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Þ etta gekk bara vel, ég fór ekki eftir neinni uppskrift h ld

SKATA MEÐ BLOODY MARYÞORLÁKSMESSA  Kæst skata er á borðum margra í dag samkvæmt hefðinni. 

Ljósmyndarinn og matgæðingurinn Áslaug Snorradóttir hafði aldrei smakkað 

skötu þegar við fengum hana til að útbúa sköturétt eftir eigin nefi.

JÓLIN KOMAÞorláksmessa er skemmtilegur dagur. Þá eru allir að drífa sig 

að klára það sem gera þarf fyrir jólin, kaupa inn, skreyta jóla-

tréð og jafnvel baka. Aðrir eru búnir að öllu og njóta dagsins 

í skötuveislu eða labba um í miðbænum þar sem skemmtileg 

stemning myndast á þessum degi. 
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OPNUNARTÍMARYFIR HÁTÍÐARNAR
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2 SÉRBLÖÐ
Opnunartímar yfir hátíðarnar | Fólk  

VERSLUN „Þetta fór hægt af 
stað en frá og með fimmtu-
deginum 12. desember, þegar 
opnunartíminn lengdist, þá 
fór þetta almennilega í gang,“ 
segir  Andrés Magnússon, fram-
kvæmdastjóri Samtaka versl-
unar og þjónustu, um verslunina 
nú fyrir jólin.

Þau Hildur Símonardóttir, eig-
andi Vinnufatabúðarinnar rót-
grónu við Laugaveg, og Sturla 
Gunnar Eðvarðsson, fram-
kvæmdastjóri Smáralindar, taka 
í sama streng.

„Ég á von á að þetta verði 
svipað og í fyrra,“ segir Sturla 
Gunnar. Og Hildur segir að 
þær áhyggjur, sem menn höfðu 
af fataverslun fyrir nokkrum 
vikum, séu nú úr sögunni.

„Þetta er búið að vera geð-
veikt hjá okkur og gott betur. 
Miðborgin öll er sneisafull,“ 
segir hún.

- gb sjá síðu 16

Hýrnar yfir kaupmönnum:

Jólaverslunin 
fór loks af stað

Bolungarvík 1°  NA 10
Akureyri -1°  SV 5
Egilsstaðir 0°  SSV 3
Kirkjubæjarkl. -1°  VSV 4
Reykjavík 0°  VSV 5

Hvassviðri eða stormur 
   norðvestanlands þegar líður á daginn og 
snjókoma en annars hægari vindur og 
víða él eða slydduél.  4

   

 

MENNING Sviðslistahópurinn Spegil-
brot vekur fólk til umhugsunar með 
biluðum speglum. 44

Beint á leikskóla 
eftir orlof  
Starfshópur skoðar nú kosti þess að 
börn fái vist á leikskóla um leið og 
fæðingarorlofi foreldranna lýkur.  4
Þoka til sölu  Ívar Ingimarsson og 
félagar segja allt eins hægt að selja 
Austfjarðaþokuna líkt og norðurljósin 
og vilja opna þokusetur á Stöðvar-
firði. 2
118 í átján mánuði  Já upplýsinga-
veitur verða að hætta að nota síma-
númerið 118 um mitt ár 2015. Of 
langur aðlögunartími, segir keppinaut-
urinn Gula línan. 8
Frjótt ímyndunarafl  Hugmynda-
auðgi í ferðaþjónustu einkennir 
styrkveitingar úr Þróunarsjóði ferða-
mála þetta árið. 12

KJARASAMNINGAR Kennarar telja 
að kjarasamningar sem gerðir 
voru á almenna markaðnum geti 
ekki orðið fyrirmynd að samn-
ingi fyrir þá. „Það þarf að hækka 
laun kennara umtalsvert,“ segir 
Björg Bjarnadóttir, varaformað-
ur Kennarasambands Íslands.

„Við munum ekki taka þessa 
samninga hráa upp. Ég hefði vilj-
að sjá meiri jöfnuð í þeim,“ segir 
Árni St. Jónsson, formaður Stétt-
arfélags í almannaþjónustu, SFR.

Deildar meiningar eru um nýja 
kjarasamninga Samtaka atvinnu-
lífsins og verkalýðsfélaganna. 
Mánaðarlaun þess sem er með 246 
þúsund krónur á mánuði hækka 
um 8 þúsund og skattar eru 

óbreyttir. Mánaðarlaun þess sem 
er með milljón á mánuði hækka 
um 28 þúsund og breytingar á 
tekjuskattskerfinu skila honum 
tæpum 3.500 krónum á mánuði.

„Ég er svo sorgmæddur og 
reiður fyrir hönd íslensks verka-
fólks að það nær engu tali. Mér 
sýnist að íslensk verkalýðshreyf-
ing sé endanlega að deyja drottni 
sínum vegna kjarkleysis og aum-
ingjadóms,“ segir Aðalsteinn 
Baldursson, formaður verkalýðs-
félagsins Framsýnar á Húsavík.

Formenn Framsýnar, Drífanda 
í Vestmannaeyjum, Bárunnar 
á Selfossi og Verkalýðsfélags 
Grindavíkur neituðu að skrifa 
undir kjarasamningana.

Arnar Hjaltalín, formaður 
Drífanda í Vestmannaeyjum, 
segir að launahækkanir sam-
kvæmt samningnum skiptist 
óréttlátt niður. Þeir sem hafa 
lægst laun fái fæstar krónur 
en þeir sem hafa mest fyrir fái 
mestu hækkanirnar.

Aðalsteinn segir ASÍ og Sam-
tök atvinnulífsins vera búin að 
skuldbinda alla þá sérkjara-
samninga sem aðildarfélög ASÍ 
eigi eftir að gera til að hlíta sömu 
launahækkunum sem samið sé 
um núna. Þetta þýði að allir stór-
iðjusamningarnir og fiskmjöls-
samningar sem á eftir að gera 
séu bundnir af þessum skamm-
arlega samningi.

Gylfi Arnbjörnsson, forseti ASÍ, 
vonast til að verðbólgan éti ekki 
upp launahækkanir sem fylgja 
nýjum kjarasamningi. „Við þurf-
um að stefna að því að verðbólgan 
verði í samræmi við verðbólgu-
markmið Seðlabanka Íslands, eða 
2,5 prósent. Ef það tekst höfum við 
mikla hagsmuni af því.“  
 – jme síða 6 

Opinberir starfsmenn hafna 
ASÍ-samningi sem fyrirmynd
Deildar meiningar eru um ágæti kjarasamninga Samtaka atvinnulífsins og verkalýðsfélaganna. Fimm verka-
lýðsfélög á landsbyggðinni neituðu að undirrita samningana. Þau telja hækkanir lægstu launa allt of litlar.

VEÐUR Vont veður er í kortunum 
yfir hátíðarnar og á aðfangadag 
verður stormur á landinu öllu. 
Fjöldi fólks ferðast til ættingja og 
vina um jólin, en nauðsynlegt er að 
vera snemma á ferðinni. Þegar líður 
á aðfangadag verður ekkert ferða-
veður á landinu öllu. Á jóladag verð-
ur áfram stormur um allt land og 
gera má ráð fyrir mikilli ofankomu. 
„Þetta fer að verða skaplegra annan 
í jólum, en áfram verður norðanátt í 

kortunum,“ segir Hrafn Guðmunds-
son veðurfræðingur.

Versta veðrið verður á norð-
vestanverðu landinu. Almanna-
varnanefnd Ísafjarðarbæjar og 
Súðavíkurhrepps ákvað á fundi í 
gær að loka veginum á milli Súða-
víkur og Ísafjarðar um hádegið í 
dag. „Við hvetjum fólk til að flýta 
ferðum sínum ef það þarf að vera á 
ferðinni,“ segir Hlynur Snorrason, 
yfirlögregluþjónn á Ísafirði.  - skó

Veður fer versnandi í dag og ekki verður ferðaveður á landinu á aðfangadag:

Stormur um land allt um jólin

STÓRHRÍÐ Í KORTUNUM
 Mesta illviðrið verður á Vestfjörðum.

-2°

16
m/s

SKOÐUN Bergur Þórisson tölvunar-
fræðingur veltir því fyrir sér hvort Ís-
lendingar hafi efni á að tala íslensku. 22

Á LOKASPRETTINUM Í KRINGLUNNI  Jólin nálgast óðfluga og væntanlega hefur drjúgur hluti þjóðarinnar notað 
helgina til þess að fara í verslunarleiðangur af stærri gerðinni, einn eða jafnvel fleiri.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

2,8%
hækkun verður á launum 
þeirra sem heyra undir ASÍ 
um áramótin.
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SPURNING DAGSINS

Kringlunni

heyrnarstodin.is 
HEYRNARSTÖ‹IN

FERÐAÞJÓNUSTA „Við ætlum að 
kynna þokuna fyrir Íslendingum 
og útlendingum,“ segir Ívar Ingi-
marsson, einn þriggja manna sem 
nú kynna hugmynd um þokusetur 
á Stöðvarfirði.

„Hér á Austurlandi þurfum við 
að leita að sérstöðu. Við eigum 
Austfjarðaþokuna og hún er nátt-
úrufyrirbrigði eins og norður-
ljósin. Fyrir nokkrum árum voru 
menn taldir galnir þegar þeir ætl-
uðu að selja útlendingum norður-
ljósin. Það hefur heldur betur sýnt 
sig hver var galinn þar,“ segir 
Ívar.

Áform félaganna þriggja, sem 
allir eru að austan og búa þar, 
voru kynnt fyrir yfirvöldum í 
Fjarðabyggð. „Þar var mjög vel 
tekið í erindi okkar og ég reikna 
með að við förum á fullt að afla 
okkur aðila til að vinna með okkur 
í þessu eftir áramótin,“ segir Ívar. 
Þá hafi þeir félagar fengið 600 þús-
und króna styrk frá Vaxtarsamn-
ingi Austurlands. Viðbrögð fyrir-
tækja á svæðinu um að koma að 
verkefninu hafi líka verið jákvæð. 
„Það er klárt mál að Austurlandið 
er svolítið út undan þegar kemur 
að ferðamálum og afþreyingu og 
við höfum áhuga á að koma að 
verkefnum sem geta nýst svæðinu. 
Þess vegna viljum við taka þátt í 
að kynna hvað Austurland hefur 
upp á að bjóða sem valkost fyrir 
bæði Íslendinga og útlendinga.“

Líkt og gerist með norðurljós-
in er ekki hægt að ganga að þok-
unni vísri. „Við erum í samstarfi 
við Veðurstofuna. Trausti Jónsson 
ætlar að vera okkar sérfræðingur 
þar um hvenær best er að sjá og 
upplifa þokuna,“ segir Ívar.

Bjóða á upp á margvíslegt efni 
til skemmtunar og fróðleiks í 
þokusetrinu. „Hér er fullt af stöð-
um sem tengjast þoku. Gömlu karl-
arnir á árabátum hér úti og fólk á 
fjöllum var að villast í þokunni og 
bjargast,“ bendir Ívar á.

Þá segir Ívar að gera megi sér-
staka „þokustíga“ upp frá vegum 
þar sem fólk getur stöðvað bíla 
sína og gengið upp úr þokunni. Á 
vissum stöðum verði vefmynda-
vélar sem hægt sé að tengjast og 
aðgæta hvernig útlitið er efra.

„Ferðamenn segjast stundum 
ekki ætla niður á firði vegna þess 
að þar sé þoka. Eitt af því flott-
asta sem menn geta upplifað er að 

sjá þokuna koma og vefja sig um 
fjallatoppana eða skríða inn fjörð-
inn öðrum megin en vera sjálfir í 
heiðríkju hinum megin,“ segir Ívar 
sem sjálfur er frá Stöðvarfirði og 
rekur gistihús á Egilsstöðum. 
 gar@frettabladid.is

Austfjarðaþokan seld 
gestum á Stöðvarfirði
Ívar Ingimarsson, gistihúsaeigandi og fyrrverandi knattspyrnumaður, skipuleggur 
nú ásamt félögum sínum opnun þokuseturs á Stöðvarfirði. Ívar segir þoku sér-
kenni Austfjarða. Ekki sé meira galið að selja þokuna en norðurljósin eftirsóttu.

SAMFÉLAGSMÁL Úthlutað var úr Minningarsjóði Sig-
rúnar Mjallar í gær og fengu sex verkefni styrki 
upp á samtals rúma eina og hálfa milljón króna.

Kristján Kristjánsson fékk styrk fyrir meðferðar-
verkefni við atferlisvanda og vímuefnavanda.

Sunna Mjöll Estherardóttir fékk styrk sem mun 
nýtast í þjálfun hennar til að þróa skapandi verkefni 
í meðferðarsamstarfi unglinga.

Hamarskot fékk styrk sem mun nýtast til upp-
byggingar á smiðju fyrir unglinga til að auka starfs-
hæfni sína og þekkingu.

Davíð Bergmann fékk styrk fyrir meðferðar-
úrræði fyrir ungmenni sem sýna áhættuhegðun og 
eiga í félagslegum erfiðleikum.

Laugaland fékk styrk til að fara með unglings-
stúlkur í meðferð til Danmerkur.

Eftirmeðferð Stuðla fékk síðan styrk sem nýtist 
til kaupa á útivistar- og tómstundaútbúnaði fyrir 
unglinga.

Minningarsjóðurinn var stofnaður í  minningu 
Sigrúnar Mjallar Jóhannesdóttur, sem lést af 
völdum fíkniefna. Faðir Sigrúnar er Jóhannes Kr. 
Kristjánsson fréttamaður. Tilgangur sjóðsins er að 

styrkja skapandi verkefni ungmenna á aldrinum 
12–18 ára, sem eru í áfengis- og/eða vímuefnameð-
ferð á meðferðarheimilum á Íslandi. - skó

Verkefni fyrir ungt fólk í meðferð styrkt af minningarsjóði Sigrúnar Mjallar:

Einni og hálfri milljón úthlutað

ÞESSIR FENGU STYRK  Styrkþegar ásamt Grétari Hostert, for-
manni stjórnar minningarsjóðs Sigrúnar Mjallar. 
 MYND/MINNINGARJÓÐUR SIGRÚNAR MJALLAR

ÞOKUSETURSMENN  Hilmar Gunnlaugsson, Hafliði Hafliðason og Ívar Ingimarsson, 
sem er Stöðfirðingur og fyrrverandi landsliðsmaður í knattspyrnu, vilja að þokusetur 
dragi ferðamenn austur á firði.   MYND/KOLBEINN HILMARSSON

Helgi, er ullin nýja leðrið?
„Ullin er tengd leðrinu því hún 
sprettur á því. Ullin er ekki bara 
glæsileg heldur líka praktísk.“
Helgi Þórsson og Beate Stormo halda jóla-
basar með pönkáhrifum í Kristnesi í Eyjafirði. 
Þau selja meðal annars nærfatnað úr ull.

PALESTÍNA Í bænum Betlehem hefur mannlífið verið heldur dapurt síð-
ustu árin. Kristnum íbúum borgarinnar hefur fækkað jafnt og þétt og 
ferðamenn hafa verið tregir til að koma.

Þá hafa sívaxandi byggðir ísraelskra landtökumanna á hæðunum í 
kring sett sinn svip á bæjarbraginn, auk þess sem aðskilnaðarmúrinn 
umlykur nú allt og eftirlitsstöðvar ísraelska hersins tefja allar ferðir 
manna.

Sama eljan og fyrr er þó enn sýnd við jólaundirbúning kristnu 
söfnuðanna, en miðpunktur þeirra er Fæðingarkirkjan sem marg-
ir kristnir menn telja að sé reist á nákvæmlega þeim stað sem Jesú 
Kristur var fæddur á.  - gb

Fæðingarkirkjan í Betlehem miðpunktur jólaundirbúnings:

Ferðamannaskortur í Betlehem

MESSAÐ Í FÆÐINGARKIRKJUNNI  Kaþólskur prestur sveiflar reykelsiskeri við 
sunnudagsmessu í Betlehem í gær. NORDICPHOTOS/AFP

ÞINGSTÖRF Alþingismenn fóru 
í jólafrí á laugardaginn, strax 
eftir að atkvæðagreiðslu um 
fjárlög næsta árs lauk. Þingið 
kemur næst saman þriðjudaginn 
14. janúar.

Þingstörfin höfðu tafist um 
nokkra daga, en samkvæmt 
starfsáætlun vetrarins átti þing-
ið að fara í frí fimmtudaginn 19. 
desember.

Á síðasta degi þingsins voru 
auk fjárlaganna samþykkt fimm 
önnur lög, þar á meðal um veit-
ingu ríkisborgararéttar. 
 - gb

Þingmenn farnir í jólafrí:

Þinghlé fram í  
miðjan janúar

BORGARMÁL  Gangandi vegfar-
endur fá að njóta sín í miðborg-
inni á Þorláksmessu því margar 
götur verða göngugötur tíma-
bundið frá klukkan hálf sex síð-
degis til miðnættis.

Göngugöturnar eru Lauga-
vegur fyrir neðan Barónsstíg, 
Skólavörðustígur neðan Berg-
staðastrætis, Bankastræti, Aust-
urstræti, Pósthússtræti og Aðal-
stræti. Heimilt er að aka þvert 
yfir Laugaveg af hliðargötum.   
 - jme

Þorláksmessa í Reykjavík:

Göngugötur í 
miðborginni

DÓMSMÁL Hjördís Svan Aðalheiðardóttir, forsjárlaus 
móðir þriggja barna sem fór með þau frá Danmörku 
til Íslands í haust, hefur kært úrskurð Héraðsdóms 
Reykjavíkur, um að hún skuli afhent dönskum yfir-
völdum á grundvelli handtökuskipunar, til Hæsta-
réttar.

Síðastliðinn fimmtudag kvað Héraðs-
dómur Reykjavíkur upp úrskurð þar sem 
fram kemur að skilyrði séu til staðar 
um að Hjördís verði afhent yfirvöldum 
í Danmörku. Hún hefur verið í farbanni 
undanfarna mánuði. 

Faðir barnanna, Kim Gram Larsen, 
fer með umsjón þeirra og bjuggu þau hjá 

honum í Danmörku. Hjördís hefur umgengnisrétt og 
var með börnin síðasta sumar. Hún átti að skila þeim 
til föður þeirra í ágúst, en fór þess í stað með þau til 
Íslands. Dönsk yfirvöld telja að flutningur barnanna 
til Íslands brjóti í bága við dönsk lög og var því 

gefin út handtökuskipun á hendur 
Hjördísi. Beiðnin var afturkölluð 
á grundvelli mannúðarástæðna en 
hún var síðar endurútgefin. - hrs

Handtökuskipun á hendur Hjördísi Svan samþykkt í héraðsdómi fyrir helgi:

Móðir skal send til Danmerkur

TIL DANMERKUR  Héraðsdómur Reykja-
víkur segir að framselja eigi Hjördísi Svan 
Aðalheiðardóttur til danskra yfirvalda.

UMFERÐ Lögreglan mun fylgjast 
sérstaklega með umferð við Foss-
vogskirkjugarð og Gufuneskirkju-
garð á aðfangadag.

Umferð bíla inni í Fossvogs-
kirkjugarði er takmörkuð milli 
klukkan 9 og 15 og aðeins heimil 
þeim sem framvísa svokölluðu P-
merki. Aðkoma að Gufuneskirkju-
garði verður eingöngu frá Halls-
vegi. Þar verður hringakstur. 
Farið er út úr Gufuneskirkjugarði 
norðanmegin og inn á Borgaveg. 
Ökumenn eru beðnir um að aka 
Borgaveg í vestur og þaðan um 
Strandveg. - gar

Umferð í kirkjugarðana:

Viðbúnaður á 
aðfangadag Eitt af því flottasta 

sem menn geta upplifað 
er að sjá þokuna koma og 
vefja sig um fjallatoppana 

eða skríða inn fjörðinn.
Ívar Ingimarsson,
 gistihúsaeigandi



— Sláin Tígla frá GEYSI —

Verið hjartanlega velkomin í verzlanir okkar. Geysir Skólavörðustíg, Akureyri opið til 23.30 á Þorláksmessu og Geysir Haukadal opið 10-18.  www.geysir.com  Sími 519 6000.

E&
Co

. 

Y N DI,  GLEÐI,  Y L OG SÓL
Y K K U R FÆR I ÞESSI JÓL .

Geysir óskar landsmönnum, nær og fjær, gleðilegra jóla
og gæfuríkrar framtíðar.

Opið til 23.30 á Þorláksmessu.
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SVONA ERUM VIÐ

ALÞINGI Alþingi hefur hert 
öryggis gæslu í byggingum þings-
ins og mun á næstunni festa kaup 
á málmleitartæki til að tryggja að 
gestir komist ekki inn á þingpalla 
með málmhluti án þess að gera 
grein fyrir þeim, segir Helgi Bern-
ódusson, skrifstofustjóri Alþingis.

Þessi þróun á sér nokkurn 
aðdraganda, en skömmu fyrir jól 
í fyrra vann maður sér tjón á sal-
erni þingsins með beittu áhaldi 
sem hann kom með inn í húsið.

„Eftir þetta atvik brugðumst 

við við með ýmsum hætti,“ segir 
Helgi. „Það er meiri öryggisgæsla 
hér en áður.

Hann segir að á nýju ári verði 
hugað að því að kaupa málmleit-
artæki sem allir gestir þurfi að 
ganga í gegnum. Hann segir þó 
að ekki standi til að þingmenn og 
starfsmenn þingsins þurfi að fara 
í gegnum hliðið. Það væri erfitt í 
framkvæmd þar sem starfsemi 
Alþingis sé í mörgum byggingum 
og bæði starfsmenn og þingmenn 
komi og fari oft á dag. 

Helgi segir ekki komið í ljós 
hver kostnaður þingsins verði 
við að koma upp málmleitarhliði. 
Kostnaðurinn verði þó varla meiri 
en ein til tvær milljónir króna, 
og rúmist vel innan fjárheimilda 
þingsins.

„Við munum gera svipaðar ráð-
stafanir og gerðar eru í öðrum 
þjóðþingum alls staðar í kringum 
okkur, þannig að menn fari ekki 
hér inn með málmhluti án þess að 
hægt sé að skoða það,“ segir Helgi. 

 - bj

Alþingi ætlar að kaupa málmleitartæki til að fylgjast með því sem gestir koma með inn í þinghúsið:

Stendur ekki til að leita á þingmönnum

FRAKKLAND, AP Andlit franska byltingarleiðtogans Maximilians de 
Robespierre var í engri líkingu við þær myndir og málverk sem til eru 
af honum.

Þetta fullyrða tveir franskir vísindamenn, Philippe Charlier og Phil-
ippe Froesh, sem hafa gert ítarlegar rannsóknir á dánargrímu Robes-
pierres, sem var einn helsti leiðtogi frönsku byltingarinnar og síðar 
einn grimmasti harðstjóri sögunnar.

Talið er að vaxmyndafrömuðurinn Madame Tussaud hafi gert þessa 
dánargrímu sjálf þegar nýbúið var að hálshöggva Robespierre árið 
1794. Rannsóknirnar sýna enn fremur að hann hafi þjáðst af sjaldgæf-
um sjálfsofnæmissjúkdómi, sem ekki uppgötvaðist fyrr en árið 1877.  

 - gb

Franskir vísindamenn kynna niðurstöður sínar:

Robespierre fær nýtt andlit

HIÐ NÝJA ANDLIT HARÐSTJÓRANS  Svona telja þeir Charlier og Froesh að bylt-
ingarleiðtoginn hafi litið út. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

EFTIRLIT  Öryggisgæsla á Alþingi var 
hert í kjölfar atviks þar sem maður 
skaðaði sig með málmáhaldi fyrir um 
ári.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

14.262 milljónir króna 
var heildar-

velta smásöluverslana vegna 
jólanna á síðasta ári.
Það samsvarar tæpum 44 þúsund 
krónum á mann.
Heildarvelta í nóvember og desem ber 
á síðasta ári var 79.978 milljarðar.

Heimild: Rannsóknarsetur verslunarinnar.

FJARSKIPTI Neyðarlínan fær tæp-
lega 300 þúsund símtöl á hverju 
ári, sem jafngildir því að símtal 
berist í símanúmerið 112 aðra 
hverja mínútu. Um helmingur 
símtalanna flokkast sem neyðar- 
eða lögreglusímtöl, að því er fram 
kemur í svari Neyðarlínunnar við 
fyrirspurn á spyr.is. 

Samkvæmt umfjöllun spyr.is er 
talsvert um að sama fólkið hringi 
ítrekað, til dæmis einmana fólk. 
Því er yfirleitt bent á vinasíma 
Rauða krossins.  - bj

Margir hringja í Neyðarlínu:

Fá símtal aðra 
hverja mínútu

SAMFÉLAGSMÁL  Þingmenn Vinstri 
grænna á Alþingi lögðu fram 
þingsályktunartillögu í haust um 
leikskóla að loknu fæðingaror-
lofi. Tillagan var samþykkt með 
nokkrum breytingum á Alþingi í 
vikunni.

Samkvæmt henni á að skipa 
starfshóp á vegum mennta-
málaráðuneytisins og Sambands 
íslenskra sveitar félaga. 

 Starfshópurinn á að greina fag-
legar kröfur og fjárhagsleg sjón-
armið sem taka þarf tillit til fari 
sveitarfélögin að bjóða börnum á 
aldrinum eins til tveggja ára upp 
á leikskólavist. Kanna á hver hús-
næðisþörfin yrði og hversu marga 
nýja starfsmenn þyrfti að ráða. 
Hópurinn á að skila tillögum til 
ráðherra fyrir ágústlok á næsta 
ári.

Í umsögn sem Samband 
íslenskra sveitarfélaga sendi inn  
vegna tillögunnar segir að mark-
miðið sé góðra gjalda vert en 
óhugsandi sé að hrinda tillögunni 
í framkvæmd án ítarlegs kostn-
aðarmats og samráðs við sveitar-
félögin. Það myndi kosta sveitar-
félögin gríðarlega fjármuni ef það 
yrði lögfest að öll börn ættu rétt á 
leikskólaplássi frá eins árs aldri.  
Sambandið segir að líklega yrði að 
hækka hámarksútsvar eða hækka 
gjaldskrá leikskóla töluvert og 
færa nær raunkostnaði. 

Raunkostnaður við hvert leik-
skólapláss á mánuði miðað við 
átta tíma vistun sé um 143 þúsund 
krónur á mánuði.  

Reykjavíkurborg hefur látið 

skoða kostnaðinn af því að taka 
börn á aldrinum eins til tveggja 
ára inn á leikskóla. Í skýrslu sem 
borgin gaf út fyrir rúmu ári kemur 
fram að það myndi kosta borgina 
rúmlega 1,2 milljarða króna að 
taka öll börn inn á leikskóla sem 
eru fædd á tímabilinu janúar til 
og með júlí 2011 fyrir utan kostn-
að vegna framkvæmda.

 Stöðugildum í leikskólum myndi 
fjölga um allt að 224 og stöðu-
gildum leikskólastjóra um 12 ef 
byggðir yrðu 6 ungbarnaleikskól-
ar. Einnig mætti gera ráð fyrir 
að 18 til 90 störf myndu skapast 

við hönnun og eftirlit og 42 til 210 
störf við framkvæmdir til skamms 
tíma. Þá kemur fram í skýrslunni 
að ætla megi að börnum hjá dag-
foreldrum myndi fækka um 400 
og dagforeldrum myndi fækka um 
helming.    
 johanna@frettabladid.is

Leikskólavist strax að 
loknu fæðingarorlofi
Starfshópi á vegum menntamálaráðuneytisins og Sambands íslenskra sveitarfélaga 
verður falið að meta kosti þess að bjóða börnum leikskólavist strax eftir að fæðing-
arorlofi lýkur. Hópurinn á að skila ráðherra tillögum fyrir 1. september á næsta ári. 

KJARAMÁL  Útgerðarfyrirtækið 
Samherji greiðir starfsfólki í landi 
samtals fimm hundruð þúsund 
krónur í aukabónus. 

Upphæðin er utan samnings-
bundinnar desember- og orlofsupp-
bótar. Starfsmenn fá 430 þúsund í 
jólabónus og 70 þúsund krónur í 
aukaorlofsuppbót.

Starfsmennirnir eru yfir fimm 
hundruð svo alls kostar bónusinn 
fyrirtækið yfir 250 milljónir. Sam-
herji skilaði nærri 16 milljörðum í 
hagnað í fyrra. - jbg / kh

Rausnarlegur jólabónus:

Samherji gefur 
hálfa milljón

Ingibjörg Karlsdóttir
veðurfréttamaður

Veðurspá

Jóladagur
Hvassviðri eða stormur víða um land.

VONSKUVEÐUR UM JÓLIN  Norðvestanlands versnar veður í dag en á Norðaustur- 
og Austurlandi á morgun, aðfangadag. Má búast við vondu veðri fram á annan í jólum 
með hríð og ófærð norðan- og austanlands en sunnan til verður úrkomulítið.
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MIKILL KOSTNAÐUR   Samband íslenskra sveitarfélaga telur að það yrði dýrt fyrir 
sveitarfélögin að taka börn á aldrinum eins til tveggja ára inn á leikskóla.  
 FRÉTTABLAÐIÐ/NORDIC PHOTOS

➜ Raunkostnaður við hvert 
leikskólapláss á mánuði 

miðað við átta tíma vistun er 
143 þúsund krónur á mánuði. 
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Óskaðu vinum og vandamönnum 
í útlöndum gleðilegra jóla

Það býr meira í heimasímanum en þú heldur. Nýttu tækifærið á jóladag og ræktaðu 
sambandið við ástvini erlendis. Gleðileg jól!

Gildir þegar hringt er úr íslenskum heimasíma í öll erlend heima- og farsímanúmer.

Öll símtöl til útlanda

úr heimasíma 

á 0 kr. á jóladag 
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Með því að kaupa FRIÐARLJÓSIÐ styrkir þú 
hjálparstarf og um leið verndaðan vinnustað.

FRIÐARLJÓSIN verða seld við eftirtalda 
kirkjugarða um jól og áramót.
Þau fást einnig víða í verslunum.

GUFUNESS- OG 
FOSSVOGSKIRKJUGARÐUR

23. des. kl. 13–17
24. des. kl. 1O–17
31. des. kl. 13–17

KIRKJUGARÐURINN VIÐ SUÐURGÖTU

23. des. kl. 13–16
24. des. kl. 1O–16

KIRKJUGARÐUR AKUREYRAR

24. des. kl. 1O–17
31. des. kl. 13–17
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LÁTUM

FRIÐARLJÓSIÐ
LÝSA UPP AÐVENTUNA

U

BÍLAR Verkefnastaða á bílaverk-
stæðum dróst óvænt saman á haust-
mánuðum þrátt fyrir að bílasala 
hafi einnig dregist saman. 

Að sögn Özurar Lárussonar, 
framkvæmdastjóra Bílgreinasam-
bandsins, hafði verkefnastaða á 
verkstæðum frá bankahruninu 
verið ágæt, sem sé ekki skrítið 
miðað við að bílaflotinn er að eldast. 

„Þar til á haustmánuðum, þá 
gerðist það undarlega að þrátt fyrir 
að bílasala hefði dregist saman 
dróst líka saman á verkstæðum. 

Ég hef enga haldbæra skýringu á 
því. Hvort fólk er bara að bíða eftir 
einhverju óáþreifanlegu, til dæmis 
þessum niðurfellingarpakka rík-
isins. Og taka þá ákvörðun hvort 
það eigi að fara út í að kaupa nýjan 
bíl eða halda gamla bílnum gang-
andi eitthvað lengur,“ segir Özur 
aðspurður.

Özur bætir við að verkefnastað-
an sé byrjuð að taka við sér aftur. 
„En það kom óskýranlegt gat frá 
ágúst til dagsins í dag. Það hefur 
alltaf verið biðlisti á verkstæðum 

og ágætis verkefnastaða. Svo datt 
botninn úr því á haustmánuðum hjá 
mjög mörgum.“

Özur segir bílaflotann á Íslandi 
vera gamlan og endurnýjunina litla. 
Meðalaldur fólksbíla sé tólf ár en 
annars staðar í Evrópu er hann í 
kringum átta ár.

„Við reiknum með því að bílasala 
taki við sér á nýju ári, það er eig-
inlega ekkert annað í boði. Það er 
ekki endalaust hægt að halda göml-
um bílum gangandi, það borgar sig 
ekki,“ segir Özur Lárusson. - fb

Verkefnastaða á bílaverkstæðum dróst óvænt saman á haustmánuðum þrátt fyrir minni bílasölu:

Engar skýringar á gati hjá bílaverkstæðum

ENGIN SKÝRING  Özur Lárusson hefur 
enga haldbæra skýringu á verri verk-
efnastöðu á bílaverkstæðum.  
 FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

KJARAMÁL „Samningarnir sem 
gerðir voru á almenna markaðn-
um geta ekki orðið fyrirmynd að 
samningum fyrir kennara. Við 
höfum lýst því yfir að við göng-
um óbundin til samninga,“ segir 
Björg Bjarnadóttir, varaformað-
ur Kennarasambands Íslands.

Byrjunarlaun kennara eru nú 
rúmlega 300 þúsund á mánuði 
og samningar eru lausir í byrj-
un árs. „Við höfum ekki sett fram 
kröfugerð en það vita allir að 
það þarf að hækka laun kennara 
umtalsvert,“ segir Björg. 

„Við munum ekki taka þessa 
samninga hráa upp. Ég hefði vilj-
að sjá meiri jöfnuð í samningun-
um,“ segir Árni St. Jónsson, for-
maður SFR. 

Samningar SFR eru lausir í lok 
janúar, lægstu laun félaga í SFR 
eru á bilinu 220 til 230 þúsund 
krónur. Árni segir að hans félags-

Tökum samningana 
ekki upp óbreytta
Stéttarfélög á opinbera vinnumarkaðnum telja að nýgerðir kjarasamningar á al-
menna markaðnum geti ekki orðið fyrirmynd að kjarasamningum þeirra. Formað-
ur Sambands íslenskra sveitarfélaga segir samið hafa verið um aukinn kaupmátt.

Sá sem er með 246 þúsund á mánuði fær 8 þúsund króna launahækkun 
og ekki krónu meir um áramót. Sá sem er með 500 þúsund króna laun á 
mánuði fær 2,8 prósenta hækkun. Mánaðarlaun hans hækka um 14 þús-
und. Hann nýtur góðs af skattkerfisbreytingum ríkisstjórnarinnar, því hann 
borgar 1.965 krónum minna í skatt eftir áramót en fyrir áramót. Þetta 
skilar því 15.965 krónum á mánuði. Sá sem er með milljón á mánuði fær 
28 þúsund króna hækkun á laun sín og skattabreytingarnar skila honum 
3.470 krónum á mánuði. Alls gera þetta 31.470 krónur í hverjum mánuði. 

Launin hækka um þetta

Lægstu laun samkvæmt nýgerðum kjarasamningum verkalýðshreyfingar-
innar og Samtaka atvinnulífsins verða frá og með áramótum 214 þúsund 
krónur á mánuði. 

Launataxtar hækka um 2,8 prósent. Laun þeirra sem eru með undir 
230 þúsund krónum hækka um 9.750 krónur á mánuði. Þeir sem fá laun á 
bilinu 230 til 265 þúsund á mánuði fá 8.000 króna hækkun.

Þessu til viðbótar samþykkti Alþingi breytingar á tekjuskattskerfinu.   
Efri mörk í lægsta þrepi tekjuskatts hækka úr 256 þúsund krónum í 290 
þúsund og skattahlutfall í miðþrepi lækkar úr 25,8 prósentum í 25,3 
prósent. 

Um þetta var samið

1. Hvað lokaeinkunn fékk Gísli Þór 
Axelsson sem dúxaði í Fjölbrautaskóla 
Suðurlands?
2. Hvað heitir eigandi nýs hótels sem 
byggt verður á Siglufi rði?
3. Með hvaða félagsliði leikur hand-
boltakappinn Guðjón Valur Sigurðs-
son?

SVÖR

Líst ekki vel á 
samningana
„Mér líst ekki vel 
á þessa samninga. 
Ég skil ekki hvernig 
þjóðfélagið kemst 
sífellt í þá stöðu að 
þeir sem minnst eiga 
sitji eftir.“
Aðalsteinn Bergdal

Held þeir 
séu ágætir
„Ég hef lítið hugleitt 
það, en ég held þeir 
séu ágætir.“
Ingólfur Kristjáns-
son

Fínir ef þeir 
skapa ekki 
verðbólgu
„Ef þeir eru ekki 
verðbólguskapandi 
eru þeir fínir.“
Smári Vilhjálmsson

Bíður eftir 
sínum samn-
ingum
„Ég vinn hjá ríkinu 
og er því að bíða eftir 
mínum samningum.“
Jóhanna María 
Eyjólfsdóttir

Vantar vígtenn-
ur í þessa kalla
„Ég veit ekki hvað 
mér finnst. Ég held 
það vanti vígtenn-
urnar í þessa kalla.“
Hafdís Jóna 
Gunnarsdóttir

➜ Viðhorf til 
kjarasamninga 
Fólkið á götunni

1. 9,88. 2. Róbert Guðfi nnsson. 3. Kiel í 
Þýskalandi.

LAUSIR SAMNINGAR   Þó að búið sé að semja á almenna markaðnum á eftir að 
semja við stéttarfélög opinberra starfsmanna, þar á meðal kennara sem telja sig 
eiga inni miklar hækkanir. FRÉTTABLAÐIÐ/ÓKR

menn leggi áherslu á launajöfnuð 
á milli almenna markaðarins og 
opinbera markaðarins. Launa-
skrið hafi orðið á almenna mark-
aðnum en ekki hjá hinu opinbera. 

„Það verður líka að taka á kyn-
bundnum launamun í kjarasamn-
ingum og við munum leggja sér-
staka áherslu á það,“ segir Árni.

„Mér sýnist að þeir samningar 
sem voru gerðir á almenna mark-
aðnum geti verið grunnur að aukn-
um stöðugleika í samfélaginu,“ 
segir Halldór Halldórsson, for-
maður Sambands íslenskra sveitar-
félaga, en tekur fram að hann eigi 
þó eftir að kynna sér samningana 
betur. Hann segist telja að sveitar-
félögin hafi fjárhagslegt bolmagn 
til að semja um álíka hækkanir og 
á almenna markaðnum. 

„Sambandið vill semja um 
stöðugleika, það skiptir mun 
meira máli en prósentuhækk-
anir á laun.  Í okkar samningum 
komum við líka til með að leggja 
áherslu á að semja til lengri tíma 
en eins árs,“ segir Halldór.  
 johanna@frettabldid.is

BJÖRG 
BJARNADÓTTIR

ÁRNI ST. JÓNSSON
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➜ Árleg hækkun launa
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Allir landsmenn velkomnir.  
Sendum hvert á land sem er.  

Pantanir sendist á 
heildsala@fiskikongurinn.is
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HAFNARFJÖRÐUR Bæjarráð Hafn-
arfjarðar fól fjármálastjóra á 
fimmtudag að kanna möguleika á 
sölu skuldabréfs sem bærinn eign-
aðist með sölu á hlut sínum í HS 
Orku til Magma Energy árið 2009.

Bókfært virði skuldabréfsins er 
um 193 milljónir og fékk bærinn 
rúmar 3 milljónir króna í vexti í 
ár. Bréfið er með einn gjalddaga, 
sem er í desember 2016.

Árið 2010 voru kannaðir kostir 
þess að selja bréfið en áhugi fjár-
festa var enginn að því er fram 
kemur í minnisblaði sem var 
kynnt í bæjarráði. Þar var auk 
þess farið yfir kosti og galla við 
söluna. Kostirnir eru meðal ann-
ars þeir að hægt verði að greiða 

niður erlend lán, en meðal galla 
er að verðmæti bréfsins er tengt 
álverði, sem er í lágmarki um 
þessar mundir. 

Guðrún Ágústa Guðmundsdótt-
ir bæjarstjóri segir að ákvörðun 
um hvort bréfið verði sett á sölu 
verði tekin í kjölfar úttektar fjár-
málastjóra á mögulegu kaupverði. 
Aðspurð um hugsanlega kaupend-
ur segir hún að þar séu nokkrir 
valkostir.

„Það er ekkert launungarmál að 
við erum með lífeyrissjóði í land-
inu sem eru að leita að góðum fjár-
festingarkostum, en svo eru ýmsir 
sem sitja á fjármagni og aðstæður 
þannig að það er mögulega væn-
legt að kaupa slíkt bréf.“  - þj

Bjóða 193 milljóna króna skuldabréf tengt álverði:

Hafnfirðingar vilja 
selja bréf frá Magma

VINNUMARKAÐUR Samkvæmt upp-
lýsingum frá Vinnumálastofnun 
hafa stofnuninni borist samtals 228 
tilkynningar um hópuppsagnir frá 
ársbyrjun 2008 til loka nóvember 
2013 þar sem samtals 8.940 ein-
staklingum hefur verið sagt upp 
störfum. Þetta kemur fram í svari 
félags- og húsnæðismálaráðherra 
við fyrirspurn Katrínar Jakobs-
dóttur um þennan málaflokk. 

Af þessum 228 tilkynningum 
var um að ræða sjö tilkynningar 
frá opinberum fyrirtækjum eða 

stofnunum þar sem 252 einstak-
lingum var sagt upp störfum og 
221 tilkynning frá fyrirtækjum á 
almennum vinnumarkaði þar sem 
8.688 einstaklingum var sagt upp 
störfum. 

Flestar tilkynningar um hópupp-
sagnir á umræddu tímabili bárust 
Vinnumálastofnun á árinu 2008, 
eða 103 talsins, þar sem samtals 
5.074 einstaklingum var sagt upp 
störfum. Hlutfallslega flestar upp-
sagnir voru á höfuðborgarsvæðinu 
og náðu þær hámarki árið 2009 og 

2012, voru þá 84% hópuppsagna á 
landsvísu.   -eh

Félags- og húsnæðismálaráðherra svarar fyrirspurn Katrínar Jakobsdóttur:

228 hópuppsagnir frá hruni

VÍSINDI Forfeður nútímahúskatta 
voru fyrst tamdir af kínversk-
um kornbændum fyrir um 5.300 
árum, samkvæmt niðurstöðum 
rannsóknar sem unnin var á forn-
um beinum.

Rannsóknin, sem fjallað er um 
á vef Science News, sýndi að kett-
ir nærðust á nagdýrum sem átu 
korn bændanna. Nagdýrin ollu 
bændunum greinilega vanda því 
þeir hönnuðu kornhlöður til að 
verjast músum og rottum.

Þá sýnir greining á beinun-
um að einn kattanna lifði góðu 
lífi fram á háan aldur og virðast 
bændurnir hafa gefið einhverjum 
þeirra mat.   - bj

Rannsaka forn kattabein:

Kettirnir fyrst 
tamdir í Kína

VÍSINDI Hundar þekkja húsbænd-
ur sína á mynd, samkvæmt rann-
sókn finnskra vísindamanna. 
Þeir létu um 30 hunda horfa á 
andlitsmyndir og mældu um leið 
augnhreyfingar þeirra. 

Hundarnir horfðu talsvert 
lengur á myndir af fjölskyldu-
meðlimum en á myndir af fólki 
sem þeir þekktu ekki. Þetta er 
talið til marks um að hundar 
þekki andlit, að því er segir í 
Animal Cognition. 
 - ibs

Rannsókn á hundum:

Þekkja eiganda 
sinn á myndum

DÓMSMÁL Samkeppniseftirlitið 
ætlar að áfrýja dómi Héraðs-
dóms Reykjavíkur um að ekki 
hafi verið heimilt að leggja sekt 
á Langasjó, móðurfélag Síldar og 
fisks og Matfugls. 

Forsaga málsins er sú að í 
febrúar 2012 staðfesti áfrýjunar-
nefnd samkeppnismála að kjöt-
vinnslufyrirtækin tvö hefðu brot-
ið gegn banni samkeppnislaga við 
ólögmætu samráði. Héraðsdómur 
Reykjavíkur komst hins vegar að 
þeirri niðurstöðu í gær að ekki 
hefði verið heimilt að leggja sekt 
á Langasjó og að eðlilegra hefði 
verið að leggja hana á dóttur-
félögin.  -hg 

Samkeppniseftirlitið tapar:

Óheimil sekt á 
kjötvinnslur

FJARSKIPTI Já upplýsingaveitur munu 
þurfa að hætta með númerið 118 
um mitt ár 2015, eftir að Póst- og 
fjarskiptastofnun (PFS) afturkall-
aði leyfi til notkunar á númerinu á 
föstudag um leið og alþjónustukvöð-
um var aflétt af fyrirtækinu.

Andri Árnason, framkvæmda-
stjóri Miðlunar sem rekur Gulu 
línuna í samkeppni við Já, er hins 
vegar ósáttur við að Já skuli fá að 
halda þriggja stafa númeri svo lengi. 

Sigríður Margrét Oddsdóttir, for-
stjóri Já, segist fagna ákvörðuninni 
þó að hún feli í sér rask. 

„Í sjálfu sér hefur þessi úrskurður 
engin áhrif á okkar starfsemi,“ segir 
Sigríður og bætir því við að hún hafi 
verið viðbúin niðurstöðunni.

„Við munum að sjálfsögðu halda 
áfram að gefa út Símaskrána, reka 
ja.is og bjóða upp á þjónustuna sem 
við veitum í 118, þó að við séum ekki 
með kvaðir á okkur. Undanfarin ár 
höfum við lagt mjög mikið á okkur 
til að vekja athygli á númerinu 
okkar, þannig að það segir sig sjálft 
að það felur í sér ákveðna röskun 
fyrir okkur að hætta með það. Við 
munum hins vegar svara í 118 út 
júní 2015 en munum samhliða svara 
í 1818 og nota það númer í framhald-
inu.“

Aðspurð segir Sigríður að ekki 
hafi verið rætt um að draga úr þjón-
ustu fyrirtækisins eða fækka starfs-

fólki. „Það hefur 
ekki verið tekin 
ákvörðun um 
slíkt.“

Andri segir 
ákvörðun PFS 
ganga allt of 
skammt. Gula 
línan sé með fjög-
urra stafa númer, 
1800, og það hafi 
skekkjandi áhrif 

á samkeppnisstöðu að Já fái eitt fyr-
irtækja að nota þriggja stafa númer. 

„Þetta er galin ákvörðun og hug-
laus hjá fjarskiptayfirvöldum. Þeir 
hefðu, reglum samkvæmt, mátt 
hafa árs fyrirvara til að leggja niður 
þriggja stafa númerið en þess í stað 
er það eitt og hálft ár. Ég get ekki 
lesið annað í þetta en að þetta sé gert 
til að friða Já.“

Andri deilir einnig á að í úrskurð-
inum sé ekki minnst á að bæta 
aðgengi annarra fyrirtækja að not-
endagögnum símafyrirtækjanna 
sem Já býr nú yfir. 

PFS og Samkeppniseftirlitið 
hafa áður sagt að samkeppni geti 
ekki skapast á þessum markaði að 
óbreyttu því hrágögn frá símafyrir-
tækjunum séu ófullkomin.

„Þrátt fyrir það er ekkert gert 
í þeim málum,“ segir Andri, sem 
ætlar að reyna að ná fundi með PFS 
í dag.   thorgils@frettabladid.is

Missa númerið 118 í júní 2015 
Póst- og fjarskiptastofnun hefur afturkallað þriggja stafa númerið 118 frá Já upplýsingaveitum ásamt því að 
létta af þeim alþjónustukvöð. Afturköllunin tekur gildi í lok júní 2015, sem Gula línan gagnrýnir harðlega. 

NÁNIR  Samband manna og katta hefur 
verið náið í að minnsta kosti 5.300 ár.
 FRÉTTABLAÐIÐ/GVA RÍKISÚTVARPIÐ  39 var sagt upp í 

hópuppsögn hjá RÚV fyrir skemmstu en 
gert er ráð fyrir að starfsmönnum fækki 
um 60 í heildina.

118   Já upplýsingaveitur fá að halda þriggja stafa símanúmeri út júní árið 2015. 
Samkeppnisaðilar eru ósáttir við það.  FRÉTABLAÐIÐ/XXX

SIGRÍÐUR 
MARGRÉT 
ODDSDÓTTIR

SVARTSENGI 
 Bæjarráð Hafn-
arfjarðar ákvað 
á fimmtudag 
að kanna 
möguleika á 
sölu skulda-
bréfs sem 
bærinn fékk 
fyrir hlut sinn í 
HS Orku.
 FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI  

Já hefur lýst því yfir að Símaskráin muni koma út næstu þrjú 
ár hið minnsta. Sigríður útilokar ekki að útgáfan haldi áfram 
eftir það.

„Miðað við viðtökurnar við bókinni á hverju einasta ári þá 
gerum við ekki ráð fyrir öðru en að það haldi áfram óbreytt.“

Hún segir ekkert benda til annars en að eftirspurn sé til 
staðar.

„Við prentum um 100.000 eintök á hverju ári og eigum 
engan lager hjá okkur. Fólk kemur og sækir bókina.“

Símaskráin heldur sínu striki
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*ÖLL TILLLBOBOÐ BBBBBBBBBBBBBBBB VIRKA MEÐ LYKLINUM

Afslátturinn gildir einnig

með Staðgreiðslukorti

og Tvennukorti Olís.

Gleðileg jól

Í dag lýkur jólaleik ÓB og síðustu forvöð að nota lykilinn hjá Olís eða ÓB til að vera

með í pottinum eða auka vinningsmöguleikana. Síðustu ggulllyklarnir verða jafnframt 

dregnir út í dag og á morgun. Nýttu þér 15 kkr.r. aafsfsláláttt  aaf f lítrt ana um og taktu á móti

jólunum með fullan tank.

Á morgun drögum við út 200.000 kr. eldsneytisúttteekktt. 

Veifaðu ÓB-lyklinum í dag og vertu með í pottinum!nu

PI
PA

R\
TB

W
A

 - 
SÍ

A
 - 

13
37

13



23. desember 2013  MÁNUDAGUR| FRÉTTIR | 10
 S

ÍA
 

 1
33

6
39

 

 Fallegar jólagjafir 
         Trú, von og kærleikur – okkar hönnun

jonogoskar.is      Sími 5524910      Laugavegi 61        Kringlan      Smáralind

okkar hönnun

SPÁNN, AP Milljónir Spánverja 
fylgdust með hinu árlega jólahapp-
drætti í gær, fjögurra tíma sjón-
varpsútsendingu sem bjargaði jól-
unum hjá allstórum hópi fólks.

Stóri vinningurinn, sem Spán-
verjar nefna El gordo, eða „hinn 
feita“, kom í hlut að minnsta kosti 
átta vinningshafa og fær hver 
þeirra þetta árið í sinn hlut 400 
þúsund evrur, jafnvirði 64 millj-
óna króna.

Spænska ríkið hefur hins vegar 
gripið til þess ráðs að skattleggja 
vinningana, vegna kreppunnar sem 
enn hrjáir Spánverja, og er það í 
fyrsta sinn sem það er gert. Ríkis-
sjóður fær því þetta árið í sinn hlut 
20 prósent af þeim 2,5 milljörðum 
evra sem greiddar voru út, eða 
fimm milljarða evra. Það jafngild-
ir 800 milljörðum króna sem renna 
beint í ríkissjóðinn.

Annar vinningur í happdrættinu 
var 125 þúsund evrur, eða 20 millj-
ónir króna. 

Fyrir kreppuna, sem hófst 2008, 
sögðust vinningshafar iðulega ætla 
að nota peninginn til að kaupa sér 
bíl eða sumarbústað, eða fara í löng 
ferðalög. 

Töluvert annað hljóð er nú komið 
í strokkinn. Flestir vinningshaf-
ar virðast ætla að nota peninginn 
fyrst og fremst til að greiða niður 
húsnæðisskuldir sínar og sjá svo til 
með afganginn ef einhver er.  - gb

Spánverjar halda sitt árlega stóra jólahappdrætti:

Spænska ríkið tekur 
væna fúlgu í skatta

ÍTALÍA, AP Yfirvöld á Ítalíu hafa 
bannað mörgum bændum í 
nágrenni Napolí að selja afurðir 
af jörðum sínum. Ástæðan er sú 
að ræktarlandið er orðið mengað 
vegna þess að ítalska mafían hefur 
árum saman stundað það að losa 
úrgang úti á víðavangi.

Hættulega mikið magn af 
efnum á borð við arsenik og blý 
hefur fundist í jarðveginum. Þetta 
hefur vakið upp mikla reiði meðal 
almennings, en mafían hefur nú 
gripið til þess ráðs að fara lengra 
með ruslið. Þar á meðal hafa fund-
ist ruslahaugar úti á víðavangi 

í Toskanahéraði, nánar tiltekið 
við borgina Prato sem er skammt 
norður af Flórens.

Ástæðan fyrir því að Camorra-
mafían í Napolí leitar þangað norð-
ur eftir mun vera sú að í Prato 
hafa glæpagengi kínverskra inn-
flytjenda komið sér vel fyrir, og 
góð tengsl eru sögð hafa myndast á 
milli Kínverjanna í Prato og mafí-
unnar í Napolí.

Sorphirðumál í Napolí hafa verið 
í miklum ólestri árum saman, en 
mafían greip þá til sinna ráða og 
hefur fjarlægt ruslið með þessum 
vafasama hætti.  - gb

Losa úrgang við ræktarlönd í kringum Napolí:

Mafían eitrar fyrir 
ítölskum bændum

ÞÝSKALAND, AP Mikhaíl Khodor-
kovskí féllst á að fara úr fangelsi 
eftir að Hans-Dietrich Genscher, 
fyrrverandi utanríkisráðherra 
Þýskalands, sagði lögmönnum 
hans að Pútín Rússlandsforseti 
gerði það ekki lengur að skilyrði 
að hann viðurkenndi sekt sína.

Þetta gerðist á föstudag, en 
Khodor kovskí hafði áður fengið 
þau svör að hann yrði því aðeins 
náðaður að hann játaði á sig þá 
glæpi sem hann var dæmdur fyrir.

Það var svo ekki fyrr en síðar 
sem Khodorkovskí fékk upplýsing-
ar um að hann myndi fara beint til 
Berlínar, höfuðborgar Þýskalands. 

Þar í borg sat hann í gær fyrir 
svörum á blaðamannafundi rétt 
hjá Checkpoint Charlie, þar sem 
austurþýskir landamæraverðir 

stóðu á sínum tíma vörð á milli 
Austur- og Vestur-Berlínar.

Hann sagði mikilvægt að frelsi 
sitt yrði ekki túlkað sem svo að nú 
væru engir pólitískir fangar eftir 
í Rússlandi. Þvert á móti ætli hann 
að gera allt sem hann gæti til að fá 
þá lausa úr haldi.

„Þann tíma sem ég á eftir lang-
ar mig til að helga því verkefni að 
greiða til baka skuldir mínar við 
fólkið, og þá meina ég þá sem enn 
sitja í fangelsi,“ sagði hann.

Khodorkovskí þakkaði Gensch-
er hvað eftir annað fyrir að hafa 
unnið árum saman á bak við tjöld-
in að því að fá sig látinn lausan. 
Einnig sagði hann ráðamenn og 
fjölmiðla á Vesturlöndum hafa átt 
mikinn þátt í því með því að draga 
sífellt athyglina að máli hans.

Vitneskjan um þessi afskipti 
hafi einnig hjálpað honum að halda 
í vonina: „Fyrir fanga er vonin það 
mikilvægasta,“ sagði hann. 
 gudsteinn@frettabladid.is

Ætlar að fá pólitíska 
fanga lausa úr haldi
Mikhaíl Khodorkovskí ætlar að helga líf sitt pólitískum föngum í Rússlandi en 
lofar engu að síður að blanda sér ekkert í valdabaráttuna í rússneskri pólitík. 

RUSLAHAUGAR Á VÍÐAVANGI  Mafían hefur hent rusli í næsta nágrenni við-
kvæmra ræktarlanda. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

HITTI FORELDRA SÍNA Í BERLÍN  
Mikhaíl, fyrir miðju, ásamt Marínu og 
Boris Khodorkovskí. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

KÁTIR VINNINGSHAFAR  Starfsfólk 
á bensínstöð á Kanaríeyjum splæsti í 
freyðivín eftir að hafa fengið 125 þús-
und evrur í vinning. FRÉTTABLAÐIÐ/AP
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23. desember 2013  MÁNUDAGUR| FRÉTTIR | 

1. Hestasport–  
Ævintýraferðir 
– Í ríki hestsins 
í Skagafirði 

 - Markmiðið er að efla vetrarhesta-
ferðamennsku í Skagafirði. Undir 
leiðsögn reyndra reiðkennara fá 
þátttakendur tækifæri til að reyna 
allar gangtegundir á framúrskarandi 
hestum á „heimavelli“ yfir vetrar-
tímann.

2. Okkar 
konur í Kína 
– Sterkari 
saman–  allt 
árið 

 - Markaðssókn á Asíumarkað með 
megináherslu á Kína. Unnið að 
fjölgun verðmætra ferðamanna, sem 
leggja upp úr sérstakri upplifun og 
lengri dvöl en almennt tíðkast.

3. Djúpavogs-
hreppur–  
Haustafþreying 
í Djúpavogs-
hreppi

 - Markaðssetning smalamennsku 
og hreindýraskoðunar, veiða á ref 
og mink og skoða sel á bátum í um-
hverfi myrkurs og norðurljósa.

4. Henry 
Fletch er–  Wild-
fjords Trail 
 - Wildfjords Trail er 

stígur í villtri náttúru Íslands á milli 
Ísafjarðar og Látrabjargs. Með því að 
fara hann mun fólki gefast kostur á að 
upplifa einstaka náttúru svæðisins.

5. Íslenski 
bærinn–  
Íslenski 
bærinn 

 - Ætlunin er að gefa út yfirlit um 
íslenska torfbæjararfinn í ljósi 
vistvænnar byggingarlistar. Íslenski 
bærinn mun samanstanda af heil-
stæðu húsaþorpi og gert er ráð 
fyrir að fjöldi gesta sæki það heim á 
næstu árum.

6. Helga 
Hausner 
– Die Island-
frauen 
 - Skipulagning og 
markaðssetning 

vikunámskeiða í sjálfseflingu sem 
fram fara að vetrarlagi á Þingeyri og 
ætluð eru þýskumælandi konum.

7. Friður og 
frumkraftar–  
Náttúrutengd 
upplifun fyrir 
menntaskóla-
hópa 

 - Verkefnið snýst um að þróa nátt-
úrutengda upplifun fyrir mennta-
skólahópa í Skaftárhreppi innan 
Kötlu jarðvangs þar sem aðalupp-
sprettan er íslenskur mosi.

8. Björgvin 
Tómasson sf.–  
Orgelsmiðja 

 - Hugmyndin felst í 
því að opna orgel-

smiðjuna almenningi. Sett verður upp 
fræðslusýning um starfsemina. Einnig 
verða hljóðfæri til sýnis og aðstaða 
útbúin fyrir tónleikahald.

9. Rútópía fyrir 
ferðamenn–  
Rútópía, ferð 
um mannlíf 
og menningu 

Reykjavíkurborgar
 - Farþegar ferðast í gömlum menn-
ingarvagni um listaheim og menn-
ingarlíf Reykjavíkurborgar. Þátt-
takendur kynnast listafólki og öðrum 
sem á veginum verða, á fræðandi og 
óvæntan hátt.

10. Austurför 
ehf.–  Veiði- og 
útivistarveisla á 
Fljótsdalshéraði 
 - Veiði- og útivistar-
veislan dregur fram 

styrkleika Fljótsdalshéraðs þegar 
kemur að veiði og útivist og stuðlar 
að því að lengja ferðamannatíma-
bilið inn í veturinn.

11. Sjálfseignarstofnun 
Vélsmiðju Guðmundar J. 
Sigurðssonar–  Þingeyri 

áningarstaður 
Vestfjarða, allt 
árið
 - Markmiðið er að 
skapa sameiginlegan 

vettvang og opinberan móttökustað 
fyrir ferðamenn sem heimsækja 
Þingeyri.

12. Skagaferðir 
ehf.–  Taste-
Iceland 
 - Skipulagðar ferðir 
um Akranes og nær-
sveitir fyrir erlenda 
ferðamenn til að 
kynna sér atvinnu-

hætti og menningu heimamanna 
með áherslu á matarmenningu.

13. Ferðaþjón-
ustan Döff–  Ferða-
þjónustan Döff 
 - Ætlunin er að bjóða 
heyrnarlausum erlendum 
ferðamönnum að aka 
þeim um Ísland og veita 

leiðsögn á táknmáli.

14. Tasting Ice-
land–  Tasting 
Iceland 
 - Markmiðið er að 
skipuleggja sælkeraferð-
ir til Íslands og laða að 
ferðamenn frá Banda-

ríkjunum og Kanada á haustin með 
áherslu á góðan íslenskan mat.

FERÐAÞJÓNUSTA „Úthlutunin sýnir 
að menn eru að kasta netinu mjög 
vítt til að koma til móts við ferða-
fólk. Menn sýna afspyrnumikla 
frjósemi,“ segir Ólöf Ýrr Atla-
dóttir ferðamálastjóri um úthlut-
un til verkefna úr Þróunarsjóði 
ferðamála á miðvikudag. 

Alls var úthlutað 33,5 milljón-
um króna og verkefnin eru eins 
fjölbreytt og þau eru mörg, eða 
allt frá menningarvagni um lista- 

og menningarheim Reykjavíkur-
borgar undir fororðinu Rútópía 
til opnunar orgelsmiðju Björg-
vins Tómassonar fyrir sýningar-
hald og tónleika. Má einnig minn-
ast á verkefni sem mun auðvelda 
heyrnarlausum að ferðast um 
landið með leiðsögn á táknmáli og 
annað sem snýr að selaskoðun á 
Austurlandi undir dansandi norð-
urljósum. Reynt verður að setja 
krókinn í þýskar konur til sjálfs-

eflingar á Þingeyri og kynsystur 
þeirra kínverskar verða hvattar 
til Íslandsdvalar.

Ólöf segir að á undanförnum 
árum hafi væntingar ferðamanna 
breyst talsvert. Þróunin hafi verið 
frá því að ferðamenn voru óvirkir 
neytendur yfir í það að fólk vilji 
upplifa eitthvað sérstakt. Íslensk 
ferðaþjónusta sé meðvituð um 
þessa breytingu og sé að koma til 
móts við þessa breyttu hugsun. 

Að sjóðnum standa Lands-
bankinn og atvinnuvega- og 
nýsköpunarráðuneytið. Mark-
miðið með starfrækslu hans er 
að efla starfsemi fyrirtækja í 
ferðaþjónustu utan háannatíma 
og auka arðsemi þeirra.

Þetta er í þriðja sinn sem 
úthlutað er úr sjóðnum og barst 
honum 61 umsókn að þessu 
sinni.

 svavar@frettabladid.is

Rútópía, die Islandfrauen og 
opin orgelsmiðja fengu styrk 
Hugmyndaauðgi fólks í ferðaþjónustu einkennir úthlutanir styrkja úr Þróunarsjóði ferðamála þetta árið. 
Ferðamálastjóri segir að kröfur og væntingar ferðafólks hafi breyst og ferðaþjónustan sé að svara kallinu.

Kvennadeild Rauða krossins í Reykjavík sendir sjálfboðaliðum bestu óskir um gleðileg jól 
og farsælt komandi ár og þakkar þeim vel unnin störf í þágu deildarinnar.

Rauði krossinn
Reykjavík Kvennadeild

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

STYRKIR ÚR ÞRÓUNARSJÓÐI FERÐAMÁLA ÁRIÐ 2013:

FERÐAMENN Margvíslegir vaxtarbroddar í ferðaþjónustu skila þjóðarbúinu miklum tekjum. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
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HLÝTT Í VETUR 
MEÐ DEVOLD
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DEVOLD EXPEDITION M. HETTU
Svartur, kvk. Stærðir S–XL
Svartur, kk. Stærðir S–XL 

14.990 KR. 

DEVOLD SPORT POLO
Rauður, kvk. Stærðir S–XL
Blár, kk. Stærðir S–XXL

12.990 KR. 

DEVOLD SPORT
Bleikar, kvk. Stærðir S–XL
Svartur, kk. Stærðir S–XXL 

10.990 KR. 

DEVOLD ACTIVE
Svartar, kk. Stærðir S–XXL 

10.990 KR. 

DEVOLD ACTIVE
Kvk. Stærð XS–XXL

10.990 KR. 

DEVOLD ACTIVE
Kvk. Stærðir XS–XXL 

10.990 KR. 

DEVOLD ACTIVE
Svartur, kk. Stærðir S–XXL 

11.990 KR. 

DEVOLD ACTIVE BABY
Stærðir 74–98

5.490 KR. 

DEVOLD ACTIVE BARNABUXUR
Stærðir 2–16 

6.990 KR. 

DEVOLD ACTIVE BOLUR
Stærðir 2–16 

6.990 KR. 

DEVOLD ACTIVE BABY
Stærðir 74–98

6.490 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!

OPNUNARTÍMAR  
FRAM AÐ JÓLUM 

23. DES.   10–23
24. DES.   10–12



Nýbakað Jólabrauð

Jólastafir

299kr/stk
v.á. 379

Nýbakaðar jólasmákökur Hagkaups
Ljúffengar smákökur bakaðar á staðnum.

FERSKT MEÐ FLUGI  

FRÁ FRAKKLANDI

699kr/pk

Rians eftirréttirRianRians eftirréttirRianRi fti éttiR
La Crème Brûlée, La Crème Brûlée au Chocolat, La Crème Brûlé

La Crème aux Spéculoos. Eftirréttir fyrir tvo.La Crème au

Úrval af jólaservíettum og kertum

GI

•• BæjuberBæjuber
• Kirsuber
• Trönuber
• Jarðarber
• Rifsber

•• BrómberBrómber
• Hindber
• Bláber
• Vínber

FERSKT MEÐ FLUGI

Hátíðakaffi frá Kaffitár

Hamlet skeljakonfekt
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ALLT TIL JÓLANNA Í HAGKAUP

t fi

AFGREIÐSLUTÍMI
     YFIR HÁTÍÐIRNAR

SKEIFAN
EIÐISTORG
GARÐABÆR

SMÁRALIND
KRINGLAN AKUREYRI SPÖNGIN

HOLTA-
GARÐAR

NJARÐVÍK
BORGARNES

SELFOSS
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
FÖS 27. DES 24 TÍMA 11-20 11-24 11-20 11-20 11-19:30

LAU 28. DES 24 TÍMA 10-20 10-24 10-20 10-19 10-18



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

blandaður súpuhumar.

ÞETTA EINA SANNA!

Undanfarin 12 ár hefur Hagkaup p
boðið upp á smjörsprautað 
kalkúnaskip sem er algjört 
lostæti og hefur slegið rækilega 
í gegn á hverju ári. Það er tilbúið 
beint í ofninn og eldamennskan 
ofur einföld.

Hagkaups smjörsprautað
kalkúnaskip

3.499kr/kg

1.359kr/stk

Hreindýralundir og file
Hreindýrakjöt er dökkt með sterku

villibráðabragði. Það má segja að kjötið sé 
sjálfmarinerað því hreindýrið lifir á sterkum 

jurtum. Þýðingarmesti þátturinn við matreiðslu
á hreindýrakjöti er að ofelda það ekki.

lundir

13.999kr/kg

file

11.999kr/kg

Skosk rjúpa
Rjúpan er bragðmikil villibráð, kjötið dökkt,
fínlegt og mjúkt. Mikilvægasti þátturinn við
matreiðslu á rjúpu er sósan. Galdurinn við
gerð góðrar rjúpusósu er að sjóða kraft af 

beinum rjúpunnar og afskurði.

3.298kr/kg

Íslandslamb Hangikjöt Hagkaups Hamborgarhryggur

Þarf ekki 
að sjóða!

Aðeins 90 mín. 
í ofni!

SALT MINNI!

1.999kr/kg

SMJÖRSPRAUTAÐ KALKÚNASKIP
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Þjónustusími: 561 4210 Bílabúð Benna dekkjaþjónusta 

Ys og þys við undirbúning jólanna
Margt var um manninn á Laugaveginum og í Kringlunni í gær þegar Pjetur Sigurðsson, ljósmyndari Fréttablaðsins, fangaði stemninguna í 
myndum. Síðustu daga fyrir jól eru iðulega margir á hlaupum við að klára jólainnkaupin og gera allt klárt fyrir hátíðina. Aðrir sem hafa ef 
til vill klárað jólaundirbúninginn snemma mæta í mannmergðina til að taka inn jólastemninguna og bragða á piparkökum. 



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.

ALLT FRÁ GRUNNI AÐ GÓÐU HEIMILI 
SÍÐAN 1956

HLUTI AF BYGMA

F tilb ð j f ildi 20 32% A

JÓLA 
GJAFIR

OPIÐ Í KVÖLD UM LAND ALLT
Skútuvogur opið til kl. 22:00
Grafarholt, Hafnarfjörður, Akureyri, Selfoss opið til 21:00

Sjá lengri afgreiðslutíma um land allt á www.husa.is

MIKIÐ 
ÚRVAL AF
JÓLAGJÖFUM
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ÁRIÐ 2013 SÉÐ MEÐ AUGUM GUNNARS KARLSSONAR



Þú færð jólasteikina í Iceland
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FRÁ DEGI 
TIL DAGS

Alger gullmoli
Lifandi fiðluleikur kl 18.00

V
ið erum ekki að gera það sem passar nemendum 
heldur það sem passar kjarasamningum, sagði 
Ársæll Guðmundsson, formaður Skólameistara-
félags Íslands og skólameistari Iðnskólans í 
Hafnarfirði, í fróðlegu viðtali við Sigurjón M. 

Egilsson á Bylgjunni í gær. Ársæll hefur áhyggjur af stöðu 
framhaldsskólanna en á Íslandi útskrifumst við elst allra 
innan OECD og erum að jafnaði fjórum árum lengur í námi. 
Enda er brottfall úr framhaldsskólum hér á landi með því 

mesta í heimi.
Umræðuefnið í þættinum í 

gær var kennsluskylda kenn-
ara en hún nemur 24 kennslu-
stundum á viku samkvæmt 
kjarasamningum. Samkvæmt 
Ársæli fara um 38 prósent af 
vinnutíma kennara í kennslu 

og er það með því lægsta innan OECD. Kennarar gera samt 
annað en að mæta í kennslustundir og kenna nemendum. Það 
vitum við öll. Ársæll bendir hins vegar réttilega á að náms-
árið sjálft er illa nýtt og þannig fara aðeins 29 vikur af þeim 
52 sem eru í árinu í kennslu. Hann vill fjölga kennsluvikum 
með því til dæmis að hætta að eyða sex vikum í svokallaðar 
prófavikur á hverju ári en allar slíkar hugmyndir eru, að 
hans sögn, skotnar niður af Kennarasambandi Íslands.

Ársæll segir okkur nálgast málefni kennara oft eins og 
kennarinn sjálfur sé að fremja einhvern glæp. Auðvitað er 
það ekki svo og nauðsynlegt að ná umræðunni strax upp 
úr því hjólfari. Lagaramminn og kjarasamningar þrengja 
verulega að kennslustarfinu og hendur stjórnenda skólanna 
eru bundnar. Ársæll getur til dæmis ekki sagt upp starfs-
fólki, hvorki vegna vanhæfis né fjárskorts, öðruvísi en að 
Kennarasamband Íslands fari í mál og krefjist að meðaltali 
tíu milljóna í skaðabætur. 

„Það er gríðarlegur tími og fjármunir sem fara í þessi 
mál,“ segir Ársæll sem gagnrýnir forsvarsfólk kennara-
náms á Íslandi „fyrir að hleypa nánast öllum í gegn“. Það er 
nefnilega þannig að til er fólk sem á ekki að koma nálægt 
börnunum okkar en stjórnendur skóla hér á landi þurfa oft að 
sætta sig við vanhæft starfsfólk af ótta við málaferli.

Framhaldsskólinn hefur breyst mikið síðustu ár. Ekki er 
langt síðan flestir nemendur voru sjálfráða einstaklingar en 
í dag er stór hluti nemenda enn börn í skilningi laganna. Hér 
á landi rekum við líka opinn skóla og kennarar þurfa að sinna 
þörfum fjölbreyttari hóps. Það er lítið rúm fyrir þróun skóla-
starfsins og löggjöf og kjarasamningar binda hendur kenn-
ara og stjórnenda. Við lesum um afleiðingarnar í fréttum af 
lélegu gengi íslenskra ungmenna í alþjóðlegum könnunum. 
Við erum að dragast aftur úr og Ársæll finnur vel fyrir því 
í sínu starfi sem skólameistari við iðnskóla. Aðeins einn 
kennari á Íslandi kennir pípulagnir sem dæmi. Við þurfum 
að gera miklu betur og setja þarfir nemendanna, krakkanna 
okkar, í fyrsta sæti. 

Kjarasamningar kennara:

Þarfir nemenda 
en ekki kennara

Mikael 
Torfason

mikael@frettabladid.is

Ríkisstjórnin lagði fram furðulegt fjár-
lagafrumvarp síðastliðið haust. Sköttum 
var létt af þeim sem best voru í færum 
til að bera þá og tekna aflað með því að 
skera niður í heilbrigðisþjónustu, mennt-
un, atvinnuþróun og rannsóknum. Fram-
lög til ríkisstjórnarinnar sjálfrar voru 
hækkuð um 23%. Ný gjöld voru lögð á 
sjúklinga sem áttu að vera þeim mun 
hærri sem þeir þyrftu á lengri spítalavist 
að halda.

Í samningum við þinglok fékk stjórnar-
andstaðan samþykktar breytingar, sem 
skipta miklu máli. Við fengum samþykkt 
að sett yrði á fót nefnd fulltrúa allra 
flokka sem útfæri gjald á nýjar fiskteg-
undir í íslenskri lögsögu, þannig að unnt 
verði að leggja sérstakt gjald á makrílút-
hlutun strax á næsta ári. 

Við fengum sjúklingagjöldin burt.
Við fengum því framgengt með góðri 

samvinnu við verkalýðshreyfinguna að 
desemberuppbót yrði greidd.

Við fengum líka aukin framlög í ýmsa 
þróunar- og rannsóknasjóði og afnumið 
nýtt hámark á þeim þróunarkostnaði sem 
fyrirtæki geta fengið endurgreiddan. 
Þannig er hluta af aðför ríkisstjórnar-
innar að rannsóknum og þróunarstarfi 
hrundið.

Við í Samfylkingunni lögðum líka til 
ítarlegar breytingatillögur við skattkerf-
isbreytingar ríkisstjórnarinnar, því til-
lögur hennar nýttust einvörðungu hinum 
best settu. Tillögur okkar voru samhljóða 
þeim hugmyndum sem ASÍ hafði sett 
fram. Ríkisstjórnin kaus engu að síður að 
lögfesta óréttlætið.

Aðilar vinnumarkaðarins reyndust hins 
vegar á sama máli og við í Samfylking-
unni. Því var ríkisstjórninni stillt upp við 
vegg og hún knúin til að draga til baka 
dagsgamla lagasetningu og lagfæra hana 
í átt til þess sem tillaga Samfylkingar-
innar hafði hljóðað upp á. Það var gaman 
að sjá barða ráðherra reyna að bera sig 
mannalega við þær aðstæður. 

Niðurstaðan er því skárri en það frum-
varp sem lagt var upp með, þótt ekki sé 
það gott. 

Einbeittur vilji ríkisstjórnarinnar til að 
lækka skatta á ríkustu 10% þjóðarinnar 
og andstaða hennar við skattalækkun til 
lágtekjufólks er það sem helst veldur óróa 
á vinnumarkaði.

Öfl ug stjórnarandstaða skilar árangri
➜ Það var gaman að sjá barða 
ráðherra reyna að bera sig manna-
lega við þær aðstæður. 

STJÓRNMÁL

Árni Páll 
Árnason
alþingismaður

Konu í embætti útvarpsstjóra
Það eru margir nefndir sem hugsan-
legir kandídatar í embætti útvarps-
stjóra. Margir telja að það sé kominn 
tími til að velja konu til starfans. 
Af konum sem nefndar hafa verið 
síðustu daga má nefna Þorgerði 
Katrínu Gunnarsdóttur, fyrrverandi 
menntamálaráðherra og fyrrverandi 
starfsmann RÚV. Ljóst er að margir 
telja hana góðan kandídat. Þá 
hefur nafn Elínar Hirst, 
fyrrverandi fréttastjóra 
á RÚV, verið nefnt 
og Svanhildar Hólm, 
aðstoðarkonu Bjarna 
Benediktssonar, en hún 
er líka fyrrverandi starfs-
maður stofnunarinnar. 
Þessar konur eiga það 
sameiginlegt að vera 

sjálfstæðiskonur og þekkja starfsemi 
RÚV út og inn.

Prófessor Kári
Netverjar velta því fyrir sér þessa 
dagana hvernig á því standi að 
Kári Stefánsson, forstjóri Íslenskrar 
erfðagreiningar, með meiru, hafi enn 
og aftur verið ráðinn prófessor við 
Háskóla Íslands. Spurt er hverju þetta 
sæti í því ljósi að fréttir hafa verið 
sagðar af því ítrekað, allt frá árinu 
2009, að Kári hafi verið skipaður, 
ráðinn eða gegni, einmitt þessari 
virðingarstöðu við skólann. 
Einhverjir hafa látið að því liggja 
að þetta sé illskiljanlegt, en 

ekki óvænt þar sem Kári er 
þekktur fyrir að velja 
ekki alltaf augljós-
ustu leiðina.

Fréttablaðið gekk í málið og fékk 
þær upplýsingar frá HÍ að Kári hefði 
gegnt stöðu gestaprófessors um 
nokkurt skeið. Því er hægt að greina 
frá því hér að Kári hefur í fyrsta sinn 
verið ráðinn í stöðu prófessors við 
skólann, með kennsluskyldu og öðru 
sem því tilheyrir. 
Staða gestaprófessors er fyrst og 
síðast táknræn virðingarstaða. Oftast 
á í hlut fólk sem þegar er í miklu 

samstarfi við viðkomandi 
háskóla, eða hefur jafnvel 
sinnt kennslu.
Við skólann starfa á milli 
60 og 70 gestaprófessorar. 
Staðan er ólaunuð, í nær 
öllum tilvikum. 

johanna@frettabladid.is
svavar@frettabladid.is
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- 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

Þorláksmessa er aðfangadag-
ur Aðfangadags Jóla. Hún er 
andartakið eftir að við drögum 
að okkur andann og áður en við 
öndum frá okkur; stundin rétt 
áður en tjaldið lyftist og leikur-
inn hefst og við finnum gleðina 
innra með okkur yfir því að nú 
sé í aðsigi sjálf hátíð ljóssins.

Þorláksmessa er andartak-
ið þegar tíminn stöðvast sem 
snöggvast og við getum komið 
öllu því í verk sem eftir er að 
gera.

Alíslensk hátíð
Þetta er sem sagt alíslensk 
hátíð. Flestum er hulið hvers 
vegna hún er haldin – Þorlák-
ur helgi? eða var það Þorlákur 
þreytti? – en um leið er það tekið 
með trompi að halda hana. Göt-
urnar iða og anga þennan dag. 
Fólkið þyrpist út og breytist 
í mannhaf og allir með þenn-
an glampa í augunum. Það er 
Þorláksmessuglampinn, því að 
Þorláksmessa er hin eina sanna 
trúarhátíð Íslendinga. Fólkið 
gerir það sem því líkar best – 
hittir vini, kaupir alls konar dót 
handa ástvinum, drekkur, borð-
ar spaugilegan mat, faðmast, 
syngur, kyssist – lifir í augna-
blikinu sem verður nokkurn 
veginn eins langt og okkur lystir 
að hafa það – og eyðir meiri 

peningum en það mun nokkru 
sinni fá varið fyrir sjálfu sér að 
hafa gert þegar komið er fram 
á útmánuði. En útmánuðir eru á 
öðru ári; þeir eru einhvers stað-
ar þarna lengst – í annarri vídd.

Í dag eru allir með hugann við 
gjafir handa öðrum. Það er fal-
legast við Þorláksmessu og skýr-
ingin á þessum glampa í aug-
unum: Hvernig fer ég að því að 
gleðja eina sérlundaða frænku 
og afundinn frænda; hvernig 
finn ég eitthvað handa þeim sem 
allt eiga og ekkert vilja? Hvað 
finnst mér um viðkomandi og 
hvernig fer ég að því að tjá það 
með gjöf? Sá sem gefur bók 
segir nefnilega: Mér finnst þú 
vera svona manneskja sem lest 
bækur; fái maður hálsmen eða 
hring frá einhverjum merkir 
það: Mér finnst þú vera fögur 
manneskja og skartið prýða þig. 
Sá sem gefur öðrum prjónahúfu 
segir: Þér má ekki verða kalt á 
hausnum. 

Og þannig skundar fólk 
fram og til baka í búðunum 
með glampa í augunum. Margt 
fólk er að vísu svo forsjált að 
hafa keypt allar jólagjafirn-
ar snemma í desember – ef 
ekki hreinlega einhvern tím-
ann í sumar í einhverju malli í 
Birmingham – en slíkt fólk er 
ekki sanntrúaðir Þorláksmessu-
Íslendingar; sannur Þorláks-
messumaður á eins mikið eftir 
og mögulegt er þegar upp renn-
ur þessi dagur kraftaverkanna 
– helst allt: að þvo gólf og veggi 
og skápa, spegla og glugga, að 
strauja alla dúka, að kaupa allan 
matinn, baka, skipta á rúmun-
um, fara í bæinn og kaupa allar 
gjafir, pakka þeim inn, skrifa 

merkispjöldin, greiða úr seríun-
um, kaupa jólatréð – fara í skötu, 
fá sér snafs, ganga í Friðargöng-
unni, reka inn nefið hjá frænk-
unni sem býr í miðbænum og 
heldur alltaf boð þennan dag … 
moka tröppurnar, salta stéttina, 
baða köttinn, bera á skíðin, gefa 
hreindýrunum … 

Hvaða Þorlákur?
Þetta var sem sé Þorlákur helgi 
biskup Þórhallsson, tekinn í dýr-
lingatölu á 12. öld og í jarteina-
bók hans má lesa um mörg und-
ursamleg kraftaverk sem urðu 
við það þegar menn hétu á hann 
til stuðnings við sig og sína iðju: 
ekki síst gafst vel við ölgerð að 
heita á sælan Þorlák og er hann 
dýrlingur ölgerðarmanna, en 
í bókinni má líka lesa um það 
þegar gullsylgja fannst eftir að 
hafa verið týnd í mörg ár vegna 
yfirnáttúrlegra afskipta hans, 
týnd öxi fannst, blind ær fékk 
aftur sjón, svangur maður náði 
að veiða marga fiska en kona 
veiddi sel, þrjótlyndur vinnu-
maður bætti ráð sitt, hrakin kýr 
varð heil, sjúkur hestur líka og 
augnverkur úr manni hvarf  – 
og er þá fátt eitt talið af þeim 
indælu kraftaverkum sem urðu 

eftir að fólk hét á hann að duga 
sér. 

Hann hefur þannig verið 
nokkurs konar reddingamála-
ráðherra gegnum aldirnar; hann 
er okkar sankti Nikulás. Og það 
verður í mörg horn að líta hjá 
honum í dag.

Hann á marga fylgjendur. 
Þau sem halda upp á Þorláks-
messu í sönnum Þorláksmessu-
anda vegna þess að þau trúa og 
treysta á sælan Þorlák – þau 
eiga æði margt eftir að gera á 
Þorláksmessu. Þau vita líka að 
allt mun bjargast þennan dag; 
öllu munu þau ná og því sem þau 
ná ekki – það tók því ekki að ná 
því. 

Þorláksmessan er trúarhátíð 
hinna séríslensku trúarbragða 
sem hér hafa þróast smám 
saman og hefur verið lýst í einni 
setningu: „Þetta reddast.“  

Og sjá: Allt reddast þennan 
dag. 

Gleðileg jól, kæru lesendur.

Þorláksmessuóður
Í DAG 
Guðmundur Andri 
Thorsson
rithöfundur

Fólkið þyrpist út og 
breytist í mannhaf 

og allir með þennan glampa 
í augunum. Það er Þorláks-
messuglampinn, því að 
Þorláksmessa er hin eina 
sanna trúarhátíð Íslendinga.

Vinnustaða-
samninga í lög

Fyrir löngu reyndum við nokkur 
á þingi að fá löggjöf breytt þannig 
að vinnustaðasamningar væru 
heimilir og studdir með ráðgjöf af 
verkalýðsfélögum. Tilgangurinn var 
að ná fram réttlátari tekjuskiptingu. 
Þróun auðskiptingar síðustu 30 ár 
hefur sýnt að núverandi fyrirkomu-
lag samninga dugir jú til að halda 
í við verðlagsþróun en æ stærri 
hluti tekna fyrirtækjanna lendir 
nú í vasa eigendanna í stað þess 
að dreifast með jafnari hætti milli 
allra starfsmanna, allra sem skapa 
tekjurnar. [...] Þessu verður ekki 
breytt nema með lögbundnum rétti 
til vinnustaðasamninga í faglegu 
samstarfi við verkalýðsfélög. „Sam-
staðan“ felst í því að löggjafinn 
styðji þessa aðferð til réttlátari 
tekjuskiptingar.

blog.pressan.is/steben
Stefán Benediktsson

Lýðskrumarinn og 
fj ölmiðlarnir

Ég hef komið að gerð kjara-
samninga með einum eða öðrum 
hætti nánast allan minn starfsaldur. 
Fyrst sem áhugamaður, síðan sem 
trúnaðarmaður, þá í samninga-
nefnd og svo sem forsvarsmaður 
landssambands. Í hverjum einustu 
kjarasamningum upplifir maður 
það, að upp rísa einstaklingar sem 
lofa miklum launahækkunum, þeir 
ná oftast athygli fjölmiðla og það 
er nákvæmlega það sem þessir 
einstaklingar þrífast á, lýðskruminu. 
Lýðskrumarinn veit að hann muni 
ekki geta staðið við innistæðulaus 
loforð sín og alltaf er fyrirséð 
hvernig hann muni bregðast við.

gudmundur.eyjan.is
Guðmundur Gunnarsson

Af netinu
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Ísland hefur gríðarlega 
margt upp á að bjóða fyrir 
ferðamenn. Má þar nefna 
auðnir, óbyggðir, norðurljós, 
fossa, hveri og einstaklega 
dyntótt veðurfar. Hingað 
til höfum við ekki þurft að 
borga fyrir aðgang að perl-
um landsins sem með réttu 
eiga að vera þjóðareign. 
Íslendingar telja sig gest-
risna þjóð en þarna kveður 
við annan tón. Nú á að rukka 
fyrir hvað það sem fyrir 
augu og eyru ber. Í stað þess 
að geta frjáls um landið ferðast og 
notið þess sem náttúran hefur upp 
á að bjóða skal greiða fyrir þetta 
og greiða fyrir hitt án þess að um 
nokkra veitta þjónustu sé að ræða. 

Vera má að einhverjir fái lág-
markslaun fyrir að rukka fyrir 
aðgangseyri að Kerinu, Geysi eða 
Gullfossi, en tilgangurinn helgar 
ekki meðalið. Það vantar fjármagn 
til að gera endurbætur, bæta öryggi, 
byggja upp aðstöðu og þjónustu líkt 
og salerni og snjóhreinsun. Það er 
skömm að því að rukka inn á sal-
erni fyrir þá nauðþurft að þurfa að 
ganga örna sinna. Þegar sinna þarf 

kalli náttúrunnar þolir 
málið kannski enga bið! 
Við megum skammast 
okkur fyrir aðstöðuleysi 

á helstu ferðamannastöðum – ég tek 
hattinn ofan fyrir þeim aðilum sem 
halda klósettum opnum allt árið við 
Hraunfossa og Seljalandsfoss svo 
eitthvað sé nefnt.

Einn stór þjóðgarður
Okkar helstu ferðamannastað-
ir hafa almennt ekki notið eðli-
legrar verndar og umsjár, ekki 
eru landverðir í Landmannalaug-
um eða þar um slóðir nema stund-
um á háannatíma. Við Gullfoss og 
Geysi sést almennt ekki landvörð-
ur, um tíma þurfti viðkomandi að 
koma akandi úr Landmannalaug-

um til að „sinna” landvörslu þar. 
Sigríðarstofa við Gullfoss og kló-
settaðstaðan þar hefur verið lokuð 
árum saman, komin er vetrarlok-
un á salernis aðstöðu víða um land 
svo sem við Seltún við Krísuvík. 
Þingvellir, okkar helgasti staður, 
eru þjóðinni allri til skammar. Það 
tók tæpt ár að hanna og smíða brú 
niður Almannagjá þar sem hrundi 
undan götunni gömlu, í stað þess að 
aka einfaldlega efni í gjótuna. Enn á 
eftir að gera hringstíg við útsýnis-
pall Haksins, gestir þurfa að troðast 
fram og til baka sama gangveginn. 

Mætti ekki líta á Ísland sem einn 
stóran þjóðgarð? Hver gestur sem 
kemur til landsins gæti t.d. greitt 
10 evrur til uppbyggingar ferða-
mannastaða. Þessir fjármunir yrðu 
eyrnamerktir ferðaþjónustunni. 
Þegar ferðamennskan nær milljón 
farþega markinu þá yrðu til ráð-
stöfunar það árið á núvirði sextán 
hundruð milljónir króna!  

Við erum íslensk þjóð með 
íslenska sérvisku. Við þurfum ekki 
að apa gjaldtöku eftir öðrum þjóð-
um. Sýnum að þrátt fyrir efnahags-
áföll og daglegt amstur séum við 
stolt og gestrisin þjóð.

Á gervihnattaöld geta allir 
sem vilja fylgst með störf-
um þingsins og haft áhrif 
á þau. Það er grundvallar-
atriði í lýðræðislegu sam-
félagi. Umræðan þarf að 
vera opin og gagnrýnin. 
En málflutningur þarf að 
byggjast á rökum og skyn-
semi svo hann sé til gagns, 
ekki niðurrifs. 

Tenging við veruleikann
Fílabeinsturninn er ekki eft-
irsóknarverður staður fyrir 
þingmann. Ef þingmaður 
er svo óheppinn að rata þangað þá 
rofnar samband við borgarana og 
þá er voðinn vís. Alþingismenn eru 
í þjónustuhlutverki og eiga að miðla 
upplýsingum frá sínum kjósendum 
til Alþingis og vinna fyrir þá. 

Þó svo að Alþingismenn geri 
flestir sitt besta til að vera í góðu 
sambandi við sitt fólk og fylgjast 
vel með samfélagsmálum, þá er 
margt sem getur farið fram hjá 

þeim í erli dagsins. Skila-
boð og athugasemdir frá 
borgurunum er því oftast 
vel þegin og nauðsynleg svo 
umræðan á Alþingi endur-
spegli þarfir og vænting-
ar samfélagsins. Aðeins 
þannig verður umræðan 
lýðræðisleg og í tengslum 
við veruleikann utan múra 

Alþingis. 

Þú getur haft áhrif
Á heimasíðu Alþingis er gríðar-
legar miklar upplýsingar að finna 
(althingi.is). Þar er hægt að horfa 
á beinar útsendingar frá þingfund-
um, lesa öll þingskjöl, þ.e. fyrir-
spurnir til ráðherra og svör þeirra, 
þingsályktunartillögur og frumvörp 
langt aftur í tímann. Þar getur fólk 

fundið allar upplýsingar um þing-
menn, bakgrunn þeirra, störf á 
þingi og það mikilvægasta, hvern-
ig hægt er að ná sambandi við þá. 
Þeir sem áhuga hafa geta skráð sig 
á póstlista og fylgst þannig náið með 
ferli ákveðinna mála og einnig sent 
inn umsagnir um mál. Þannig að 
aðgengi fólks að störfum Alþingis er 
mjög gott. Menn verða bara að vita 
hvar á að leita. Flestir þingmenn eru 
líka með fésbókarsíður og jafnvel 
blogg þar sem þeir deila reglulega 
efni sem tengist störfum þeirra. Að 
sjálfsögðu er líka öllum velkomið 
að koma í Alþingishúsið á meðan á 
þingfundum stendur og fylgjast með 
af þingpöllum.

Sextíu og þrír þingmenn. Fólk 
með hugsjónir. En þessir sextíu og 
þrír einstaklingar eru þó ekki alltaf 
sammála um hvaða leiðir er best að 
fara. En markmiðið er skýrt; betra 
samfélag fyrir alla. 

(Áður birtar greinar um störf 
þingsins: Hvað gerir þú á daginn og 
Tómur þingsalur.)

Mér er hugleikin staða 
menntamála á Íslandi og 
ekki hvað síst staða kenn-
ara á Íslandi. Þar sem ég 
hef starfað í grunnskólanum 
nú á þrettánda ár tel ég mig 
hafa fengið talsverða inn-
sýn í starfið og hugmynd um 
hvar hlutirnir standa vel og 
hvar betur mætti gera. Starf 
umsjónarkennarans er mér 
vel kunnugt enda hef ég 
starfað sem slíkur frá upp-
hafi og unað því ágætlega. 
Breyting hefur hins vegar orðið 
þar á síðustu árum vegna nokk-
urra þátta og fór ég fram á það við 
skólastjórnendur við minn skóla 
að ég þyrfti ekki að starfa sem 
umsjónakennari þetta árið. Ástæð-
urnar eru nokkrar.

Fyrst vil ég nefna umfang 
umsjónarkennslunnar. Umfangið 
hefur sífellt orðið meira af ein-
hverjum ástæðum. Hver er ástæð-
an fyrir því? Jú, svo virðist sem 
heimilin, foreldrar og forráða-
menn grunnskólabarna séu að 
glíma við ýmsan vanda. Má þar 
nefna tímaskort sem er senni-
lega mesta orsök aukins umfangs 
umsjónarkennslu – tímaskortur 
foreldra það er að segja. Hvað á ég 
við með þessu? Íslenskt samfélag 
er fast í vítahring vinnu og yfir-
vinnu þar sem tími foreldra með 
börnum virðist fara minnkandi. 
Að minnsta kosti virðast heimilin 
gera ráð fyrir því að það sé hlut-
verk menntastofnana að ala börn 

þeirra upp, hvort sem um 
ræðir í leik – eða grunn-
skóla. Stór hluti tíma 
umsjónarkennara fer í 
að sinna málum tengdum 
agabrotum, ofbeldisbrot-
um, einelti eða einhvers 

konar afleiðingum bágra félags-
legra aðstæðna nemenda. 

Þessi pistill minn er ekki til 
þessa fallinn að kvarta yfir hlut-
verki umsjónarkennara, síður en 
svo. Hins vegar verða þeir sem 
stýra menntamálum hérlendis 
að gera sér grein fyrir umfangi 
umsjónarkennslunnar. Góð umsjón 
með nemendum getur skipt sköp-
um í lífi og velferð einstaklinga, 
því er gríðarlega mikilvægt að 
kennarastéttin, stjórnendur skóla 
og aðrir sem að menntamálum 
koma stuðli að aukinni fagvitund 
umsjónarkennslu. 

Sérfræðingastarf
Hér þarf að gera umsjónarkennslu 
að enn frekara sérfræðingastarfi, 
þar sem stjórnendur geta valið þá 
sem eru hæfir og hafa áhuga á að 
starfa við jafn mikilvægt starf 
og starf umsjónarkennarans er. 
Nokkrar mikilvægar breyting-
ar þurfa að eiga sér stað á eðli og 

umgjörð starfs umsjónarkennara. 
■ Fyrst vil ég nefna menntunina. 
Við verðum að mennta umsjónar-
kennara betur, þeir þurfa að geta 
brugðið sér í hlutverk hjúkrunar-
fræðinga, stjórnenda, sálfræð-
inga, foreldra, félagsfræðinga og 
vina auk hins hefðbundna starfs 
kennarans. 
■ Við verðum að gefa umsjónar-
kennurum tíma til að vinna að 
undirbúningi og úrvinnslu mála. 
Það er ólíðandi að umsjónarkenn-
arar þurfi að láta mál reka á reið-
anum vegna tímaskorts. 
■ Við þurfum að búa til enn betra 
stuðningsnet fyrir umsjónarkenn-
ara. Sveitarfélögin verða að leggja 
meira til námsráðgjafar og stuðn-
ings við félagslega þætti sem 
stuðla að bættri líðan nemenda. 
Einnig að samræma löggjöf þann-
ig að félagsmáladeildir sveitarfé-
laga vinni enn meira með skólum.
■ Laun umsjónarkennara þurfa að 
hækka verulega. Umsjónarkenn-
arar bera mikla ábyrgð en fá ekki 
laun í samræmi við það. Umsjónar-
kennari fær einn launaflokk fyrir 
sína vinnu, það gerir í útborguðum 
krónun innan við tíu þúsund krón-
ur á mánuði!

Það er gríðarlega mikilvægt 
að þeir sem með umboð kennara, 
stjórnenda og sveitarfélaga fara í 
komandi kjaraviðræðum geri sér 
grein fyrir mikilvægi þess að starf 
umsjónarkennarans verði eflt. 
Ábyrgðin er einmitt þeirra, sem 
með umboðið fara.

Nú stendur yfir gagnger 
leit að leiðum til sparn-
aðar. Nefnd veltir við 
öllum steinum í leit að 
hagræðingar- og sparn-
aðarleiðum. Engin leið 
á að vera fyrirfram úti-
lokuð. Ýmsir hafa komið 
fram með ábendingar í 
þessu sambandi og má 
þar nefna spurningar á 
borð við hvort 300 þúsund 
manna þjóð hafi efni á að 
reka sinfóníuhljómsveit 
og þjóðleikhús á tímum 
þegar fólk nýtur ekki lágmarks 
læknisþjónustu. 

Eina augljósa tillögu hef 
ég enn ekki séð, en hún snýst 
þó um mun meiri sparnað en 
flestar aðrar sem ég hef frétt 
af. Spurningin er: „Höfum 
við Íslendingar efni á að tala 
íslensku?“ Ástæðan fyrir því 
að þessi spurning hefur ekki 
komið fram gæti verið yfirsjón 
eða viðkvæmni. En nú eru ekki 
tímar fyrir viðkvæmni og menn 
verða að hafa kjark til að hrista 
upp í fleirum en listaspírum 
og latteliði. Svarið við spurn-
ingunni virðist nokkuð aug-
ljóst. Við höfum jú lengi talað 
íslensku án þess að líða veru-
legan skort, að minnsta kosti 
ekki í seinni tíð. En ef við setj-
um þetta í samhengi umræð-
unnar, sem hefur hverfst um 
heilbrigðiskerfið, þá hljómar 
spurningin svona: „Viljum við 
að fólk deyi af því að við tölum 
íslensku?“

Það hefur verið ráðandi við-
horf í íslensku samfélagi um 
árabil þegar kemur að því að 
ákveða hvort eigi að fara út í 
einhverjar framkvæmdir eða 
ekki, að það sé nauðsynleg 
og nægjanleg forsenda fram-
kvæmda að verkefnið skili pen-
ingalegum ávinningi. Í þessu 
ljósi á ofangreind spurning 
fullkomlega rétt á sér, því aug-
ljóslega eru peningar í þessu. 
Hagsýn þjóð hikar ekki þegar 
fundin er bæði opin og greið 
bjargræðisleið, annað bæri 

keim af því að við tækjum þjóð-
ernisrómantík fram yfir heilsu 
samlanda okkar.

Umræðan um gjaldmiðilinn
Þá er það bara spurningin um 
hvaða tungumál við eigum að 
taka upp í stað íslenskunn-
ar. Sú umræða gæti minnt á 
umræðuna um gjaldmiðilinn. 
Ef til vill stingur utanríkis-
ráðherra upp á að við veljum 
mandarínsku, þar sem það sé 
útbreiddasta málið og rími vel 
við áherslur hans í utanríkis-
pólitík. Ég hallast þó að því að 
enska verði ofan á, því ungviðið 
þekkir orðið það mál síst verr 
en íslensku. Það væri því minnst 
rask og kostnaður tengdur upp-
töku ensku. Því mæli ég með 
enskunni, nema ef Kínverjar 
fáist til að fjármagna upptöku 
mandarínsku til að ná menning-
arlegri fótfestu í Evrópu. 

Sparnaðurinn við upptöku 
ensku er himinhrópandi. Sem 
dæmi gætum við sagt upp öllum 
íslenskukennurunum, lagt niður 
íslenskudeildir háskólanna, 
mikill hluti þýðingarkostn-
aðar hyrfi og svo mætti lengi 
telja. Ég skora því á Alþingi að 
láta gera úttekt á þeim sparn-
aði, sem næðist við að leggja 
niður íslensku og taka upp 
ensku. If we do, we would not 
only become the world leaders 
in skuldaniðurfellingu, but be 
known as practically the prac-
ticalest people in the practical 
universe.

➜ Mætti ekki líta 
á Ísland sem einn 
stóran þjóðgarð? 
Hver gestur sem 
kemur til landsins 
gæti t.d. greitt 10 evr-
ur til uppbyggingar 
ferðamannastaða.

➜ Þannig að aðgengi 
fólks að störfum 
Alþingis er mjög gott.

➜ Góð umsjón með 
nemendum getur 
skipt sköpum í lífi  
og velferð einstak-
linga.

➜ Sparnaðurinn við 
upptöku ensku er 
himinhrópandi. Sem 
dæmi gætum við 
sagt upp öllum ís-
lenskukennurunum, 
lagt niður íslensku-
deildir háskólanna, 
mikill hluti þýðing-
arkostnaðar hyrfi  og 
svo mætti lengi telja.

Birting viðauka við 
lýsingu FAST-1 slhf.

FAST-1 slhf., kt. 450112-0620, Kirkjusandi 2, 155 Reykjavík 

hefur birt viðauka við lýsingu, dagsetta 11. desember 2013. 

Lýsingin var gefin út í tengslum við töku viðbótarútgáfu í 

skuldabréfaflokkinn FAST-1 12 1  til viðskipta á Aðalmarkaði 

NASDAQ OMX Iceland hf. (hér eftir „Aðalmarkaður 

Kaup-hallarinnar“). Viðaukinn er dagsettur 20. desember 2013, 

gefinn út á íslensku og birtur rafrænt á vefsíðu útgefanda, 

www.fast1.co.is/fjarhagsupplysingar. 

Viðaukann skal lesa í samhengi við lýsinguna og mynda skjölin 

eina órjúfanlega heild. Komi ekki annað fram skulu öll hugtök 

og lögheiti sem viðaukinn inniheldur hafa sömu merkingu og 

í lýsingunni. Við birtingu viðaukans verður hann hluti af 

lýsingunni og hana má nálgast hjá útgefanda næstu 12 mánuði. 

Óska má eftir prentuðum eintökum hjá útgefanda að 

Kirkjusandi 2, 155 Reykjavík.

Reykjavík, 20. desember 2013

Stjórn FAST-1 slhf.

Við bjóðum
góða þjónustu

Þrengt að umsjónarkennsluOpið bréf til þing-
manna um sparnað

Fílabeinsturninn er hættulegur

Ferðafrelsi á Íslandi? Fjórði hluti

FJÁRMÁL

Bergur Þórisson
tölvunarfræðingur

FERÐAÞJÓNUSTA

Þorvarður Ingi 
Þorbjörnsson 
fj allabílstjóri og 
leiðsögumaður

MENNTUN

Páll Sveinsson
grunnskólakennari 
og M.Ed.-nemi 
við HÍ

ALÞINGI

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



Við gerum meira fyrir þig



– fyrst og   fremst

ódýr og snjöll

1398kr.
kg

Krónu hamborgarhryggurygKrónu hamborgarhrygg yggy gurhamborgarhnu hamborgarh rKrónu hamborgarhr uKrónu hambm uu hamb ggmborgarhryKrónu hamborgarh yggurKrónu hamborgarhryK óKrKrórónónnu hahaamboboorgrgagarrhryrygygggguguurggurggg r

JÓLIN KOMA

Á MORGUN!

2555%225555
afsláttur

3749kr.
kg

Húsavíkur hangilæri, úrbeinað

598kr.
kg

Verð áður 798 kr. kg
Svínabógur, hringskorinn

FRÁBÆRT

VERÐ!

Opið til kl. 23 í kvöld í öllum verslunum

1398kr.
kg

Lambalæri trönuberja- og eplamarinerað

í bragðkönnun DV

4. sæti 



GLEÐILEG

JÓL
SAFARÍKARKLEMENTÍNUR

2,3
kg

795kr.
kassinn

Klementínur, 2,3 kg

359kr.
kg

Jólaepli rauð, frá USA

2799kr.
pk.

Ostahúsið, ostakarfa nr. 1

1980kr.
stk.

Kjörís konfektísterta 12manna Klemenntnne e tKlem nKlem tKlemenntKKleleemmeentntnnannnnnaaannanaKKK

859kr.
pk.

Quality street, 350 g

124kr.
stk.

Egils appelsín, í gleri

129kr.
stk.

Coke, Coke light, Coke Zero í gleri

g, 350 g, 350 ggg0055350 gg35003535350eet,eeteet,eettteteeetet,t, 353550 g

2860kr.
pk.

Nóa konfekt,  1 kg

1 kg

142kr.
stk.

Egils maltöl, í gleri

Opið til kl. 23 í kvöld í öllum verslunum
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Ég hef stundað fjalla-
mennsku í meira en 25 ár 
og þannig hef ég fylgst 
töluvert með þeim breyt-
ingum sem hafa orðið í 
ferðamennsku á fjöllum á 
Íslandi. Nú er svo komið 
að mér er hreinlega far-
inn að blöskra kostnað-
urinn við það að gista á 
hálendi Íslands. Ferða-
félag Íslands (FÍ) er eig-
andi langflestra skála 
sem fyrirfinnast á hálendi 
Íslands. Suma hafa þeir byggt 
upp og átt í áratugi en aðra hafa 
þeir eignast með því að kaupa af 
öðrum, stundum með því að yfir-
bjóða aðra „samkeppni“.

Þessari fjárfestingu FÍ virð-
ist svo vera ýtt út í skálagjöld-
in sem gerir það að verkum að 
skálagisting hefur snarhækkað í 
verði á hverju einasta ári síðustu 
ár. Núna kostar það til dæmis 
hjón 22.000 krónur að gista eina 
helgi í skála FÍ á hálendinu. Aðrir 
rekstraraðilar fjallaskála (þ.m.t 
Útivist) eru mun ódýrari. Þannig 
kostaði nóttin hjá Útivist 3.500 kr. 
í sumar á móti 5.500 hjá FÍ. Aðrir 
eru jafnvel ódýrari (t.d. rukkar 
Ísalp 3.000 kr. fyrir gistingu í 
nýjum skála í Tindfjöllum). Það 
er í hæsta máta óeðlilegt að það 
þurfi að vera svona dýrt að gista í 
skála á hálendinu þar sem hvorki 
eru uppábúin rúm né þjónusta í 
boði (fyrir utan svefnpokapláss og 
gas til að elda á). Mörg uppábúin 
gistiherbergi/hótel eru ódýrari. 
Þá er tjaldgisting hjá FÍ ekki ódýr 
heldur, þrátt fyrir að mörg tjald-

svæðin séu vægast sagt 
óspennandi náttstaður.

Í stuttu máli er það 
að verða ógerlegt fyrir 
íslenska fjölskyldu að 
gera sér dægramun uppi 
á hálendi og gista í góðum 
fjallaskála vegna einok-
unar FÍ. Það er hreinlega 
of dýrt! FÍ (og félög undir 
því) eiga langflesta skála 
á hálendi Íslands og því 
ekki mikið um val á mjög 
mörgum stöðum.

Of geyst
Ég skil nauðsyn þess að byggja 
upp skála með auknum fjölda 
ferðamanna (bæði innlendra og 
erlendra). FÍ hefur hinsvegar 
greinilega farið of geyst í þess-
um efnum enda hefur þetta félag, 
sem að langmestu leyti byggir 
þessa skála með hjálp sjálfboða-
liða, snarhækkað skálagjöld síð-
ustu ár og er komið langt fram 
úr öðrum og því sem eðlilegt er. 
Nú veit ég ekki hvort þetta sé til-
komið vegna þess að það hafi eytt 
umfram efni eða hvort einokun-
arstaða þess sé orðin slík að það 
geti í raun rukkað hvað sem er. 
Ég hallast að því að hvorutveggja 
sé um að kenna. Í það minnsta 
hafa dæmin sýnt að skynsemin 
er ekki allsráðandi í skálakaup-
um félagsins.

Fyrir nokkrum árum borg-
aði FÍ nánast tvöfalt hærri upp-
hæð en aðrir höfðu boðið í skála í 
Hvanngili þegar hann var settur 
á sölu af hreppnum, þrátt fyrir 
að Hvanngil sé einungis 4 km í 

burtu frá skála FÍ við Álftavatn. 
Þetta get ég ekki séð að hafi verið 
gert nema til að koma í veg fyrir 
samkeppni frá öðrum rekstrarað-
ilum á „Laugaveginum“.

Nýlega keypti FÍ Húsadal í 
Þórsmörk fyrir á annað hund-
rað milljónir króna, til þess eins 
að leigja reksturinn út til þriðja 
aðila. Þess ber að geta að fyrir 
átti félagið skála í Langadal, í um 
1 km göngufjarlægð frá Húsadal, 
og ég á því erfitt með sjá skyn-
semina í þessari fjárfestingu.

Eru ofangreind dæmi skyn-
samleg af félagi sem gefur sig 
út fyrir að vera félag allra lands-
manna? Er ekki nær að halda 
fjárfestingum í lágmarki og 
stuðla að hófsömu skálagjaldi svo 
landsmenn hafi tök á að nýta sér 
skálana?

Það skal vissulega tekið fram 
að það er ódýrara að gista í 
skálum þeirra sértu félagsmað-
ur, eins og hjá flestum öðrum 
félögum. En það kostar líka sitt 
að gerast félagsmaður og það er 
ekki vilji allra.

Græðgi og einokun
Ferðafélags Íslands

Lestur greinar Ólafs G. 
Skúlasonar, formanns 
Félags hjúkrunarfræð-
inga í Fréttablaðinu 2. 
desember sl., vekur mig 
til umhugsunar um það 
hvernig við hugsum um 
aldraða meðborgara 
okkar í nútímasamfélagi 
Íslendinga. Skyldu ráða-
menn þjóðarinnar og 
við kjósendur ekki gera 
okkur grein fyrir að við 
munum eldast sjálf og munum 
þurfa á meiri eða minni þjón-
ustu að halda þegar fram líða 
stundir?

Það er sorgleg staðreynd að 
svo er komið að hjúkrunarfræð-
ingum er mismunað eftir því 
hvar þeir vinna. Hvergi held 
ég að sé eins mikil þörf fyrir 
menntaða hjúkrunarfræðinga 
og í öldrunarþjónustunni. Auð-
vitað ganga hjúkrunarfræðing-
ar út og koma sér á þá staði þar 
sem launin eru betri. Það vinna 
fáir af hugsjóninni einni saman 
í dag, það þurfa allir að lifa af. 
Það er búið að þrengja svo að 
þessari stétt að þar sem áður 
hafa verið tveir hjúkrunarfræð-
ingar á kvöldvöktum er nú einn. 
Dettur einhverjum í hug að 
þetta skipti ekki máli, að þjón-
ustan við þetta aldraða fólk sem 
stöðugt verður eldra og veikara 
léttist við aðgerðir sem þessar? 
Nei, þvert á móti, það leiðir af 
sjálfu sér að það fær bara minni 
þjónustu. 

Munum við sætta okkur við 
að vera blaut uppi í rúmi grát-

andi, hangandi á bjöllunni og 
enginn kemur því mönnun-
in er orðin svo léleg? Þetta er 
staðan á mörgum stofnunum í 
dag. Svari nú hver fyrir sig, vilt 
þú þetta viðmót þegar að þér 
kemur? Ég vil það ekki. Ég vil 
það ekki heldur fyrir neinn og 
þeir sem eru aldraðir í dag eiga 
heimtingu á að við hugsum vel 
um þá.

Svona er staðan og það er 
erfitt að horfa upp á foreldra og 
vini missa alla sjálfsvirðingu 
vegna þess að þeir fá ekki þá 
þjónustu sem flestir halda að 
þeir fái. Ef við sveltum stofn-
anirnar sem hýsa aldraða fæst 
enginn til að vinna þessi störf. 
Það fólk sem enn vinnur á 
þessum stöðum er svo örþreytt 
að það sést langt að þegar það 
heldur heim á leið að loknum 
vinnudegi.

Aldraðir og 
afgangsstærðir

Dýraverndarsamband 
Íslands verður hundrað 
ára á næsta ári. Helsta 
baráttumál þeirra dýra-
vina sem til stofnuðu var 
vegna aflífunar búdýra 
með hálsskurði – það þótti 
eðlilegt þá. Margt hefur 
breyst á hundrað árum, 
m.a. er byssueign almenn-
ari en var á bæjum, en eins 
og menn vita slátra bænd-
ur heima til heimabrúks. 
Það má telja næsta víst að 
þeir aflífa ekki með hálsskurði og 
þætti ömurlegt dýraníð í dag.

Ekki þarf þó að leita langt til að 
finna tengingu frá fortíð til nútíð-
ar. Undirritaðri var kennt ungri að 
fara ekki svo um heiðar nema að 
hafa með brúklegan hníf. Það hefur 
hent að ég kem fram á afvelta kind 
eða lamb, eitt sinn hryssu sem 
hafði drepist í miðri köstun og 
folaldið hálft út. Þetta er alltaf 
dapurlegt. Ef dýrið er á lífi þá er 
stundum fátt um ráð önnur en að 
drepa það á staðnum. Það var mér 
kennt. Stundum er hægt að koma 
afvelta dýri á fætur, eitt sinn tók 
ég sprækt lamb sem gat ekki lyft 
höfði en hafði sparkað vel form-
aðan hring á jörðina  þar sem það 
snérist um sjálft sig, með höfuðið 
sem einskonar snúningsás. Það tók 
hálfan dag að koma því á fætur – 
ég veit vel að stundum tekst það 
aldrei, eitthvað snýst við í höfð-
inu á þeim og gengur ekki til baka. 
Þau bara standa ekki, detta aftur 
og aftur niður. 

Stöðug umræða nauðsynleg
Ég studdi það nógu lengi til að það 
gat tekið við sjálft og um leið nær 
byggð og lét svo bónda vita hvar 
lambið varð eftir þegar ég kom 
niður. Ég gat ekki borið það og 
gerði eins vel og ég gat. En ég segi 
þessa sögu hér vegna þess að ég 
hefði kannski þurft að drepa lamb-
ið ef ekki hefðu verið önnur ráð. 

Og með hálsskurði. Því stundum 
er hinn kosturinn sá eini, að skilja 
dýrið eftir fyrir rándýr til að éta 
það lifandi – eða hægt banasvelti. 
Svo það er gott að í dag er komið 
GSM-samband svo víða; nú er oft 
hægt að hringja og láta vita í svona 
stöðu.

Dýravini má finna alls staðar. 
Flestir fara eitthvað úr leið til að 
hjálpa bjargarlausu dýri. Aðrir 
gera lítið. Mig hefur alltaf langað 
til að líta á slíkt sem þekkingar-
leysi og feimni við að taka til hend-
inni, fremur en skeytingarleysi. 
En um þessi mál þarf stöðuga 
umræðu og almenna þekkingu. 

Dýraverndarsamband Íslands 
hefur verið starfsamt á þessu ári, 
við keyptum húsnæði og vinnum 
í því að koma upp skrifstofu með 
starfsmanni. DÍS hóf einnig end-
urútgáfu Dýraverndarans, hins 
gamla tímarits, sem kom út hér í 
69 ár allt fram á níunda áratuginn. 
Við höfum unnið umsagnir vegna 
nýju dýravelferðarlaganna sem 
taka gildi um áramótin og fylgt 
þeim eftir og einnig tekið þátt í 
mótun reglugerða um aðbúnað 
dýra. Þessi vinna fer ekki hátt, en 
hennar sést stað – eða sæist ef ekki 
væri. Það er alltaf þörf á umræðu 
um þessi mál og vert að vinna að 
þeim. Gerum það sem flest. Hver 
með sinni rödd. 

DÍS óskar landsmönnum gleði-
legra jóla og árs og friðar á kom-
andi ári. 

Óskar alls góðs –
um málefni dýra

FERÐA-
ÞJÓNUSTA

Hallgrímur
Kristinsson
áhugamaður um 
útivist

➜ Þessari fjárfestingu 
FÍ virðist svo vera ýtt út í 
skálagjöldin sem gerir það 
að verkum að skálagisting 
hefur snarhækkað í verði á 
hverju einasta ári síðustu ár. 
Núna kostar það til dæmis 
hjón 22.000 krónur að 
gista eina helgi í skála FÍ á 
hálendinu.

➜ Það er búið að 
þrengja svo að þess-
ari stétt að þar sem 
áður hafa verið tveir 
hjúkrunarfræðingar 
á kvöldvöktum er nú 
einn. Dettur einhverj-
um í hug að þetta 
skipti ekki máli, að 
þjónustan við þetta 

aldraða fólk sem stöðugt 
verður eldra og veikara létt-
ist við aðgerðir sem þessar? 

➜ Þessi vinna fer 
ekki hátt, en hennar 
sést stað – eða sæist 
ef ekki væri. Það er 
alltaf þörf á umræðu 
um þessi mál og vert 
að vinna að þeim. 
Gerum það sem fl est. 
Hver með sinni rödd.

HEILBRIGÐIS-
MÁL

Urður Ólafsdóttir
félagsliði

DÝRAVERND

Hallgerður 
Hauksdóttir
ritari Dýraverndar-
sambands Íslands



Starfsfólk Íbúðalánasjóðs
óskar landsmönnum öllum
gleði og friðar á jólum
og gæfu á komandi ári.

Sjóðurinn er lokaður á aðfangadag.
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Elskuleg eiginkona mín,

ÁSTA L. S. TÓMASDÓTTIR
Hvassaleiti 22,

verður jarðsungin frá Fríkirkjunni í Reykjavík, 
föstudaginn 27. desember kl. 13.00.

Einar Sigurðsson

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

RAGNAR JÓNSSON
frá Fjósatungu,

Bakkastöðum 165, Reykjavík,

lést á Landspítalanum í Fossvogi 
miðvikudaginn 18. desember. Útför fer fram 
frá Bústaðakirkju 3. janúar kl. 13.00.

Hrefna Indriðadóttir
Indriði Jónsson Laila Hannesdóttir
Helga Rósenkranz Jónsdóttir
Guðleif Jónsdóttir  Sigvaldi Steinar Hauksson

barnabörn og barnabarnabörn.

Um jólaleytið dynja á landanum 
umfjallanir um skilvirka megrunar-
kúra og fréttir af þekktu fólki sem 
deilir ráðleggingum um hvernig best 
sé hjá því komist að safna aukakílóum 
yfir hátíðirnar. Á nýju ári snýst hvatn-
ingin svo um að „hrista af sér jólaspik-
ið“ og markaðssetning líkamsræktar-
stöðva fer á fullt. Allir eru hvattir til 
að taka upp nýjan lífsstíl og hefja veg-
ferðina að nýju og grennra sjálfi. Ein-
hverjir hafa þó í gegnum tíðina gagn-
rýnt þetta megrunaræði og telja það 
beintengt skaðlegri útlitsdýrkun. Sam-
tök um líkamsvirðingu standa í ströngu 
um þessar mundir, í að minna fólk á að 
heilbrigði og holdafar helst alls ekki 
alltaf í hendur og drastískar megrunar-
aðgerðir þar sem fólk neytir mun færri 
hitaeininga en líkaminn þarfnast geta 
beinlínis verið hættulegar. 

Tara Margrét Vilhjálmsdóttir er 
stjórnar- og stofnmeðlimur samtakanna 
auk þess sem hún er með mastersgráðu 
í félagsráðgjöf. Hún minnir á að heil-
brigði felst ekki síst í að hlúa að sjálfum 
sér og sínum nánustu bæði líkamlega 
og andlega. „Það er auðvitað mikilvægt 
að auðga líkama og sál með hreyfingu 
en hafa ber hugfast að hlusta á líkama 
sinn, næra hann og veita honum hreyf-
ingu samkvæmt því. Það gerir engum 
gott að miða sig við aðra.“ Megruna-
ræðið í kringum hátíðarnar bendir 

Tara á að sé varhugavert því það teng-
ist sjaldan heilsu en frekar markmið-
um sem tengjast algengum slagorð-
um á borð við „Í kjólinn fyrir jólin“. 
Hún segir að þegar markmiðið gangi 
bara út á að megra sig fyrir tilsettan 
tíma, aukist líkur á að fólk fari var-
hugaverðar leiðir. „Á hópnámskeiðum 
getur myndast óheilbrigð samkeppni. 
Það vill enginn vera sá eini í hópnum 
sem náði ekki að missa ákveðna fitupró-
sentu fyrir aðfangadag. Svona pressa 
getur verið óheilbrigð fyrir líkama og 
sál. Þessi áhersla á útlit frekar en innri 

mann leiðir til aukins þrýstings á fólk 
að falla inn í þröngt líkamlegt form sem 
hentar kannski ekki, hvorki líkamlega 
né andlega.“

Tara hvetur fólk frekar til að njóta 
hátíðanna með góðu fólki og mat, en að 
eyða þeim í áhyggjur yfir kílóatölu og 
buxnastærð. „Við segjum oft við fólk 
sem tekur þátt í lífsgæðakapphlaupinu 
að þegar það verði komið á dánarbeð-
inn muni þessir hlutir ekki skipta máli. 
Það sama á við um hvort við verðum 
1,5 kílóum þyngri eða léttari eftir jólin 
2013.“ - jme

Hlúum að andlegu og líkamlegu heilbrigði
Tara Margrét Vilhjálmsdóttir, stofnmeðlimur Samtaka um líkamsvirðingu fj allar um 
skaðsemi megrunarfæðis og vill aukna áherslu á andlegt heilbrigði.

TARA 
MARGRÉT 
 minnir á að 
megrunar-
árátta getur 
haft skaðleg 
áhrif á 
andlegt heil-
brigði.
MYND/DAVÍÐ ÞÓR

MERKISATBURÐIR
1193 Þorlákur Þórhallsson biskup í Skálholti deyr, sextugur að 
aldri. Helgi hans var lögtekin á Alþingi hinn 29. júní 1198 en ári 

síðar var ákveðið að 23. des-
ember skyldi verða messu-
dagur hans.
1956 Richard Nixon, þáver-
andi varaforseti Bandaríkj-
anna, heimsækir Ísland og 
hittir Ásgeir Ásgeirsson for-
seta á Bessastöðum.
1958 Ríkisstjórn Alþýðu-
flokksins tekur við völd-
um. Hún situr í ellefu mán-
uði undir forsæti Emils Jóns-
sonar.
1968 Til átaka kemur í 
Reykjavík milli lögreglu og 
fólks sem mótmælir þátt-

töku Bandaríkjamanna í Víetnamstríðinu. Atburðurinn er nefnd-
ur Þorláksmessuslagurinn.

EMIL JÓNSSON  fyrrv. formaður 
Alþýðuflokksins og forsætisráðherra.

„Ég og Jesú eigum afmæli á svipuðum 
tíma og höldum upp á þetta saman,“ 
segir dr. Sigurður Árni Þórðarson, 
prestur í Neskirkju, sem fagnar sex-
tugsafmæli sínu í dag. Spurður hvort 
dagsetningin, sjálf Þorláksmessan, 
hafi nokkurn tíma orsakað vanda-
mál varðandi stress og fleira sem 
sækir að mörgum svo skömmu fyrir 
jól segir Sigurður að foreldrar hans 
hafi alltaf passað upp á að afmælis-
dagurinn væri hátíðisdagur. „Eftir að 
ég fullorðnaðist hefur líka verið tekið 
tillit til afmælisins á mínu heimili og 
jólaundirbúningnum að mestu lokið 
22. desember. Mér hefur því alltaf 
þótt Þorláksmessa frábær afmælis-
dagur og þá byrjar hátíðin á okkar 
bæ,“ segir hann.

Presturinn leggur sér þó ekki skötu 
til munns eins og margir aðrir í dag. 
„Skata hefur aldrei verið kostur á 
mínu heimili. Pabba og mömmu lík-
aði ekki skata og mér hefur alltaf 
þótt lyktin af henni vond, en bragð-
ið þó ágætt. Ég er hrifnari af hráu 
hangikjöti sem ég fæ sent að norðan 
og býð vinum og vandamönnum upp á 
í tilefni afmælisins,“ útskýrir Sigurð-
ur. „Ég hélt fimmtugsafmælið mitt í 
Hallgrímskirkju en þá var ég prest-
ur þar. Í þetta sinn held ég afmæli í 
safnaðarheimili Neskirkju. Þar þjóna 
ég og þar er dásamleg aðstaða til að 
taka á móti og fagna með ástvinum og 
vinum mínum á öllum aldri.“ 

Sigurður býr ásamt fjölskyldu 

sinni á Tómasarhaganum, steinsnar 
frá Neskirkju, í húsinu sem hann 
ólst upp í og verður því að teljast 
þvottekta Vesturbæingur. Eðli máls-
ins samkvæmt fylgir hann hverfis-
íþróttafélaginu að málum, þótt hann 
hafi reyndar búið víða í tengslum við 
prestsstarfið og daðrað við önnur 
íþróttafélög. „KR-ingurinn í mér 
hefur hins vegar alveg tekið við og ég 
tel sjálfan mig heppinn að geta búið í 
Vesturbænum. Hér vilja margir búa 

en það vantar fleiri íbúðir,“ segir Sig-
urður.

Hann segist ekki búast við að líta 
yfir farinn veg á sextugsafmælinu, 
heldur frekar horfa fram á veginn. „Ég 
er svo heppinn að eiga ung börn og er 
því meira upptekinn af nútíð og fram-
tíð en fortíð. Samtíminn er spennandi 
og það er gaman að lifa í þessu elsku-
lega Guðsfangi. Ég er bjartsýnn og trúi 
því að heimurinn fari sífellt batnandi,“ 
segir afmælisbarnið. kjartan@frettabladid.is

Þorláksmessan er 
frábær afmælisdagur
Sigurður Árni Þórðarson, prestur í Neskirkju, fagnar sextugsafmæli sínu í dag en ætlar þó 
ekki að leggja sér skötu til munns. Hann segist meira fyrir hrátt hangikjöt að norðan.

Félagið Ísland-Palestína stendur fyrir árlegri sölu og 
neyðarsöfnun til handa íbúum hertekinnar Palestínu, 
níunda árið í röð, á horni Bankastrætis og Skólavörðustígs 
í dag. Þar verða 
ýmsar vörur í 
boði frá og til 
stuðnings Palest-
ínu frá klukkan 
15 til miðnættis. 
Meðal þess sem 
í boði verður 
eru palestínsk-
ir keffiyeh-klút-
ar, ólífu sápa frá 
Nablus, handgerð-
ir smáhlutir frá 
Vesturbakkanum, 
nælur og fleira, 
auk nýrra bola 
sem listamaður-
inn og fatahönn-
uðurinn Harpa 
Einarsdóttir 
hannaði sérstak-
lega fyrir félagið 
og Þorláksmessu-
söluna. Hönnun-
in hefur vísun í 
kvenréttindabar-
áttu í Palestínu 
og ágóði bolasöl-
unnar rennur til 
Aisha – Associa-
tion for Women 
and Child Protec-
tion á Gaza.
Allur ágóði söl-
unnar rennur óskiptur til íbúa hertekinnar Palestínu. 
Undanfarin ár hefur Þorláksmessusalan meðal annars 
stutt við Project Hope æskulýðsverkefnið í Nablus, pal-
estínsku læknahjálparnefndirnar (UHWC) og samtökin 
Aisha – Association for Women and Child Protection á 
Gasa.

Neyðarsöfnun
á Þorláksmessu
Félagið Ísland-Palestína stendur fyrir sölu 
til styrktar íbúum Palestínu.

FRÁ PALESTÍNU  Félagið Ísland-Palestína 
selur ýmsar vörur frá og til stuðnings 
Palestínu. NORDICPHOTOS/AFP

Hornsteinn var lagður að Þjóðarbókhlöðunni 
í Reykjavík þennan dag árið 1981. Bygg-
ing hússins tók hins vegar nokkuð langan 
tíma, eða um fimmtán ár. Byggingarsjóður 
Þjóðarbókhlöðunnar var fjársveltur og þótt 
sérstakur skattur hafi verið lagður á í nafni 
byggingarinnar þá skiluðu þeir peningar sér 
ekki í sjálfa framkvæmdina.

Byggingin var loks opnuð almenningi 1. 
desember árið 1994 og á sama tíma var 
Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn 

opnað eftir sameiningu Landsbókasafns 
Íslands og Háskólabókasafns.

Aðalstarfsemi safnsins fer fram í Þjóð-
arbókhlöðunni. Safnið hefur einnig yfir 
öðru húsnæði að ráða til geymslu gagna. 
Að auki rekur það útibú í nokkrum bygg-
ingum Háskóla Íslands. Helstu verkefni 
safnsins eru að varðveita handritasöfn og 
halda uppi bókasafns- og upplýsingaþjón-
ustu í þágu atvinnuvega, stjórnsýslu og 
rannsókna svo fátt eitt sé nefnt.

ÞETTA GERÐIST: 23. DESEMBER 1981

Hornsteinn lagður að Þjóðarbókhlöðu

SEXTUGUR 
 „Samtíminn er 
spennandi og 

það er gaman að 
lifa í þessu elsku-
lega Guðsfangi,“ 

segir Sigurður 
Árni Þórðarson, 

prestur í Nes-
kirkju. MYND/SAGA 

SIG



ÖÐRUVÍSI 
Skötu stappa á 
Bloody Mary-
hlaupi rann 
ljúflega ofan í 
kokkinn.
MYND/ÁSLAUG SNORRA-
DÓTTIR

MATGÆÐINGUR Ás-
laug Snorradóttir, ljós-
myndari og annálaður 
matgæðingur.

Þetta gekk bara vel, ég fór ekki 
eftir neinni uppskrift heldur hugs-
aði með mér að skatan er yfirleitt 

borðuð með hamsatólg, svo ég hitaði 
bara hamsatólg og hrærði smjöri saman 
við, stappaði svo saman hnefa af soð-
inni skötu og einni kartöflu út í smjör-
ið og tólgina. Svo bjó ég til Bloody Mary-
hlaup ofan á rúgbrauð og setti bauna-
spírur undir stöppuna. Svo smakkaði ég 
þetta bara og fannst mjög gott! Sérstak-
lega með Bloody Mary-hlaupinu því það 
er svo mikill pipar í því,“ segir ljósmynd-
arinn og matgæðingurinn Áslaug Snorra-
dóttir en hún hafði aldrei smakkað skötu 
sjálf þegar við fengum hana til að útbúa 
óhefðbundinn sköturétt.

Verkefnið vafðist ekki fyrir Áslaugu 
sem setti blómadropa á nefbroddinn til 
að finna ekki lyktina sem fylgir þessum 
kæsta þjóðarrétti Íslendinga á Þorláks-
messu.

„Hún er ekkert sjarmerandi þessi lykt. 
Ég er meira fyrir léttari ilmi. Skötulyktin 
er alveg þolanleg í einn dag en eftir á 
kveikti ég á salvíureykelsi og fór með í öll 
horn. Þá hvarf hún alveg,“ segir Áslaug. 

En verður kæst skötustappa kannski að 
hefð á heimilinu hér efir á Þorláksmessu?

„Maður á aldrei að segja aldrei, nú gæti 
ég orðið húkkt á stöppunni,“ segir Áslaug 
hlæjandi.

Jólunum ætlar hún að eyða heima hjá 
sér, í fyrsta sinn í mörg ár, en skreytir 
heimilið hvorki með rauðu né grænu.

„Það verða bleik jól hjá mér í ár. Ég 
skreyti mikið með hýasintum, túlípönum 
og bleikum rósum. Svo klippi ég stórar 
greinar úr garðinum, set á þær seríu og 
vef þær með gylltum borða. Ég var einu 
sinni um jól í Bombay og þar voru öll trén 
skreytt með gylltum borðum, svolítið 
„kitsch“ en mjög skemmtilegt,“ segir Ás-
laug.

SKATA MEÐ 
BLOODY MARY
ÞORLÁKSMESSA  Kæst skata er á borðum margra í dag samkvæmt hefðinni. 
Ljósmyndarinn og matgæðingurinn Áslaug Snorradóttir hafði aldrei smakkað 
skötu þegar við fengum hana til að útbúa sköturétt eftir eigin nefi.

JÓLIN KOMA
Þorláksmessa er skemmtilegur dagur. Þá eru allir að drífa sig 
að klára það sem gera þarf fyrir jólin, kaupa inn, skreyta jóla-
tréð og jafnvel baka. Aðrir eru búnir að öllu og njóta dagsins 
í skötuveislu eða labba um í miðbænum þar sem skemmtileg 
stemning myndast á þessum degi. 

BLOODY MARY-HLAUP
Tómatsafi, 1.5 dl, mixað með 
hvítlauk, sellerí, vel af svörtum 
pipar, salt og hálfum af vodka. 3 
matarlímsblöð leyst upp í vatni 
og brædd upp í örlitlu af upphit-
uðum tómatsafanum. Hellt í ein-
nota glas og kælt í nokkrar klst í 
ísskáp.
Rúgbrauðið skorið í hringi.

SKÖTUSTAPPA
Lítil lúka af soðinni skötu, ein lítil 
kartafla, bræðið saman hamsa-
tólg og smjör og skvettu af hvít-
lauksolíu og stappið allt saman.

GRÆNKÁLSTOPPUR
Grænkál léttilega strokið með 
olíu, stráð yfir Zumac, inn í 100 
gráðu heitan ofn og þurrkað.
Spírurnar fást í flestum búðum og 
eiga erindi á diskinn við öll tæki-
færi, enda uppspretta lífs.
Flatkökudiskurinn er eftir Bíbi, 
Out of the blue, fæst í flestum 
hönnunarbúðum.

BLOODY MARY Á RÚGBRAUÐI, SPÍRUR, SKÖTUSTAPPA OG GRÆNKÁL 
FYRIR EINN



FÓLK|HEIMILI

FÓLK ER KYNNINGARBLAÐ 
sem býður aug lýsendum að 
kynna vörur og þjónustu í formi 

viðtala og umfjallana ásamt hefðbundnum 
auglýsingum. Blaðið fylgir Fréttablaðinu 
daglega.

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

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 Fa-
cebook

Nanna er afkastamesti matar-rit-
höfundur landsins. Nú fyrir jólin 
kom út áhugaverð bók frá henni 

sem nefnist Kjúklingaréttir Nönnu, þá 
átti hún þriðjung í bókinni Af bestu lyst 
sem einnig kom út fyrir skömmu. Síðast-
liðið sumar kom út matreiðslubókin 
Plats faciles, sem er frönsk þýðing á 
bókinni Cool Dishes eftir Nönnu. Þá 
má minnast bókarinnar Jólamatur 
Nönnu sem kom út fyrir tveimur árum. 
Listinn er þó í raun mun lengri ef farið 
væri lengra aftur í tíma. Þar utan hefur 
Nanna skrifað mikið fyrir helstu tímarit 
landsins. 

KJÚKLINGABRAUÐTERTA 
(EÐA KALKÚNABRAUÐTERTA)
„Þessi uppskrift er úr bókinni Kjúklinga-
réttir Nönnu en þar er meðal annars 
að finna ýmsar hugmyndir að nýtingu 
kjúklingaafganga og þær henta auðvit-
að líka vel fyrir kalkúnaafganga, sem 
margir eiga nóg af eftir jólin. Tilvalin 
á hlaðborð, í bröns með vinunum eða 
bara sem kvöldmatur fjölskyldunnar á 
milli jóla og nýárs,“ segir Nanna.

„Ég sá mynd á erlendri vefsíðu af 
kjúklingasalati sem var skreytt næst-
um eins og brúðarterta. Það fannst mér 
einum of mikið – eða ríflega það – en 
greip hugmyndina og gerði afskaplega 
góða brauðtertu úr kjúklingaafgangi. En 
auðvitað má líka sjóða eða steikja 1-2 
kjúklingabringur og nota í réttinn

300-350 g eldaður kjúklingur eða kalkúni, ham- 
og beinhreinsaður
5-8 brauðsneiðar
150 g ferskur ananas (eða 1 lítil dós niður-
soðinn)
100 ml majónes (heimagert eða keypt)
150 ml sýrður rjómi
½ tsk. timjan
½ tsk. karríduft
pipar
salt
lófafylli af basilíku
40 g þurrkuð trönuber (má sleppa)
100 g blandaðar hnetur, grófsaxaðar
nokkrir niðursoðnir ferskjuhelmingar (má 
sleppa)

Skerðu kjúklinginn eða kalkúnann í litla 
bita. Skerðu skorpuna af brauðinu og 
skerðu eða rífðu það smátt. Saxaðu 
ananasinn. Hrærðu majónes, sýrðan 
rjóma, krydd og hluta af basilíkunni 
(saxaðri) saman í stórri skál og bland-
aðu svo kjúklingi, brauði, ananas og 

trönuberjum, ef þau eru notuð, saman 
við. Klæddu meðalstórt smelluform inn-
an með plastfilmu, settu brauðblönduna 
í formið, sléttaðu yfirborðið, breiddu 
plastfilmu yfir og kældu vel, gjarna til 
næsta dags. Taktu þá plastfilmuna ofan 
af, hvolfdu forminu á tertufat og losaðu 
það utan af. Dreifðu mestallri hnetu-
blöndunni utan á kantana en stráðu 
afganginum yfir, e.t.v. ásamt saxaðri 
basilíku. Skreyttu t.d. með ferskjum og 
basilíkublöðum.

KJÚKLINGABRAUÐ-
TERTA NÖNNU
AFGANGAR  Margir eiga afgang af kalkúna eftir jólin sem þeir vita ekki 
hvernig best er að nota. Nanna Rögnvaldar gefur hér góða uppskrift sem hent-
ar vel fyrir kalkúnaafganga en einnig má nota kjúkling.

KOKKURINN Nanna 
Rögnvaldardóttir er 
helsti matarrithöfundur 
landsins. Hér gefur hún 
lesendum góða upp-
skrift að kjúkling eða 
kalkúnakjöti sem verður 
afgangs um hátíðarnar.
MYND/ JÓHANN PÁLL VALDI-

MARSSON

■ Hita þurra pönnu og strá kanil 
eða öðru ilmandi kryddi á hana 
og slökkva undir. Eins má strá 
kryddi á heita eldavélahellu 
þegar búið er að slökkva undir 
og láta kryddið þannig brenna 
upp.

■ Gegnvæta viskustykki í borð-
ediki, leggja yfir pottlokið og 
festa við potteyrun. Gæta vel að 
stykkið snerti ekki eldavélahell-
una.

■ Kveikja á kertum, einkum 
ilmkertum t.d. með kaffi- og van-
illulykt.

■ Sjóða skötuna á prímus úti í 

garði eða á svölum, sé því við 
komið.

■ Þvo pottinn strax þegar búið 
er að færa skötuna á fat.

■ Hangikjötsilmur deyfir skötu-

lyktina og síðan er um að gera 
að lofta vel út.

■ Suðutími á skötu: Fer eftir 
þykkt barðanna en þau eru 
soðin þegar skatan losnar frá 
brjóskinu.

BURT MEÐ FÝLUNA
Ilmurinn af skötunni er ekki jafn góður og bragðið. Á vef Leiðbeiningastöðvar 
heimilanna er að finna góð ráð til að minnka lyktina af þessum kæsta rétti.

SKATA Í POTTI Eitt 
húsráðanna er að þvo 
pottinn strax þegar 
búið er að færa sköt-
una upp á fat.

FLOTT FYRIR JÓLIN

Kápur
Áður 24.990

Nú 19.990 kr.
Kjóll

Áður 16.990

Nú 13.590 kr.

20% afsláttur til jóla

Kápur



Nostrað við 
pakka

Fallega skreyttir pakkar bera 
vott um hlýhug í garð viðtak-

enda. SÍÐA 2

Jólagjafasiðir
Mæður eyða rúmum 13 klukku-
tímum í að velja hina fullkomnu 
jólagjöf fyrir maka sinn en feður 

aðeins fj órum. SÍÐA 2

OPNUNARTÍMAR
YFIR HÁTÍÐARNAR
MÁNUDAGUR  23. DESEMBER 2013

SAMFLEYTT OPIÐ Í 8.729 KLUKKUSTUNDIR
Við ætlum samt að taka okkur örstutt hlé og njóta
jólanna með vinum og ættingjum.

35% finna möndlugjöf
á síðustu stundu

35%

11% jólakokka eiga eftir að
gleyma að kaupa rjóma

11%

54% ætla að dansa
í kringum jólatréð

54%

100% fljótlegt
og þægilegt

AÐFANGADAGUR – Allar verslanir opnar til kl. 17:00
JÓLADAGUR – Lokað til miðnættis
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Útgefandi: 365 miðlar ehf., Skaftahlíð 24, s. 512 5000
Umsjónarmenn auglýsinga:  Sverrir Birgir Sverrisson, s. 512 5432, sverrirbirgir@365.is
Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal.

www.itr.is  ı  sími 411 5000* Á öðrum dögum er opið samkvæmt 

   hefðbundnum afgreiðslutíma*

  Þorláksmessa Aðfangadagur Jóladagur  Annar í jólum Gamlársdagur Nýársdagur

  23. des  24. des  25. des  26. des  31. des  1. jan

Árbæjarlaug 06.30-18.00 08.00-12.30 Lokað  12.00-18.00 08.00-12.30 Lokað

Breiðholtslaug 06.30-18.00 08.00-12.30 Lokað  Lokað  08.00-12.30 Lokað

Grafarvogslaug 06.30-18.00 08.00-12.30 Lokað  Lokað  08.00-12.30 Lokað

Klébergslaug 11.00-15.00 10.00-12.30 Lokað  Lokað  10.00-12.30 Lokað

Laugardalslaug 06.30-18.00 08.00-12.30 Lokað  12.00-18.00 08.00-12.30 12.00-18.00

Sundhöllin 06.30-18.00 08.00-12.30 Lokað  Lokað  08.00-12.30 Lokað

Vesturbæjarlaug 06.30-18.00 08.00-12.30 Lokað  Lokað  08.00-12.30 Lokað

*

Afgreiðslutími sundstaða 

Jól og áramót 2013-2014

Heilsulindir í Reykjavík

SUNDKORT ER 
GÓÐ JÓLAGJÖF

ur Nýársdagur

R 
ÖFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

Konur eyða meiri tíma í að hugleiða jólagjafainnkaup en makar 
þeirra, samkvæmt grein sem birtist á vef breska tímaritsins Mail 
Online. Þar eru birtar niðurstöður könnunar sem verslanakeðjan 
Littlewoods gerði meðal þúsund mæðra og feðra og könnunar sem 
vouchercodespro.co.uk gerði meðal 2.188 fullorðinna.

Þar segir að mæður eyði 13 klukkutímum og 23 mínútum í velja 
hina fullkomnu jólagjöf fyrir maka sinn meðan feður noti aðeins 4 
klukkutíma og tíu mínútur til verksins. Þetta hefur þær afleiðing-
ar að rúmur helmingur mæðra (57%) verður fyrir vonbrigðum með 
jólagjöfina sem þær fá frá eiginmanninum eða unnustanum. Fjórð-
ungur þeirra segist ýja mjög ákveðið að ákveðnum gjöfum við mak-
ann til að forðast endurtekin vonbrigði.

Ein af hverjum tíu konum pakkar inn öllum jólagjöfum frá fjöl-
skyldunni og jafnvel sinni eigin. Þá kemur fram að einn af hverjum 
tíu breskum körlum láti konuna sjá um að velja og kaupa eigin jóla-
gjöf. 

Þó halli mjög á konur í þessum samanburði er annað jákvætt. 
Þannig kemur fram að uppkomin börn eyða 19 pundum meira í gjöf 
til mæðra sinna en feðra, og tveimur pundum meira en þau eyða í 
gjöf til maka síns.

Konur eyða meiri tíma 
í jólagjafahugleiðingar

Breskar mæður eyða að meðaltali 13 tímum í að hugsa fyrir jólagjöf makans.

Nostrað við pakkana
Fallega skreyttir pakkar bera vott um hlýhug í garð viðtakenda. Skrautið gefur pökkunum aukið gildi og oft nýtist það ekki síður en 
gjöfin. Hér eru nokkrar pakkaskrautshugmyndir.

Hér er gjöfinni pakkað inn í einlitan kassa 
og hann svo skreyttur með fallegum 
servíettum, skrautborða og jólakúlum.

Í stað þess að pakka inn í gjafapappír má velja fallega kassa eða öskjur og binda svo 
utan um þær með borða. Kassarnir nýtast viðtakandanum áreiðanlega vel undir eitthvað 
smálegt.

Kanilstangir koma 
sér vel um jól og 
er fallegt að stinga 
þeim undir snæri 
eins og hér er sýnt.

Þessi er umhverfisvænn og náttúrulegur.  
Afskorið grenið heldur sér vel í nokkra 
daga en auk þess getur verið fallegt að 
skreyta með könglum.

Svona pakki sker sig úr. Hægt er að kaupa 
afgangstjull í vefnaðarvöruverslunum og 
nota til að skreyta pakka.

Það er sniðugt að hengja jólakúlur eða 
annað jólaskraut á pakkann sem síðan er 
hægt að bæta við á tréð.



Aðfangadagur 24. des.: Opið til kl. 16
Jóladagur 25. des.: Lokað til miðnættis

Annar í jólum 26. des.: Opið
Opið öll áramótin og nýársdag.

Afgreiðslutími 
Iceland um jól 

og áramót

Gleðilega hátíð,
starfsfólk Iceland

ICELAND
ENGIHJALLA

OPIÐ ALLAN
SÓLARHRINGINN
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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 

UPPHAF JÓLAGJAFA
Þessa dagana eru verslanir og 
verslunarmiðstöðvar landsins 
fullar af fólki í leit að hentugum 
jólagjöfum. Þær eru stór hluti 
jólanna og fyrir marga, sér-
staklega af yngstu kynslóðinni, sá 
stærsti. 
Sú hefð að gefa jólagjafir er þó 
ekki gömul hérlendis en það 
var ekki fyrr en á síðari hluta 19. 
aldar sem almenningur hóf að 
gefa jólagjafir. Sumargjafir voru 
reyndar mun algengari áður fyrr 
og eru til heimildir sem ná allt til 
sextándu aldar um slíkar gjafir.
Þótt sótsvartur almúginn 
hafi ekki gefið jólagjafir fyrr en 
á seinni hluta 19. aldar gegndi 
öðru máli um kóngafólk og aðra 
höfðingja. Þar tíðkuðust jólagjafir, 
bæði erlendis og hérlendis, og 
gáfu ráðandi stéttir eðlilega gjafir 
sín á milli. 
Ráðandi stéttir á ýmsum 
stigum, hvort sem um var að 
ræða kóngafólk, höfðingja eða 
húsbændur, gáfu þó fátækum 
reglulega matargjafir eða annan 
glaðning yfir jólin. Til sveita 
tíðkaðist það líka, bæði heima og 
erlendis, að gefa heimilisfólki eina 
nýja flík og jafnvel sauðskinnsskó 
fyrir jólin. Slíkar gjafir flokkuðust 
þó ekki undir hefðbundnar 
jólagjafir heldur voru þær meira 
hugsaðar sem verðlaun eða þakk-
lætisvottur fyrir vel unnin störf á 
árinu. 
Heimild: www.thjodminjasafn.is.

SKIPULAGÐARI AÐ ÁRI
Jólagjafainnkaup á síðustu 
stundu geta verið afar streitu-
valdandi. Sýnið því framsýni og 
skipulag fyrir næstu jól með því 
að fara eftir heilræðum:
● Búið til lista yfir allar jólagjafir 
sem kaupa á fyrir jólin.
● Kynnið ykkur áhugamál vina 
og ættingja eða fáið hjálp frá 
öðrum fjölskyldumeðlimum ef 
hugmyndaflugið þrýtur.
● Kaupið fáeinar aukagjafir, eins 
og konfekt eða fallegan jólahlut, 
ef ske kynni að einhver gleymdist 
eða óvæntan gest bæri að garði 
með jólagjöf.
● Reynið að ljúka jólainnkaupum 
í byrjun desember. Heillavæn-
legast er að hafa augun opin fyrir 
jólagjöfum allt árið og kaupa þær 
smátt og smátt til að jafna úr 
fjárútlátin.
● Kaupið jólagjafir á netinu þar 
sem þeim er gjarnan pakkað og 
þær sendar beint til viðtakanda.

EINFALT OG AÐGENGILEGT
Ertu á síðustu stundu? Ekki fara á taugum. Skrifaðu lista og skundaðu af 
stað. Það er ennþá langt í lokun. Hafðu valið einfalt. Það þarf ekki að 
þýða að gjöfin verði ópersónuleg. Það er hins vegar ekki 
hægt að reiða sig á tilboð og afslætti svona nálægt jólum 
sem er kannski helsti ókosturinn við að vera svona seint á 
ferðinni. Hér eru nokkrar hugyndir sem ættu að koma þér 
af stað.
Fyrir kaffiunnandann: 
Kauptu gjafakörfu með gæðakaffi og konfekti. Ef þú átt körfu 
og sellófan er líka hægt kaupa gott kaffi úti í búð og bæta 
kanilstöngum, smákökum og öðru slíku með.
Fyrir teunnandann: 
Kauptu skemmtilega tekrús, tesíu og jólate. Það hittir áreiðan-
lega í mark.

Fyrir áhugakokkinn
Kauptu góða ólífuolíu, valhnetuolíu eða sesamolíu. Bættu saffrani og öðrum 

gæðakryddum við ásamt ólífum, sólþurrkuðum tómötum, 
ítölskum brauðstöngum og öðru í þeim dúr. Viljirðu fita 
pakkann enn frekar má stinga skemmtilegu eldhúsáhaldi 

með. Komdu fyrir í fallegri körfu eða láttu pakka inn í 
blómabúð. 
Fyrir glysgjarna

Gull- eða silfurskart ætti sannarlega að hitta í mark. Ekki 
síður fallegt armbandsúr.
Fyrir snyrtipinna

Í stórmörkum, snyrtivöruverslunum og apótekum fæst urmull 
af girnilegum gjafaöskjum með ilmvötnum, kremum, sápum 

og baðdóti sem gleðja og gagnast ungum sem öldnum.





BÍLAR &
FARARTÆKI

TOYOTA Land cruiser 100 disel. 
Árgerð 2002, ekinn 210 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 3.890.000. 
Rnr.107738.Opið í dag 10-18 
Bílabankinn 588-0700 Gleðilega Hátíð

VW Up! take. Árgerð 2013, ekinn 
27 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 
1.790.000. Rnr.191787.Bílabankinn 
588-0700Opið í dag frá 10-18 !!!!!! 
Bílabankinn 588-0700 Gleðilega Hátíð

Bílabankinn
Eirhöfði 11, 110 Reykjavík

Sími: 588 0700
Opið á laugardögum 12-16

www.bilabankinn.is

SKODA Octavia ambiente combi 4x4 
dísel. Árgerð 2008, ekinn 110 Þ.KM, 
dísel, 6 gírar. Verð 2.690.Fallegur og 
vel með farinn Rnr.300094.

Nýja bílahöllin
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 567 2277
www.nyja.is

DODGE Durango 4X4 SLT. Árg2007, ek 
115-158 Þ.KM, bensín, sjálfsk, Leður, 
dráttarbeisli omfl, Flottir bílar, Ásett 
verð frá 2250-2490þkr, Rnr.150831. 
Erum með nokkra Durango á staðnum

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardögum 11-15.
www.100bilar.is

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

Krókur
Sími: 522 4600

http://www.krokur.net

MMC Pajero. Árgerð 2012, ekinn 
34 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
8.390.000. Rnr.140880.

KIA Sorento lx classic 170 hö. Árgerð 
2010, ekinn 50 Þ.KM, dísel, 5 gírar. 
Verð 3.890.000. Rnr.210155.

KIA Ceed w/g lx 1.4 dísel beinsk.. 
Árgerð 2013, ekinn 31 Þ.KM, dísel, 6 
gírar. Verð 3.290.000. Rnr.990641. 6.5 
ár eftir af verksmiðjuábyrgð.

HYUNDAI Terracan glx. Árgerð 2004, 
ekinn 172 Þ.KM, dísel, 5 gírar. Verð 
1.490.000. Rnr.990510. TILBOÐ kr: 
1.190.000,-

CHEVROLET Cruze. Árgerð 2013, 
ekinn 14 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
3.790.000. Rnr.210264.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

 Bílar óskast

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

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Varahlutir

FELGUR
Nýjar og notaðar felgur í miklu úrvali. 
VAKA S:567 6700.

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

 Viðgerðir

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

ÞJÓNUSTA

 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

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

A-Ö ÞRIF&HREINLÆTI 
S. 662 0662

Hreingerningar, Flutningsþrif, 
Gólfbónun, Teppahreinsun og 
Húsgagnahreinsun.

 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

 Nudd

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

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. 
S. 663 0746.

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

 Húsaviðhald

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

 Spádómar

SPÁSÍMI 908-6116
Ástir, fjármál & heilsa.

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

 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

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

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

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

Ný sending af öryggisskápum frá 
Chubb, 15% afsláttur til áramóta. 
Optima ehf. Vínlandsleið 6-8 s. 588-
9000 www.optima.is

Tökum að okkur snjómokstur á  
höfuðborgarsvæðinu allan sólarhringinn. 

✆ 820 0070 577 5177

EHF

Rafstöð
Viljum kaupa góða rafstöð,  

400/230W 250kwA 

Vinsamlegast sendið upplýsingar 
og verðhugmyndir á Fréttablaðið  

thjonusta@365.is

tilkynningarþjónusta til sölu

Save the Children á Íslandi

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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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.

 Óskast keypt

KAUPUM GULL

og aðra eðalmálma gegn 
framvísun persónuskilríkja.

Sigga & Timo Linnetsstíg 2,
220 Hafnarfjörður S. 565 4854 

www.siggaogtimo.is

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

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.

 Til bygginga

HARÐVIÐUR TIL 
HÚSBYGGINGA

 SJÁ NÁNAR Á: WWW.
VIDUR.IS

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

HEILSA

 Heilsuvörur

Ég náði árangri með Herbalife. Frítt 
lífsstílsmat. Rannveig 862 5920, 
rkbald@simnet.is

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

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

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Ökukennsla

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

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

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

Opnunartími um hátíðarnar: 
Þorláksmessa: Lokað
27. og 30.desember: Opið frá 10:00-16:00
2. janúar: Lokað 

fasteignir

Skö

skötuhlaðborð

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

Við sjáum um örugga dreifingu á fjölpósti

Við náum til fjöldans

B
ra
n
de
n
bu
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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 Dýrahald

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.

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

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.

GLÆSILEGAR ÍBÚÐIR
Tvær glæsilegar 3 herb. íbúðir til 
leigu í tvíbýli í Vesturbæ Kópav. Mjög 
nálægt verslunarkjarna og sundlaug. 
Meðmæli. S.8966306

 Geymsluhúsnæði

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

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

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

 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.

TILKYNNINGAR

 Tapað - Fundið

VERNDARGRIPUR
Þessi gullfesti tapaðist 8 eða 9 
desember húner verndargripur og 
hefur mikið tilfinningarlegtgildi fyrir 
fyrir eigandann. Skilvís finnandi; 
vinsamlegast hafið samaband 
við Kristínu í síma 895 9556. 
FUNDARLAUN

BORGARTÚNI 12-14 - 105 REYKJAVÍK - SÍMI 411 1111 - MYNDSENDIR 411 3071

Auglýsing um breytingu á 
deiliskipulagi í Reykjavík

Í samræmi við 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, 
er hér með auglýst tillaga að breytingu á 
deiliskipulagi í Reykjavík.

Garðastræti 21.
Tillaga að breytingu á deiliskipulagi Grjótaþorps 
vegna  lóðarinnar nr. 21 við Garðastræti. Í 
breytingunni felst að húsið er hækkað. Miðað er 
við að varðveita stíleinkenni hússins, múrverki, 
gluggum og kvistum til að stuðla að heildarsvipmóti 
götunnar.
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Tillagan liggur frammi í þjónustuveri Reykjavíkurborgar 
að Borgartúni 12-14, 1. hæð, virka daga kl. 8:20 – 
16:15, frá 23. desember 2013 til og með 7. febrúar 
2014. Einnig má sjá tillöguna á heimasíðunni, www.
reykjavik.is. Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að 
gæta hvattir til að kynna sér tillöguna. Ábendingum og 
athugasemdum við tillöguna skal skila skriflega, til 
umhverfis – og skipulagsviðs, b.t. skipulagsfulltrúa, 
eða á netfangið skipulag@reykjavik.is, eigi síðar en 
7. febrúar 2014. Vinsamlegast notið uppgefið 
netfang fyrir innsendar athugasemdir með 
tölvupósti.

Reykjavík 23. desember 2013
Skipulagsfulltrúi Reykjavíkur

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið 
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Auglýsing um breytingar á 
deiliskipulagi í Reykjavík

Borgarráð Reykjavíkur samþykkti þann 19. 
desember 2013 meðfylgjandi tillögur að 
breytingum á deiliskipulagi í Reykjavík samkvæmt 
1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Tryggvagata 13
Tillaga að breytingu á deiliskipulagi Kvosarinnar 
vegna lóðarinnar nr. 13 við Tryggvagötu. Í 
breytingunni felst að horfið er frá fyrirhugaðri notkun 
hússins sem þjónustu-, skrifstofu- og gistihúsi í 
íbúðarhús eða atvinnurekstur þó ekki hótel eða 
gistihús, með þjónustu á jarðhæð, stækkun á 
Borgarbókarsafni Reykjavíkur á suðurhluta 
lóðarinnar og á öðrum hluta lóðarinnar þjónustu- og 
verslunarhúsnæði á 1. hæð og möguleika á íbúðum 
og eða skrifstofum á 2. - 6. hæð.
 Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Reitur 1.172.2
Tillaga að breytingu á deiliskipulagi reits 1.172.2, 
sem afmarkast af Laugavegi, Frakkastíg, Grettisgötu 
og Klapparstíg, vegna lóðanna nr. 34A og 36 við 
Laugaveg og Grettisgötu 17. Í breytingunni felst 
m.a. að nýbyggingar verði í takt við núverandi 
byggðamynstur og rými myndist milli húsa og opna 
göngutengsl milli Laugavegs og Grettisgötu. 
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Austurhöfn
Tillaga að breytingu á deiliskipulagi Austurhafnar 
vegna byggingarreita nr. 1, 2, 5, 6, 7, 8 og 10. 
Í breytingunni felst að legu Geirsgötu er breytt 
þannig að reitur nr. 2 minnkar og reitir nr. 5 og 6 
stækka ásamt öðrum minniháttar breytingum.
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Tillögurnar liggja frammi í þjónustuveri Reykja-
víkurborgar að Borgartúni 12-14, 1. hæð, virka daga 
kl. 8:20 – 16:15 frá 23. desember 2013 til og með 3. 
febrúar 2014.  Einnig má sjá tillögurnar á vefsíðunni, 
www.reykjavik.is, slá inn í leitarlista „skipulag í 
kynningu“ Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að 
gæta hvattir til að kynna sér tillögurnar. Ábendingum 
og athugasemdum við tillögurnar skal skila 
skriflega til  skipulagsfulltrúa eða á netfangið 
skipulag@reykjavik.is, eigi síðar en 3. febrúar  
2014. Vinsamlegast notið uppgefið netfang fyrir 
innsendar athugasemdir með tölvupósti.

Reykjavík 23. desember 2013
Skipulagsfulltrúi Reykjavíkur

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið 
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Auglýsing um breytingu á 
deiliskipulagi í Reykjavík

Borgarráð Reykjavíkur samþykkti þann 19. 
desember 2013 meðfylgjandi tillögu að breytingu 
á deiliskipulagi í Reykjavík samkvæmt 1. mgr. 43. 
gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Starhagi
Tillaga að breytingu á deiliskipulagi Starhaga vegna 
aðflugsljósa fyrir Reykjavíkurflugvöll. Breyting nær 
eingöngu til staðsetningar á aðflugsljósum fyrir 
Reykjavíkurflugvöll og eru staðsett í miðlínu aðflugs 
að flugvellinum frá vestri. Á skipulagssvæðinu er  
mögulegt að staðsetja 8 skilgreinda byggingarreiti 
fyrir lendingarljósabúnað. Búnaðurinn er steypt 
undirstaða, burðarvirki úr stáli og lendingarljós á 
stálbitum. Eitt af markmiðum skipulagsins er að 
fella fyrirhugaðar framkvæmdir við aðflugsljós sem 
best að núverandi aðstæðum á svæðinu.
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna. 

Tilllagan liggur frammi í þjónustuveri Reykja-
víkurborgar að Borgartúni 12-14, 1. hæð, virka 
daga kl. 8:20 – 16:15 frá 23. desember 2013 til 
og með 3. febrúar 2014. Einnig má sjá tillöguna á 
vefsíðunni, www.reykjavik.is, slá inn í leitarlista 
„skipulag í kynningu“ Eru þeir sem telja sig eiga 
hagsmuna að gæta hvattir til að kynna sér tillöguna. 
Ábendingum og athugasemdum við tillöguna skal 
skila skriflega til skipulagsfulltrúa eða á netfangið 
skipulag@reykjavik.is, eigi síðar en 3. febrúar  
2014. Vinsamlegast notið uppgefið netfang fyrir 
innsendar athugasemdir með tölvupósti.

Reykjavík 23. desember 2013
Skipulagsfulltrúi Reykjavíkur

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið 
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Auglýsing um nýtt 
deiliskipulag í Reykjavík

Borgarráð Reykjavíkur samþykkti þann 
19. desember 2013 meðfylgjandi tillögu að 
deiliskipulagi í Reykjavík samkvæmt  41. gr. 
skipulagslaga nr. 123/2010.

Reykjavíkurflugvöllur
Tillaga umhverfis- og skipulagssviðs að 
deiliskipulagi Reykjavíkurflugvallar. Farið var í vinnu 
við nýtt deiliskipulag Reykjavíkurflugvallar í kjölfar 
samkomulags milli ríkisins, Reykjavíkurborgar 
og Icelandair Group frá 25. október 2013. 
Deiliskipulagstillagan byggir á nýju Aðalskipulagi 
Reykjavíkur 2010-2030 sem bíður staðfestingar 
Skipulagsstofnunar  en samkvæmt því verður 
flugvöllurinn lagður niður í áföngum frá 2015 til 
2024. Núgildandi deiliskipulag fyrir flugvöllinn fellur 
úr gildi ásamt síðari breytingum. Jafnframt fellur úr 
gildi núgildandi deiliskipulag, sem samþykkt var í 
borgarráði 15. júní 1999 með síðari breytingum.
 Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna. 

Tilllagan liggur frammi í þjónustuveri Reykja-
víkurborgar að Borgartúni 12-14, 1. hæð, virka 
daga kl. 8:20 – 16:15 frá 23. desember 2013 til 
og með 3. febrúar 2014. Einnig má sjá tillöguna á 
vefsíðunni, www.reykjavik.is, slá inn í leitarlista 
„skipulag í kynningu“ Eru þeir sem telja sig eiga 
hagsmuna að gæta hvattir til að kynna sér tillöguna. 
Ábendingum og athugasemdum við tillöguna skal 
skila skriflega til skipulagsfulltrúa eða á netfangið 
skipulag@reykjavik.is, eigi síðar en 3. febrúar  
2014. Vinsamlegast notið uppgefið netfang fyrir 
innsendar athugasemdir með tölvupósti.

Reykjavík 23. desember 2013
Skipulagsfulltrúi Reykjavíkur

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið 

tilkynningar

tilkynningar

tilkynningar

Save the Children á Íslandi

GEFÐU 
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3
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Nú er hægt að fá gjafakortið okkar í öllum 
verslunum Bónus. Hafðu samband við 

skrifstofuna og fáðu nánari upplýsingar.
Greiðslumöguleikar 

Þú leggur inn hjá okkur eða þú 
greiðir með símgreiðslu og sækir kortið í 

þá verslun sem þér hentar 
Skrifstofa Bónus: Opin alla virka daga 

kl. 9-17 Skútuvogi 13   Sími: 527 9000

Afgreiðslutímann í verslunum Bónus í 
desember sérðu á heimasíðunni www.bonus.is 
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LAUSN 
SÍÐUSTU 
SUDOKU

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

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

8 7 6 3 9 1 4 5 2
9 1 4 6 2 5 3 7 8
2 5 3 7 8 4 1 6 9
7 9 2 8 6 3 5 1 4
1 6 8 5 4 2 7 9 3
3 4 5 1 7 9 2 8 6
5 2 7 9 3 8 6 4 1
6 3 9 4 1 7 8 2 5
4 8 1 2 5 6 9 3 7

9 5 3 8 4 1 2 6 7
8 6 1 2 5 7 3 9 4
2 4 7 6 9 3 5 8 1
3 2 5 4 1 8 6 7 9
1 8 6 7 2 9 4 3 5
4 7 9 3 6 5 8 1 2
5 1 4 9 8 6 7 2 3
6 3 2 1 7 4 9 5 8
7 9 8 5 3 2 1 4 6

1 4 9 2 5 8 3 7 6
3 5 7 1 6 9 4 8 2
8 2 6 3 4 7 5 9 1
5 7 4 8 9 2 6 1 3
2 9 3 4 1 6 7 5 8
6 8 1 5 7 3 9 2 4
7 3 8 6 2 5 1 4 9
4 6 5 9 8 1 2 3 7
9 1 2 7 3 4 8 6 5

Ókei! Nú ætla ég 
að fá alsælumat-

seðilinn og tvo 
þrefalda ofur-

trukkamatseðla!

Ég veit! 
Ég veit!

Og ég ætla að stækka einn 
ofurtrukkamatseðil með auka 

beikoni! Og ef ég finn ögn af 
súrum gúrkum á borgaranum 

mínum þá mun ég... Skrýtið!

Þau eru byrjuð 
að þekkja mig!

Jói vildi gera 

sín hinstu orð 

ódauðleg.

Hvað er 

það versta 

sem getur 

gerst?

Jæja, við önnuðumst, fæddum, 
vernduðum og skemmtum 

þremur börnum aftur í dag!

Já.

Gettu.
Hvað ætli bíði 

okkar á morgun?
Kling!

Sopi!

Dööööö!!

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.

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
„Gott líf felst í því að gera þá hluti vel sem maður getur 
gert vel.“

–  Aristóteles

Hrafn Loftsson (2.218) hafði hvítt 
gegn Þór Valtýssyni (2.013) í þriðju 
umferð Vetrarmóts öðlinga.
Hvítur á leik

22. f6! (tryggir yfirburðatafl) 22...
gxf6 23. Bxh6 He8 24. Kh1! Kh8 
25. Dxf7 Hg8 26. Hg1 De8 27. 
Hxg8+ Dxg8 29. Dxe7 Dg4 30. Rg5! 
og svartur gafst upp.
www.skak.is. Jólapakkamót GM 
Hellis í máli og myndum.





Gjafakort
Þitt er valið! EKKI GLEYMA  

GJAFAKORTI  
EYMUNDSSON!

SMÁ 
BROT -  AF ÞVÍ BESTA

Austurstræti 18

Skólavörðustíg 11

Kringlunni

Álfabakka 14b, Mjódd

Tilboð  kr.  4.299
Verð áður  kr.  4.999     

Tilboð kr.  3.599 
Verð áður  kr.  3.999             

Verð     kr.  2.999              

Verð     kr.  5.999            

Verð     kr.  2.999             

Verð     kr.  2.799       

Verð     kr.  2.999             

Verð 1.899             

Verð 3.999            

Verð 2.139           

1 899             

Verð 2.139      
Verð 1.289

5% aukaafsláttur af tilboðunum!
Skráðu þig í næstu heimsókn.



Vöruúrval mismunandi eftir verslunum. Upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur og myndabrengl. Gildistími tilboða er frá 23. desember til og með 10.janúar eða á meðan birgðir endast. 

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

Ísafirði - Hafnarstræti 2

Akureyri - Hafnarstræti 91-93

Vestmannaeyjum - Faxastíg 36

Penninn - Hallarmúla 4

Smáralind

Strandgötu 31, Hafnarfirði

Keflavík - Sólvallagötu 2

Akranesi - Dalbraut 1

Tilboð  kr. 5.499        
Verð áður   kr.  6.499

Verð     kr.  3.299            

Verð   kr.  4.999            Verð   kr.  4.999                       

Verð  kr.  3.399            

Verð 1.599           Verð 1.599           

Verð 2.999            

Cross kúlupenni, 
skrúfblýantur og Stylus  

fyrir síma og spjaldtölvu.

Verð 10.999        

Verð 2.889            Verð 2.889           

Verð 18.999    

Verð     kr.  3.299            

Cros
skrúfblý

fyrir sím

Ve
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Gleðileg jól
á hreinum bíl
RainX er nú í boði á öllum 

þvottastöðvum Löðurs

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

Mánasteinn – Drengurinn sem 
aldrei var til eftir Sjón heillar 
útgefendur víða um heim. Frá 
því bókin kom út á íslensku fyrir 
réttum mánuði hefur hún selst til 
Frakklands, Svíþjóðar, Danmerk-
ur og Finnlands og á föstudaginn 
var gengið frá samningum við 
útgefendur í Þýskalandi og Banda-
ríkjunum. 

Sigurganga Sjóns um heiminn 
hefur verið stöðug og er skemmst 
að minnast þess að eitt virtasta 
forlag Bandaríkjannna, Farrar, 
Strauss & Giroux gaf fyrr á árinu 
samtímis út þrjár bækur hans, 
sem þykir afar fáheyrt. Þetta voru 
bækurnar Skuggabaldur, Argó-
arflísin og Rökkurbýsnir, í þýð-
ingu Victoriu Cribb, og hafa þær 
vakið mikla athygli og hlotið frá-
bæra dóma. Sean McDonald, útgef-
andi Sjóns hjá Farrar, Strauss & 

Giroux, er feikilega ánægður með 
viðtökurnar sem bækurnar hafa 
hlotið í Bandaríkjunum og segir 
þær þegar orðnar afar mikilvægan 
hluta af lista forlagsins og komi til 
með að verða æ mikilvægari.

Mánasteinn gefi nn út 
í BNA og Þýskalandi
Útgefendur í Bandaríkjunum og Þýskalandi hafa 
tryggt sér útgáfuréttinn á nýrri skáldsögu Sjóns, 
Mánasteini. Áður var hann seldur til fj ögurra landa.

Á SIGURBRAUT  Útgáfurétturinn að 
Mánasteini Sjóns hefur nú verið seldur 
til sex landa.  FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Kvennasönghópurinn Boudoir mun 
í dag standa fyrir tvennum tón-
leikum, annars vegar á Hlemmi og 
hins vegar í versluninni Icewear á 
Laugavegi. 

Stofnandi hópsins er píanist-
inn Julian Hewlett en hann stýrir 
sönghópnum og leikur undir. Juli-
an er Breti sem fluttist til lands-
ins fyrir nokkrum árum, fyrst til 
Skagastrandar, þaðan til Egils-
staða og gerðist svo organisti í 
Kópavogskirkju. Kona Julians, 
Kristín R. Sigurðardóttir, er ein 
söngkvenna hópsins. „Við Julian 
erum bæði kennarar í Söngskóla 
Sigurðar Demetz. Við þekkjum 
konurnar í hópnum vel og þær eiga 
það allar sameiginlegt að þær eru 
mjög sönglærðar og hefur lengi 
langað að syngja í kór.“ Í kórn-
um eru átta konur, en þeim hefur 
fjölgað smátt og smátt síðan hóp-
urinn var stofnaður síðla síðasta 
sumars. „Þegar við fengum þessa 
hugmynd komumst við að því að 
það væri mjög mikill áhugi fyrir 
þessu á meðal sönglærðra kvenna. 
Konurnar í hópnum hafa allar 
mjög sterkar raddir sem blandast 
alveg svakalega vel svo útkoman 
er alveg dýnamísk. Lögin sem við 
syngjum venjulega á tónleikum 
eru mjög fjölbreytt, við syngjum 
bæði dægurlög og klassísk lög. 

Á tónleikunum í dag verður 
áherslan hins vegar á jólalög.“ 
Frá stofnun hefur hópurinn komið 
fram á ýmsum tónleikum og hefur 
fengið gríðarlegt lof. Tónleikarn-
ir hefjast klukkan 17.00 á Hlemmi 
og 20.30 í Icewear, en aðgangur er 
ókeypis og allir velkomnir.  
 - je

Jólatónleikar með 
Boudoir-konum
Boudoir er kvennasönghópur skipaður atvinnusöngkonum sem í dag mun halda 
tvenna tónleika og gera sitt til að koma borgarbúum í jólaskapið.

KRISTÍN R. SIGURÐARDÓTTIR  „Konurnar í hópnum hafa allar mjög sterkar raddir 
sem blandast alveg svakalega vel.“

Harpa stendur fyrir tónleikum með Philip Glass 
þann 28. janúar í Eldborg en þar mun hann frum-
flytja óútgefin píanóverk eftir sjálfan sig ásamt 
Víkingi Heiðari Ólafssyni og japanska píanóleikar-
anum Maki Namekawa. Viðburðurinn er hluti af 
tónleikaröð sem nefnist Heimspíanistar í Hörpu. 
Væntanlegir tónleikar Glass í Hörpu hafa dreg-
ið að sér athygli erlendra miðla en gagnrýnendur 
og blaðamenn frá m.a. The New York Times, The 
Guardian og BBC munu verða viðstaddir.  

Philip Glass, sem nú er orðinn 76 ára gamall, 
telst meðal merkustu tónskálda tónlistarsögunn-
ar og er á meðal áhrifamestu tónlistarmanna 20. 
aldarinnar. Hann fæddist í Baltimore og nam í 
Juilliard-skólanum í  New York. Hann hefur samið 
yfir 20 óperur, þ.á m. Einstein on the Beach og The 
Voyage, sinfóníur og fjölda verka fyrir tónlistar-
hóp sinn; Philip Glass Ensemble. Hann hefur starf-
að með fjölmörgum listamönnum af ýmsum toga, 
s.s. Woody Allen, Allen Ginsberg, David Bowie, 
Martin Scorsese, Paul Simon, Doris Lessing, Yo 
Yo Ma, Ravi Shankar o.fl. Hann hefur starfað náið 
með listamönnum úr öllum listgreinum og öllum 
stílum tónlistar og er fyrsta tónskáldið sem vinnur 
til verðlauna og viðurkenninga jöfnum höndum 
fyrir sígild verk, óperutónlist, kvikmyndatónlist, 
popptónlist og tónlist við dansverk. Philip Glass er 
að mestu hættur að koma sjálfur fram á tónleikum 
svo þetta mun vera einstakt tækifæri til að upplifa 
tónskáldið sjálft á tónleikum í Hörpu.

Philip Glass hugsaði upphaflega Etýðurnar, safn 
tuttugu verka fyrir einleikspíanó, til að styrkja 
leikni sína á hljóðfærið. Sextán þeirra samdi hann 
á tíunda áratugnum og snerist þá hver og ein um 
ákveðið tæknilegt atriði. Síðustu fjórar etýðurnar 
voru loks pantaðar meira en tíu árum síðar, í til-
efni af 75 ára afmæli tónskáldsins og frumfluttar í 
Perth í Ástralíu 16. febrúar sl. Þetta verður frum-
flutningur verkanna í Evrópu, en þau eru óútgefin. 

Tónleikarnir verða mikill viðburður í okkar tón-
listarlífi og einstakt tækifæri til að sjá og heyra 
Philip Glass flytja sínar eigin tónsmíðar ásamt 
píanistunum Maki Namekawa og Víkingi Heiðari 
Ólafssyni, en þau munu flytja allt safn verkanna; 
Píanóetýðurnar, þann 28. janúar klukkan 20 í 
Hörpu.

Philip Glass leikur óútgefi n 
píanóverk eft ir sjálfan sig
Næstu tónleikar í röðinni Heimspíanistar í Hörpu skarta sjálfum Philip Glass 
sem þar mun leika óútgefi n verk eft ir sjálfan sig ásamt Víkingi Heiðari Ólafssyni 
og japanska píanóleikaranum Maki Namekawa.

HEIMSPÍANISTI Í HÖRPU Philip Glass er að mestu hættur að 
koma sjálfur fram á tónleikum svo þetta mun vera einstakt 
tækifæri til að upplifa tónskáldið sjálft á tónleikum.
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Í dag Þorláksmessu
10:00 - 19:00
Aðfangadag

Lokað

OPNUNARTÍMAR

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

JÓLATILBOÐ
SKEMMTILEGUR JÓLAPAKKI;)

Glæsilegt úr
S

NÝTT USB GLINGUR

VERÐ 
FRÁ 
990

SILICON
BUMPER

VARNARHLÍF

ROCK100
HEYRNARTÓL

FYLGJA 9.990

OPIÐ Í DAG
FRÁ 10-19
NÚ FER HVHVEVER AÐAÐ VEVERÐRÐAÐA SÍÐÍÐAÐASASTSTUTUR :):)

MOBII P721
 SPJALDTÖLVA

Öflug Dual Core 7” Mobii spjaldtölva 

með silicon högghlíf og vönduðum 

Rock100 heyrnartólum á jólatilboði

21.900

      ÞRÁÐLAUS:)

12.900
ÚRVAL AFSPJALDTÖLVUM FRÁ 

9999000000000090909090

ÓSKUM VIÐSKIPTAVINUM 

OKKAR GLEÐILEGRA 
JÓLA

GLEÐILEG 

JÓL 

     

14.900
ÞRÁÐLAUST FJÖLNOTATÆKI

Ótrúlegt þráðlaust fjölnotatæki frá Brother sem 
skannar, ljósritar og prentar hágæða ljósmyndir 

MEST 
SELDI
PRENTARINN 

OKKAR

DCP-J132W

Þægileg og létt opin þráðlaus heyrnartól með 
ótrúlegan hljóm í leikjum, tónlist og kvikmyndum

RS120

ÞRÁÐLAUSSENNHEISERHEYRNARTÓL
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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
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Forerunner 620
Hlaupaúr

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

HLAUPAÚR FRÁ

23.900
Monterra
Útivistartæki

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

ÚTIVISTARTÆKI FRÁ

29.900

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

 „Við erum himinlifandi og þykir 
ótrúlega vænt um okkar borg. 
Þær tilfinningar hafa bara magn-
ast,“ segir Halla Steinunn Stefáns-
dóttir, einn fimmmenninganna í 
kammerhópnum Nordic Affect, 
eftir að menningar- og ferðamála-
ráð Reykjavíkurborgar útnefndi 
hann Tónlistarhóp Reykjavíkur 
árið 2014. 

Nordic Affect hlaut líka á dög-
unum tilnefningu til Íslensku tón-
listarverðlaunanna sem flytjandi 
ársins auk þess sem nýjasti disk-
ur hans, Djúpsins ró, er tilnefnd-
ur sem plata ársins og hlaut á 
dögunum fimm stjörnur í Frétta-
blaðinu. „Djúpsins ró er diskur 
með verkum Huga Guðmunds-
sonar. Við höfum átt í mjög góðu 
samstarfi við hann gegnum árin,“ 
segir Halla Steinunn. Hún segir 
líka margt spennandi fram undan 

hjá hópnum og nefnir árlega vetr-
artónleikaröð í Þjóðmenningar-
húsinu sem í þetta sinn er undir 
yfirskriftinni Nordic Affect +1. 
„Við munum eiga í samstarfi við 
utanaðkomandi hljóðfæraleik-
ara og tónskáld og meira að segja 
menningarrisa frá öðrum tíma því 
áformað er að halda tónleika þar 
sem tíma Hallgríms Péturssonar 
verða gerð skil í tali og tónum,“ 
upplýsir hún.

 Nordic Affect mun líka láta í 
sér heyra á Myrkum músíkdögum, 
Halla Steinunn segir hópinn hafa 
pantað fjölda verka eftir íslensk 
tónskáld til flutnings þar. Þá 
mun hann gefa út disk með verk-
um eftir íslensk kventónskáld, sú 
útgáfa er styrkt af Hlaðvarpanum, 
menningarsjóði.  

Hópurinn mun líka fara með 
íslenska tónsköpun út fyrir land-

steinana. „Það er búið að bjóða 
okkur á virtar nútímatónlist-
arhátíðir á næsta ári í Belgíu og 
Hollandi. Þar munum við flytja 
íslenska tónlist en líka erlenda því 
tónleikahaldararnir hafa ákveðið 
að panta sérstaklega fyrir okkur 
verk og biðja okkur að frumflytja 
á hátíðunum þeirra. Eitthvað sem 
alla hópa dreymir um,“ segir Halla 
Steinunn ánægjulega og bætir við 
að einnig stefni þær stöllur á hátíð-
ir í Danmörku og á Álandseyjum.  
„Við erum með mikinn metnað í 
hópnum og erlendir aðilar hafa 
kveikt á því. Hingað komu útsend-
arar frá BBC á Myrka músíkdaga 
fyrr á þessu ári, þeir fóru mjög lof-
samlegum orðum um okkar flutn-
ing og spiluðu hluta af tónleikum 
okkar á BBC, þannig að við höfum 
víða náð að stimpla okkur inn.“ 

gun@frettabladid.is

Þykir ótrúlega vænt 
um borgina okkar
Nordic Aff ect er útnefndur Tónlistarhópur Reykjavíkur fyrir árið 2014. Hann 
er einnig tilnefndur til Íslensku tónlistarverðlaunanna sem fl ytjandi ársins auk 
þess sem diskur hans, Djúpsins ró, er tilnefndur sem plata ársins.

NORDIC AFFECT  Georgia Browne barokkþverflautuleikari, Guðrún Óskarsdóttir semballeikari, Hanna Loftsdóttir barokk-selló-
leikari, Guðrún Hrund Harðardóttir barokk-víóluleikari og Halla Steinunn Stefánsdóttir barokk-fiðluleikari. 

BÆKUR  ★★★★★

Rangstæður í Reykjavík
Gunnar Helgason
MÁL OG MENNING

Rangstæður í Reykjavík, 
eftir Gunnar Helgason, er 
þriðja bókin í bókaflokkn-
um um hinn knáa Þrótt-
ara Jón Jónsson. Áður 
hafa komið úr Víti í Vest-
mannaeyjum og Auka-
spyrna á Akureyri, sem 
báðar slógu rækilega í 
gegn. Sögusvið þessar-
ar bókar er fótboltamótið 
ReyCup sem haldið er í Reykja-
vík, í hverfi Þróttaranna. Sagan er 
margslungin unglingasaga; þroska-
saga, fótboltasaga og ástarsaga – 
bráðfyndin og dramatísk í senn. 

Bókin er augljóslega skrif-
uð með fótboltaáhugafólk í huga 
og leiklýsingar eru gríðarlega 
nákvæmar. Ég verð að viðurkenna 
að þar sem ég hef aldrei æft fót-
bolta, né haft sérstaklega mikinn 
áhuga á honum, renndi ég í fyrstu 
hratt yfir þá kafla bókarinnar. Ég 
hugsaði með sjálfri mér að þetta 
hlyti að verða leiðinlegt til lengdar 
– en sú varð ekki raunin. Höfundi 
tekst nefnilega feiknarvel að halda 
lýsingunum svo lifandi að áhugi 
hlýtur að kvikna jafnvel hjá þeim 
sem aldrei hafa snert fótbolta á 
ævinni. Hins vegar skemmir ekk-
ert fyrir þó lesandi skauti aðeins 
yfir fótboltakaflana, restin af bók-
inni er vel fléttuð heild. 

Jón Jónsson, eða Nonni, aðal-
persóna bókarinnar er afar geð-
ugur piltur. Frásögnin er í fyrstu 
persónu og rödd sögumannsins er 
bæði skýr og skemmtileg. Honum 
finnst hann sjálfur oft vera algjör-
lega misheppnaður en stundum 
þykir honum fólkið í kringum sig 
vera „algjörir fávitar“. Þó les-
andinn sé ekki endilega sammála 

skoðunum hans er Nonni hrein-
skilinn og sannfærandi persóna. 
Hann notar auk þess mikið af 
fyndnum frösum og endurtekn-

ingum svo lesandinn lifir sig 
algjörlega inn í heim 

þessara þrettán ára 
fótboltastráka og 

-stelpna. Persónu-
sköpun bókarinnar er 

í heild sinni sannfær-
andi og brosleg, hæfi-

leg blanda af erkitýp-
um og margslungnum 

persónum. 
Með söguþræðinum 

sannar höfundur að góðar 
bækur snúast ekki um að 

finna upp á frumlegustu 
flækjunni heldur eru sann-

færandi og skemmtilegar per sónur 
það sem máli skiptir. Höfundi tekst 
vel að taka á alvörumálefnum, svo 
sem erfiðum fjölskyldu aðstæðum 
og flóknum tilfinningum kyn-
þroskaskeiðsins. Hann gerir það 
út frá sjónarhorni Nonna og stund-
um tekst lesandanum að átta sig á 
gangi mála á undan honum. Það er 
vel gert. 

Bókin minnir að mörgu leyti 
á bíómynd eða sjónvarpsþátt, 
greinilegt er að höfundur sér sög-
una ljóslifandi fyrir sér, til dæmis 
eru umhverfislýsingar oft æði 
nákvæmar. Rödd sögumannsins 
er beint ávarp til lesandans og 
hann gleymir sér oft í atvikslýs-
ingum, eins og hann óttist að eitt-
hvað fari úrskeiðis. Það hefði getað 
orðið pirrandi en einhvern veginn 
varð það bara fyndið og í takt við 
söguna. Sagan er einmitt í hröðum 
takti og æsingurinn kallast hressi-
lega á við hormónaflæði aldur s-
skeiðsins sem um er rætt.  

Halla Þórlaug Óskarsdóttir

NIÐURSTAÐA: Hress, einlæg 
og bráðfyndin unglingabók. Fær 
lesendur til að hlæja en einnig til að 
velta fyrir sér alvörumálefnum. 

Ljóslifandi leiklýsingar

Tilkynnt var á föstudaginn að 
Sænska akademían hefði ákveðið að 
heiðra rithöfundinn Þórarin Eldjárn 
fyrir kynningu á sænskri menningu 
erlendis. Elena Balzamo, rússneski 
þýðandinn og bókmenntagagnrýn-
andinn, verður einnig heiðruð fyrir 
sína kynningu á sænskri menningu.

Þórarinn Eldjárn er mikilvirkur 
rithöfundur sem skrifað hefur ljóð, 
smásögur, skáldsögur og barnabæk-
ur, auk þess að starfa sem þýðandi. 
Meðal sænskra höfunda sem hann 
hefur þýtt er Ulf Nilsson, Agúst 
Strindberg, Göran Tunström, Sven 
Wernström og Jujja Wieslander.

Þórarinn heiðraður
Sænska akademían hefur ákveðið að heiðra Þórarin Eldjárn fyrir kynningu 
á sænskri menningu erlendis.

HEIÐRAÐUR 
 Þórarinn Eldjárn 
verður heiðraður 
fyrir kynningu á 
sænskri menn-
ingu erlendis.  
 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

GUNNAR 
HELGASON 
„Höfundi tekst 
nefnilega feikn-
arvel að halda 
lýsingunum svo 
lifandi að áhugi 
hlýtur að kvikna 
jafnvel hjá þeim 
sem aldrei hafa 
snert fótbolta á 
ævinni.“  
 
 FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
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➜ Við upphaf framleiðsl-
unnar er skinkan um þrett-
án kíló en eftir þriggja ára 

þurrkun og verkun er skink-
an orðin sjö kíló.

„Ég held við séum fyrstir, og þeir 
einu, á Íslandi til þess að bjóða upp 
á svona hráskinku, sem tekur um 
þrjú ár í framleiðslu,“ segir Rúnar 
Gunnarsson, eigandi Kokkanna 
veisluþjónustu. 

Við upphaf framleiðslunnar er 
skinkan um þrettán kíló en eftir 
þriggja ára þurrkun og verkun er 
skinkan orðin sjö kíló.

„Fólk trúir því varla að þetta 
sé íslenskt vegna þess að þær 
íslensku skinkur sem í boði eru, 
hafa eingöngu verið í vinnslu í tvo 

til þrjá mánuði,“ útskýrir Rúnar. 
Hann byrjaði á að bjóða upp á 
skinkuna hjá veisluþjónustu sinni 
fyrir um tveimur árum.

Hann stefnir þó ekki á að setja 
skinkuna í almenna sölu. „Þetta 
er svo dýrt í framleiðslu að það 
borgar sig ekki að fara með þetta í 
almenna sölu. Þetta er í raun bara 
áhugamál, dýrt áhugamál,“ bætir 
Rúnar við og segir jafnframt að 
honum þyki skinkan svo góð að 
hann fari líklega að breytast í 
svín.   - glp

Þriggja ára gömul íslensk hráskinka
Kokkarnir veisluþjónusta eiga sér það áhugamál að framleiða íslenska hráskinku.

KOKKARNIR VEISLUÞJÓNUSTA 
 Bjóða upp á þriggja ára hráskinku.

PRESSAN EYKST 
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Fáðu þér áskrift 

F
ÍT

O
N

 /
 S

ÍA

HASAR UM HÁTÍÐARNAR!
Í kvöld, 23. des.

Annar í jólum, 26. des.

Sunnudagur, 29. des.

Nýársdagur, 1. jan.
Aðeins

153
krónur fyrir
hvern leik í
desember.

Út er kominn hljómdiskur sem 
ber titilinn Alltaf eitthvað að 
gerast. Á honum eru fimmtán 
lög eftir tónlistarmanninn Inga 
Gunnar Jóhannsson. Öll lögin 
eru samin við jafn mörg ljóð 
Þórarins Eldjárns úr vinsælu 
ljóðabók hans Grannmeti og 
átvextir.

Katla Margrét Þorgeirsdóttir, 
Ingi Gunnar Jóhannsson, Hilm-
ar Sverrisson, Ómar Ragnars-
son og Örn Árnason syngja lögin 
á plötunni.

Um er að ræða bráðskemmti-
legt efni sem höfðað getur til 
barna á öllum aldri. Lögin eru 
bæði einföld og grípandi, og 
þannig ættu flestir að geta lært 
þau fljótt og sungið svo með. 

Í lögunum á þessum diski 
kynnumst við mörgum af þeim 
skondnu karakterum sem Þór-
arinn Eldjárn hefur gert skil í 
kveðskap sínum, en þar á meðal 
eru til dæmis Rugludallur, Lat-
asti hundur í heimi, Eldgamla 
Ísafold, Veran Vera, Hamlet, 
Kjarval og Kiljan.  - glp

Barnaplata við 
ljóð Þórarins 

GRÍPANDI LÖG  Ingi Gunnar Jóhanns-
son samdi fimmtán lög við ljóð Þórarins 
Eldjárn, Grannmeti og átvextir. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Sena afhenti í vikunni Fjöl-
skylduhjálp Íslands jólapakka 
að andvirði 2,5 milljóna króna. 
Í pakkanum eru 130 DVD-
barnamyndir, 150 hljómplötur, 
100 tölvuleikir, 250 bíómiðar í 
Háskólabíó og Smárabíó og 250 
leikföng.

Síðastliðin þrjú ár hefur Sena 
ákveðið að gefa ekki jólagjaf-
ir til viðskiptavina sinna og 
styrkja frekar gott málefni. 
Sena stendur fyrir atburðum 
og dreifir kvikmyndum, tónlist, 
leikföngum og bókum og því 
má segja að það hafi verið hæg 
heimatökin þegar kom að því að 
setja saman flottan jólapakka. 
Fjölmörgum foreldrum sem leita 
til Fjölskylduhjálpar Íslands er 
þar með gert kleift að gefa börn-
unum sínar skemmtilegar jóla-
gjafir.  - glp

Sena gerir 
góðverk um jól

Listakonan og útvarpsmaðurinn 
Sunna Ben heldur kvöldið Jóla-
sleikur á skemmtistaðnum Dolly 
í Hafnarstræti 
í kvöld, þar 
sem hún kemur 
til með að  
spila rómantísk 
jólalög. 

„Ég ætla 
að spila undir 
jólavangi, jóla-
grændi og jóla-
sleik sem allir 
hafa gott af 
svona áður en jólahaldið brestur 
endanlega á,“ segir Sunna, sem 
byrjar að spila klukkan tíu.

„Þetta er tilvalið tækifæri til 
þess að ná einum seinasta sleik 
við jólasveininn áður en hann 
heldur aftur til fjalla og fyrir 
jólalagaáhugafólk til að umvefja 
sig ljúfum jólatónum í síðasta 
sinn áður en jólalög detta aftur 
úr tísku 26. desember,“ segir 
Sunna, létt í bragði.  - ósk

Jólasleikur á 
Þorláksmessu

SUNNA BEN
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Fundarstjóri í Friðargöngunni á Þorláks-
messu þetta árið verður Páll Óskar Hjálm-
týsson tónlistarmaður. „Hamrahlíðarkórinn 
er búinn að syngja í göngunni í árafjöld. Það 
vill svo til að ég söng bassa í Kór Mennta-
skólans við Hamrahlíð þegar ég var í 
Menntaskólanum við Hamrahlíð í „den tid“, 
þannig að ég ætla að labba með kórnum líka,“ 
segir Páll Óskar. „Ég hlýt að kunna þessi lög 
ennþá. Svo endar gangan á Austurvelli og 
þar flytur Guðrún Margrét Guðmundsdóttir 
mannfræðingur hugvekju. Ég var fenginn 
til að ramma þetta inn. Svo verður kertum 
fleytt í kjölfarið.“

Páll Óskar á margar minningar úr Frið-
argöngunni frá veru sinni í Menntaskólan-

um í Hamrahlíð. „Ég hélt áfram að taka þátt 
í henni í nokkur ár eftir að ég útskrifaðist 
úr skólanum, en undanfarin ár hef ég alltaf 
verið að árita plötur í verslunarmiðstöðvum 
á Þorláksmessu. Þetta árið er ég búinn að 
öllu og hef tíma til að mæta. Það er mögnuð 
orka sem myndast í Friðargöngunni. Í hvert 
sinn sem maður gekk niður Laugaveginn 
með kerti þá var eins og hljóðnaði yfir ann-
ars annasamri götunni. Fólk tekur sér tíma 
til að ýta á pásutakkann í miðju jólastress-
inu.“

Páll Óskar segir að það hafi verið skóli 
meðfram skólanum að vera í Kór Mennta-
skólans við Hamrahlíð. „Þorgerður lét lögin 
alveg smjúga inn í miðtaugakerfið. Hún var 

óhrædd við að láta okkur gera mjög krefjandi 
hluti. Til dæmis lærðum við tónverk sem Atli 
Heimir samdi við Tímann og vatnið hans 
Steins Steinars. Þetta var fyrsta nútímatón-
verkið sem ég tók þátt í, og það var erfitt að 
læra það. Kikkið við að flytja þetta á tónleik-
unum varð þeim mun meira fyrir vikið.“

Jólin klárast ekki hjá Páli Óskari á Þor-
láksmessu. „Ég og Monica Abendroth sjáum 
um tónlistarflutninginn í miðnæturmessunni 
á aðfangadagskvöld í Fríkirkjunni, eins og 
við höfum gert á hverju ári síðan 2002. Við 
endum alltaf á því að taka lagið A Spaceman 
Came Travelling. Það er eins konar endur-
sögn á jólaguðspjallinu þar sem búið er að 
skipta út orðinu engli fyrir geimveru, og 

pælingin gengur algjörlega upp. Þarna koma 
jólin fyrir mér.“ Aðgangur að messunni er 
ókeypis og allir eru velkomnir á meðan hús-
rúm leyfir. Kirkjan er opnuð klukkan 22.45 
og messan hefst klukkan 23.30.  - ue

Páll Óskar fundarstjóri í Friðargöngunni
Páll Óskar á góðar minningar úr göngunni og segir hljóðna yfi r annasömum Laugavegi á þessu kvöldi.

BÚINN AÐ ÖLLU  Jólin mega koma fyrir Páli 
Óskari. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
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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

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  

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

Monica Gram, hinn danski 
umboðsmaður Jóns Kalmans, til-
kynnti í gær að hún hefði náð 
samkomulagi við útgefandann 
Companhia das Letras í Sao Paulo 
í Brasilíu, um að gefa út þríleik 
Jóns sem hefst á Himnaríki og 
helvíti. 

„Þetta er náttúrlega dásam-
leg jólagjöf til Jóns, sem hefði þó 
örugglega heldur kosið að vera að 
feta í fótspor landsliðsins, þegar 
hann hefur sigurgöngu í Brasi-
líu,“ segir Guðrún Vilmundardótt-
ir, útgáfustjóri Bjarts, sem gefur 
Jón Kalman út hér á landi.  - ósk

Jón til Brasilíu
JÓN KALMAN STEFÁNSSON  
 FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA

Vigdís Hallgrímsdóttir, fyrr-
verandi formaður Trimmklúbbs 
Seltjarnarness, ætlar að hlaupa 
í Kirkjuhlaupi hlaupahópsins á 
jóladag. 

„Trimmklúbbur Seltjarnar-
ness var stofnaður fyrir 28 árum 
eða svo, og hefur alltaf hlaupið 
svokallað Kirkjuhlaup á jóladag. 
Undanfarin þrjú ár höfum við 
boðið öðrum hlaupahópum með 
okkur. Þetta er tæplega fimmtán 
kílómetra leið, og við hlaupum 
framhjá fjórtán kirkjum. Það 
sem hefur styrkt þetta í sessi 
er að Seltjarnarneskirkja hefur 
verið góðviljuð í okkar garð. Séra 
Bjarni Þór Bjarnason, sóknar-
prestur á Seltjarnarnesi, flyt-
ur hugvekju í byrjun. Svo tekur 
kirkjan á móti okkur að loknu 
hlaupi með heitu kakói og smá-
kökum. Við stoppum hjá hverri 
kirkju, þeir sem eru fyrstir 
bíða eftir þeim sem eru síðastir 
þannig að hópurinn þéttist alltaf. 
Sumir kannski vilja ekki fara alla 
leiðina. Þeir geta stytt sér leið, 
þannig að allir geta tekið þátt.“

 ue

Fimmtán 
kílómetrar og 
fj órtán kirkjur

STUÐ  Hlauparar geta gætt sér á kakói 
og smákökum eftir hlaup.
 MYND/KATRÍN LILJA SIGURÐARDÓTTIR
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Jólin ganga í garð á morgun, flestum til mikillar gleði og ánægju. Fylgi-
fiskur jólanna er hins vegar dýrindismatur, smákökur, konfekt og annað 
góðgæti. Margir lenda í því óláni að bæta jafnvel örfáum kílóum á sig, 
enda mikið af freistingum sem fylgir jólunum. Víðs vegar í samfélaginu 
ber fyrir augu smákökur, konfekt og annað slíkt sem gæti freistað. 

Íþróttafólk sem þarf að halda sér í formi yfir hátíðarnar þarf að vera 
sterkt til að standast freistingarnar sem fylgja góðgætinu. Fréttablaðið 
kannaði hvernig jólatíðin fer í nokkra fitnesskeppendur, hversu erfitt 
það er að halda sig frá öllu góðgætinu og hvort þeir sæki líkamsræktar-
stöðvarnar af kappi yfir hátíðarnar.

Jól eru erfi ður tími fyrir íþróttafólk

➜ Aðalheiður Ýr 
Ólafsdóttir, einka-
þjálfari og kepp-
andi í bikinífitness 

➜ Ásgeir Kristjánsson, 
starfsmaður hjá 
Eimskip og fitness- 
keppandi

Hvað ætlar þú að borða á aðfanga-
dag og gamlársdag? Ég borða eins 
mikið og ég get og það er allt leyfilegt 
um jólin. Ég borða hamborgarhrygg 
á aðfangadag með fullt af sósu og 
meðlæti, alveg þangað til ég spring. Ég 
borða kalkún á gamlárskvöld. 

Æfir þú mikið yfir hátíðarnar? Já, 
eins og ég get, fer eftir því hvort ég 
komist, ég er með fjölskyldu þannig 
að það er takmarkaður tími. Ég er að 
fara að keppa í apríl og fer að mæta 
tvisvar á dag um miðjan janúar.

Ertu meðvitaður um það sem 
þú setur upp í þig? Já, ég tek alveg 
nammidaga en yfirleitt borða ég 
heilsusamlegan mat á daginn en 
sleppi mér svo frekar um kvöldið. 
Ég passa mig enda hef ég verið í 
nammibindindi í þrjú ár. 

Eru jólin ekki erfiður tími fyrir 
íþróttafólk? Ekkert þannig, ég leyfi 
mér alveg smá því það eru jól. Það 
getur samt alveg verið erfitt inni á 
milli, andlega, og farið í taugarnar á 
manni þegar það er góðgæti úti um 
allt.

Máttu eitthvað djamma, eins og 
til dæmis um áramótin? Ég má það 
alveg en geri það ekki. Maður á alveg 
að leyfa sér stundum og maður verður 
að skemmta sér stundum en ég geri 
það ekki núna.

➜ Kristján Geir 
Jóhannesson, 
skoðunarmaður 
hjá Aðalskoðun og 
fitnesskeppandi

Hvað ætlar þú að borða á að-
fangadag og gamlársdag? ég borða 
hamborgarhrygg og þetta hefðbundna 
með. Ég borða kalkún með öllu með-
lætinu um áramótin.

Æfir þú mikið yfir hátíðarnar? Ég 
æfi lítið um jólin, ætla að hvíla um 
jólin. Það er gott að taka þrjá til fjóra 
daga í hvíld. Er að stefna á Íslands-
mótið sem er í apríl um páskana 
þannig að 2. janúar byrja ég að æfa 
tvisvar á dag. Ég tek þó einn hvíldar-
dag í viku.

Ertu meðvitaður um það sem þú 
setur upp í þig? Já, maður er alveg 
meðvitaður um það. Þetta er hins 
vegar orðinn lífsstíll hjá mér því ég er 
búinn að vera í þessu frá 2006. Ég fæ 
mér samt alveg köku og nammi en set 
samt ekki hausinn ofan kökuboxið.

Eru jólin ekki erfiður tími fyrir 
íþróttafólk? Nei, það held ég ekki, 
það er bara gott fyrir líkamann að fá 
meiri næringu og hvíld, sérstaklega ef 
þú hefur æft vel í desember.

Máttu eitthvað djamma, eins og til 
dæmis um áramótin? Það er svo sem 
ekkert bannað, ég hef þó ekki áhuga 
á því. Ég fer í sjósund á nýársmorgun, 
það er hægt að gera margt skemmti-
legra en að fá sér í glas.

Hvað ætlar þú að borða á aðfanga-
dag og gamlársdag? Á aðfangadag 
borða ég hreindýr með öllu gómsæta 
meðlætinu og á gamlársdag borða 
ég nautasteik, ég er lítið fyrir reyktan 
mat. Ég ætla nú að leyfa mér allt um 
jólin, eða allavega þessa hátíðisdaga.

Æfir þú mikið yfir hátíðarnar? Ég 
verð mikið í ræktinni yfir jólin enda 
er opið í World Class Kringlunni allan 
sólarhringinn öll jólin. Ég er að fara 
að keppa á Arnold Classic 27. febrúar 
og hef því verið að æfa tvisvar á dag 
síðan 2. desember. Ég tek að jafnaði 
einn hvíldardag í viku þannig að ég 
æfi einu sinni yfir helgina. Ég var 
í öðru sæti síðast á Arnold Classic 
og stefni á sigur núna þannig að ég 
passa mig.

Ertu meðvituð um það sem þú 
setur upp í þig? Já, ég leyfi mér 
ekki smákökurnar sem eru til dæmis 
í vinnunni og úti um allt. Það er 
konfekt og kökur alls staðar þannig 
að það er mikið um freistingar. Ég 
Bakaði þó sykurlausar sörur um 
síðustu helgi og það var enginn 
munur, þær voru frábærar.

Eru jólin ekki erfiður tími fyrir 
íþróttafólk? Jú, þetta er pínu erfitt, 
enda mikið af freistingum úti um 
allt.

Máttu eitthvað djamma, eins og 
til dæmis um áramótin? Nei, ég má 
ekki drekka en ég fór nú samt út 
um síðustu helgi og það var frábært, 
maður þarf ekkert að fá sér áfengi til 
að hafa gaman.

➜ Olga Helena Ólafs-
dóttir, lögfræðinemi 
og keppandi í 
 bikinífitness

Hvað ætlar þú að borða á að-
fangadag og gamlársdag? Ég borða 
hreindýrakjöt á aðfangadag með 
sósu og miklu gúmmulaðismeðlæti, 
einnig ætla ég að fá mér lakkrístoppa. 
Á gamlársdag er kalkúnn í matinn. 
Ég tek bara þessa tvo daga sem 
nammidaga, annars borða ég hollt alla 
aðra daga.

Æfir þú mikið yfir hátíðarnar? 
World Class er opið alla dagana þann-
ig að ég fer tvisvar á dag yfir jólin. Það 
er bingóspinning á aðfangadag sem 

verður mjög skemmtilegt. Yfirleitt tek 
ég einn frídag í viku og um jólin verða 
það líklega jóladagur og nýársdagur. 

Ertu meðvituð um það sem þú 
setur upp í þig? Já, ég er það. Ég 
stelst ekki í kökur og nammi nema á 
nammidögum. Ég vil frekar vera alveg 
„clean“ aðra daga og taka frekar einn 
alvörunammidag.

Eru jólin ekki erfiður tími fyrir 
íþróttafólk? Jú, þetta getur alveg 
verið pínu erfitt því ég er alveg 
kökumanneskja og það er mikið af 
freistingum.

Máttu eitthvað djamma, eins og til 
dæmis um áramótin? Nei, ég drekk 
ekki þrjá mánuði fyrir mót. Ég hef 
keppt á mörgum mótum allt árið og 
hef því lítið getað djammað. 
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BAKÞANKAR 
Fanneyjar Birnu 
Jónsdóttur

Glöggir Reykvíkingar hafa ef til 
vill tekið eftir dularfullum límmið-
um sem birst hafa á speglum bara 
og kaffihúsa miðbæjarins undan-
farna daga. Límmiðarnir bera 
skilaboðin „ATH. – Spegillinn er 
bilaður.“ Þeir eru verk sviðslista-
hópsins Spegilbrots, sem vill vekja 
fólk til umhugsunar í aðdraganda 
fyrstu leiksýningar hópsins í mars 
á næsta ári. 

„Kannski fer einhver að pæla: 
Bíddu, af hverju er spegillinn 
bilaður?“ segir Hallfríður Þóra 
Tryggvadóttir, einn meðlima 
Spegilbrots. Hún segir að í vænt-
anlegri sýningu hópsins, sem hún 
kallar „mega-nútímaleikhús“, 
verði fjallað um spegla frá alls 
konar sjónarhornum.

„Það sem við viljum gera er að 
fá fólk til að hugsa: Hvernig væri 
heimurinn án spegla?“ segir Hall-
fríður. Hún segir það hafa vakið 

áhuga hópsins hversu oft á dag 
við notumst við spegla, jafnvel 
ómeðvitað. „Líka bara hvernig 
við speglum okkur í öðru fólki og 
hvernig við sjáum okkur sjálf.“ 

Þetta verður allt gert að umfjöll-
unarefni samnefndrar sýning-
ar Spegilbrots, sem hlaut frum-
kvöðlastyrk Evrópu unga fólksins. 
Frumsýningardagur og sýningar-
staður ráðast á næstu dögum, en 
Hallfríður bendir áhugasömum á 
að fylgjast með vinnuferli hópsins 
á facebook.com/spegilbrot. Hún 
lofar leikriti með óhefðbundnu 
sniði. 

Ásamt Hallfríði er hópurinn 
Spegilbrot skipaður þeim Sigur-
laugu Söru Gunnarsdóttur, Guð-
mundi Felixsyni, Auði Friðriks-
dóttur og Þorvaldi Sigurbirni 
Helgasyni. Hallveig Kristín 
Eiríksdóttir gerir leikmyndina, 
sem er útskriftarverkefni hennar 

frá TAI-skólanum í Madrid.
Áður en að sýningu kemur 

stendur þó til að dreifa límmið-
unum áfram, til að vekja athygli 
mannskarans í miðbænum. „Ég 
hlakka mjög til að heyra viðbrögð 
eftir helgina,“ segir Hallfríður um 
skilaboðin. „Þetta er ábyggilega 
frekar fyndið, þegar fólk er komið 
í glas.“  - bjarkia@frettabladid.is

Speglarnir eru bilaðir
Nýr sviðslistahópur vekur athygli með nafnlausum skilaboðum í miðbænum.

SPEGILBROT  Frá vinstri; Hallfríður, Sigurlaug, Guðmundur, Þorvaldur og Auður.  MYND/GUÐMUNDUR EINAR

BILAÐUR  Eitt hinna óvenjulegu 
skilaboða.

Marvel hefur tilkynnt að leikar-
inn Paul Rudd muni leika aðal-
hlutverkið í kvikmyndinni Ant-
man, Mauramanninum, sem 
sýnd verður sumarið 2015. Edgar 
Wright skrifaði handritið með Joe 
Cornish.

„Þegar Edgar Wright stakk 
upp á Paul Rudd var okkur létt 
því fyrsta skrefið í að búa til 
Marvel Studios-kvikmynd er að 
finna réttu stjörnuna. Við vissum 
snemma að við höfðum fundið 
réttu manneskjuna í Paul. Hann 
ekki bara samþykkti að taka þátt 
heldur var hann áhugasamari en 
flestir leikarar sem við höfðum 
hitt. Við gætum ekki verið spennt-
ari fyrir því að sýna áhorfendum 
hvernig hann blæs lífi í Ant-man,“ 
segir Kevin Feige hjá Marvel. lkg

Leikur maura-
manninn

SUMARSPRENGJA  Ant-man verður 
frumsýnd þarnæsta sumar.
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Óklippt útgáfa af kvikmyndinni 
Nymphomaniac Volume I verður 
heimsfrumsýnd á kvikmyndahátíð-
inni í Berlín í febrúar en hún kemur 
úr smiðju leikstjórans Lars Von 
Trier. Styttri útgáfa af myndinni 
verður sýnd í kvikmyndahúsum 
víðs vegar um heim á jóladag.

Verður þetta eina sýningin á 
óklipptu útgáfunni en meðal leikara 
eru Charlotte Gainsbourg, Stellan 
Skarsgård, Shia LaBeouf, Christian 
Slater, Jamie Bell, Uma Thurman, 
Willem Dafoe og Udo Kier.

Vettvangur frumsýningar-
innar er fyrrverandi höfuðborg 
þriðja ríkis nasista og stutt frá 
minnisvarða um Helförina. Það 
gæti valdið usla ef Lars mætir því 
honum var bannað að mæta á kvik-
myndahátíðina í Cannes árið 2011 
eftir að hann grínaðist með að hann 
væri nasisti og að hann skildi Adolf 
Hitler.  lkg

Óklippt útgáfa 
sýnd í Berlín

UMDEILDUR  Lars kann að vekja umtal.

 Þetta er ábyggilega 
frekar fyndið, þegar fólk 

er komið í glas.
Hallfríður Þóra Tryggvadóttir

Save the Children á Íslandi

Gleðileg jól, Afríka
Það er gott að búa á Íslandi. Þrátt fyrir 

efnahagslegt hrun árið 2008 vermum 
við 13. sæti á lífskjaralista Sameinuðu 
þjóðanna. Umræddur listi mælir lífskjör í 
landi út frá lífslíkum, menntun, tekjum og 
ójöfnuði. Með öðrum orðum þá búum við 
í forréttindalandi og þurfum ekki að hafa 
áhyggjur af raunverulegum vandamálum 
eins og t.d. menguðu vatni, barnadauða eða 
banvænum farsóttum. Það gerist annars 
staðar í heiminum.

 TIL dæmis í Malaví sem vermir 170. sætið 
á lífskjaralistanum. Þar er 3. algengasta 
dánarorsökin kólera og tengdir sjúk-
dómar sökum mikillar vatnsmengunar. 
Talið er að á bilinu 15 til 17 þúsund ein-
staklingar látist af þeim sökum árlega, 
aðallega ung börn.

 ÞRÓUNARSAMVINNU-
STOFNUN Íslands hefur gert 
gangskör að því á ákveðnum 
svæðum í Malaví að tryggja 
íbúum landsins hreint vatn. Eftir 
að verkefnið hófst hefur ekki 
eitt einasta tilvik af kóleru fund-
ist þar. Nú er unnið að því að 
stækka svæðin til að koma þús-
undum í viðbót úr hættu.

MALAVÍ nýtur einnig þess 

vafasama heiðurs að vera í 10. sæti í heim-
inum yfir barnadauða, þar deyja um 46 
þúsund börn árlega. Að sama skapi deyja 
um 3.000 mæður árlega við að fæða.

Á síðasta ári afhenti Þróunarsamvinnu-
stofnunin malavískum stjórnvöldum 
fullbúið sjúkrahús sem hafði í för með 
sér byltingu fyrir heilbrigðisþjónustu á 
stóru svæði og þjónar 125 þúsund manns. 
Á sjúkrahúsinu er göngudeild, skurðdeild 
og fæðingardeild og tilkoma þess hefur 
minnkað bæði fæðingar- og mæðradauða 
verulega á svæðinu.

ÞRÓUNARAÐSTOÐ okkar hefur bjargað 
þúsundum mannslífa í gegnum tíðina. Engu 
að síður hafa margir efast um að hún skili 
tilhlýðilegum árangri. Gott og vel. Svarið 
við slíkri gagnrýni hlýtur alltaf að vera 
að reyna að gera betur – ekki að draga úr 
stuðningnum. Ekki að leyfa fólki að deyja. 
Sem er einmitt það sem þingið var að enda 
við að gera.

AUÐVITAÐ þurfti að draga saman segl-
in. En í stað þess að takmarka örlítið þau 
ótrúlegu lífsgæði og öryggi sem Íslend-
ingar búa við á nánast öllum sviðum þessa 
ríka velmektarþjóðfélags ákvað þingið að 
skrúfa niður þróunaraðstoðina. Það er jóla-
gjöfin okkar til Afríku.





23. desember 2013  MÁNUDAGUR| SPORT | 46

Brasilía heimsmeistari í handbolta

EINLÆG GLEÐI  Brasilísku stelpurnar lögðu Serbíu, 22-20, í úrslitum HM í handbolta. 
Leikurinn var frábær skemmtun. Danir fengu bronsverðlaun. NORDICPHOTOS/AFP

ENSKI BOLTINN
SOUTHAMPTON - TOTTENHAM 2-3
1-0 Adam Lallana (13.), 1-1 Emmanuel Adebayor 
(25.), 1-2 Jos Hooiveld, sjm (53.), 2-2 Rickie 
Lambert (59.), 2-3 Emmanuel Adebayor (64.).

SWANSEA - EVERTON 1-2
0-1 Seamus Coleman (66.), 1-1 Bryan Oviedo, sjm 
(69.), 1-2 Ross Barkley (84.).

LIVERPOOL - CARDIFF CITY 3-1
1-0 Luis Suarez (25.), 2-0 Raheem Sterling (42.), 
3-0 Luis Suarez (45.), 3-1 Jordon Mutch (58.).

CRYSTAL PALACE - NEWCASTLE 0-3
0-1 Yohan Cabaye (25.), 0-2 Daniel Gabbidon, sjm 
(39.), 0-3 Hatem Ben Arfa, víti (86.).

FULHAM - MAN. CITY 2-4
0-1 Yaya Toure (23.), 0-2 Vincent Kompany (43.), 
1-2 Kieran Richardson (50.), 2-2 Vincent Kompany, 
sjm (69.), 2-3 Jesus Navas (78.), 2-4 James Milner 
(83.).

MAN. UTD - WEST HAM 3-1
1-0 Danny Welbeck (26.), 2-0 Adnan Januzaj (36.), 
3-0 Ashley Young (72.), 3-1 Carlton Cole (81.).

STOKE CITY - ASTON VILLA 2-1
1-0 Charlie Adam (50.), 1-1 Libor Kozak (66.), 2-1 
Peter Crouch (70.).

WBA - HULL CITY 1-1
0-1 Jake Livermore (28.), 1-1 Matej Vydra (86.).

SUNDERLAND - NORWICH 0-0
Rautt spjald: Wes Brown, Sunderland (90.+3).

STAÐAN
Liverpool  17  11  3  3  42-19  36
Man. City  17  11  2  4  51-20  35 
Arsenal  16  11  2  3  33-17  35
Everton  17  9  7  1  29-16  34
Chelsea  16  10  3  3  32-18  33
Newcastle  17  9  3  5  24-22  30
Tottenham  17  9  3  5  18-23  30
Man. Utd 17  8  4  5  28-20  28
Southampton  17  6  6  5  22-18  24
Stoke City 17  5  6  6  17-21  21
Swansea  17  5  5  7  23-23  20
Hull City 17  5  5  7  14-21  20
Aston Villa  17  5  4  8  17-23  19
Norwich City  17  5  4  8  15-29  19
Cardiff City 17  4  5  8  13-25  17
WBA  17  3  7  7  18-23  16
West Ham  17  3  5  9  14-22  14
Crystal Palace  17  4  1  12  11-27  13
Fulham  17  4  1  12  17-34  13
Sunderland  17  2  4  11  12-30  10

HANDBOLTI „Þetta verður mjög 
tæpt en ég er samt bjartsýnn á að 
þetta hafist,“ sagði landsliðsmað-
urinn Arnór Atlason aðspurður um 
hvort hann kæmist með landslið-
inu á EM í janúar.

Arnór meiddist á æfingu með 
félagsliði sínu, St. Raphael, á dög-
unum. Óttast var að hann hefði 
rifið vöðva aftan í kálfanum. Svo 
reyndist ekki vera en hann er togn-
aður.

Félag hans vill eðlilega að hann 
hvíli yfir EM en mótið hefur verið 
gulrótin hans Arnórs lengi og hann 
mun því gefa þessu séns allt til 
enda. Arnór segist ekki vera einn 
um að vera bjartsýnn, sjúkraþjálf-
arar landsliðsins séu það einnig.

„Það var mikill léttir að komast 
að því að ekkert væri rifið. Engu 
að síður mun ég ekki geta æft með 
liðinu strax og klárlega ekki fara 
með liðinu í æfingaleikina í Þýska-
landi. Ég mun koma inn síðustu 
vikuna fyrir EM og þá sjáum við 
hversu góður ég verð.“

Arnór verður í stífri sjúkra-
þjálfun hjá sjúkraþjálfurum lands-
liðsins og góðvinur hans sem er 
sjúkraþjálfari mun sinna honum er 
hann fer til Akureyrar yfir jólin.

„Nú er bara að hugsa vel um sig 

og passa að ekkert klikki. Ég mun 
mæta á æfingar með strákunum 
og gera það litla sem ég get. Ef ég 
fer samt of snemma af stað þá er 
mótið farið hjá mér. Þannig að það 
þarf að fara vel með meiðslin og 
síðan vona það besta. Ég ætla mér 
á EM og er bjartsýnn á að það tak-
mark muni hafast hjá mér.“ - hbg

Arnór er bjartsýnn
Meiðsli Arnórs ekki eins alvarleg og óttast var.

BARIST VIÐ TÍMANN  Arnór þarf að 
fara vel með sig næstu daga.
 FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

FÓTBOLTI Liverpool skellti sér á 
topp ensku úrvalsdeildarinnar 
um helgina er liðið vann örugg-
an og afar sannfærandi sigur 
á Aroni Einari Gunnarssyni og 
félögum í Cardiff City. Sem fyrr 
var Úrúgvæinn Luis Suarez allt í 
öllu í liði Liverpool.

Hann skoraði tvö mörk og lagði 
upp það þriðja fyrir Raheem Sterl-
ing. Suarez safnar bæði mörkum 
og metum þessa dagana. Mörkin 
10 í desember eru met yfir mörk 
í einum mánuði. Hann er kominn 
með 19 mörk í heildina í deild-
inni og er fyrsti maðurinn í sögu 
úrvalsdeildarinnar sem skorar 19 
mörk í fyrstu 17 leikjum liðsins. 
Það sem gerir metið enn flottara 
er sú staðreynd að Suarez hefur 
aðeins spilað 12 leiki.

„Það var gaman að sjá hversu 
óeigingjarn hann er líka. Hann var 
einn gegn markverði er hann lagði 
markið upp fyrir Raheem. Þetta 
sér maður ekki marga framherja 
gera,“ sagði Brendan Rodgers, 
stjóri Liverpool, eftir leikinn.

Arsenal getur komist á topp-
inn aftur í kvöld ef liðinu tekst 
að leggja Chelsea í miklum stór-
leik. Ef Liverpool verður á toppn-
um um jólin verður það í fyrsta 
skipti síðan 2009. Þá endaði liðið í 
öðru sæti deildarinnar. Leiktíðina 
1987-88 var Liverpool aftur á móti 
á toppnum um jólin og varð síðan 
meistari.

Rodgers vill ekki gera of mikið 
úr því að Liverpool sé á toppnum 
og segir að örlög deildarinnar séu 
í höndum Man. City.

„Ég er enn á því að það sé í hönd-
um City að tapa titlinum. City er 
með langsterkasta hópinn í deild-
inni. Það er eiginlega ótrúlegt 

hvað liðið er með góðan hóp,“ sagði 
Rodgers.

Moyes mun ræða við Januzaj
Man. Utd vann sannfærandi sigur 
á West Ham og lék einn sinn besta 
leik í vetur. Ótrúlegustu menn 
eru farnir að skora fyrir liðið og 

Ashley Cole hefur í fyrsta skipti á 
ferli sínum með Man. Utd skorað 
í tveim leikjum í röð.

Danny Welbeck skorar einnig 
og svo sýndi ungstirnið Adnan 
Januzaj hvað í honum býr. Hann 
varð sér reyndar líka til skamm-
ar í leiknum með ljótri dýfu.

„Hann bjóst við að lenda í 
snertingu og beygði því líkam-
ann. Ég mun ræða þetta við hann. 
Það er samt ósanngjarnt að hjóla 
í hann því það hefur líklega ekki 
verið sparkað eins mikið í nokk-
urn mann í deildinni síðustu tvo 
leiki,“ sagði David Moyes, stjóri 
Man. Utd.

„Ég hef óskað eftir því að dóm-
arar verndi hann betur því það 
er ótrúlegt hvað leikmenn kom-
ast upp með gegn honum.“

Moyes var annars brosmildur 
nær allan leikinn enda spiluðu 
hans menn vel. Hann var þó eðli-
lega svekktur með að lið hans 
skyldi ekki ná að halda hreinu.

„Það er loksins að komast takt-
ur í sóknarleik okkar. Fyrir vikið 
erum við að skapa fleiri færi en 
áður. Við hefðum hæglega getað 
skorað fleiri mörk í þessum leik. 
Á móti kemur að það var svekkj-
andi að fá á sig mark.“

Gylfi Þór Sigurðsson lék svo 
allan leikinn fyrir Tottenham í 
gær er liðið vann flottan 2-3 sigur 
á Southampton.  
 henry@frettabladid.is

Er hægt að stöðva Suarez?
Luis Suarez leikur sér að ensku úrvalsdeildinni þessa dagana. Hann er búinn að skora tíu mörk í desember 
sem er met yfi r fl est mörk í einum mánuði. Metið var átta mörk og Suarez á enn eft ir að spila tvo leiki fyrir 
áramót. Liverpool er á toppnum en Man. Utd er að vakna til lífsins og spilaði einn sinn besta leik.

SJÓÐHEITUR  Suarez virðist skora þegar honum sýnist þessa dagana. Svo sannarlega 
sjóðheitur. NORDICPHOTOS/GETTY
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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



10” SPJALDTÖLVA MEÐ 
DUAL CORE Á 19.990 ! 
VAR AÐ LENDA !
J     . S      

     .  
   10”    A  A 0 D  C  

  M  00MP  .  1  DDR   
   .  A  .  J      

    DM    .

10“ 
19.990

LEÐ LE AR 
J LA JA R

OPNUNART M   VERSLUNUM O AR UM ALLT LAND  DA

 RE JAV      A URE R      E LAV      E LSSTAÐ R     SEL OSS     A NA JÖRÐUR     SAV

10 10 10 10 10 10 1 9

NÝ NEXUS 7 
MEÐ ULL 

D PS  
S JÁ

 ASU-
NEXUS71A00 A 57.990

OOO  EN OOO  ULTRRA OO
SSDMEÐÐ 5 O  SSS

169.990AASU-A
UUUX 1AD 551

V NS LL D 
SJ NVARPS LA AR

19.990
ACR-PV7 500

REENTAARRÁÐÐLAUSS PREN
N  O  S ANNN

LTUUNARRV LLJ SR TUU

1 .990
EPSS-XP 155

MMO RA ER ANANS  
MEÐ MACRO 

19.990
RA -ANANS

6 00 DP  RA ER 
MPERATOR

15.990RAZ-
MPERATOR 01

 UAD CCORE OO  
Á ORRTD 0 S JÁÁ O

9 .990
TOSTOSTOS--C55DDA1 T

TOS A 15 6” 
MEÐ NTEL 

99.990TOS-
C50A19U

A AR1T  US  LA
AAR Í VVASAASEMM PASSAA

16.990SEEA-
STT X10000 01

 10” NNEXT OOO  
LVASPJAALDTÖÖLVA

NEX-
NX0NX010 9.990

RA TM L R 
TÖLVU ÁTALARAR

11.990
LO -Z

1 .990
NOO-ZORO D

SAMAN RJ TANLE  
NOONTEC ZORO

US JJÁR” ÁS EERPUS

6.990
P SS- V55LS

“ 

9.990

7“ 

MEÐ DM

P S- 7 E5 S

7” ULL D 
MEÐ A - PS

” CCOOLTA  MEÐ 
Ö VÖRNN

LEN-
OOLTA 0 LOOLTA 0 L P  A 0 LL PCOO 19.990

00 
VÖ



23. desember 2013  MÁNUDAGUR| SPORT | 48

GUÐJÓN VALUR SIGURÐSSON, hand-
bolti NORDICPHOTOS/BONGARTS

AUÐUNN JÓNSSON, kraftlyftingar FRÉT-

TABLAÐIÐ/VALLI

ARON PÁLMARSSON, handbolti
 NORDICPHOTOS/BONGARTS

ANÍTA HINRIKSDÓTTIR, frjálsar
 NORDICPHOTOS/GETTY

ALFREÐ FINNBOGASON, knattspyrna
 NORDICPHOTOS/GETTY

SARA BJÖRK GUNNARSDÓTTIR, 
knattspyrna NORDICPHOTOS/GETTY

KOLBEINN SIGÞÓRSSON, knattspyrna
 NORDICPHOTOS/GETTY

JÓN ARNÓR STEFÁNSSON, körfubolti
 FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

HELGI SVEINSSON, íþróttir fatlaðra
 NORDICPHOTOS/AFP

GYLFI ÞÓR SIGURÐSSON, knattspyrna
 NORDICPHOTOS/GETTY

ÍÞRÓTTIR Íþróttaárið 2013 var mjög 
gott hjá íslensku íþróttafólki og 
þann 28. desember verða þeir sem 
sköruðu fram úr heiðraðir í hófi 
Samtaka íþróttafréttamanna og 
ÍSÍ. Það fer fram í Gullhömrum og 
verður hófið sýnt í beinni útsend-
ingu á RÚV.

Hér á síðunni má sjá þá tíu 
íþróttamenn sem koma til greina 
sem íþróttamaður ársins. Einnig 
má sjá þrjá efstu í kjöri á þjálfara 
ársins og liði ársins.

Kjörið fór fyrst fram árið 1956 
og þetta er því í 58. sinn sem 
Samtök íþróttafréttamanna velja 
íþróttamann ársins. 25 af 26 
félögum í SÍ nýttu atkvæðisrétt 
sinn að þessu sinni.

Aron Pálmarsson var kjörinn 
íþróttamaður ársins í fyrra og 
hann er aftur á topp tíu listanum 
í ár. Félagi hans hjá Kiel, Guð-
jón Valur Sigurðsson, er einnig 
á topp tíu listanum en þeir eru 
einu íþróttamennirnir á lista árs-
ins sem hafa hlotið útnefninguna 
íþróttamaður ársins áður.

Alfreð Gíslason var kjörinn 
þjálfari ársins í fyrra og hann 
kemur aftur til greina í ár.

Kvennalandsliðið í hópfimleik-

um var lið ársins 2012 og nú er 
kvennalið Gerplu tilnefnt ásamt 
knattspyrnulandsliðunum.

 henry@frettabladid.is

Nýtt nafn á bikarinn?
Kjöri á íþróttamanni ársins 2013 verður lýst þann 28. desember næstkomandi. 
Í dag er kunngjört hvaða tíu íþróttamenn urðu efstir í kjöri Samtaka íþrótta-
fréttamanna. Einnig er kosið um lið ársins og þjálfara ársins í annað sinn.

HVER FÆR BIKARINN STÓRA?  Aron Pálmarsson var íþróttamaður ársins árið 
2012. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

➜ Lið ársins

KVENNALIÐ GERPLU Í HÓP-
FIMLEIKUM MYND/FIMLEIKASAMBANDIÐ

KVENNALANDSLIÐIÐ Í KNATT-
SPYRNU FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

KARLALANDSLIÐIÐ Í KNATTSPYRNU
 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

➜ Þjálfari ársins

SIGURÐUR RAGNAR EYJÓLFSSON, 
FYRRVERANDI LANDSLIÐSÞJÁLFARI 
KVENNA FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

GUNNAR PÁLL JÓAKIMSSON, ÞJÁLF-
ARI ANÍTU HINRIKSDÓTTUR
 FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

ALFREÐ GÍSLASON, ÞJÁLFARI KIEL
 NORDICPHOTOS/BONGARTS

- Fjórir af tíu íþróttamönnum á listanum í ár voru á topp tíu listanum í fyrra. Það eru þeir Alfreð Finnbogason, Aron Pálmars-
son, Auðunn Jónsson og Gylfi Þór Sigurðsson.
- Tvö eru á topp tíu listanum í fyrsta sinn en það eru þau Aníta Hinriksdóttir og Helgi Sveinsson.
- Konur hafa ekki verið færri á topp tíu listanum í fimm ár en þær voru einnig bara tvær meðal tíu efstu í kjörinu fyrir árið 
2008. 
- Jón Arnór Stefánsson er í áttunda sinn meðal tíu efstu í kjörinu og Guðjón Valur Sigurðsson í sjötta sinn. Hvorugur hefur þó 
verið á topp tíu listanum undanfarin fjögur ár en þeir voru báðir síðast á topp tíu listanum árið 2009.
- Jón Arnór Stefánsson er aðeins annar körfuboltamaðurinn sem kemst inn í hóp tíu efstu eftir þrítugt. Jón Kr. Gíslason náði 
því einnig 31 árs gamall árið 1993. 
- Aron Pálmarsson er á topp tíu listanum fjórða árið í röð. Aðeins einn annar handboltamaður hefur náð fjórum sinnum inn á 
topp tíu listann fyrir 24 ára aldurinn en það er Geir Hallsteinsson. Kristján Arason náði því þrisvar.
- Aron Pálmarsson og Guðjón Valur Sigurðsson eru aðeins aðrir liðsfélagarnir úr sama erlenda liði sem komast inn á topp tíu 
listann í sögu kjörsins. Þóra Björg Helgadóttir og Sara Björk Gunnarsdóttir voru báðar leikmenn sænska liðsins Malmö þegar 
þær komust inn á topp tíu listann árið 2011.
- Hin 17 ára gamla Aníta Hinriksdóttir er yngsta frjálsíþróttakonan í 44 ár til að komast inn á topp tíu. Ingunn Einarsdóttir var 
aðeins fjórtán ára þegar hún komst inn á topp tíu listann árið 1969. 
- Síðasti íþróttamaðurinn til að ná svo ungur inn á topp tíu listann var sundmaðurinn Örn Arnarson sem var 17 ára gamall 
þegar hann var kosinn íþróttamaður ársins 1998. Örn var líka á topp tíu listanum árið á undan.
- Aníta Hinriksdóttir er yngsta konan á topp tíu listanum síðan sundkonan Eydís Konráðsdóttir varð í fimmta sæti árið 1995. 
- Auðunn Jónsson er aðeins þriðji maðurinn til að ná tvisvar inn á topp tíu listann á fimmtugsaldri. Hestamaðurinn Sigurbjörn 
Bárðarson og kúluvarparinn Guðmundur Hermannsson náðu báðir fjórum sinnum inn á topp tíu listann eftir fertugt.
- Aðeins tveir eldri handboltamenn en Guðjón Valur Sigurðsson (34 ára) hafa komist inn á topp tíu listann. Það eru Ólafur 
Stefánsson og Sigurður Valur Sveinsson. Hjalti Einarsson náði einnig inn á topp tíu á sama aldri og Guðjón Valur er núna. 
- Helgi Sveinsson er fyrsti fatlaði frjálsíþróttamaðurinn í tuttugu ár sem kemst inn í hóp tíu efstu í kjörinu, eða síðan Geir 
Sverrisson var á topp tíu listanum árið 1993. Haukur Gunnarsson (1987 og 1988) er síðan þriðji fatlaði frjálsíþróttamaðurinn 
sem hefur náð þessum árangri.

Punktar um topp tíu listann
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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

,  

MIKIÐ ÚRVAL
AF GLÆSILEGUM

SÆNGURVERASETTUM!
Þegar mjúkt á að vera mjúkt standa sængurverasettin 
í Betra Bak undir væntingum. Einstök gæði frá þýsku
framleiðendunum Elegante, Joop! og Bruno Banani. 
Komdu við Maco Satin efnið og þú verður snortin(n).

JÓLA-
AFSLÁTTUR

20%

Stöð 2 kl. 20.10
Nú stendur 
mikið til
Sérstakir hátíðar-
tónleikar frá 2010 
þar sem Sigurður 
Guðmundsson og 
Memfi smafían fl ytja 
lög af plötunni sinni Nú 
stendur mikið til.

FM957 kl. 10.00
Heiðar 
Austmann
Heiðar Austmann er 
aldursforseti stöðvar-
innar en er samt 
yngstur í anda að eig-
in sögn. Heiðar kom 
til starfa á FM957 
árið 1998 og hefur 
unnið samfl eytt á 
stöðinni í rífl ega 
15 ár.

There‘s Something About 
Mary
STÖÐ 2 BÍÓ KL. 22.00 Ærslafull gam-
anmynd með Cameron Diaz, Ben Stiller 
og Matt Dillon. Ted Stroehmann á erfi tt 
með að gleyma hinni þokkafullu Mary 
og ræður einkaspæjara til þess að hafa 
uppi á stúlkunni. 

20.00 Frumkvöðlar 20.30 Eldhús Meistaranna 
21.00 Vafrað um Vesturland 21.30 ABC barna-
hjálp 

07.00 Swansea - Everton  
12.40 WBA - Hull
14.20 Millwall - Middlesbrough  
16.00 Crystal Palace - Newcastle
17.40 Liverpool - Cardiff
19.20 Football League Show
19.50 Arsenal - Chelsea  BEINT 
22.00 Ensku mörkin - úrvalsdeildin
22.55 Man. Utd. - West Ham  
00.35 Arsenal - Chelsea  

07.00 Leikur um 3. sætið  
08.20 Úrslitaleikur  
14.10 World‘s Strongest Man 2013  
14.40 Þýski handboltinn
16.05 Evrópudeildarmörkin
17.00 Football League Show - 
League Cup
17.30 Leikur um 3. sætið
18.50 Valencia - Real Madrid  
20.30 Spænsku mörkin
21.00 Úrslitaleikur  
22.25 Getafe - Barcelona  
00.05 Stoke - Man. Utd.  

10.20 How To Make An American Quilt
12.15 The Dilemma  
14.05 The Notebook
16.05 How To Make An American Quilt
18.00 The Dilemma
19.50 The Notebook
22.00 There‘s Something About Mary 
00.00 127 Hours
01.35 Extremely Loud and Incre-
dibly Close
03.45 There‘s Something About Mary

06.00 Eurosport 10.00 The Players Championship 
2013 15.00 The Players Championship 2013  
20.00 The Players Championship 2013  00.00 
Eurosport

06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Cheers 
08.25 Dr.Phil
09.10 Pepsi MAX tónlist
16.20 Judging Amy 
17.05 Happy Endings
17.30 Dr. Phil
18.15 Top Gear´s Top 41 
19.05 Cheers 
19.30 Save Me - LOKAÞÁTTUR 
(13:13)  Skemmtilegir þættir með Anne 
Heche í hlutverki verðufræðings sem 
lendir í slysi og í kjölfar þess telur hún 
sig vera komin í beint samband við Guð. 
19.55 30 Rock - LOKAÞÁTTUR 
20.20 Top Chef (3:15)  
21.10 Hawaii Five-0 (7:22)  
22.00 CSI. New York (16:17)  Rann-
sóknardeildin frá New York snýr aftur í 
hörkuspennandi þáttaröð þar sem hinn 
alvitri Mac Taylor ræður för. Þrjú morð 
eru framin sem í fyrstu virðast með öllu 
ótengd.
22.50 CSI (14:23)
23.35 Law & Order. Special Victims 
Unit
00.20 Hawaii Five-0 
01.10 In Plain Sight
02.00 Law & Order UK
02.50 Pepsi MAX tónlist

07.00 Barnatími Stöðvar 2  
08.15 Malcolm In the Middle  
08.40 Ellen
09.20 Bold and the Beautiful
09.45 Doctors  
10.25 Miami Medical  
11.05 The Big Bang Theory
11.25 New Girl 
11.50 Glory Daze
12.35 Nágrannar  
13.00 Jingle All the Way  
14.25 Wipeout USA
15.10 ET Weekend
16.15 Ellen  
17.00 Bold and the Beautiful
17.23 Nágrannar
17.46 Sveppi og Villi bjarga jóla-
sveinunum
17.56 Simpson-fjölskyldan
18.23 Veður  
18.30 Fréttir 
18.47 Íþróttir  
18.54 Ísland í dag  
19.11 Veður
19.20 Stelpurnar  (16:20) 
19.45 Mom  (7:22)  
20.10 Nú stendur mikið til  Sérstak-
ir hátíðartónleikar frá 2010 þar sem Sig-
urður Guðmundsson og  Memfismafían 
flytja lög af plötunni sinni Nú stendur 
mikið til. 
20.55 National Lampoon‘s Christ-
mas Vacation  Alvörujólamynd þar sem 
Chevy Chase leikur fjölskyldufaðirinn 
Clark Griswold en það eina sem hann 
dýrkar meira en ferðalög með fjölskyld-
unni er að halda jólin hátíðleg.
22.35 Jólalög Loga  
23.50 Nothing Like the Holidays
01.30 The Big Bang Theory  
01.55 The Mentalist  
02.40 Bones  
03.25 Red  
05.15 Jingle All the Way  

07.00 Morgunstundin okkar
10.22 Hrúturinn Hreinn
10.30 Jólahjartað
11.50 Jólapoppunktur
12.55 Leitin að Henry
14.35 Þetta er dásamlegt líf (It‘s a 
Wonderful Life)
16.40 Landinn
17.10 Jólasveinarnir í Dimmuborgum
17.30 Spurt og sprellað
17.35 Jóladagatalið - Jólakóngurinn 
(23:24) (Julekongen)  Karvel er níu ára og 
býr í Silfurskógi með fjölskyldu sinni. 
18.00 Íslensku jólasveinarnir
18.05 Táknmálsfréttir
18.15 Fum og fát
18.25 Orðbragð (5:6)
19.00 Fréttir
19.25 Veðurfréttir
19.30 Íþróttir
19.40 Kastljós
20.10 Enginn má við mörgum - Jóla-
þáttur (7:7) (Outnumbered 4)
20.55 Jólatónar í Efstaleiti
21.10 Dicte (4:10)  Dönsk sakamála-
þáttaröð byggð á sögum eftir Elsebeth 
Egholm um Dicte Svendsen blaðamann. 
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Gunnar - jólaþáttur
22.30 Sjáumst að ári (One Day)  Emma 
og Dexter eru saman kvöldið áður en 
þau brautskrást úr háskóla og síðan er 
fylgst með því hvar þau eru stödd í líf-
inu sama dag á hverju ári eftir það. 
00.15 Jólatónleikar Rásar 1 2012
01.20 Norræn jólaveisla 2013 (Det 
store nordiske juleshow 2013)
02.50 Kastljós
03.15 Fréttir
03.30 Dagskrárlok

13.30 Cold Feet  
15.10 Friends  
15.30 Seinfeld
15.50 Two and a Half Men  
16.10 The Big Bang Theory  
16.30 How I Met Your Mother  
16.55 Strákarnir  
17.20 Friends
17.45 Seinfeld
18.10 Modern Family  
18.35 Two and a Half Men  
19.00 Eldsnöggt með Jóa Fel
19.35 Sjálfstætt fólk  (4:30)
20.10 Mannshvörf á Íslandi  (4:8)  
20.45 Réttur  (4:6)   
21.30 Ljósvakavíkingar - Stöð 2  (4:5)  
22.05 Heimsendir  (4:9)  
22.45 Heimsréttir Rikku  (3:8) 
23.15 Um land allt  
23.45 Pressa
00.30 Sælkeraferðin  
00.50 Beint frá býli
01.30 Hlemmavídeó  
02.00 Tónlistarmyndbönd

17.10 Extreme Makeover.  
17.55 Hart of Dixie
18.35 The New Normal  
19.00 Make Me A Millionaire Inventor  
19.45 Dads  (6:22)  
20.05 Mindy Project  (15:24) 
20.25 The Glades  (1:13) Önnur þátta-
röðin af þessum sakamálaþáttum sem 
segja frá lífi og starfi lögreglumannsins 
Jims Longworth. 
21.10 Men of a Certain Age  (3:10) 
21.55 Pretty Little Liars  (15:24) 
22.35 Nikita  (15:23)  
23.15 Justified  (2:13) 
23.55 Make Me A Millionaire Inventor  
00.40 Dads
01.00 Mindy Project  
01.20 The Glades  
02.00 Men of a Certain Age
02.45 Tónlistarmyndbönd

07.00 Jóladagatal Skoppu og Skrítlu 07.05 Ævintýri Tinna 
 07.27 Brunabílarnir 07.47 Ævintýraferðin  08.00 Sveppi og 
Villi bjarga jólasveinunum 08.07 Ljóti andarunginn  08.30 
Ávaxtakarfan 08.43 Hvellur keppnisbíll  08.53 Tommi og 
Jenni 09.00 Könnuðurinn Dóra 09.24 Mörgæsirnar  09.48 
Doddi litli 10.00 Áfram Diego!  10.24 Svampur Sveinsson 
10.47 Hello Kitty 10.55 Rasmus Klumpur og félagar  11.00 
Jóladagatal Skoppu og Skrítlu 11.05 Ævintýri Tinna  11.27 
Brunabílarnir  11.47 Ævintýraferðin  12.00 Sveppi og Villi 
bjarga jólasveinunum 12.07 Ljóti andarunginn  12.30 
Ávaxtakarfan 12.43 Hvellur keppnisbíll 12.53 Tommi 
og Jenni 13.00 Könnuðurinn Dóra 13.24 Mörgæsirnar 
 13.46 Doddi litli 14.00 Áfram Diego!  14.24 Svampur 
Sveinsson  14.46 Hello Kitty  14.55 Rasmus Klumpur 
 15.00 Jóladagatal Skoppu og Skrítlu  15.05 Ævintýri 
Tinna  15.27 Brunabílarnir 15.47 Ævintýraferðin 16.00 
Sveppi og Villi bjarga jólasveinunum  16.07 Ljóti andar-
unginn  16.30 Ávaxtakarfan 16.45 Hvellur keppnisbíll 
16.55 Tommi og Jenni 17.00 Könnuðurinn Dóra  17.24 
Mörgæsirnar 17.46 Doddi litli  18.00 Áfram Diego!  18.24 
Svampur Sveinsson  18.46 Hello Kitty 18.55 Rasmus 
Klumpur  19.00 Artúr 3 20.40 Sögur fyrir svefninn  

DAGSKRÁ
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Í KVÖLD

Mannshvörf á Íslandi
STÖÐ 2 GULL KL. 20.10 Vönduð ís-
lensk þáttaröð þar sem fréttakonan 
Helga Arnardóttir tekur til umfj öllunar 
mannshvörf hér á landi undanfarna 
áratugi.

30 Rock–  Lokaþáttur
SKJÁR EINN KL. 19.55 Liz Lemon og 
félagar í 30 Rockefeller snúa loks aft ur 
með frábæra þáttaröð sem hlotið hefur 
fj ölda verðlauna.



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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„Eqjm(‚@# e. Polygon window, það 
fjallar um sólsetur og skoppandi 
bolta.“
Steinar Bragi Guðmundsson, rithöfundur. 

MÁNUDAGSLAGIÐ

Vilhelm Anton Jónsson, betur 
þekktur sem sjónvarps- og tón-
listarmaðurinn Villi naglbítur, 
ætlar að reynast hinn svokallaði 
svarti hestur þessara bókajóla; 
sá sem hefur komið þeim sem 
gerst þekkja til á bókamark-
aði algerlega á óvart með góðu 
gengi. 

Vísindabók hans er uppseld 
hjá útgefenda sem lét prenta 
fimmtán þúsund eintök af bók-
inni hans. Villi hefur verið áber-
andi á sölulistum og jafnvel á 
stundum skotið sjálfum Arnaldi 

Indriðasyni, sölukóngi undan-
farinna ára, ref fyrir rass á 
toppnum. 

Í fyrra var það leikkonan Ingi-
björg Reynisdóttir sem reynd-
ist hinn svarti hestur, með bók 
sinni um Gísla á Uppsölum, en 
mjög góð sala þess rits kom 
flestum á óvart. Sú bók kom 
út hjá Sögum útgáfu og hljóp á 
snærið hjá þeim en útgefandi 
Villa er Forlagið. Þar á bæ eru 
menn að vonum kátir. 

„Við erum ákaflega ánægðir 
með ganginn á Vísindabók Villa. 

Við bundum vissulega vonir við 
að þetta gæti orðið sölubók en 
þetta fór framar okkar björt-
ustu vonum,“ segir Egill Örn 
Jóhannsson, framkvæmdastjóri 
Forlagsins.

Þegar er hafinn undirbúning-
ur að næstu bók Villa sem ráð-
gert er að komi út á næsta ári. 

„Til þess að fylgja þessum 
miklu vinsældum eftir,“ segir 
Egill.  - jbg

Svartur hestur bókajólanna
Vísindabók Vilhelms Antons Jónssonar hefur selst í fi mmtán þúsund eintökum.

VÍSINDIN HEILLA  Villi hefur mokselt 
af bók sinni.

 ,  

Úrval af 
baðsloppum  

– ALLAR STÆRÐIR –
fyrir dömur  

og herra

VERÐ FRÁ 11.900

MEÐ 20% 
JÓLAAFSLÆTTI 

„Mér finnst myndin ótrúlega fal-
leg,“ segir Særún Lúðvíksdóttir, 
móðir Örlygs Arons Sturluson-
ar heitins um heimildarmynd-
ina Ölla. Myndin sem fjallar um 
líf Örlygs og hans stutta feril er 
nú komin út á DVD, eftir að hafa 
verið sýnd í kvikmyndahúsum 
landsins í haust. „Ég vissi ekki 
um sumt í hans lífi sem ég sá svo í 
myndinni. Ég vissi til dæmis ekki 
að hann hefði verið valinn verð-
mætasti leikmaðurinn í East ern 
Invitational körfuboltabúðunum 
í New Jersey, hann var svo hóg-
vær, hann Ölli, að hann sagði 
ekki frá því,“ útskýrir Særún 
sem segist samt hafa þekkt svip-
inn sem Örlygur setti upp þegar 
hann tók við verðlaunum. „Hann 
saug kinnarnar inn, þetta var 
svona blanda af feimni og stolti.“ 
Særún stofnaði minningarsjóð í 
nafni Örlygs. Markmið sjóðsins 
er að styrkja börn, sem búa við 
erfiðar heimilisaðstæður, til þátt-
töku í íþróttum. 

Athygli vekur að Særún er ekki 
í stjórn sjóðsins. „Ég var staðráð-
in í að stofna sjóðinn alveg frá 
byrjun og fékk Maríu Rut Reynis-
dóttur, frænku mín, með mér í 
lið. Hún gegnir hlutverki fram-
kvæmdastjóra sjóðsins og hefur 
góða reynslu á því sviði en hún er 
framkvæmdastjóri Íslensku tón-
listarverðlaunanna og umboðs-
maður Ásgeirs Trausta tónlist-
armanns. En ég vil ekki vera í 
stjórn sjóðsins, eða neitt tengd 
úthlutunum. Ég lít á mig sem 
vinnuafl fyrir sjóðinn. Hann 
á að vera sjálfstæður og njóta 
trausts,“ útskýrir Særún. 

Þorgrímur Þráinsson er vernd-
ari sjóðsins, en í stjórn hans eru 
Ólafur Stefánsson handknatt-
leikshetja, Margrét Sanders, 
eigandi og framkvæmdastjóri 
Deloitte, og Halla Heimisdóttir 
lýðheilsufræðingur. Af hverjum 
seldum mynddiski renna 1.500 
krónur til sjóðsins. „Þetta er frá-
bært fyrir sjóðinn. Frumsýn-
ing myndarinnar var einnig til 
styrktar sjóðnum en boðsgestir 
lögðu vissa upphæð inn á sjóðinn 
áður en þeir mættu á sýninguna.  
Við munum alltaf að reyna að 
afla meiri fjár fyrir sjóðinn og 
tökum þessu framlagi fagnandi,“ 
segir Særún. Hún vonast til þess 
að sem flestir sjái myndina. Hún 
telur hana eiga við alla, þetta sé 
ekki eingöngu mynd sem snúist 
um körfuknattleik, heldur fangi 
myndin vel þann karakter sem 
Örlygur hafði að geyma. Hóg-
værð hans og eljusemi komist vel 
til skila. 

Ólafur Stefánsson handknatt-
leiksþjálfari og fyrrverandi 
landsliðshetja tekur undir þessi 
orð Særúnar. „Myndin höfðar 
algjörlega til allra. Ég held að 
allir sem sjái hana dáist að elj-
unni í honum. Hvað hann var 
í raun góður og hvað hann var 

mikill karakter. Hann var 
samt alltaf jarðbundinn og 
einbeittur,“ segir Ólafur. 
Hann hvetur alla til þess 
að sjá myndina. Hann 
segir markmið sjóðsins 
göfugt. „Mér finnst lág-
mark að krakkar geti 
stundað íþróttir, hvernig 
svo sem statt er á heimil-
um. Mér finnst sjálfsagt 
mál að vekja athygli á 
því,“ segir Ólafur. 

„Mér finnst allt fram-
takið virkilega fallegt. 
Mér finnst myndin góð 
og mér finnst hugmynd-
in að myndinni alveg ein-
stök,“ segir Þorgrímur 
Þráinsson, rithöfundur og 
verndari sjóðsins. „Mér 
finnst gaman að þessa 
einstaka íþróttamanns sé 
minnst á þennan hátt,“ 
segir Þorgrímur. Særún 
tekur í sama streng: 
„Ég er ótrúlega þakklát 

Garðari og aðstand-
endum myndarinnar. 
Ég er ótrúlega þakk-
lát öllum þeim sem 
hafa lagt nafn sitt við 
sjóðinn og öllum sem 
hafa hjálpað til. Síðast 
en ekki síst er ég ólýs-
anlega  þakklát Maríu 
Rut, frænku minni og 
vinkonu, hefði ekki 
getað þetta án henn-
ar aðkomu. Ég vona 
að sjóðurinn lifi um 
ókomna tíð. Hann á 
að vera hafinn yfir 
allar íþróttir. Hann á 
að snúast um börnin,“ 
segir Særún.

 kjartanatli@frettabladid.is

Minningarsjóður 
yfi r íþróttina hafi nn
Særún Lúðvíksdóttir, móðir Örlygs Sturlusonar heitins, stofnaði minningarsjóð í 
nafni sonar síns. Þorgrímur Þráinsson er verndari sjóðsins og Ólafur Stefánsson 
í stjórn. Sjóðurinn styrkir börn, sem búa við knappan kost, til íþróttaiðkunar.

ÓTRÚLEGUR LEIKMAÐUR 
 Heimildarmyndin Ölli sýnir 
augljóslega hversu magn-
aður leikmaður Örlygur 
Sturluson var, þrátt fyrir 
ungan aldur.

ÞAKKLÁT  Særún er þakklát 
öllum sem komu að gerð 
myndarinnar og þeim sem 
leggja nafn sitt og vinnu við 
minningarsjóðinn.

FALLEGT FRAMTAK 
 Þorgrími Þráinssyni, 

verndara sjóðsins, 
þykir myndin falleg 
og hugmyndin alveg 
einstök.

HÖFÐAR TIL ALLRA  Ólafur 
Stefánsson handknattleiks-
hetja segir myndina höfða til 
allra. Hann segir auðvelt að 
dást að eljusemi Örlygs.
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kl. 21

Hurðaskellir 
verður á vappi milli 

kl. 16:00–18:00

Verslanir opnar 

til kl. 23:00

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

Jólabærinn 

á Ingólfstorgi 

opinn frá 

kl. 12–23

Fáanleg í öllum bókaverslunum mið borgarinnar
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2 tilnefningar til 
Golden Globe verðlauna

Besti leikari í aðalhlutverki: 

Leonardo DiCaprio

Besta Mynd ársins

ROLLING STONE

    Pow.  Pow. Pow. Pow. Pow.
    That’s how Martin Scorsese’s 
    The Wolf of Wall Street comes at you.

Empire

DiCaprio is undoubtedly at his best here.

Total Film

Scorsese and DiCaprio’s fifth and best pairing,
it’s liable to give the Academy a heart attack.

The Guardian

Leonardo DiCaprio cranks the volume up
to 10 for his performance as Jordan Belfort.

T.V. - Bíóvefurinn/Séð & Heyrt

„Snilldarmynd! DiCaprio hefur aldrei verið betri og 
Scorsese sjálfur upp á sitt besta.“





FRÉTTIR 
AF FÓLKI

Mest lesið
1 Fimm mörk í fyrsta deildarleik 

Sherwood með Tottenham
2 Twitter-ummæli almannatengils valda 

mikilli reiði 
3 Teipaður fl ugdólgur, klámvísa á 

barnaballi, miðaklúður og seinhepp-
inn sólgleraugnasali

4 Hjördís Svan afh ent dönskum yfi r-
völdum–  Hafa kært úrskurðinn 

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.

Nú er opio allan 
sólarhringinn 

í Engihjalla

  Sími 515 1900

www. b a d h u s i d . i s

DEKUR
Þú getur valið um tvær leiðir: þú getur komið til okkar og við útbúum fallegt gjafakort 
handa henni eða þú getur sparað þér tíma og fyrirhöfn, keypt gjafakort á heimasíðunni 
okkar, www.badhusid.is, og prentað það út.

Við dekrum við konuna sem þér þykir vænt um.
Gefðu henni gjöf sem gefur.

Nánari upplýsingar á www.badhusid.is/gjafakort
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Dekurdagur er jólagjöf sem allar konur þrá.   
Gjafakort á Dekurdag í nýju og glæsilegu Baðhúsi í Smáralind er gjöf sem slær í gegn.

gjöf sem gefur

Baðhúsið opnar í Smáralind í upphafi nýs árs.
Verðum með kynningarbás í desember,  
í vesturenda við þjónustuborðið á 2. hæð.  
 
Kíktu í heimsókn!

Mætti blaðburðar-
drengnum nakin
Bæjarfulltrúinn Margrét Gauja 
Magnúsdóttir lenti í skemmtilegu 
atviki á dögunum sem hún deildi 
með Facebook-vinum sínum. „Elsku 
blaðaútburðarmaður Fréttablaðs-
ins, fyrirgefðu mér að hafa sært 
blygðunarkennd þína í gærmorgun. 
Ég vaknaði með andfælum kl. 6:30 
og hljóp niður, nakin. Við fórum 
hamförum í að kynda Bjarnabæ 
en svo hlýnaði hressilega með til-
heyrandi svitakófi. Þegar við svo 
mættumst, og störðum í augu hvort 
annars í gegnum mjög svo upplýsta 
stofugluggann þá veit ég ekki hvað 

fór í gegnum huga þinn. 
Vonandi munt þú ekki 

þurfa mikla sálfræði-
þjónustu, ég aftur 
á móti, er búin að 
vera í hláturskasti 
í yfir sólarhring. 
Gleðileg jól blaða-

útburðarmaður 
og ég mun vera 

varkárari næst, 
lofa,“ skrifar 
Margrét.  lkg

Tók jólagjöf Dorritar í 
misgripum
Leikkonan Sólveig Arnarsdóttir og 
maður hennar voru stödd í ónefndri 
verslun á dögunum, en þar var Ólafur 
Ragnar Grímsson, forseti Íslands, 
einnig að versla. Sólveig tók upp 
pinkla sína og gekk svo út en af-
greiðslustúlka kom hlaupandi á eftir 
henni. Hafði hún þá í misgripum 
tekið jólagjöf Dorritar 
með sér. Sólveigu 
finnst það dálítið 
svekkelsi að upp 
hafi komist um 
misskilninginn, þar 
sem líklega hefði 
orðið skemmti-
legt ef Dorrit 
hefði fengið 
það sem Sólveig 
keypti: notað 
upphengi fyrir 
hansahillur. 
 - skó
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