. 17 Eyþór Ingi

KRINGLAN 
kl. 13 Friðrik Ómar
kl. 14 Björgvin
kl. 15 Kaleo
kl. 16 Sigríður Thorlacius
kl. 17 Steinar

SMÁRALIND 
kl. 13 Kaleo
kl. 14 Eyþór Ingi
kl. 15 Helgi Björns
kl. 16 Lay Low
kl. 17 Kaleo

SMÁRALIND 
kl. 13 Ingi Gunnar
kl. 14 Kaleo
kl. 15 Eyþór Ingi
kl. 16 Friðrik Ómar

ÍSLENSK TÓNLIST
í jólapakkann

ÍSLENSK TÓNLIST
í jólapakkann

ÍSLENSK TÓNLIST
í jólapakkann

ÍSLENSK TÓNLIST
í jólapakkann

TVÆR
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VERSLANIR
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Gunnar Hilmarsson
aðalvarðstjóri lögreglustöðvar
á Grensásvegi
Flestir lögregluþjónar hafa lent í því að vinna á 
aðfangadagskvöld. Það er raðað á þessar vaktir 
með löngum fyrirvara og þær eru náttúrulega ekki 
vinsælar. En ef maður er settur á vakt, þá á maður 
bara að vinna.

Á kvöldvaktinni reynum við svona að punta 
okkur upp og förum í sparifötin sem við erum í 
á sautjánda júní. Það hefur nú komið fyrir að við 
höfum þurft að fara í útkall í þeim sparifötum. Svo 
fáum við oftast eitthvert konfekt úr starfsmanna-
sjóðnum og svona. Svo hafa menn skipst á að fara 
heim yfir kvöldmatartímann, vera aðeins með fjöl-
skyldunni og koma aftur.

Það er allur gangur á því hvað mikið er að gera. 
Ég hef verið kallaður í heimiliserjur og slíkt á 
aðfangadagskvöld. Þessi tími er náttúrulega mjög 
erfiður þeim sem eru í óreglu og hafa jafnvel 
brennt allar brýr að baki sér.

Unnið á sjálfan       
aðfangadag jóla
Það geta ekki allir verið heima með purusteik í ofninum að hlusta á útvarps-
messuna þegar jólin ganga í garð. Fréttablaðið heyrði í fj órum hetjum sem hafa 
þurft  að vinna að kvöldi 24. desember og forvitnaðist um hvernig það er. 

Ingibjörg Sædís Bergsteinsdóttir
nemi
Ég vann á veitingastað á hóteli á aðfangadagskvöld. 
Það var mjög mikið að gera þar sem þetta var einn 
af kannski tveimur veitingastöðum í Reykjavík sem 
voru opnir um kvöldið. Það var undirmannað, þar 
sem enginn vill vinna þetta kvöld. Þetta var mjög 
erfið vakt, mikið kvartað og ég komst ekki í mat. 
Við fengum bara smá brauð. Um leið og ég mátti 
fara fór ég til kærastans míns og fékk þar afganga. 

Það sem var svo leiðinlegt var að þetta voru nátt-
úrulega fyrst og fremst útlendingar og þetta var 
ekkert sérstakur dagur fyrir þeim. Fyrir okkur var 
þetta að sjálfsögðu heilagt. Það voru reyndar mjög 
skemmtilegir Ástralar á barnum sem voru góðir við 
mig.

Heiður Anna Helgadóttir
nemi
Ég var að vinna á hjúkrunarheimilinu Sóltúni á 
aðfangadagskvöld í hittifyrra. Flestir sem geta fara 
heim til fjölskyldunnar um kvöldmatarleytið en hinir 
borða allir saman klukkan sex. Þá er vanalega ham-
borgarhryggur og meðlæti og eitthvað gott í eftir-
rétt. 

Margir vistmanna fá ættingja sína í heimsókn. Ég 
lenti samt í því að ein kona fékk engar heimsóknir og 
ég var þá svolítið með henni, hjálpaði henni að opna 
jólakort og svona.

Það var kósí og skemmtilegt og ég sótti um að vinna 
aftur næsta aðfangadagskvöld. Mér finnst jólin meira 
en bara aðfangadagskvöldið, þannig að það er ekkert 
að því að vera í vinnunni og láta gott af sér leiða.

Sigrún Halldórsdóttir
skurðhjúkrunarfræðingur
Það er bara allt í fína að vinna á aðfangadagskvöld. 
Ég er á skurðstofu þar sem við erum á tólf tíma 
vöktum, hálf átta til hálf átta. Þá erum við bara í 
húsinu ef eitthvað gerist. Af því að ég er á kvenna-
deild, þá eru það aðallega keisararnir sem geta 
komið upp á. Það hefur gerst að það hafa komið 
keisarar á aðfangadagskvöld, en ekki oft. Fyrir utan 
það er þetta mjög rólegt. Ég hef stundum verið á 
bakvakt og verið kölluð út, en bara um daginn. Þá 
hefur maður stundum rétt náð heim fyrir sex.

Við höfum aðstöðu til að leggja okkur og getum 
pantað mat. Við erum með kaffistofu og þar er eitt-
hvert jólapunt og nammi í skál. Það er bara mjög 
skemmtilegt og gefandi. Mér finnst yndislegt að 
keyra heim á jóladagsmorgni, allur friðurinn. Það 
er aðallega fjölskyldan sem setur sig upp á móti því 
að ég sé að vinna á þessum tíma. En nú í ár ætla ég 
að taka mér frí af vakt þetta kvöldið.

  Um 
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mátti 
fara fór 
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kærast-

ans míns 
og fékk 
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fyrir að við höfum 
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EKKI SKAFA 
SKÍTINN

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

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

Handunnið
 skart

Save the Children á Íslandi
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Verðvernd BYKO tryggir þér lægra verð. Sjá nánari upplýsingar og skilmála á www.byko.is.

JÓLALEIKUR BYKO
Dregið um vinning daglega til jóla.
Alls 23 glæsilegir vinningar.
Heildarverðmæti 800.000 krónur. 
WWW.FACEBOOK.COM/BYKO.IS

Heitar vöfflur 
í öllum 
verslunum 
í dag
Boðið upp á gómsætar, 
nýbakaðar vöfflur og kaffi í dag 
laugardag milli kl. 13 og 15.

kl. 13:00  Sjonni og Vigga flytja 
 ljúfa jólatónlist til að 
 koma öllum í jólaskap.
kl. 15:00  Skólahljómsveit Kópavogs 
 spilar nokkur jólalög.

kl. 13:30  Skólahljómsveit Kópavogs 
 spilar nokkur jólalög.
kl. 15:00  Sjonni og Vigga flytja 
 ljúfa jólatónlist til að 
 koma öllum í jólaskap.

Sjonni og Vigga.

Laugardag 21. desember

Laugardag 21. desember

BYKO BREIDD

BYKO GRANDI Sjonni og Vigga.

JÓLAGLEÐI Í BYKO

100-150 cmmm .............................................. ....................................................................... ......... ..................... .......... 3.995 kr kr kr krkr krkrkrkrkrrr.....
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LIFANDI JÓLATRÉ

Í BYKO velur þú draumajólatréð við kjör aðstæður inni, 
þannig að þú getur gefið þér góðan tíma og vandað 
valið. Valið á jóla trénu ætti þó ekki að taka langan tíma 
því BYKO býður eingöngu  upp á hágæða sérvalin jóla-
tré: Normannsþin, íslenska furu og blágreni.

Hluti söluandvirðis af hverju 
jólatré fer til Hjúkrunarheimilis 
Sunnuhlíðar í Kópavogi.

BYKO BÝÐUR EINGÖNGU UPP Á HÁGÆÐA SÉRVALIN JÓLATRÉ

Timburverslun Breidd

Grandi

Selfoss

Virka daga:  kl. 8-22
Laugardaga: kl.  10-22
Sunnudaga: kl. 11-22

Virka daga:  kl. 8-22
Laugardaga: kl. 10-22
Sunnudaga: kl. 11-22

Virka daga:  kl. 8-22
Laugardaga: kl. 10-22
Sunnudaga: kl. 12-22

Sölustaðir:

SÉRVALIN 
JÓLATRÉ

Vnr. 88968030Gervijólatré 180 cm.6.790kr.Verð áður: 8.490 kr.

GERVIJÓLATRÉ
Vnr. 88968024-40

90 cm

120 cm

150 cm

1.020kr.

2.390kr.

3.990kr.

8.790kr.

Mjótt, 210 cm

Vnr. 88470259-60 
Jólatrésfótur, 5”, 
grænn eða rauður.

4.490kr.

99kr.

Vnr. 42374881 
SUPER jóla-
trés fótur.

Jólapappír 
Verð frá:

Verð áður: 3.990

Verð áður: 2.990 kr.

Verð áður: 4.990 kr.

Verð áður: 10.990 kr.

Verð áður: 5.590

sætar, sætar

JÓLAPOKAR
Margar stærðir og gerðir

Vnr. 88011211
Fjarstýrð þyrla 
með myndavél. 6.990kr.

Gjafapokar

Verð frá:

119kr.

Vnr. 88015718
Stýrissleði, 
rauður. 14.290kr.

Það verður jólagleði alla helgina.  
Komdu og upplifðu alvöru jólastemningu

3.190kr.

kr.

LÆKKAÐ VERÐ

LÆKKAÐ VERÐ LÆKKAÐ VERÐ



facebook.com/BYKO.is
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Vnr. 65103201SINBO töfrasproti,170W.1.990kr.

Vnr. 74804108EINHELL rafhlöðu-skrúfjárn, 4,8V.1.990kr.

Vnr. 42378855
MELISSA hraðsuðu-
kanna, 1,7 l.

Vnr. 42378866
MELISSA eggja-
suðutæki.

Vnr. 50626699
Pottur, 17 l
með loki.

Vnr. 42378859
MELISSA 
handþeytari. 3.490kr.3.990kr.

3.990kr.

12.590kr.

Vnr. 74864114 
BOSCH PSR 14,4 V 
rafhlöðuborvél,
2 lithium rafhlöður
fylgja með, 1,5 Ah.24.990kr. 9.990kr.

Vnr. 74860500 
BOSCH 500-RE borvél, 
500 W, 13 mm sjálf-
herðandi patróna.

8.990kr.

6.990kr.

Vnr. L18BVE13E
LOGIK ryksuga, 1800W, 
hvít, með stillanlegt 280W 
sogafl. Microsía. 

Vnr. 41114127
WINDSOR hnífaparasett, 
24 stk. 18/10.

Vnr. 41100108
Matar- og kaffistell 
fyrir fjóra, alls 20 stk. 5.990kr.

Vnr. 50626774
CITY glerdiskur, 32 cm.1.790kr.

Vnr. 41119004
Panna með loki, 
28 cm. 3.990kr.

Vnr. 42308344
Brennikubbar, 5 stk.

1 stk 598 kr.
1.990kr.

EINN KUBBUR DUGAR Í 2,5 KL. 



21. desember 2013  LAUGARDAGUR| MENNING | 106

Reyklaxvafið laxafrauð 
á jólalegu salati
200 g ferskur lax
1 bolli hvítvín
1 lárviðarlauf
50 g pistasíuhnetur
200 g reyktur lax
2 msk. sítrónuolía
1 tsk. mulinn rósapipar
örlítið saxað dill
salt og pipar
1 dl rjómi
8 sneiðar þunnt skorinn reyktur lax

Sjóðið ferska laxinn í hvítvíninu með 
lárviðarlaufinu í um eina mínútu. 
Látið síðan standa og kóla í leginum. 
Ristið pistasíurnar, kælið þær og 
myljið smátt, t.d. í mortéli. Sigtið 
vökvann frá laxinum og maukið 
hann í matvinnsluvél. Bætið reykta 
laxinum, sítrónuolíunni, rósapip-
arnum, dillinu og pistasíuhnet-
unum út í. Saltið og piprið. Þeytið 
rjómann og hrærið hann saman við 
laxamaukið. Geymið í kæli í 2-3 klst. 

Leggið smávegis af farsinu á sneið af 
reyktum laxi og rúllið þannið að að 
hún hylji alveg fyllinguna. Kælið vel 
áður en skorið er í sneiðar og lagt á 
jólalegt salat.

Jólalegt salat
10 möndlur
10 pistasíuhnetur
2 mandarínur
2 bollar lífrænar eco-spírur 
2 msk. þurrkuð trönuber
3 msk. granateplafræ
4 stönglar saxað dill
1 tsk. mulinn rósapipar

Ristið möndlurnar og hneturnar á 
pönnu og myljið þær gróft. Afhýðið 
mandarínurnar og setjið þær í skál 
ásamt eco-spírunum og trönuberj-
unum. 

Blandið öllu vel saman og setjið á 
disk. Stráið granateplafræjunum, 
dillinu, rósapiparnum og hnetumuln-
ingnum yfir. 

Fiskréttur á jólaborðið
Matreiðslumaðurinn Sveinn Kjartansson er maðurinn 
á bak við þættina Fagur fi skur og samnefnda 
matreiðslubók sem kom út fyrir stuttu. Hann deilir 
girnilegri og jólalegri uppskrift  að fi skrétti.

LEKKERT  Fiskrétturinn er borinn fram á jólalegu salati. Sveinn getur galdrað fram 
ýmislegt góðgæti úr afurðum sjávarins.

„Ég er ekki búin að ákveða hvað ég ætla að 
segja við Jamie Oliver ef ég hitti hann aftur, 
ætli við tölum ekki um mat eins og síðast,“ 
segir Fanney Dóra Sigurjónsdóttir sem fyrir 
ótrúlega röð atvika fékk draumastarfið í eld-
húsi í eigu stjörnukokksins Jamie Oliver. Á 
einu og hálfu ári fór Fanney úr því að vera 
félagsráðgjafi á Akureyri í að vera kokkur í 
Brighton á Englandi, með viðkomu í norsku 
eldhúsi. 

„Ég er menntaður félagsráðgjafi og var 
að starfa sem slíkur á Akureyri. Ég hef 
alltaf haft rosalega mikinn áhuga á matar-
gerð, alveg frá því að ég man eftir mér og 
ætlaði í raun að læra kokkinn líka, en hafði 
hvorki haft tíma né rúm til þess eftir að ég 
útskrifaðist sem félagsráðgjafi,“ útskýrir 
Fanney. Einn viðburðaríkan sumardag fékk 
hún símtal frá vini sínum í Noregi sem bauð 
henni vinnu. 

„Ég hélt fyrst að þetta væri eitthvert grín. 
Þetta var fyrrverandi maður frænku minn-
ar í símanum, svo langsótt var það. Hann 
var verkfræðingur úti í Noregi og sagðist 
vera með starf fyrir mig. Spurði mig hvort 
ég væri ekki kokkur, sem ég neitaði auð-
vitað,“ rifjar Fanney upp. Skortur á kokka-
menntun skipti engu máli, Fanney fékk 
símaviðtal við yfirmenn þessa norska eld-
húss. 

„Þeir spurðu mig ýmissa spurninga, til 
dæmis hvort ég kynni að flaka fisk og vinna 
með norskan humar. Ég svaraði þessu öllu 
neitandi. En þeir svöruðu alltaf: „Við kenn-
um þér það þá.“ Mér fannst þetta ótrúlega 
fyndið viðtal. En þeir vildu fá mig út og ég 
sló til.“ Fanney þakkar þáverandi yfirmanni 
sínum, sem veitti henni launalaust leyfi til 
þess að elta drauminn; Fanneyju langaði að 
verða kokkur. 

„Í Noregi gekk allt eins og í sögu. Ég vann 
tólf til fjórtán klukkustundir á sólarhring 
og naut þess. Ég hugsaði alltaf að þetta væri 
tækifærið og ég yrði að grípa það.“ Eftir 

eins og hálfs árs veru í Noregi ákvað 
Fanney að sækja um vinnu í Eng-
landi. 

„Þetta var í raun bara algjört 
grín. Ég var að vafra á netinu og 
var bara í forvitni minni að skoða 
laus störf. Ég sá að það var laust 
starf í eldhúsi í eigu Jamie Oliver 
og ákvað að sækja um bara til þess 
að geta sagst hafa sótt um hjá 
honum, hélt að það yrði fynd-
in saga,“ segir Fanney. Við-
brögðin komu henni mjög 
á óvart. 

„Ég fékk strax svar 
frá yfirkokkinum sem 
bað mig að koma í 
prufur og að þeir væru 
ánægðir með vitneskju 
mína um mat. Ég trúði 
þessu ekki og þurfti að 
fletta nafni mannsins 
upp á netinu til þess 
að sannreyna að hann 
væri í raun til.“ Fanney 
notaði þriggja daga frí 
sem hún átti í Noregi til 
þess að fara til Englands 
og kanna möguleikana á 
nýju starfi. „Fyrsta vaktin 
gekk svo vel að mér var strax 
boðið starf og í raun strax 
boðin stöðuhækkun. Ég þótti of 

hæf í starfið sem ég sótti um,“ 
útskýrir Fanney en segist 
samt hafa þurft að hugsa sig 
um, launin í Noregi hafi verið 
mjög góð. 

„En maður verður að færa 
fórnir til að ná markmiðum 
sínum. Draumur minn er að 

opna minn eigin veitingastað, 
eða vera í forsvari fyrir fínt eld-

hús. Ég hef rosalegan áhuga á 
matargerð. Þegar ég kem heim úr 
vinnunni les ég matreiðslubækur 

og horfi á matreiðsluþætti í sjónvarpinu. Ég 
er heltekin af þessu. Ég vil geta labbað inn 
í hvaða eldhús sem er og hjálpað til.“ Hún 
segir að Jamie Oliver hafi ekki komið á veit-
ingahúsið síðan hún hóf störf í september. 

„Ég  á von á því að hann komi hingað í 
febrúar, þá verður staðurinn fimm ára. Ég 
hitti hann á Íslandi fyrir átta eða níu árum 
og þá ræddum við lengi saman. Við ræddum 
um íslenska fiskinn lengi. Hann er hrikalega 
skemmtilegur, ótrúlega jarðbundinn. Allir 
sem hafa hitt hann virðast sammála um 
það,“ segir Fanney. kjartanatli@frettabladid.is

Úr félagsráðgjöf í eldhús Jamie Oliver
Á einu og hálfu ári fór Fanney Dröfn Sigurjónsdóttir úr því að starfa í félagsráðgjöf á Akureyri í að vinna í eldhúsi hjá Jamie Oliver. 

MEÐ JAMIE  Hér er Fanney Dóra með Jamie Oliver þegar hann heimsótti Ísland fyrir 
nokkrum árum.

 Þegar ég kem heim úr 
vinnunni les ég matreiðslubækur 
og horfi á matreiðsluþætti í sjón-

varpinu. Ég er heltekin af þessu. Ég 
vil geta labbað inn í hvaða eldhús 

sem er og hjálpað til.
Fanney Dröfn Sigurjónsdóttir



ÚTSALA

WWW.FACEBOOK.COM/SPORTSDIRECTISLAND

19-23 DES:10-23
Aðfangadagur: 10-16 | Jóladagur: Lokað

Annar í jólum: Lokað

OPNUNARTÍMAR:
Hin
Fullkomma
Gjöf

13.890KR

SONDICO  FLAIR 
GERVIGRAS SKÓR  HERRA

EVERLAST  BOMBER
HERRA

LONSDALE LEYTON
BARNA

SLAZENGER  JOGGING 
BUXUR  HERRA

DONNAY  HOOPS HERRA

LONSDALE  INTERLOCK 
BUXUR  KVENNA

FIRETRAPFIRET KINGDOM
JAKKI HERRA

KARRIMOR  BOULDER 
BARNA

NIKE DUAL FUSION
RUN  HERRA 

LA G AR  RENND  PEYEA SA
KVENNA

TRAPFIRET CLASP JAKKI
HERRA

BRITISH  KNIGHTS ATOLL AA
BARNA 

TIL I BBLEIKU
G OG BLÁU

5.990KR

8.390KR

7.990KR

5.990KR

4.990KR

9.890KR

3.990KR

3.390KR

2 FYRIR
3.590KR

1 FYRIR 2.390 KR

2 FYRIR
3.990KR

1 FYRIR 2.790 KR

2 FYRIR
4.290KR

1 FYRIR 2.790 KR

MARGIR  LITIRMARGIR  LIMARGIR  LITIRMARGIR  LITIR

MARGIR  LITIR MARGIR  LITIR
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Áhrifamesta 
fólk ársins
Variety hefur tekið saman lista yfi r stjörnurnar sem 
höfðu hvað mest völd í stjörnuheimum árið 2013.

JENNIFER LAWRENCE
 Leikkonan, sem hreppti Óskarinn sem 
besta leikkonan fyrir hlutverk sitt í 
Silver Linings Playbook, sýndi að hún 
getur tekist á við hvaða hlutverk sem er.

BEN AFFLECK
Óskarsverðlaunaleikstjóri og -fram-
leiðandi. Dagar Gigli eru löngu liðnir og 
hefur Ben öðlast virðingu meðal virtra 
kvikmyndagúrúa og Hollywood-aðalsins 
vestan hafs.

KERRY WASHINGTON
Leikkonan sló í gegn í Scandal . Hún 
hefur brennandi áhuga á málefnum 
líðandi stundar og er óhrædd við að 
láta skoðanir sínar í ljós.

TED SARANDOS
Ted stýrir efninu sem Netflix framleiðir 
og hefur árið verið gott hjá vefveitunni 
þar sem seríurnar House of Cards, 
Orange is the new Black og Arrested 
Development slógu í gegn.

VINCE GILLIGAN
Maðurinn á bak við seríuna Breaking 
Bad–  eina vinsælustu sjónvarpsseríu 
allra tíma.

ALFONSO CUARON
Alfonso nýtti sér nýjustu tækni til að 
leikstýra myndinni Gravity sem naut 
gríðarlegra vinsælda hjá gagnrýnend-
um og áhorfendum.

LORNE MICHAELS
Lorne skapaði Saturday Night Live en 
þátturinn er mikilvægur hluti af popp-
menningunni.

MEGYN KELLY
Fox News-fréttakonan hefur aukið 
áhorf á fréttir svo um munar en hún 
sér um þáttinn The Kelly File.

JAMES GANDOLFINI
Leikarinn dó í júní og það minnti fólk 
á hvernig The Sopranos breytti sjón-
varpssögunni.

OPRAH WINFREY
Frammistaða hennar í kvikmyndinni 
The Butler blés lífi í kvikmyndaferil 
hennar en Oprah er að sjálfsögðu 
ríkjandi spjallþáttadrottning heimsins.

ER Í FULLLUUM GAANNGI – EEKKKI MIISSSA AFF ÞESSU

MIÐHRRAAUNI 22 GARÐÐAABÆOPIÐ ALLA DAGA

13:00-18:00

KORTATÍMABIL
NÝTT

ARRNABOLIRNABOL R

BBARNASKÓRASKSKÓRN

STÆRÐIR: 30-377TÆRÐIR: 30 1/3

BBBARNAÚL UURARNAÚLLPÚÚLNAÚLPUR

NI 22 GAR
NI22

BBA

FLOTTARMERKJAVÖRUR Í JÓLAPAKKANN

ÚTSÖLUMARKAÐUR INTERSPORT  /  MIÐHRAUNI 2, 210 GARÐABÆ  /  OPIÐ ALLA DAGA 13:00-18:00.

790FULLT VERÐ: 1.990

L UURLPÚAÚL RAÚLPUR

7.990FULLT VERÐ: 13.990

790
FULLT VERÐ: 1.690

3.490FULLT VERÐ: 6.990
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BAKÞANKAR 
Hildar
Sverrisdóttur

„Þetta er bara byrjunin,“ segir Þur-
íður Blær Jóhannsdóttir, einn með-
lima Reykjavíkurdætra sem gáfu 
út samnefnt lag í gær. Þær lögðu 
mikið í gerð myndbands við lagið, 
en það var frumsýnt á Vísi í gær.

„Við tókum lagið upp á laugardag-
inn í stúdíóinu hjá Gnúsa Yones, og 
hann sá um taktsmíðar, svo daginn 
eftir tókum við myndbandið upp, 
en það var Helena Stefánsdóttir og 
Arnar Steinn Friðbjarnarson, sem 

leikstýrðu því,“ bætir Blær við.
„Það er svo gaman að vinna með 

þessum hópi, því við erum allar svo 
skapandi með sköp og við skiptum 
sköpum í samfélaginu,“ heldur Blær 
áfram.

Reykjavíkurdætur standa fyrir 
rappkvennakvöldi 27. desember á 
Gauknum. „Húsið verður opnað níu, 
og þar komum við allar fram, ásamt 
Betu Rokk sem hefur ekki stigið á 
svið í áraraðir,“ segir Blær.  - ósk

Innblásnar af fortíðarsyndum
Rapphljómsveitin Reykjavíkurdætur er skipuð þrettán stelpum, en þær gáfu út 
sitt fyrsta myndband við lagið Reykjavíkurdætur sem frumsýnt var á Vísi í gær. 

MIKIÐ LAGT Í MYNDBANDIÐ  Helena 
Stefánsdóttir og Arnar Steinn Frið-
bjarnarson leikstýrðu myndbandinu.  
 MYND/ARNAR STEINN FRIÐBJARNARSON

Gleðilegar vetrarsólstöður
Aðventuljósin okkar eru þannig tilkomin 

að heildsali flutti þau inn frá Svíþjóð 
á sjöunda áratugnum og þau komust fljótt 
í mikinn og landlægan móð. Sem sagt eitt 
af æðum landsmanna sem enduðu ekki á 
haugunum. Ljósin minna á gyðingdóm en 
skírskota í raun til þeirrar hefðar í Svíþjóð 
að lýsa upp skammdegið frá Lúsíudeginum 

13. desember sem var stysti dagur árs-
ins í gregorísku tímatali. Þá ríkti nóttin 
á norðurhveli jarðar og fólk þarfnaðist 
komandi ljóss. Í þessum vetrarmyrka 
parti heimsins hefur alla tíð verið hald-
ið upp á þessi tímamót. 

SKÍRSKOTUN til þeirra fornu 
hátíðahalda ljóssins hefur alltaf verið 
samofin jólahátíðinni. Ef hátíða-
höldin snerust eingöngu um fæð-
ingu Jesú mætti í gamni giska á að 
við aftansönginn væru kirkjugestir 
makaðir í myrru og reykelsisanganin 
liðaðist um kirkjuskipið. Og órjúfan-
legur þáttur í jólahaldinu væri að 
heimsækja eins og eitt fjárhús – já 
eða fæðingardeild Landspítalans. 

En jólahaldið er óhugsandi án allra 
okkar skírskotana til fornrar tilbeiðslu 

birtunnar með mismunandi jólaljósum. 

ÍSLENDINGAR eru mistrúaðir en það er 
þegjandi samkomulag um að flestir haldi 
jól. Einhverjir finna sig síður í Jesúhátíða-
höldunum en alveg eins og hver fjölskylda 
hefur sinn háttinn á því hvernig eigi að 
blanda jólaölið geta sumir yljað sér við að 
það er ekki síður arfur okkar sem búum 
í vetrarmyrkrinu að fagna komu ljóssins. 
Þetta getur farið ágætlega saman eins og 
saga aðventuljósanna ber með sér. 

ÞESSI stund, þegar skammdegið nær 
hámarki og daginn fer loksins að lengja 
á ný, kallast vetrarsólstöður og eru í dag, 
nánar tiltekið kl. 17.11. Í dag getum við 
því fagnað eins og forfeður okkar í ald-
anna rás að birtan sigrar myrkrið. Hver 
vill ekki fagna því? Þessi tímamót ættu að 
kalla á sérstakan hátíðisdag fyrir okkur 
vetrarmyrkurverurnar. Það hefur komið 
í ljós að Íslendingar hafa vaknað til vinnu 
alltof snemma í svartamyrkri og því á að 
skoða að breyta klukkunni. Rakið að halda 
almennilega upp á þennan stysta dag árs-
ins til dæmis með því að þá sé bókstaflega 
og eingöngu unnið myrkranna á milli.

NATIONAL LAMPOON’S CHRISTMAS VACATION
SJÁ FLEIRI SÝNINGAR Á WWW.BIOPARADÍS.IS - Miðasala: 412 7711 - Hverfisgata 54 - bioparadis.is - Hluti af Europa Cinemas

KL. 13 SMÁRABÍÓ Í 2D OG 3D

KL. 13 SMÁRABÍÓ Í 2D OG 3D

KL. 16 HÁSKÓLABÍÓ Í 2D OG 3D

-H.S.S, MBLH-H-H S.S.S S.S.S,, MBMBMBLLL

3D

3D

2D

2D

ANCHORMAN 2 8, 10.30
SECRET LIFE OF WALTER MITTY 10 FORSÝNING
RISAEÐLUNAR 3D 2, 4, 6
FROSINN 3D 1:45, 4
FROSINN 2D 1:45, 4, 6:20
HUNGER GAMES 2 7, 9

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

5%

RISAEÐLURNAR 3D                       KL. 3.20 - 6 - 8
THE HOBBIT 2 KL 10THE HOBBIT 2                                KL. 10 (FORSÝNING)
MANDELA                                       KL. 6
THE HUNGER GAMES 2                  KL. 3.20 - 9 Miðasala á: og

FORSÝNINGAR LAU. OG SUN.

SMÁRABÍÓ KL. 21

HÁSKÓLABÍÓ KL. 20

ANCHORMAN 2
ANCHORMAN 2 LÚXUS
RISAEÐLURNAR 3D ÍSL. TAL
RISAEÐLURNAR 2D ÍSL. TAL
FROSINN 2D ÍSL. TAL
FROSINN 3D Í ÍSL. TAL
THE HUNGER GAMES 2                  
THE COUNCELOR                   

KL. 9 (FORSÝNING)
KL. 5.20 - 8 - 10.35
KL. 2.40 - 5.20 - 8 - 10.35
KL. 1 (TILBOÐ) 3 - 8)
KL. 1 (TILBOÐ) 3 - 6
KL. 1 (TILBOÐ) 3.20 - 5.40)
KL. 1 (TILBOÐ) 3.20)
KL. 6 - 8
KL. 10

SECRET LIFE OF WALTER MITTY
RISAEÐLURNAR 3D ÍSL. TALÍ
RISAEÐLURNAR 2D ÍÍSL. TAL
THE HUNGER GAMES 

ÍHROSS Í OSS 
FURÐUFUGLAR 2D

KL. 8 (FORSÝNING)
KL. 4  (TILBOÐ) 6- 8 - 10
KL. 4  (TILBOÐ) 6
KL. 6 - 9
KL. 4 - 6 - 9
KL. 3.40  (TILBOÐ)

RSÝNINGAR LAU. OG SUN.

JÓLAMYNDIN Í ÁR

EGILSHÖLLÁLFABAKKA

KRINGLUNNI

KEFLAVÍK

SPARBÍÓ

AKUREYRI

USA TODAY LOS ANGELES TIMES

THE PLAYLIST
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Tvö íslensk tónskáld, Atli Örvarsson og 
Jóhann Jóhannsson, eiga verk á lista yfir 
114 bestu kvikmyndatónverk ársins sem 
birtur var á hinni virtu bandarísku vefsíðu 
Variety fyrir skömmu. 

Atli er tilnefndur fyrir tónverk sín í 
kvikmyndunum The Mortal Instruments: 
City of Bones og Hansel & Gretel Witch 
Hunters og Jóhann fyrir tónverk sín í kvik-
myndinni Prisoners, sem var ein vinsæl-
asta kvikmynd ársins á Íslandi. 

Á listanum er að finna nokkur af virt-
ustu og þekktustu tónskáldum samtím-
ans líkt og John Williams, James Newton 

 Howard, Danny Elfman, Howard Shore og 
Hans Zimmer svo nokkrir séu nefndir.

Þessi 114 tónverk keppast um að fá til-
nefningu til Óskarsverðlauna fyrir bestu 
kvikmyndatónlistina en aðeins fimm kvik-
myndir komast í tilnefningapottinn. 

Tilnefningarnar verða kynntar hinn 
16. janúar næstkomandi. 86. Óskarsverð-
launahátíðin fer fram 2. mars í Dolby 
Theatre í Los Angeles.  - glp
 

Tvö íslensk tónskáld gætu keppt um Óskarsverðlaunin
Atli Örvarsson og Jóhann Jóhannsson tónskáld eru á lista yfi r þau tónskáld sem gætu orðið tilnefnd til fyrir kvikmyndatónlist sína.

ATLI ÖRVARSSON OG 
JÓHANN JÓHANNSSON

„Myrkramessa er kaleikur sem 
ber að halda uppi,“ segir Ólafur 
Thorsson, einn skipuleggjenda 
Myrkramessu 2013 sem fer fram 
á skemmtistaðnum Paloma á 
laugardagskvöld. „Það er æva-
forn siður að vera með hátíð 21. 
desember til að kveðja hið gamla 
og fagna hinu nýja.“

Á Myrkramessu koma fram 
alls konar ljóðskáld og fyrirlesar-
ar, meðal annars Einar Már Guð-
mundsson rithöfundur. Síðar um 
kvöldið verður leikin lifandi tón-
list fyrir dansi. Ólafur segir að 
þessi myrkramessa verði „óvenju 
dýnamísk og fjölbreytt“.

„Í okkur öllum eru öfl sem 
berjast, ljós og skuggi til dæmis,“ 
segir hann. „Þetta verður hátíð 
skugga og ljóss.“

Myrkramessa hefst stundvís-
lega klukkan 20 og er aðgangur 
ókeypis. Paloma er til húsa við 
Naustin 1-3, á efri hæð skemmti-
staðarins The Dubliner.  - bá

Myrkramessa 
á laugardag

Djásn á Dillon

EINAR MÁR GUÐMUNDSSON   Rithöf-
undurinn vinsæli er meðal þeirra sem 
flytja erindi á Myrkramessu 2013. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Skemmtistaðurinn Dillon heldur 
úti flóamarkaði í húsnæði sínu að 
Laugavegi 30 næstkomandi sunnu-
dag. Húsið verður opnað á hádegi 
og um kvöldið stíga á svið þjóð-
lagasöngkonan Adda og hljóm-
sveitin Sexy Time.

Á markaðnum mun kenna 
ýmissa grasa, en meðal annars 
mun útvarpsmaðurinn Andri Freyr 
Viðarsson selja gamlar vínylplötur. 

„Þetta er búið að vera það erf-
iðasta sem ég hef gert, að velja 
plötur til að selja,“ segir Andri. 
„Gott að maður er að selja þetta á 
bar svo að maður geti drekkt sorg-
unum um leið.“

Auk Andra mun tónlistarmaður-
inn Krummi Björgvinsson selja af 
sér föt og kvikmyndagerðarmað-
urinn Frosti Jón Runólfsson bæði 
plötur og flíkur, svo einhverjir séu 
nefndir. 

Í tilkynningu frá Dillon er 
jólaglöggi og piparkökum lofað 
á meðan birgðir endast. Einnig 
kemur fram að ‚Jólahóran‘ Drátt-
arsníkir muni halda uppi fjörinu, 
meðal annars með því að syngja 
nokkur jólalög fyrir fullorðna.  - bá

DILLON  Skemmtistaðurinn boðar til 
flóamarkaðar á sunnudag    
 FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Jólasveinninn verður á staðnum og gefur öllum nammipoka frá Nóa Síríus
ásamt Svala eða kók frá Vífilfell á 2, 4 og 6 sýningunum á meðan húsrúm leyfir.

LITLU JÓLIN Í LAUGARÁSBÍÓI
á Þorláksmessu 23. desember

á allar myndirá allar myndir
allan daginn.*allan daginn.*
á allar myndir
allan daginn.*

*Tilboðið gildir ekki á forsýninguna á The Hobbit klukkan 20:00.

Tryggðu þér miða á eða í miðasölu Laugarásbíós.

Jólin byrja í Laugarásbíói

700 kr00700 kr
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 Þetta snýst ekkert 
um hver er frekastur. 

Stjórinn valdi alltaf fyrir 
leiki hver ætti að taka 

spyrnurnar. Það er lítið 
hægt að segja við því. 

Kolbeinn Tumi 
Daðason
kolbeinntumi@frettabladid.is
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„Ég er í þessu til að byrja en ekki til að 
koma inn á. Vonandi verður þetta jákvæð 
breyting,“ segir landsliðsmaðurinn Gylfi 
Þór Sigurðsson. Hafnfirðingurinn og 
félagar hjá Tottenham Hotspur sáu á eftir 
stjóra sínum, Portúgalanum Andre Vil-
las-Boas, í vikunni. 5-0 tap fyrir Liver-
pool á heimavelli var kornið sem fyllti 
mælinn en liðið hafði áður tapað 6-0 fyrir 
Manchester City.

„Það var komin smá pressa á kallinn 
strax eftir fyrstu leikina á tímabilinu,“ 
segir Gylfi. Hann minnir á að þótt liðið hafi 
verið að ná í þrjú stig hafi sigrarnir margir 
hverjir verið tæpir. 

„Svo koma City- og Liverpool-leikirnir. 
Ég held að þeir hafi klárað dæmið hjá grey 
kallinum.“

Tim Sherwood, sem gegndi hlutverki 
aðalþjálfara Spurs í tíð Villas-Boas, stýr-
ir liðinu þangað til annað breytist. Hann 
hefur stýrt þremur æfingum í vikunni og 
er Gylfi ánægður með gang mála. Lagt sé 
upp með að spila sóknarbolta og pressa 
andstæðinginn hátt á vellinum. Tími er til 
kominn að mati Gylfa.

„Við vorum að spila of hægan bolta. Þetta 
var of mikið dútl,“ segir miðjumaðurinn. 
Ekki fór vel í fyrsta leik Spurs undir stjórn 
Sherwoods. Liðið féll úr deildabikarnum 
gegn West Ham á heimavelli. Hið jákvæða 
við leikinn var sú staðreynd að Gylfa var 
falið það hlutverk að taka allar aukaspyrn-
ur og hornspyrnur Spurs í leiknum. 

Snýst ekki um frekju
Sumir hafa farið mikinn á samfélagsmiðl-
um og sagt Gylfa einfaldlega ekki nógu 
frekan þegar Andros Townsend, Kyle Wal-
ker og aðrir liðsfélagar stíga fram og virð-
ast fá sitt fram. 

„Þetta snýst ekkert um hver er frekast-
ur,“ segir Gylfi og hlær. „Stjórinn valdi 
alltaf fyrir leiki hver ætti að taka spyrn-
urnar. Það er lítið hægt að segja við því.“ 
Hann vonast samt til að hlutverkið í leikn-
um gegn West Ham sé vísbending um það 
sem fram undan sé. 

Gylfi Þór hefur verið í sérstaklega litlu 
hlutverki í kjölfar umspilsleikjanna gegn 
Króatíu. Velta má fyrir sér hvort honum 
myndi henta að fara til annars liðs á láni. 
Það reyndist honum vel er hann var úti í 
kuldanum hjá Hoffenheim í Þýskalandi og 

var lánaður til Swansea. Þremur mánuð-
um síðar var Gylfi valinn besti leikmaður 
mánaðarins í ensku úrvalsdeildinni fyrstur 
Íslendinga.

„Nei, það gerist nú ekki,“ segir Gylfi og 
markmiðið er jafnskýrt og áður. Að berj-
ast fyrir sæti sínu í liðinu. Tímabilið hafi 
byrjað vel. Hann skoraði þrjú mörk í deild 
og eitt í bikar. 

„Eftir það fékk ég lítið að spila og það er 
mjög pirrandi,“ segir Gylfi Þór. Hann segist 
vera í fínu formi og vonast til að fá að spila 
meira á miðjunni en ekki úti á vinstri kanti.

Tekur á að hanga á kantinum
„Ég get talið á fingrum annarrar handar 
þau skipti sem ég hef spilað á miðjunni. 
Það er allt í lagi að leysa af á kantinum í 
tvo eða þrjá mánuði ef einhver meiðist. En 
að vera þar í eitt og hálft ár tekur svolítið 
á,“ segir landsliðsmaðurinn. 

Árið sem senn er á enda hefur verið sér-
staklega gæfuríkt fyrir okkar mann. Hann 
fór mikinn með Tottenham auk þess að 
fara fyrir karlalandsliðinu sem náði sínum 
besta árangri. Allt tekur þó enda og tapið 
fyrir Króatíu í Zagreb sveið sárt. Tapið 
sem þýddi að draumurinn um sæti á HM 
í Brasilíu var úti.

„Fyrstu tvær vikurnar eftir leikinn 
hugsaði ég um þetta á hverjum degi,“ segir 
Gylfi sem gekk af velli með tár í augunum. 
„Það er grátlegt hvað við vorum nálægt 
þessu.“ Nú geti hann hins vegar litið stoltur 
um öxl og hann telur sig og félaga sína hafa 
lært mikið af tapinu í Zagreb. Mikið hafi 
unnist á árinu, umfjöllun og stemn-
ing í kringum landsliðið sé á mun 
jákvæðari nótum en áður og miklu 
skemmtilegra sé að koma heim í 
leikina. 

Átján mánuðir á kantinum fullmikið 
Gylfi  Þór Sigurðsson vonar að stjóraskipti muni hafa góð áhrif á leiktíma sinn og hlutverk hjá Tottenham. Spyrnusérfræðingurinn var 
tvær vikur að jafna sig á tapi landsliðsins gegn Króatíu. Von er á jólastemningunni til Lundúna með fj ölskyldunni í dag.

„Ég var einmitt að spá í þetta í morgun að það eru bara fjórir dagar til 
jóla. Mér líður hins vegar eins og það sé enn þá október eða nóvem-
ber,“ svarar Gylfi, spurður hvort jólabarnið sé komið upp í honum. „Ég 
kemst ekki í jólafíling alveg strax.“ 

Spyrnusérfræðingurinn bendir á að æfingar og leikir séu tíðar og 
fátt minni á jólin. Tottenham sækir Southampton heim á morgun, 
mætir West Brom á annan dag jóla áður en stóru strákarnir í Stoke 
mæta í heimsókn 29. desember. „Svo eigum við United í deildinni á 
nýársdag og Arsenal í bikarnum í kjölfarið. Það væri gott að ná þremur 
góðum leikjum fyrir þann pakka.“

Alkunna er að ensku félögin halda árlega jólaveislur og stundum fer 
gleðskapurinn úr böndunum. Ekkert slíkt partí var á dagskránni hjá 
Lundúnaliðinu þetta árið.

„Við fengum kvöldverð saman strákarnir. Það er kannski auðveldara 
að finna tíma til að fara saman út hjá liðum sem spila færri leiki en 
við höfum undantekningarlítið spilað tvo í viku,“ segir Gylfi. Totten-
ham hefur verið í eldlínunni í Evrópudeildinni auk álagsins í deildinni. 
Von er á fjölskyldu Gylfa til Lundúna í dag og býst Hafnfirðingurinn 
við því að jólastemningin verði með í för.

Engin jólastemning enn þá

ERFITT EFTIR VONBRIGÐIN Í ZAGREB  Gylfi Þór hefur ekki fengið mikið að spreyta sig hjá Tottenham 
eftir umspilsleikina á móti Króatíu en það breytist vonandi með nýjum stjóra.  FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

➜ Gylfi og spilatíminn
Gylfi hefur undanfarna mánuði spilað 
sífellt minna í leikjum Tottenham í ensku 
úrvalsdeildinni og hefur þannig aðeins 
fengið að vera inná í þrettán mínútur 
samanlagt í fjórum leikjum Tottenham í 
desember. Hér má sjá hvernig hlutfall spila-
tíma Gylfa hefur minnkað á þessu tímabili. 

MÁNUÐIR OG HLUTFALL SPILATÍMA 
HJÁ GYLFA

ÁGÚST (2 LEIKIR)  65%
SEPTEMBER (4 LEIKIR)  66%
OKTÓBER (3 LEIKIR)  47%
NÓVEMBER (3 LEIKIR)  44%
DESEMBER (4 LEIKIR)  4%

FÓTBOLTI Luis Suarez skrifaði í gær undir nýjan fjögurra og hálfs árs 
samning við Liverpool í gær þar sem hann fær 38,2 milljónir á viku til 
ársins 2018. Úrúgvæmaðurinn ætlar eflaust að reyna að halda upp á nýja 
samninginn í hádeginu þegar Aron Einar Gunnarsson og félagar í Cardiff 
City mæta á Anfield í fyrsta leik helgarinnar í ensku úrvalsdeildinni.
Suarez hefur skorað 17 mörk í 11 leikjum sínum á þessu tímabili, þar af 
tólf mörk í fimm leikjum á Anfield. Liverpool hefur unnið alla þessa fimm 
heimaleiki og markatalan er 20-4 Suarez og félögum í vil. Leikur Liverpool 
og Cardiff hefst klukkan 12.45 í dag og vonandi fær Aron Einar að spreyta 
sig. 

Manchester-liðin spila bæði í dag, United á heimavelli á móti West Ham 
en City á útivelli á móti Fulham. Leikirnir hefjast báðir klukkan 15.00.

Á morgun heimsækja Gylfi Þór Sigurðsson og félagar í Tottenham 
spútniklið Southampton og Swansea tekur á móti Everton. Stórleikur um-
ferðarinnar er síðan á mánudagskvöldið þegar topplið Arsenal tekur á móti 
Chelsea sem er jafnt Liverpool að stigum í 2. til 3. sætinu.  - óój

Heldur Suarez upp á samninginn á móti Aroni og félögum?

NÝ SÝNING Í DAG?  Luis Suarez er sjóðandi 
heitur og spilar á heimavelli í dag.  MYND/AP

Íslensku landsliðsmennirnir Jakob Örn Sigurðarson og Hlynur 
Bæringsson voru mennirnir á bak við frábæran fimmtán stiga 
sigur Drekanna í Sundsvall á Norrköping Dolphins, 80-65, í 
sænsku úrvalsdeildinni í körfubolta í gærkvöldi. 

Jakob var stigahæstur hjá Sundsvall með 23 stig en Hlynur 
var bæði frákastahæstur (13) og stoðsendingahæstur (10). 
Hlyn vantaði bara tvö stig í þrennuna en hann hitti illa og 
skoraði því aðeins átta stig í leiknum.

Hlynur hefur nú tekið ellefu fráköst eða fleiri í sjö leikjum 
í röð og þetta var áttundi 20 stiga leikur Jakobs á tímabilinu. 
Hlynur er með 15,4 stig, 11,1 frákast og 4,0 stoðsendingar að 
meðaltali í leik í sænsku deildinni en Jakob er með 17,6 stig, 
2,8 fráköst og 3,4 stoðsendingar að meðaltali í leik. Ægir Þór 
Steinarsson er meiddur og var ekki með Drekunum í gær. 

Hlynur með meira en tíu fráköst 
í sjöunda leiknum í röð
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Æfingaleikir
Heimsmeistarakeppnin 2013 á Spáni
Undankeppni EM í Danmörku

Meðaltal

FLEST HUNDRAÐ MARKA LANDSLIÐSÁR LEIKMANNA

Alfreð Gíslason  
 
Róbert Gunnarsson  
 
Snorri Steinn Guðjónsson 
  
Þorgils Óttar Mathiesen  
 
Aron Pálmarsson  
 
Atli Hilmarsson  
 
Geir Hallsteinsson  
 
Júlíus Jónasson  
 
Logi Geirsson
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Mest seldu sjálfvirku kaffivélarnar 
á Íslandi um árabil.

Saeco Intuita HD8750

• Sjálfvirk kaffivél
• 2 katlar úr ryðfríu stáli
• Kvörn úr keramík
• Flóunarstútur
• Baunahólf: 300g

• Vatnstankur: 1,5 lítrar
• Korgskúffa: 10 bollar
• Þrýstingur: 15 bör
• Til heimilisnotkunar
• 1850 wött
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VERÐ 79.990VERÐ 79 990VERÐ 79.990VERÐ 149.990VERÐ 149 990VERÐ 149.990

Saeco Molito HD8768

• Sjálfvirk kaffivél
• Stafrænn skjár
• 2 katlar úr ryðfríu stáli
• Kvörn úr keramík
• Flóunarslanga
• Baunahólf: 290g

• Vatnstankur: 1,9 lítrar
• Korgskúffa: 15 bollar
• Þrýstingur: 15 bör
• Til heimilisnotkunar
• 1850 wött

Kaffivélar

Öflugar hágæða pokalausar ryksugur.
Fyrir þá sem vilja aðeins það besta.

RYKSUGUR
Dyson DC35 handryksuga
Pokalaus handryksuga með Root Cyclone 
tækni og Dyson rafmótor. Létt og 
meðfærileg. Þráðlaus. 15 mínútur á hleðslu.

VERÐ 74.990VERÐ 74 990.990

VERÐ 64.990VERÐ 64 9906 .990

Dyson DC19 Origin
1400w pokalaus ryksuga með 
280 AW sogkraft og Root Cyclone 
tækni. Varanlegur filter. Alhliða 
bursti. Húsgagnabursti.

1 kíló af ítölskum Kimbo Extra Cream 
kaffibaunum fylgir með hverri Saeco vél til jóla.

Saeco vélarnar fást í mörgum gerðum. 
Verð frá kr. 54.990.
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 Spáni

ÁRIÐ 2013 MAGNAÐ HJÁ GUÐJÓNI VAL
MÖRK FYRIRLIÐANS Í LANDSLEIKJUM ÁRSINS
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HANDBOLTI Guðjón Valur Sig-
urðsson, fyrirliði íslenska lands-
liðsins í handbolta, náði að rjúfa 
hundrað marka múrinn á árinu 
þrátt fyrir að íslenska liðið spil-
aði aðeins þrettán leiki. 

Guðjón Valur missti ekki úr leik 
og skoraði yfir átta mörk að meðal-
tali sem skilaði honum yfir hund-
rað marka múrinn í áttunda sinn 
á fimmtán ára landsliðsferli hans. 

Guðjón Valur skoraði 41 mark 
í sex leikjum á HM á Spáni og 
varð þar sjöundi markahæstur 
þrátt fyrir að Ísland dytti út í 
sextán liða úrslitunum. 

Guðjón Valur skoraði 41 mark 
í fjórum síðustu leikjum Íslands 

í undankeppni EM þar sem liðið 
tryggði sér sæti á EM í Dan-
mörku og varð um leið marka-
hæsti leikmaður undankeppn-
innar.

Guðjón Valur endaði síðan árið 
á því að skora 18 mörk í tveim-
ur æfingaleikjum á móti Austur-
ríki en með því komst hann yfir 
hundrað marka múrinn. 

Guðjón Valur skoraði 8,08 
mörk að meðaltali í leik í lands-
leikjum ársins og er þetta lang-
hæsta meðalskor hans á lands-
liðsári. Guðjón Valur er orðinn 
34 ára en hefur sjaldan verið 
betri. Hans besta meðalskor 
fyrir þetta ár var þegar hann 

skoraði 7,4 mörk í leik árið 2009 
en Guðjón Valur lék þá reyndar 
bara fimm leiki. 

Ábyrgðin hefur aukist eftir að 
hann tók við fyrirliðabandinu 
af Ólafi Stefánssyni og það er 
óhætt að segja að Guðjón Valur 
hafi svarað kallinu enda með 7,3 
mörk að meðaltali í leik undan-
farin tvö ár.  

Guðjón Valur og félagar í 
landsliðinu hittast um áramótin 
þar sem lokaundirbúningur liðs-
ins hefst fyrir EM í Danmörku. 
Þar getur liðið vonandi áfram 
treyst á heimsklassaframlag frá 
járnmanninum í vinstra horninu. 

 ooj@frettabladid.is

Besta ár Guðjóns Vals
Landsliðsfyrirliðinn Guðjón Valur Sigurðsson hefur aldrei áður skorað átta mörk 
að meðaltali í leik á einu ári með íslenska karlalandsliðinu í handbolta.
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Hér er leitast við að flokka silungsveiði á Íslandi og fjalla um eftir því sem 

best verður við komið. Nokkrir af færustu sérfræðingum landsins eru 

okkur innan handar og leiða lesandann um heim silungsveiðinnar. 

Auk þess að fjalla um silungsveiðiflokkana, aðferðarfræðina og 

umgjörðina eru tekin fyrir nokkur af þekktustu silungsveiðisvæðum 

landsins og staðkunnugir segja frá leyndardómum þeirra.

FJÖLBREYTTUR
FRÓÐLEIKUR 
Í EINNI BÓK

LOKSINS! 
BÓK UM SILUNG 

Á ÍSLANDI

Bók sem allir unnendur
silungsveiði þurfa
að eignast

Fæst á flestum bóksölustöðum
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ÚTVARP 
FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

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

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

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

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

STÖÐ 2 STÖÐ 3

SKJÁREINN

Stöð 2 kl. 20.20
Óupplýst 
lögreglumál
Vandaðir íslenskir þættir 
í umsjón Helgu Arnar-
dóttur. Hér beinir Helga 
sjónum að óupplýstum 
glæpum á Íslandi. Fjöl-
breytt mál verða tekin 
fyrir í þáttunum s.s. 
morð, bankarán og 
brunar.

Bylgjan kl. 10.00
Sprengisandur
Á Sprengisandi er leitað svara við 
spurningum sem brenna 
á þjóðinni. Þáttur sem 
vitnað er í. Stjórnmála-
menn, sérfræðingar og 
spekingar eru tíðir gest-
ir á Sprengisandi. Sigur-
jón M. Egilsson 
ræðir mál sem 
skipta okkur öll 
máli.

Stóra þjóðin
STÖÐ 2 GULL KL. 19.45 Vandaðir 
heimildarþættir með Ingu Lind Karls-
dóttur sem fj allar um offi  tu á Íslandi 
og fer ofan í saumana á þessu vaxandi 
vandamáli.

14.00 Frumkvöðlar 14.30 Eldhús meistaranna 
15.00 Vafrað um Vesturland 15.30 ABC barna-
hjálp 16.00 Hrafnaþing 17.00 Stjórnarráðið 17.30 
Skuggaráðuneytið 18.00 Björn Bjarnason 18.30 
Tölvur tækni og kennsla 19.00 Fasteignaflóran 
19.30 Á ferð og flugi 20.00 Hrafnaþing 21.00 
Auðlindakistan 21.30 Fiskikóngurinn 22.00 
Hrafnaþing 23.00 Randver í Iðnó 23.30 Eldað 
með Holta

07.50 PL Saturday Review
08.55 Fulham - Man. City  
10.35 Millwall - Middlesbrough  
12.15 PL Saturday Review  
13.20 Southampton - Tottenham  BEINT
15.50 Swansea - Everton  BEINT 
18.00 Man. Utd. - West Ham  
19.40 Liverpool - Cardiff
21.20 Southampton - Tottenham  
23.00 Swansea - Everton  
00.40 Crystal Palace - Newcastle  

08.25 Sumarlandið
09.45 The Winning Season  
11.30 The Other End of the Line
13.20 Love Happens  
15.10 Sumarlandið  
16.30 The Winning Season  
18.15 The Other End of the Line 
20.05 Love Happens  
22.00 The Messenger
23.55 Conviction
01.45 What‘s Your Number
03.30 The Messenger  

06.00 Eurosport 10.00 Franklin Templeton 
Shootout 2013 13.00 Franklin Templeton 
Shootout 2013 16.00 Franklin Templeton 
Shootout 201319.00 Franklin Templeton Shootout 
2013 22.00 Ryder Cup Official Film 1995 22.55 US 
Open 2006 - Official Film 23.55 Eurosport

06.00 Pepsi MAX tónlist
08.25 Dr.Phil
09.55 30 Rock 
10.25 Save Me 
10.50 Happy Endings
11.15 Hollenska knattspyrnan  BEINT 
Frá leik Roda JC Kerkade og AFC Ajax. 
13.20 Hollenska knattspyrnan   
BEINT Frá leik PSV Eindhoven og ADO 
Den Haag. 
15.40 The Bachelor
17.10 Family Guy 
17.35 Parks & Recreation
18.00 Hawaii Five-0
18.50 In Plain Sight
19.40 Judging Amy (19:24)
20.25 Top Gear´s Top 41 
21.15 Law & Order. Special Victims 
Unit (17:23)  
22.00 The Guilty (2:3)  Vönduð bresk 
þriggja þátta sería um ungan dreng sem 
hverfur árið 2008 en finnst svo fimm 
árum síðar.  
22.50 Under the Dome (13:13)  
23.40 Necessary Roughness 
00.30 The Guilty 
01.20 Beauty and the Beast
02.10 Excused
02.35 Pepsi MAX tónlist

14.40 Cold Feet
16.20 Að hætti Sigga Hall  
16.45 Strákarnir
17.10 Friends  
17.30 Seinfeld  
17.55 Modern Family
18.15 Two and a Half Men  
18.40 The Big Bang Theory
19.00 Viltu vinna milljón?  
19.45 Stóra þjóðin  (4:4)  
20.15 Neyðarlínan   
20.50 Beint frá messa   
21.35 Tossarnir
22.20 Kolla  
22.55 Pönk í Reykjavík  
23.25 Eldsnöggt með Jóa Fel  
23.55 Sjálfstætt fólk  
00.30 Mannshvörf á Íslandi
01.00 Réttur  
01.45 Ljósvakavíkingar - Stöð 2
02.15 Heimsendir  
02.55 Tónlistarmyndbönd

09.00 The Royal Trophy 2013  
13.20 Leikur um 3. sætið  BEINT
15.05 Meistarad. Evrópu - frétta-
þáttur  
15.35 NB90‘s. Vol. 4  Skemmtilegur 
þáttur um NBA á 10. áratugnum.
16.05 Úrslitaleikur  Bein útsending 
18.00 Þýski handboltinn  Útsending 
frá leik Wetzlar og Rhein-Neckar Löwen.
19.20 La Liga Report  
19.50 Valencia - Real Madrid  BEINT
21.55 Getafe - Barcelona  
23.35 Úrslitaleikur
01.05 Leikur um 3. sætið

07.00 Barnaefni Stöðvar 2  07.01 Sveppi og 
Villi bjarga jólasveinunum 07.06 Strumparnir 
 07.30 Villingarnir  07.50 UKI 07.55 Doddi litli og 
Eyrnastór 08.05 Algjör Sveppi  09.45 Grallararnir 
 Kalli kanína  og félagar hans 10.05 Ben 10 10.30 
Tasmanía  10.50 Loonatics Unleashed  11.15 
Ofurhetjusérsveitin  11.35 Leðurblökustelpan
12.00 Nágrannar
13.50 Risastóri jólaþátturinn  
15.10 Jamie‘s Family Christmas  
15.45 Hátíðarstund með Rikku  
16.20 Eitthvað annað
16.55 60 mínútur  
17.45 Sveppi og Villi bjarga jóla-
sveinunum  
17.52 Simpson-fjölskyldan
18.23 Veður  
18.30 Fréttir
18.55 Sportpakkinn
19.10 Okkar menn í Havana 
 Skemmtileg heimildarmynd þar sem 
fylgst er með Sigurði Guðmundssyni og 
Memfismafíunni vinna að gerð plötunn-
ar Okkar menn í Havana. 
19.50 Hið blómlega bú - hátíð í bæ 
 þættir um matreiðslumanninn Árna Ólaf. 
20.20 Óupplýst lögreglumál   
20.50 The Tunnel  (4:10) 
21.40 Homeland  (12:12)
22.30 60 mínútur  (12:52) 
23.15 The Daily Show. Global Edi-
ton  (40:41)
23.45 Hostages  
00.30 The Americans
01.20 World Without End  
02.10 Lethal Weapon 4
04.15 The 41-Year-Old Virgin Who 
Knocked Up Sarah Marshall
05.35 Fréttir  

07.00 Jóladagatal Skoppu og Skrítlu  07.05 Ljóti andarung-
inn  07.28 Ávaxtakarfan 07.43 UKI  07.48 Hvellur keppnisbíll 
 08.00 Sveppi og Villi bjarga jólasveinunum  08.07 Dóra 
könnuður  08.30 Mörgæsirnar  08.52 Doddi litli  09.00 Áfram 
Diego, áfram!  09.24 Svampur Sveinsson 09.48 Hello Kitty 
 10.00 Ævintýri Tinna  10.22 Brunabílarnir  10.42 Tommi og 
Jenni 10.49 Ævintýraferðin  11.00 Jóladagatal Skoppu og 
Skrítlu  11.05 Ljóti andarunginn  11.30 Ávaxtakarfan 11.43 
UKI 11.48 Hvellur keppnisbíll 12.00 Sveppi og Villi bjarga 
jólasveinunum  12.07 Dóra könnuður 12.30 Mörgæsirnar 
 12.52 Doddi litli 13.00 Áfram Diego, áfram! 13.24 Svampur 
Sveinsson 13.48 Hello Kitty 14.00 Ævintýri Tinna  14.22 
Brunabílarnir  14.42 Tommi og Jenni  14.49 Ævintýraferðin 
15.00 Jóladagatal Skoppu og Skrítlu  15.05 Ljóti andarung-
inn  15.30 Ávaxtakarfan 15.45 UKI 15.50 Hvellur keppnisbíll 
16.00 Sveppi og Villi bjarga jólasveinunum  16.07 Dóra 
könnuður  16.30 Mörgæsirnar  16.52 Doddi litli 17.00 Áfram 
Diego, áfram!  17.24 Svampur Sveinsson 17.48 Hello Kitty 
 18.00 Ævintýri Tinna  18.22 Brunabílarnir  18.42 Tommi 
og Jenni 18.49 Ævintýraferðin  20.25 Sögur fyrir svefninn  

07.10 Extreme Makeover.  
07.55 Þriðjudagskv. með Frikka Dór  
08.30 Top 20 Funniest  
09.10 Make Me A Millionaire Inventor  
09.55 Dads  
10.15 Í eldhúsinu hennar Evu
10.40 Glee 5  
11.25 Mindy Project  
11.45 Mad  
11.55 The Amazing Race  
12.40 Offspring  
13.25 The Vampire Diaries  
14.10 Do No Harm
14.55 Men of a Certain Age
15.40 The Amazing Race  
16.25 Offspring  
17.10 The Vampire Diaries  (16:22) 
17.50 Do No Harm  (3:13)  
18.35 Men of a Certain Age  (2:10)  
19.20 Tónlistarmyndbönd

07.00 Morgunstundin okkar
10.15 Sumarævintýri Húna
10.40 Í þágu jarðar
12.30 Vertu viss 
13.20 Saga kvikmyndanna–  
14.20 Af hverju fátækt? - Velkom-
in í heiminn (Why Poverty? Welcome to 
the World)
15.20 Jólatónleikar í Vínarborg 2011
17.00 Táknmálsfréttir
17.10 Poppý kisuló
17.21 Teitur
17.31 Skrípin
17.35 Jóladagatalið - Jólakóngurinn 
(22:24) (Julekongen)  Karvel er níu ára 
og býr í Silfurskógi með fjölskyldu sinni. 
Hann hefur ákveðið að jólin í ár verði 
betri en nokkru sinni fyrr. 
18.00 Stundin okkar
18.27 Jólastundarkorn
18.35 Hraðfréttir
18.40 Fum og fát
18.45 Jólatónar í Efstaleitinu
19.00 Fréttir
19.20 Veðurfréttir
19.25 Íþróttir
19.40 Landinn  
20.20 Orðbragð (5:6)  
20.50 Burton og Taylor (Burton and 
Taylor)  Árið 1982 bauð Elizabeth Taylor 
fyrrverandi eiginmanni sínum, Richard Bur-
ton, í fimmtugsafmæli sitt. Hann neitaði 
að drekka með henni en féllst á að leika 
með henni í Einkalífi eftir Noel Coward. 
22.15 Kynlífsfræðingarnir (6:12) 
(Masters of Sex)  Bandarískur mynda-
flokkur um William Masters og Virginiu 
Johnson sem voru frumkvöðlar á sviði 
kynlífsrannsókna. 
23.10 Konuhvarfið (The Lady Vanishes)
00.40 Útvarpsfréttir í dagskrárlok
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SUNNUDAGUR Í KVÖLD

Valencia–  Real Madrid
STÖÐ 2 SPORT KL. 19.50  Bein útsend-
ing frá leik Valencia og Real Madrid í 
spænsku úrvalsdeildinni.

Law & Order. Special 
Victims Unit
SKJÁR EINN KL. 21.15 Bandarískir 
sakamálaþættir um kynferðisglæpadeild 
innan lögreglunnar í New York-borg. 
Svo virðist sem kynferðisglæpamaður 
úr fortíðinni hafi  skotið upp kollinum á 
nýjan leik.
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Allir landsmenn velkomnir.  
Sendum hvert á land sem er.  

Pantanir sendist á  
heildsala@fiskikongurinn.is

Gleðileg 
   jól
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ÚTVARP 
FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

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

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

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

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

STÖÐ 2 STÖÐ 3

SKJÁREINN

Mila Kunis
„Mér fi nnst „paparazzis“ vera 
mestu hrekkjusvínin. Þeir 
skrifa lygasögur um mann 
og ásaka mann um hitt 
og þetta, fyrir mér eru 
þeir bara hrekkjusvín.“
Leikkonan Mila Kunis leikur 
eitt aðalhlutverkið í kvikmyndinni 
Friends with Benefi ts sem sýnd er á 
Stöð 2 Bíó klukkan 22.00 í kvöld.

Bylgjan kl. 16.00
Veistu hver ég var?
Siggi Hlö stjórnar einum 
vinsælasta útvarpsþætti 
landsins. Aðalsmerki 
þáttarins er tónlist 
frá níunda áratug 
síðustu aldar. 
Eitís.

17.00 Randver í Iðnó 17.30 Eldað með Holta 18.00 
Hrafnaþing 19.00 Randver í Iðnó 19.30 Eldað með 
Holta 20.00 Hrafnaþing 21.00 Stjórnarráðið 21.30 
Skuggaráðuneytið 22.00 Björn Bjarnason 22.30 
Tölvur tækni og kennsla 23.00 Fasteignaflóran 
23.30 Á ferð og flugi 00.00 Hrafnaþing

11.35 Match Pack  
12.05 Enska úrvalsdeildin - upphitun  
12.35 Liverpool - Cardiff  BEINT
14.50 Man. Utd. - West Ham  BEINT
17.20 Millwall - Middlesbrough  BEINT
19.25 Fulham - Man. City  
21.05 Crystal Palace - Newcastle  
22.45 Stoke - Aston Villa
00.25 PL Saturday Review  
01.30 Sunderland - Norwich
03.10 WBA - Hull  

09.50 The Royal Trophy 2013  
14.50 WBA - Hull  BEINT 
16.55 NB90‘s. Vol. 4  
17.20 World‘s Strongest Man 2013  
17.50 Undanúrslit  Útsending frá und-
anúrslitum á HM kvenna í handbolta.
19.10 Undanúrslit  Útsending frá und-
anúrslitum á HM kvenna í handbolta.
20.30 Meistaradeild Evrópu. AC 
Milan - Ajax
22.20 Atletico - Valencia  
03.00 The Royal Trophy 2013  BEINT

08.15 Moonrise Kingdom  
09.50 World‘s Greatest Dad  
11.30 Diary of  a Wimpy Kid  
13.10 Just Go With It  
15.05 Moonrise Kingdom
16.40 World‘s Greatest Dad  
18.20 Diary of  a Wimpy Kid  
20.00 Just Go With It
22.00 Friends With Benefits
23.50 Red Lights  
01.45 One For the Money  
03.20 Friends With Benefits  

15.25 Cold Feet  
17.05 Strákarnir
17.30 Friends
17.50 Seinfeld  
18.15 Modern Family  
18.35 Two and a Half Men  
19.00 Wipeout - Ísland
19.50 Bara grín  (3:6) 
20.20 Logi í beinni 
21.10 Það var lagið  
22.20 Besta svarið  (3:8) 
23.05 Stóra þjóðin  (3:4) 
23.35 Neyðarlínan
00.10 Beint frá messa  
00.55 Tossarnir
01.35 Kolla
02.05 Pönk í Reykjavík
02.35 Tónlistarmyndbönd

06.00 Eurosport 10.00 Opna breska meistaramót-
ið 2013 21.00 Ryder Cup Official Film 1999 22.35 
US Open 2002 - Official Film 23.35 Eurosport

06.00 Pepsi MAX tónlist
10.50 Dr.Phil
13.05 Penguins - Spy in the Huddle 
13.55 Gordon Ramsay Ultimate Coo-
kery Course 
14.25 Judging Amy 
15.10 The Voice 
17.40 Hollenska knattspyrnan - 
 BEINT Frá leik Feyenoord og FC Gron-
ingen. 
19.40 Gordon´s Ultimate Christmas 
20.30 The Bachelor (8.13)  Þættir sem 
alltaf njóta vinsælda meðal áhorfenda 
SkjásEins. 
22.00 The Client List (8:10)  Spennandi 
þættir með Jennifer Love Hewitt í að-
alhlutverki. Sam er þriggja barna móðir 
í Texas. 
22.45 Appropriate Adult (2:2)  Vand-
aður breskur þáttur í tveimur hlutum úr 
smiðju ITV og fjallar um fjöldamorðingj-
ann Fred West og kynni hans af Janet 
eftir að honum er komið á bakvið lás og 
slá í rammgerðu fangelsi í Birmingham. 
00.15 Hawaii Five-0
01.05 Scandal
01.55 The Client List 
02.40 The Mob Doctor 
03.30 Excused
03.55 Pepsi MAX tónlist

07.00 Morgunstundin okkar
10.15 Stundin okkar
10.45 Orðbragð
11.15 Útsvar
12.15 Kastljós
12.40 Jól með Price og Blomsterberg
13.05 Landinn
13.35 Kiljan
14.20 Djöflaeyjan
14.50 Á götunni
15.20 Af hverju fátækt? Látið okkur 
fá féð
16.15 Jólatónar í Efstaleiti (2:3)
16.30 Stúdíó Jól-A (7:7) 
17.00 Sveitasæla
17.10 Vasaljós
17.30 Jólasveinakvæði (Stundarkorn)
17.35 Jóladagatalið - Jólakóngurinn 
(21:24) (Julekongen)  Karvel er níu ára 
og býr í Silfurskógi með fjölskyldu sinni. 
Hann hefur ákveðið að jólin í ár verði 
betri en nokkru sinni fyrr. 
18.00 Táknmálsfréttir
18.10 Skólaklíkur (1:20) (Greek V) 
 Bandarísk þáttaröð um systkinin Rusty 
og Casey Cartwright og fjörugt félagslíf 
þeirra í háskóla. 
18.54 Lottó
19.00 Fréttir
19.20 Veðurfréttir
19.25 Íþróttir
19.40 Vertu viss (7:8)   
20.40 Hraðfréttir
20.50 Norræn jólaveisla 2013 (Det 
store nordiske juleshow 2013)  Norræn-
ir jólatónleikar í hátíðarsal Danska ríkis-
útvarpsins. 
22.25 Annie Hall  Bíómynd eftir Woody 
Allen frá 1977. Alvy Singer er taugaveikl-
aður grínisti í New York og verður ást-
fanginn af hinni ringluðu Annie Hall.
23.55 Alþjóðabrask (International, The)
01.53 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

07.00 Barnatími Stöðvar 2 07.01 Sveppi og Villi 
bjarga jólasveinunum 07.06 Strumparnir  07.30 
Villingarnir  07.55 Hello Kitty  08.05 Algjör Sveppi 
09.35 Lukku láki 09.55 Scooby-Doo! Mystery Inc. 
10.20 Kalli kanína og félagar  10.40 Young Justice 
 11.05 Big Time Rush
11.30 Popp og kók  
12.00 Bold and the Beautiful  
13.45 Óupplýst lögreglumál  
14.15 Hið blómlega bú - hátíð í bæ  
14.45 Kolla  
15.20 Sjálfstætt fólk
15.55 ET Weekend  
16.40 Íslenski listinn  
17.10 Sjáðu
17.38 Leyndarmál vísindanna  
17.45 Sveppi og Villi bjarga jóla-
sveinunum  
17.52 Simpson-fjölskyldan  
18.23 Veður  
18.30 Fréttir
18.50 Íþróttir  
18.55 Fangavaktin  Það er aðfangadag-
ur og Daníel, Georg og Ólafur þurfa að 
taka á honum stóra sínum til að halda 
uppi jólastemmningunni. 
19.40 Lottó  
19.45 Hope Springs  Gamanmynd frá 
2012 með Meryl Streep, Tommy Lee 
Jones og Steve Carell í aðalhlutverkum. 
21.25 A Very Harold and Kumar 3D 
Christmas  Gamanmynd frá 2011 með 
Kal Penn, John Cho og Neil Patrick Harr-
is í aðalhlutverkum. Dóphausarnir Ha-
rold og Kumar eru mættir aftur.
23.05 Wrath of the Titans  Spennandi 
ævintýramynd frá 2012 með Liam Nee-
son, Ralph Fiennes, Bill Nighy og Sam 
Worthington í aðalhlutverkum. Perseus, 
hinn mannlegi sonur Seifs, hefur reynt 
sitt besta til að draga sig í hlé og lifir nú 
rólegu lífi í litlu sjávarþorpi. 
00.45 Two Weeks Notice  
02.25 Perfect Storm
04.35 Blue Crush  

07.00 Jóladagatal Skoppu og Skrítlu  07.05 Áfram 
Diego, áfram! 07.29 Svampur Sveinsson 07.53 
Hello Kitty  08.00 Sveppi og Villi bjarga jólasveinun-
um  08.07 Ævintýri Tinna  08.29 Brunabílarnir 08.50 
Ævintýraferðin  09.00 Ljóti andarunginn  09.23 
Ávaxtakarfan 09.38 UKI 09.43 Hvellur keppnisbíll 
09.53 Tommi og Jenni 10.00 Dóra könnuður 10.23 
Mörgæsirnar frá Madagaskar  10.45 Doddi litli  10.55 
Rasmus Klumpur og félagar  11.00 Jóladagatal 
Skoppu og Skrítlu  11.05 Áfram Diego, áfram! 
 11.29 Svampur Sveinsson  11.51 Hello Kitty  12.00 
Sveppi og Villi bjarga jólasveinunum  12.07 Ævintýri 
Tinna  12.29 Brunabílarnir  12.50 Ævintýraferðin 
 13.00 Ljóti andarunginn  13.25 Ávaxtakarfan 13.38 
UKI  13.43 Hvellur keppnisbíll  13.53 Tommi og 
Jenni 14.00 Dóra könnuður  14.23 Mörgæsirnar 
frá Madagaskar  14.45 Doddi litli 14.55 Rasmus 
Klumpur og félagar  15.00 Jóladagatal Skoppu og 
Skrítlu 15.05 Áfram Diego, áfram! 15.29 Svampur 
Sveinsson 15.51 Hello Kitty  16.00 Sveppi og Villi 
bjarga jólasveinunum  16.07 Ævintýri Tinna  16.29 
Brunabílarnir  16.50 Ævintýraferðin  17.00 Ljóti 
andarunginn  17.25 Ávaxtakarfan 17.38 UKI 17.43 
Hvellur keppnisbíll 17.53 Tommi og Jenni 18.00 
Dóra könnuður  18.23 Mörgæsirnar frá Madagaskar 
 18.45 Doddi litli 18.55 Rasmus Klumpur og félagar 
 19.00 Pláneta 51  20.30 Sögur fyrir svefninn 

14.00 Junior Masterchef Australia
15.05 The X-Factor US
17.10 The Amazing Race  
17.55 Offspring  
18.40 The Cleveland Show  
19.00 Around the World in 80 Plates  
19.45 Raising Hope  (15:22)
20.05 Don‘t Trust the B*** in Apt 23  
20.30 Cougar Town  (15:15) 
20.55 Dark Blue  (2:10) 
21.40 Super  Gamanmynd frá 2010.
23.20 The Vampire Diaries  (15:22)
00.00 Do No Harm
00.45 Around the World in 80 Plates  
01.30 Raising Hope  
01.55 Don‘t Trust the B*** in Apt 23
02.15 Cougar Town
02.40 Dark Blue
03.25 Super
05.05 Tónlistarmyndbönd

1 South Park 
 Þetta eru svo póli-
tískt hnitmiðaðir 

þættir og þeir taka svo 
skemmtilega á hinum 
ýmsu málum sem 
snerta okkur. Ég elska 
Eric Cartman, enda 
erum við nett líkir.

2 Family Guy  Um 
er að ræða mjög 
fyndinn og hnit-

miðaðan þátt sem 
kemst upp með allt. 
Mér fi nnst litirnir og 
grafíkin alveg ótrúlega 
góð og það hrífur mig 
mjög. 

3 American Dad 
 Þarna er fyrst og 
fremst um sjúk-

lega fræðandi þátt að 
ráða, sem gefur mér 
mikinn innblástur í 
lagasmíðar, enda hef 
ég ekki gefi ð út lag í 
nokkur ár.

Góni á það sem í boði er 
 Ég horfi  talsvert á sjónvarp bæði í 
tengslum við starfi ð/sportbarinn 
og svo á þætti fyrir svefninn þegar 
tími gefst. Starfsins vegna horfi  ég 
mikið á hina ýmsu íþróttaviðburði, 
þá einna helst knattspyrnu á Stöð 
2 Sport stöðvunum. En þegar ég 
á rólegt kvöld tylli ég mér oft  fyrir 
framan sjónvarpið og góni á það 
sem í boði er.

BÖÐVAR REYNISSON  TÓNLISTARMAÐUR OG EINN EIGENDA HENDRIX
LAUGARDAGUR Á HVAÐ ERTU AÐ HORFA? 

 KRINGLUNNI - 3.hæð  Við Stjörnutorg ) UNNI - 3.hæð  Við Stjör
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„Mig langar að 
fólk minnist mín 
fyrir skopskyn 
mitt og ástríðu en 
mest vil ég að fólk 
muni eftir hæfi-
leika mínum til að 
breytast úr engli í 
hálfvita á þremur 
og hálfri sek-
úndu,“ SAGÐI PINK 
 ÞEGAR HÚN TÓK VIÐ 
WOMAN OF THE YEAR-
VERÐLAUNUNUM HJÁ 
BILLBOARD.

Gísli Örn Garðarsson frumsýndi leik-
ritið The Heart of Robin Hood í Amer-
ican Repertoire í Boston í vikunni. Gísli 
leikstýrði sýningunni en þurfti að leysa 
einn leikarann af á síðustu stundu því 
leikarinn sleit liðþófa. Dómur um leik-
ritið birtist í The Boston Globe daginn 
eftir frumsýningu og 
segir gagnrýnandinn 
Joel Brown að Gísli 
hafi greinilega 
verið á heimavelli í 
hlutverkinu þar sem 
hann klifraði upp í 
tré og hoppaði 
í gegnum 
hringi á 
sviðinu. - lkg

Gísli fær góða dóma
Fjórar matreiðslubækur Forlagsins eru 
tilnefndar til hinna alþjóðlegu Gourmand-
verðlauna 2013. Fagur fiskur, eftir Svein 
Kjartansson með myndum Áslaugar 
Snorradóttur, er tilnefnd í flokknum Best 
Fish and Seafood Book, Kjúklingaréttir 
Nönnu, eftir Nönnu Rögnvaldardóttur, er 
tilnefnd í flokknum Best Single Subject 
Cook book, Plats faciles, cusine 
traditionnelle Islandaise, eftir 
Nönnu Rögnvaldardóttur er 
tilnefnd í flokknum Best 
Cookbook Translation og 
Lágkolvetnalífsstíllinn, eftir 
Gunnar Má Sigfússon, er 
tilnefnd í flokkunum Best 
Health and Nutrition 
Book og Best Cookbook 
Photography.

Friðrik Ómar Hjörleifsson tónlistar-
maður hefur haft í nægu að snúast í 
desember og lauk fyrir skömmu við 
tónleikaferð með hópnum Jólin alls 
staðar. Þá mun hann koma fram með 
Frostrósum í Laugardalshöllinni í kvöld. 
Á sunnudaginn mun hann 
svo árita nýútkomna plötu 
sína í Smáralind, Kringlunni 
og á Glerártorgi á Akureyri. 
Eftir annasaman mánuð 
mun hann svo fara á 
æskuslóðirnar á Dalvík 
þar sem hann mun 
meðal annars skella sér 
í skötuveislu hjá góðum 
nágranna, en hann hefur 
sótt umrædda skötuveislu í 
um tuttugu ár.  - glp

➜ Svona fór valið fram

Skötuveisla í 20 árGourmand-verðlaun

„Já, ég skilaði laginu inn með 
tölvupósti,“ segir Jóhann Helga-
son lagahöfundur um lagið Von, 
sungið af Gissuri Páli Gissurar-
syni, sem Jóhann sendir í Söngva-
keppnina 2014, keppni um fram-
lag Íslands í Eurovision. Jóhann 
var einn af þeim höfundum sem 
voru sérstaklega hvattir af dag-
skrárdeild RÚV til þess að senda 
lag í keppnina. 

Í reglum um Söngvakeppni 
RÚV kemur það skýrt fram 
að öllum lögum skuli skilað á 
geisladiski, annars teljist þau 
ekki gjaldgeng. Þar kemur einn-
ig fram að valnefnd keppninnar 
skuli eingöngu fá að vita leyni-
nöfn höfunda og heiti laga. Höf-
undar sem eru hvattir til þess 
að senda lög í keppnina virðast 
aftur á móti ekki alltaf þurfa að 
lúta sömu lögmálum og aðrir, 
sem senda inn lög óbeðnir. Hera 
Ólafsdóttir, framkvæmdastjóri 
Söngvakeppninnar 2014, segir að 
lög þeirra höfunda sem hvattir 
séu til að senda inn séu metin sér-
staklega. „Þeir höfundar sem við 
hvetjum til þess að taka þátt skila 
inn til yfirstjórnar dagskrárdeild-
ar RÚV. Það ríkir ekki nafnleynd 
yfir þeirra framlagi,“ útskýr-
ir Hera en lög þeirra sem senda 
inn óbeðnir fara í annan pott sem 
heyrir undir valnefnd keppninn-
ar. Lög eru valin úr hvorum pott-
inum fyrir sig og steypt saman í 
einn úrslitapott. Þaðan eru tíu lög 
valin til þess að taka þátt í und-
anúrslitum Söngvakeppninnar. 
Samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins voru að minnsta kosti 

tvö þeirra laga sem komust áfram 
eftir höfunda sem hvattir voru 
til þess að taka þátt. Alls bárust 
Ríkisútvarpinu 297 lög og voru 12 
höfundar hvattir til þess að taka 
þátt, en óvíst er hvort þeir sendu 
allir lag í keppnina.

Hera segir að þetta fyrirkomu-
lag keppninnar; að sumir höf-
undar séu hvattir til þess að taka 
þátt, sé til þess að tryggja gæði 
og fjölbreytni. „Okkur barst fullt 
af flottum lögum, frá báðum 
hópum höfunda. Við völdum það 
besta,“ útskýrir Hera. Hún segist 
ekki hafa vitneskju um að fram-
lagi Jóhanns hafi verið skilað á 
annan hátt en þeirra höfunda sem 
sendu inn óbeðnir.

Þegar Jóhann var beðinn um 
að taka þátt sagðist hann vera 
til í það með þeim fyrirvara að 
honum tækist að semja heppi-
legt lag. „Stundum heppnast að 
semja eftir pöntun, og stund-
um ekki.“ Hann var ánægð-
ur með útkomuna og sló þess 
vegna til. „Ég bjóst alls ekki við 
að það tækist, ég er ekki búinn 
að vera í þannig formi.“ Hann 
er ánægður með það hvernig 
Ríkisútvarpið heldur á spöð-
unum að þessu sinni. „Þegar 
ég tók þátt í gamla daga þurfti 
maður nánast að borga með 
sér og var alveg launalaus sem 
höfundur. Í þetta sinn fá allir 
laun fyrir, þar með taldir höf-
undar. Ég hefði sýnt keppn-
inni meiri áhuga undanfarin 
ár ef ég hefði vitað af þessu.“ 
 kjartanatli@frettabladid
 ugla@frettabladid
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Skíðaskóli um helgar kl. 11–15.
Brettaskóli Bláfjalla og Mint Snow 
um helgar kl. 10:30–14:30.

Nýtt í vetur:
Byrjendakennsla fyrir fullorðna 
– mánudaga, miðvikudaga og fimmtudaga.

Skráning og nánari upplýsingar 
á skidasvaedi.is

Skíðaskóli um helgar kl. 11–15.
B kóli Bláfj ll Mi S

Það er aldrei of seint að byrja!

Íslenskir steinar 
og silfur 

Reglur beygðar fyrir 
útvalda höfunda
Tólf höfundar voru hvattir af RÚV til að taka þátt í undankeppni Eurovision. 
Reglum samkvæmt skal lögum skilað á geisladiski en tónlistarmaðurinn Jóhann 
Helgason fékk undanþágu og skilaði sínu framlagi með tölvupósti.

VON  Jóhann vill komast í 
Eurovision.

GÆÐI OG FJÖLBREYTNI  Hera Ólafs-
dóttir er framkvæmdastjóri Söngva-
keppninnnar 2014.

lög voru send inn.

höfundar voru hvattir til 
þess að senda lög.
 

bestu lög þeirra sem sendu 
inn óbeðnir, að mati val-
nefndar, voru sett í pott 
með öllum lögum höfunda 
sem hvattir voru til þess að 
taka þátt.

 Okkur barst 
fullt af flottum 

lögum, frá báðum 
hópum höfunda. 
Við völdum það 

besta.
Hera Ólafsdóttir

297
12 

20



VINGUMST: facebook.com/flugfelag.islands

JÓLAGJAFABRÉF

FLUGFELAG.IS

HÓ HÓ HÓ HÉR KEMUR JÓLI

FLUGFÉLAG ÍSLANDS MÆLIR MEÐ ÞVÍ að faðma ætting ja og vini sem oftast — sérstaklega um hátíðarnar. 
Jólag jafabréfið er einmitt rétta g jöfin fyrir þá sem þú vilt sjá oftar og líka fyrir þá sem hafa gaman af því að ferðast. 
Gefðu þeim sem þú elskar vængi og dekraðu síðan við þá með kakói, piparkökum, mandarínum og safaríkum sögum. 
 
Hægt er að bóka jólag jafaflug frá 27. des. 2013 til 28. feb. 2014 fyrir ferðatímabilið: 5. jan. til 31. maí 2014. Takmarkað sætaframboð. 
Frá 1. júní til 1. des. 2014 gildir jólapakkinn sem inneign upp í önnur farg jöld.
 Nánar um skilmála á flugfelag.is
*Innifalið: Flug fram og til baka og flugvallarskattar.  * * Fyrir börn á aldrinum 2-11 ára.

JÓLAGJÖFINA Í ÁR 
ER EINUNGIS HÆGT 

 AÐ KAUPA OG BÓKA Á 
FLUGFELAG.IS

Fullorðinsbréf: 

18.900 kr.

Barnabréf: 

9.500 kr.
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Vilhelm Anton Jónsson
Tónlistar- og fjölmiðlamaður

ALDUR: 35 ára
BÖRN: Illugi Vilhelmsson
FORELDRAR: Jón Jónasson og María 
Steingrímsdóttir
Vilhelm Anton Jónsson varð lands-
mönnum fyrst kunnur með hljómsveit 
sinni 200.000 naglbítum á tíunda 
áratugnum. Hann hefur komið víða 
við síðan en hann hefur til að mynda 
stjórnað skemmtiþættinum Bingó á Skjá 
einum og spurningaþættinum Nei hættu 
nú alveg á Rás 2. Yngsta kynslóðin þekkir 
hann fyrst og fremst sem Villa, besta 
vin Sveppa, í vinsælum barnaþáttum og 
kvikmyndum, en undir því nafni gefur 
hann út Vísindabók sína um þessi jól.

Við getum orðað það þannig að ástæð-
an fyrir því að ég fékk hann með mér í 
barnaefnið er sú að hann er allt öðruvísi 
en ég. Hann hentar mjög vel fyrir mig 
af því hann hefur áhuga á hlutum sem 
ég nenni ekkert að hugsa um. Eins og 
hvað eru margar stjörnur á himninum, 
hvað er langt til tunglsins og svoleiðis. 
Hann er smá prímadonna. Hann getur 
til dæmis ekki unnið ef það er köttur 
í húsinu af því hann er með svo mikið 
kattaofnæmi. Það þarf stundum að ýta 
honum aðeins yfir brúnina 
og segja: Heyrðu, hættu 
þessu væli. 
Sverrir Þór Sverrisson, vinur 
og samstarfsfélagi

Hann gat verið fyrirferðarmikill sem 
barn vegna allrar uppátækjaseminnar. 
En aldrei á annan hátt en jákvæðan, 
hann var aldrei stríðinn eða svoleiðis. 
Það hefur alltaf einkennt hann að 
þurfa að prufa allt, oftast með góðum 
árangri. Ég myndi segja að það sé 
jákvæðnin og hugmyndaauðgin öll sem 

er hans sterkasta hlið. Hann er 
fyrst og fremst góður sonur og 
gott að eiga hann að. 
María Steingrímsdóttir, móðir

Hann er mjög skemmtilegur. Hann 
hefur ótrúlega frjótt ímyndunarafl og 
er mjög mælskur. Hann er mikill smekk-
maður og vandar sig í klæðaburði sem 
getur stundum gert manni erfitt fyrir 
með jólagjafir. Það þarf að passa að 
það sé einhver klassík, helst eitthvað 
frá því fyrir 1950. Við eigum vel saman, 
hann á mjög auðvelt með að fara á flug 
og ég er svona jarðbundnari. 
Hann hefur alltaf verið maður 
stórra drauma. 
Kári Jónsson, bróðir

Nú er opio allan 
sólarhringinn 

í Engihjalla

NÆRMYND

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR · SMÁAUGLÝSINGASÍMINN OG SKIPTIBORÐ: 512 5000 DREIFING: dreifing@postdreifing.is 
EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060

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

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meiri Vísir.
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