
—  M e s t   l e s n a   dag b l a ð   á   Í s l a n d i * —2 9 1 .  t ö l u b l a ð  1 6 .  á r g a n g u r F ö s t u d a g u r   9 .  d e s e M b e r  2 0 1 6

Fréttablaðið í dag

skoðun Bergur Ebbi skrifar um 
Fidel Castro. 19 

sport Það er eitthvert ráðleysi 
í gangi hjá Keflavík í Domino’s-
deild karla. 24

Menning Einar Falur Ingólfsson 
opnar sýningu í safni Johannesar 
Larsen í Kerteminde á Fjóni. 36

plús 2 sérblöð l Fólk   
l  netverslun
*Samkvæmt prentmiðlakönnun Gallup apríl-júní 2015

FrÍtt

Miðasala | 568 8000 | borgarleikhus.is 

Gjöf sem lifnar við!

Gjafakort
Borgarleikhússins

Glæsilegar 
      jólagjafir
Glæsilegar 

      jólagjafir

michelsen.is

VERTU LAUS VIÐ
LIÐVERKI

lÍFið „Ég kem til með að syngja 
White Christmas, eða hvít jól, 
ásamt Friðriki Dór, svo ætla ég 
líka að taka lag eftir mig sem heitir 
Leya, með strengjum og stóru 
bandi, ég hlakka mikið til,“ segir 
Thorsteinn Einarsson, tónlistar-
maður, en hann mun syngja tvö 
lög á Jólagestum Björgvins sem 
verða í Laugardalshöll. Thorsteinn 
sló í gegn í raunveruleikaþættinum 

Die große Chance í 
Austurríki árið 2014 
og í kjölfarið skrifaði 
hann undir plötu-
samning hjá Sony, 
sem ætlar sér stóra 

hluti með hann 
í framtíð-

inni. 
– gjs / 
sjá síðu 
50.

Kemur fram 
í Höllinni  
á morgun

viðskipti Skilanefnd Glitnis hafði 
í mars 2010 sérstaklega til skoð-
unar úttektir nokkurra félaga og 
einstaklinga á háum fjárhæðum úr 
peningamarkaðssjóði Glitnis, Sjóði 
9, með það að augnamiði að rifta 
viðskiptunum. Ástæðan var tíma-
setningar viðskiptanna stuttu fyrir 
þjóðnýtingu Glitnis 29. septem-
ber og dagana fyrir hrun bankans 
7. október árið 2008.

Þetta kemur fram í gögnum skila-
nefndarinnar sem Fréttablaðið 
hefur undir höndum.  

Stærstu viðskiptin sem voru til 
skoðunar hjá skilanefndinni voru 
úttektir félaga í eigu Guðbjargar 
Matthíasdóttur, athafnakonu og 
stærsta eiganda Ísfélagsins í Vest-
mannaeyjum, eða eignarhaldsfélaga 
hennar Kristins og Fram, og námu 
rúmum milljarði króna. Einnig per-

sónuleg úttekt Guðbjargar að upp-
hæð 75 milljónir króna til viðbótar.

Viðskipti athafnamannsins Bene-
dikts Sveinssonar þremur dögum 
fyrir þjóðnýtingu bankans eru á 
listanum. Þá voru 500 milljónir 
króna teknar út og í skýringum við 
færsluna segir „Úttekt úr safni – 
millif[ært]. til Flórída“. Önnur 
úttekt er á listanum frá 1. október 
að fjárhæð 100 milljónir króna.

Efni skjalsins tengdist ákvarðana-
töku innan skilanefndarinnar um 
hvaða aðferðum ætti að beita við 
val á þeim viðskiptum sem mögu-
lega ætti að rifta. Þar komu nokkrar 
aðferðir til greina, og segir: „Val eftir 
nöfnum ákveðinna aðila kemur 
einnig til greina. Þá kemur einnig til 
greina að velja þá út sem eru í þjón-
ustu ákveðins þjónustufulltrúa,“ en 
um hvern ræðir er ekki tiltekið.

Þessu fylgir fyrrnefndur listi 
undir fyrirsögninni: Aðilar sem 
skoðaðir hafa verið m.t.t. innlausna 
rétt fyrir fall Glitnis hf. í byrjun 
október 2008. Ásamt viðskiptum 
Guðbjargar og hennar félaga og 
Benedikts eru nefndar háar úttektir 
þjóðþekktra athafnamanna. Alls 
nema þær úttektir úr Sjóði 9 sem 
listaðar voru upp af skilanefndinni, 
og hugsanlega var talið réttlætan-
legt að rifta, 3,1 milljarði króna 
samanteknar.

Sjóður 9 var mjög umtalaður 
eftir hrun fyrir margra hluta sakir. 
Tap sjóðfélaga var verulegt og 
stjórnarseta Illuga Gunnarssonar, 
fyrrverandi menntamálaráðherra, í 
peningamarkaðssjóðum Glitnis, og 
Sjóðs 9 þar á meðal, skaðaði hann 
pólitískt, að hans eigin sögn.
 – shá / sjá síðu 12

Vildu riftun á 3,1 
milljarðs úttektum
Skilanefnd Glitnis hafði til skoðunar í mars 2010 að rifta úttektum úr Sjóði 9 að upp-
hæð 3,1 milljarður króna. Ástæðan var tímasetning viðskiptanna rétt fyrir þjóðnýt-
ingu Glitnis og hrun bankakerfisins. Þjóðþekktir auðmenn áttu stærstu úttektirnar.

Thorsteinn Einarsson

Jólaball fatlaðra var haldið í 38. sinn á Hilton Hóteli í gærkvöldi. Fullt var út úr dyrum og skemmtu sér allir konunglega. Sérstaklega þegar Alda Dís 
Arnardóttir söngkona steig á svið og hélt uppi stuðinu. Mátti greina góð dansspor og sungu viðstaddir hástöfum með henni. FréTTablaðið/anTon



Veður

Norðaustan 18 til 28 við suðaustur-
ströndina, hvassast í Öræfasveit og undir 
Eyjafjöllum og með vindhviðum allt 
að 40 m/s. Annars staðar norðaustan 
10-18, hvassast norðvestan til. Rigning 
suðaustan til og á Ströndum, él NA-lands 
en annars úrkomulítið. sjá síðu 28

Nemar byrjaðir í prófatörn 
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samfélag Bæjarráð Garðabæjar 
tók fyrir bréf Björns Leifssonar, 
eiganda World Class, varðandi lóð 
við sundlaugina í Ásgarði á fundi 
sínum í gær. 

Samkvæmt bréfi Björns er ætl-
unin að reisa um 1.500-1.700 fer-
metra húsnæði við norðvestur-
enda íþróttahússins. Yrði þar 
heilsuræktarsalur og þrír leik-
fimisalir auk aðstöðu fyrir barna-
gæslu. Vill Björn að gerður verði 
sérstakur eignaskiptasamningur 
milli fyrirtækisins og bæjarins 
um mannvirkin og lóðina auk 
hefðbundins lóðarleigusamnings. 
Lýkur hann bréfinu á að verði 
viðbrögð við erindinu jákvæð 
sé hann tilbúinn til frekari við-
ræðna.

Bæjarráð vísaði málinu til nán-
ari skoðunar Gunnars Einars-
sonar bæjarstjóra. – bb

World Class vill 
koma Garð- 
bæingum í form

sveitarstjórnir Bæjarráð Reykja-
nesbæjar hefur ákveðið að boða til 
íbúafundar vegna loftmengunar frá 
kísilmálmverksmiðju United Silicon 
í Helguvík. Íbúar Reykjanesbæjar 
hafa kvartað mikið undan mengun 
frá verksmiðjunni frá því að hún var 
sett á laggirnar. Mikill útblástur sé og 
súr reykjarlykt liggi yfir bænum.

Fundurinn verður haldinn þann 
14. desember næstkomandi klukk-
an 20.00 í Stapanum. Fulltrúar frá 
bæjarstjórn Reykjanesbæjar, United 
Silicon, Orkurannsóknum Keilis og 
frá Umhverfisstofnun verða á fund-
inum. Að lokinni framsögu fara fram 
pallborðsumræður og gefst gestum 
fundarins tækifæri til þess að spyrja 
spurninga. – þh

Íbúafundur 
vegna mengunar

 Háskólanemendur vinna nú hörðum höndum við próflestur þessa dagana á Þjóðarbókhlöðunni. Prófatímbil Háskóla Íslands hófst fyrir viku og 
því lýkur í lok næstu viku. Í augsýn er langþráð jólafrí. Fréttablaðið/Eyþór.

neytendamál Ríkið mun taka í 
sinn hlut 94 prósent af verði vodka-
flösku úr Vínbúðinni í formi áfengis-
gjalds, skilagjalds, virðisaukaskatts 
og álagningar Áfengis- og tóbaks-
verslunar ríkisins. Þetta kemur fram 
í samantekt Félags atvinnurekenda á 
verðlagningu áfengis hér á landi með 
tilliti til boðaðra hækkana í fjárlaga-
frumvarpinu.

„Þessi staða hér á innlendum mark-
aði er með ólíkindum. Ég efast um að 
fólk hafi hugmyndaflug í að átta sig á 
því að það sé að greiða 94 prósent af 
verðinu til ríkisins þegar það kaupir 
vodkaflösku úti í búð,“ segir Ólafur 
Stephensen, framkvæmdastjóri 
Félags atvinnurekenda.

Áfengisgjöld á Íslandi eru nú þegar 
þau langhæstu í Evrópu og stefnt 
er að því að hækka þau enn frekar 
eða  um 4,7 prósent í fjárlagafrum-
varpi ársins 2017. „Þetta er tíunda 
hækkun áfengisgjalda frá hruni. Á 
þeim tíma hafa þau rúmlega tvö-
faldast. Eru engin takmörk fyrir því 
hversu langt stjórnvöld telja sig geta 
gengið í skattlagningu á einni neyslu-
vöru?“ spyr Ólafur.

Fyrir hrun voru áfengisgjöld á 
Íslandi þau hæstu í Evrópu. Með veik-
ingu íslensku krónunnar eftir hrun 
breyttist staðan og áfengi varð dýrast 
í Noregi. Breytingin á gjöldunum um 
áramótin auk styrkingar krónunnar 
mun hins vegar hafa í för með sér að 
áfengisgjöld verða helmingi hærri hér 
á landi en í Noregi.

Álagning ÁTVR á áfengi sem inni-
heldur 22 prósent vínanda eða meira 
er tólf prósent. Virðisaukaskatturinn 
er ellefu prósent og áfengisgjaldið um 
145 krónur á hvert prósent vínanda. 
Það þýðir að þegar hækkun á áfengis-
gjöldum tekur gildi um áramótin 
renna 94 prósent af 7.300 króna 
vodkaflösku í ríkissjóð. Áfengisgjaldið 
af flöskunni eru rúmar 5.400 krónur, 
virðisaukaskattur um 700 krónur, 
álagning ÁTVR um 700 krónur og 
skilagjald 20 krónur. Hlutur fram-

Ríkið þyrst í vodkann
Framkvæmdastjóri Félags atvinnurekenda segir skattlagningu á áfengi vera 
komna út úr öllu korti. Um 94 prósent af verði vodkaflösku renna í ríkissjóð.

Þetta er tíunda 
hækkun áfengis-

gjalda frá hruni. Á þeim tíma 
hafa þau rúmlega tvöfaldast. 
Eru engin takmörk fyrir því 
hversu langt stjórnvöld telja 
sig geta gengið í 
skattlagningu 
á einni 
neysluvöru?
Ólafur Stephensen, 
frkstj. FA

leiðandans er hins vegar aðeins um 
434 krónur.

„Hugmyndaauðgi stjórnmála-
mannanna okkar í hvernig hægt sé að 
skattpína neytendur áfengis er alveg 
ótrúleg. Skattlagning á áfengi er aug-
ljóslega komin út úr öllu korti þegar 
neytandinn er farinn að greiða um og 
yfir 90% af verðinu í ríkissjóð,“ segir 
Ólafur og hann skorar á nýtt þing 
að samþykkja ekki þessa vitleysu og 
vinda fremur ofan af þessum ofur-
sköttum.  thorgeirh@frettabladid.is
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samfélag Róbert Ragnarsson, sem 
rekinn var sem bæjarstjóri Grinda-
víkur, fær 12 milljónir í starfsloka-
samning frá bænum. Alls kostaði 
uppsögnin Grindavík 13,5 milljónir 
króna en bærinn auglýsti starfið fyrir 
265 þúsund, fékk lögfræðiráðgjöf 
sem kostaði 665 þúsund og ráðgjöf 
við ráðningu nýs bæjarstjóra sem 
kostaði bæjarfélagið hálfa milljón.

Þetta kom fram á fundi bæjar-
ráðs Grindavíkur sem haldinn var 
á þriðjudag. Róbert mun sinna 
störfum sem bæjarstjóri til 31. janúar 
2017 en hann tók við í ágúst 2010. 

Samkvæmt yfirlýsingu meirihluta 
bæjarstjórnar Grindavíkur frá því í 
byrjun nóvember kom fram að áætl-
aður kostnaður við starfslok Róberts 
væri um sex milljónir króna og að 
lögmannskostnaður í málinu  yrði 
tæpar 830 þúsund krónur. – bb

Róbert fékk  
12 milljónir

róbert  
ragnarsson

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



FYRIR HUGSANDI FÓLK
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Nú er rétti tíminn til að skipta y�r í fjórhjóladri�sbíl frá Mitsubishi. 
Komdu í reynsluakstur og nýttu þér góða verðið á þessum frábæru bílum. 
Við gerum betur í vetur og hlökkum til að sjá þig!

Mitsubishi Pajero
9.790.000 kr.

KJARAKAUP 4.490.000 kr.

MMC ASX Intense / 4x4 / Dísil / Sjálfskiptur

Fullt verð: 4.990.000 kr.

500.000 kr.

Afsláttur

KJARAKAUP 4.950.000 kr.

MMC Outlander Intense / 4x4 / Dísil / Beinsk.

Fullt verð: 5.590.000 kr.

640.000 kr.

Afsláttur



„Fjölhæfasti höfundur Íslands!“
EGILL HELGSON, KILJAN 

„… mjög spennandi!“
JÓRUNN SIGURÐARDÓTTIR, ORÐ UM BÆKUR, RÚV

„Hreint mögnuð! Ofboðslega vel skrifuð.  
Mæli hiklaust með þessari bók. Hún er virkilega góð.“ 

KOLBEINN ÓTTARSSON PROPPÉ, RÁS 1

„Æsispennandi!“
HAUKUR INGVARSSON, FACEBOOK

„... falleg bók og umfram  
allt einhvern veginn nístandi.“

EIRÍKUR ÖRN NORÐDAHL, STARAFUGL
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Stjórnmál Ekki verður strax af 
formlegum stjórnarmyndunarvið-
ræðum þeirra fimm flokka sem rætt 
hafa saman óformlega, eins og áætl-
anir stóðu til. Flokkarnir eru ekki 
komnir nógu nálægt hver öðrum 
málefnalega til að hægt sé að hefja 
stjórnarmyndunarviðræður en 
munu halda áfram að funda fram 
yfir helgina í þeirri von að hægt sé 
að ná lendingu um stærstu mála-
flokkana.

Flokkarnir fimm, Píratar, Vinstri 
græn, Viðreisn, Björt framtíð og 
Samfylking hafa rætt óformlega 
saman frá vikubyrjun en Píratar 
fengu stjórnarmyndunarumboðið 
fyrir viku síðan. Flokkarnir tóku frí 
um síðustu helgi og hófu að funda 
að henni lokinni.

Umræða um tekjuöflun ríkisins 
hófst seint á miðvikudag og var 
framhaldið í gær. Þeir fundarmenn 
sem Fréttablaðið ræddi við upplifa 
að eitthvað hafi þokast frá því upp 

úr slitnaði í formlegum stjórnar-
myndunarviðræðum flokkanna 
undir stjórn Vinstri grænna.

Heimildir Fréttablaðsins herma 
þó að töluvert vantraust ríki á milli 
flokkanna í viðræðunum, þá sér-
staklega á milli Vinstri grænna 
og Viðreisnar. Vinstri græn óttast 
eftir sem áður að Viðreisn sé ekki 
í stjórnarmyndunarviðræðunum 
af fullum heilindum og að á hverri 
stundu muni upp slitna upp úr við-
ræðunum. Vantraustið sem ríki hafi 
jafnvel dýpkað frá fyrri stjórnar-
myndunarviðræðum og sé haml-
andi í viðræðunum.

Benedikt Jóhannesson, formaður 

Viðreisnar, blæs þó á þessar sögu-
sagnir. „Mér þykja fundirnir hafa 
batnað eftir því sem þeir hafa orðið 
fleiri. Við erum að færast eitthvað 
nær en auðvitað eru flokkarnir að 
koma úr sitthvorri áttinni eins og 
var vitað fyrirfram. Mér finnst þetta 
vera gagnlegt. Það eru allir að vinna 
þetta af fullri alvöru. Ef við teldum 
þetta tilgangslaust þá værum við 
ekkert að þessu.“

Katrín Jakobsdóttir, formaður 
Vinstri grænna, tekur undir að 
fundirnir hafi verið gagnlegir. „Við 
höfum verið að ræða málin sem 
við leggjum mesta áherslu á sem er 
uppbygging í innviðum og ekki síst 

í heilbrigðis- og menntamálum en 
það er ekki komin niðurstaða í þau 
mál.“

Í gær stóð til að ræða landbúnað-
ar- og sjávarútvegsmál en á meðan 
Viðreisn leggur áherslu á uppboð 
á litlum hluta aflaheimilda vilja 
Vinstri græn frekar hækka veiði-
gjald. Mestur tími fór engu að síður 
í ríkisfjármálin en Vinstri græn 
standa fast á því að ráðast þurfi í 
tekjuöflun fyrir ríkið til að geta 
aukið fé til innviða, menntakerfisins 
og heilbrigðiskerfisins. Ríkissjóður 
eins og hann stendur núna nái ekki 
utan um þau útgjöld sem vilji sé til 
að ráðast í. Eins og áður hefur komið 
fram standa skattahækkunarhug-
myndir VG í Viðreisn. Heimildir 
Fréttablaðsins herma jafnframt að 
stuðningur Pírata og Samfylkingar 
við skattahugmyndir VG sé lítill þótt 
hugmyndirnar hafi enn ekki mætt 
andstöðu af fullri alvöru. 
snaeros@frettabladid.is

Vantraust ríkir á milli VG og 
Viðreisnar í stjórnarviðræðum
Formlegar stjórnarmyndunarviðræður fimm flokka hefjast ekki í dag eins og til stóð. Samtal flokkanna 
heldur áfram um helgina. Fundarmönnum þykir flokkarnir hafa þokast nær varðandi tekjuöflun ríkisins.

Flokkarnir fimm hafa reynt að tala sig að niðurstöðu í samstarfi síðustu fjóra daga. Enn er þó langt í langt. Fundað verður áfram um helgina. Fréttablaðið/Eyþór

benedikt  
Jóhannesson

Katrín  
Jakobsdóttir

Samfélag Borgarráð Reykjavíkur 
ákvað í gær að styrkja Street-dans-
einvígi ársins 2017 um 200 þúsund 
krónur. Borgin hafnaði á sama 
tíma  að veita Aflinu á Akureyri 
styrk.  Dansskóli Brynju Péturs 
skipuleggur viðburðinn og verður 
þetta í fimmta sinn sem keppnin 
fer fram.

Í ár fór keppnin fram í Spennu-
stöðinni og tóku 30 dansarar þátt. 
Auk einvígisins voru vinnustofur 
haldnar með velþekktum gesta-
kennurum úr danssenunni. Til að 
mynda sóttu Danielle Polcano, sem 
hefur unnið sem danshöfundur fyrir 
Beyoncé, og Kapela, einn sigursæl-
asti götudansari í Evrópu, viðburð-
inn í ár.

Aflið er samtök gegn kyn-
ferðis- og heimilisofbeldi sem hafa 
starfað síðan árið 2002. Þau telja 
að núverandi framlög nægi ekki til 
að þau geti veitt eðlilega þjónustu í 
málaflokknum. – þh

Borgin styrkir 
danskeppni 

Stjórnmál Hagsmunafélög sjó-
manna lýsa yfir miklum áhyggjum 
af rekstri Landhelgisgæslu Íslands 
í tilkynningu sem þau sendu frá 
sér í gær. Fjárveitingar til Land-
helgisgæslunnar voru ekki auknar 
í frumvarpi að fjárlögum næsta 
ár. Frá árinu 2009 hafa framlög til 
Gæslunnar verið skorin niður um 
30 prósent sem nemur um 1.200 
milljónum króna.

Félögin segja það vera skömm 
að þjóð sem á svo mikið undir sjó-
sókn geti ekki lagt fram nægt fé til 
rekstrar Landhelgisgæslu Íslands 
sem sjómenn og aðrir landsmenn 
treysta á þegar neyðin er stærst.

Félögin krefjast þess að stjórn-
völd og Alþingi tryggi Gæslunni 
nægt rekstrarfé á hverjum tíma. Þau 
segja Gæsluna hafa komið í veg fyrir 
margt manntjón á liðnum árum og 
því sé lífsspursmál fyrir íslensku 
þjóðina að nægur þyrlu- og skipa-
kostur sé til staðar þegar slys eða 
veikindi ber að höndum eins og 
dæmin sanni. – þh

Sjómenn lýsa 
yfir áhyggjum af 
stöðu Gæslunnar

landhelgisgæslan fær of lítið af fjár-
munum og það eru sjómenn ósáttir við.  
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JBL Bluetooth heyrnartól
JBL-T450BTBLACK

Öflug en fislétt Jbl Bluetooth heyrnatól
32mm driver
JBL Pure Bass sound
Tíðnisvið: 20Hz  20kHz
Innbyggður míkrafónn
Allt að 11 klst rafhlaða
Samanbrjótanleg
Litur: Svartur

JBL Bluetooth hátalari
JBL-GORED

Þráðlaus bluetooth tenging v4.1
Lithium hleðslurafhlaða (allt að 5 klst ending)
Hægt er að taka við símtölum
USB kapall fylgir
6,8 x 8,3 x 3,1 cm
Litur: Margir litir

SodaStream tæki
SOD-SOD0160008

Flott hönnun
1L flaska fylgir
Kolsýruhylki dugar fyrir allt að 60L
Kolsýruhylki fylgir
4 litir svart,rautt,gult,hvítt

Trebs Smoothie to go
TRE-99330

300W mótor
Könnur til að blanda og drekka úr
2x 570ml könnur fylgja
Ryðfríir stálhnífar
Auðvelt að taka í sundur og þrífa
Litur: Silfur/Svartur

Melissa 
Djúpsteikingarpottur
MEL-16290024

2200 wött
Hitastig: 90-190°C
Tekur 3 Lítra
Gúmmífætur
Stór karfa með handfangi
Litur: Silfur

Dantax örbylgjuofn
DAN-M20L

700W Örbylgjuofn 20L
20 lítrar(25,5 cm Diskur)
5 hitastillingar
Stærð (BxHxD): 43,5 x 26 x 35,5 cm
Litur: Hvítur

Philips rakvél
PHS-S1310

CloseCut hnífar
4-Direction Flex hausar
Easy Grip þægilegt grip
8 klst hleðsla gefur 35 mín í rakstri
Virkar fyrir 100 - 240v kerfi
Notar SH30 hausa

Vidal Sassoon sléttujárn
VID-VSST2957

25mm Keramík plötur
30 sekúndur að hitna
Glæsileg hönnun
Slekkur á sér sjálft

Philips skeggsnyrtir
PHS-BT405

Skeggsnyrtir með sjálfbrýnandi 
hnífum
Klippibreidd 32mm
20 stillingar (0.5-10m)
Gott grip
10klst hleðsla
 Gefur 25 mín. notkun

JBL Bluetooth hátalari
JBL-GORED

Þráðlaus bluetooth tenging v4.1
Lithium hleðslurafhlaða (allt að 5 klst ending)

7.995KR

10.995KR

2.895KR

25%
AFSLÁTTUR

25%
AFSLÁTTUR

20%
AFSLÁTTUR

40%
AFSLÁTTUR

7.995KRV.á
5.996KR
Verð nú

5.995KRV.á
4.496KR
Verð nú

9.995KRV.á
7.996KR
Verð nú

3.995KRV.á
2.397KR
Verð nú

4.995KRV.á
3.996KR
Verð nú

6.995KRV.á
5.946KR
Verð nú

KR

20%
AFSLÁTTUR

Verð núVerð nú

15%
AFSLÁTTUR



Viðsnúningur í Aleppo

Kveðju kastað á liðsmann sýrlenska stjórnarhersins í gamla bæjarhlutanum í Aleppo í Sýrlandi, sem stjórnarherinn hefur nú náð úr höndum 
uppreisnarmanna eftir langvarandi umsátur og hörð átök. Nordicphotos/AFp

Tilnefningar  
til Blóðdropans

Til hamingju!

www.forlagid.i s   |   Bókabúð Forlagsins  |   F i sk i slóð 39

Bretland „Brexit-kosningin klýfur 
Bretland. Hún klýfur það í fjóra 
parta,“ sagði Richard Gordon, lög-
maður heimastjórnarinnar í Wales, 
í málflutningi sínum við Hæstarétt 
Bretlands í gær.

Með því að ganga úr Evrópusam-
bandinu sé breska stjórnin að brjóta 
gegn breskri stjórnskipun, sem gerir 
ráð fyrir heimastjórn í Wales, rétt eins 
og í Skotlandi og á Norður-Írlandi. 
Hún hafi engan rétt til þess.

Gordon tók samt skýrt fram að 
hann ætlist alls ekki til þess að vilji 
kjósenda verði hunsaður. Stjórnin í 
Wales vilji hvorki tefja fyrir né koma 
í veg fyrir útgöngu Bretlands úr Evr-
ópusambandinu. Meirihluti kjósenda 
hafi verið því fylgjandi, þótt kjós-
endur í Wales, Skotlandi og á Norður-
Írlandi hafi verið því andvígir.

Breska stjórnin hafi vissulega völd 
til þess að gera samninga við önnur 
ríki og leggja niður slíka samninga. 
Hins vegar hafi ríkisstjórnin ekki völd 
til þess að víkja frá lögum sem breska 
þingið hefur samþykkt.

Hann segir þetta svo einfalt að sex 
ára barn  eigi auðveldlega að geta 
skilið.

Hæstiréttur hefur nú í vikunni 
fjallað um það hvort breska ríkis-
stjórnin hafi rétt til þess að virkja 
útgönguákvæði Evrópusambandsins 
án aðkomu þjóðþingsins.

Fjórði og síðasti dagur málflutnings 
fyrir dómstólnum var í gær, en ekki er 
búist við niðurstöðu fyrr en í janúar.

Yfirréttur í London komst nýver-
ið að þeirri niðurstöðu að ríkis-
stjórnin verði að spyrja þingið áður 
en útgönguákvæðið er virkjað, en 

þeirri niðurstöðu var áfrýjað til 
Hæstaréttar.

Deilan hefur fyrst og fremst snúist 
um það hvort útgangan, án aðkomu 
þingsins, myndi brjóta gegn lögum 
sem breska þingið samþykkti árið 
1972 um aðildina að ESB.

Breska stjórnin segir að þegar 
þingið samþykkti fyrr á þessu ári að 
haldin yrði þjóðaratkvæðagreiðsla 
um útgöngu, þá hafi þingið gert ráð 
fyrir því að stjórnin myndi framfylgja 
niðurstöðunni.

Rúmlega helmingur Breta sam-
þykkti útgönguna, en tæplega helm-
ingur var á móti.

Breska þingið lagði svo í gær bless-
un sína yfir tímaáætlun Theresu May 
forsætisráðherra, sem reiknar með að 
virkja útgönguákvæðið í mars á næsta 
ári. gudsteinn@frettabladid.is

Myndi kljúfa Bretland í fjóra parta
Stjórnin í Wales segir að yfirgefi Bretland Evrópusambandið sé brotið gegn lögum um heimastjórn Wales, Skotlands og Norður-Írlands. 
Málflutningi fyrir Hæstarétti um útgönguna er nú lokið. Breska þingið lagði blessun sína yfir tímaáætlun Theresu May í gærkvöldi. 

Jérôme cahuzac stjórnaði herferð gegn 
skattsvikurum í Frakklandi. MYNd/EpA

skjalakassar streymdu inn í byggingu hæstaréttar Bretlands í London í gær, á fjórða 
og síðasta degi málflutnings fyrir dómstólnum um útgöngu úr Evrópusambandinu.
Nordicphotos/AFp

FraKKland  Fyrrverandi ráðherra í 
franska fjármálaráðuneytinu, Jérôme 
Cahuzac,  hefur verið dæmdur í 
þriggja ára fangelsi fyrir að hafa falið 
fé í skattaskjólum og fyrir peninga-
þvætti. Fyrrverandi eiginkona hans, 
Patricia Menard, var dæmd í tveggja 
ára fangelsi.

Cahuzac var ráðherra í stjórn 
François Hollande frá því í maí 2012 til 
mars 2013. Hann átti að leiða herferð 
gegn skattsvikum en faldi samtímis 
milljónir evra fyrir skattayfirvöldum.

Árið 2013 neyddist hann til að játa 
að hann hefði falið eigið fé á reikningi 
í Sviss um 20 ára skeið og logið að 
þinginu. Fyrrverandi eiginkona ráð-
herrans greindi frá því að þau hjónin 
hefðu gert sér grein fyrir því að þau 
væru að brjóta lög með því að stofna 
bankareikninga í skattaskjólum til að 
komast hjá því að greiða skatt.

Jérôme Cahuzac er lýtalæknir. Á 
læknastofu sinni í París græddi hann 
hár á höfuð ríkra Frakka. Hann sagði 
þörfina fyrir að viðhalda lífsstíl fjöl-
skyldunnar skýra ólöglegt athæfi 
þeirra. – ibs

Lífsstíllinn 
kostaði ráðherra 
þrjú ár í fangelsi
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13 krónu afsláttur 
fyrir N1 korthafa
Þú færð 13 krónu afslátt af hverjum eldsneytislítra 
og tvo N1 punkta að auki.

Litlu jólin eru í dag!

Afsláttur af ilmandi
 jólakaffi & bakkelsi

Notaðu N1 punktanatil að fá þér í svanginn

www.n1.is facebook.com/enneinn



FULLT AF FLOTTUM 
TILBOÐUM

Í VERSLUNUM OKKAR

SP
A

R
IÐ50% 

Á VÖLDUM XMAS HITS
FÖSTUDAGUR TIL SUNNUDAGS 9.-11.12.2016

OPNUNARTÍMI:
Smáratorg: föstudagur 10:00-22:00, laugardag 10:00-22:00 og sunnudag 10:00-22:00.
Korputorg: föstudagur 10:00-22:00, laugardag 10:00-22:00 og sunnudag 10:00-22:00.
Glerártorg: föstudagur 10:00-18:30, laugardag 10:00-22:00 og sunnudag 13:00-22:00.

Samfélag Skólakerfið í Grindavík 
er sprungið, bæði í leik- og grunn-
skóla. Bærinn hefur vaxið svo hratt 
að dæmi eru um börn sem komast 
ekki inn í leikskóla fyrr en þau eru 
orðin tveggja og hálfs árs. Grunn-
skólinn í bænum, Hópskóli, er svo 
þéttsetinn að kennsla fer jafnvel 
fram á göngunum. Skólastjórn-
endur grunn- og leikskóla lögðu 
fram bókun á fundi fræðslunefndar 
í vikunni þar sem þeir lýstu yfir von-
brigðum nefndarinnar með niður-
stöðu fjárhagsáætlunar um skólana 
næstu árin. Þar kemur fram að ekki 
er gert ráð fyrir fjármagni árið 2017 
til að hefja undirbúning að stækkun 
grunn- og leikskóla. 

Fríða Egilsdóttir, leikskólastjóri 
á leikskólanum Laut, segir að stýri-
hópur hafi verið settur á laggirnar 
vegna langs biðlista í leikskólann og 
yfirfulls grunnskóla. Stýrihópurinn 
skoðaði meðal annars spá um íbúa-
fjölgun í bænum og komst að því 
að byggja þarf við leikskólann og 
stækka grunnskólann áður en illa 
fer. Í bókun  hans kemur fram að 
svo virðist sem framtíðarsýn starfs-
hópsins hafi verið virt að vettugi.

„Að mati hópsins þá þarf að fara 
að huga að því að byggja við leik-
skólann og stækka grunnskólann, ef 
bærinn ætlar að standa undir nafni, 
Grindavík – Góður bær. En þegar 
fjárhagsáætlunin um skólana var 
tekin fyrir, þá kom í ljós að það var 
ekkert gert í tillögum okkar, sem ég 

var ekki sátt við,“ segir hún. Í stýri-
hópnum voru fulltrúar  foreldra í 
bænum, frá  skólaskrifstofunni og 
skólastjórnendum, bæði grunn- og 
leikskóla.

„Báðir leikskólarnir hér í Grinda-
vík eru smekkfullir og börn komast 
ekki inn fyrr en þau eru tveggja og 
hálfs árs. Grunnskólinn er í tveimur 
húsum og það þarf stundum að 
kenna á göngunum.

Það þarf að horfa fram í tímann 
því deiliskipulag og annað tekur oft 

langan tíma. Það þarf allavega að 
fara að huga að því í fjárhagsáætlun. 
Eins og við segjum í bókuninni þá 
finnst okkur þessi tími sem við 
lögðum í þetta hafa verið virtur að 
vettugi,“ segir leikskólastjórinn.

Staðgengill bæjarstjóra, Jón 
Þórisson, er erlendis og náðist ekki 
í hann við vinnslu fréttarinnar. 
Nökkvi Már Jónsson, sviðsstjóri 
félagsþjónustu og fræðslusviðs, var 
sagður í fríi.
 benediktboas@365.is

Sprungið skólakerfi í Grindavík
Ekki er gert ráð fyrir að stækka grunn- og leikskóla í Grindavík samkvæmt fjárhagsáætlun fyrir næsta ár. 
Tveir leikskólar og einn grunnskóli eru í bænum og eru þeir allir yfirfullir að sögn leikskólastjóra. 

Tveir leikskólar eru í Grindavík og eru þeir báðir búnir að sprengja utan af sér. Ekki er 
gert ráð fyrir fjármagni til að stækka leikskólann á næsta ári. FréTTablaðið/VilhElm

Grindavík

Einkunnarorð eru Góður 
bær.
Rúmlega 3.100 manna bær 
sem hefur vaxið hratt í 
seinni tíð.
Vinsæll ferðamannastaður 
enda Bláa lónið í anddyri 
hans.
Öflugur útgerðarbær.
Eitt glæsilegasta tjaldsvæði 
landsins er þar.

Báðir leikskólarnir 
hér í Grindavík eru 

alveg smekkfullir og börn 
komast ekki inn fyrr en þau 
eru tveggja og hálfs árs. 
Grunnskólinn er í tveimur 
húsum og það þarf stundum 
að kenna á göng-
unum.
Fríða Egilsdóttir, 
leikskólastjóri á 
leikskólanum Laut

lögreglumál Mennirnir þrír sem 
voru úrskurðaðir í gæsluvarðhald 
á þriðjudag grunaðir um nauðgun 
og frelsissviptingu voru leystir úr 
haldi í gær. Úrskurður Héraðsdóms 
um gæsluvarðhald var kærður á 
miðvikudag en samkvæmt upplýs-
ingum frá verjanda eins mannanna 
leysti lögreglan á höfuðborgar-
svæðinu mennina úr haldi svo ekki 
kom til þess að Hæstiréttur dæmdi 
um gæsluvarðhaldið.  Friðrik 
Smári Björgvinsson yfirlögreglu-
þjónn staðfestir að rannsóknar-
hagsmunir hafi ekki verið lengur 
til staðar og því hafi mönnunum 
verið sleppt. Rannsókn málsins 
miðar vel áfram.

Fréttablaðið greindi fyrst frá 
málinu í gær. Mennirnir þrír, tveir 
Íslendingar og einn af erlendu bergi 
brotinn, eru grunaðir um frelsis-
sviptingu og nauðgun á konu sem 
tilkynnti um atvikið á mánudag. 
Konan fékk aðstoð á Neyðarmót-
töku fyrir þolendur kynferðis-
ofbeldis í kjölfar þess að lögregla 
var kölluð út vegna málsins. Frétta-
blaðið hefur heimildir fyrir því að 
konan hafi þekkt að minnsta kosti 
einn mannanna. – snæ

Þrem grunuðum 
sleppt úr haldi 

mennirnir þrír eru grunaðir um nauðgun 
og frelsissviptingu. FréTTablaðið/PjETur
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Það er náttúran 
sem færir okkur 
notaleg jól

Frá 1921 hefur rafmagnið frá okkur lýst upp aðventuna, hnoðað piparkökudeigið, soðið hangikjötið, bakað 
smákökurnar, steikt laufabrauðið, spilað jólalögin og jafnvel knúið sjálfan heimilisbílinn í jólastússinu.

Óskum landsmönnum öllum notalegs jólaundirbúnings.

ORKA NÁTTÚRUNNAR
Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík · Sími 591 2700 · www.on.is · on@on.is



Q3 vekur eftirtekt
Nýr Audi Q3 er vel útbúinn, lipur og svipmikill.  
Hann er skilvirkur og sportlegur, á sama tíma  
rúmgóður að innan en smágerður að utan.  
Audi Q3 er byggður fyrir nýjar væntingar. 

Verð frá 5.490.000 kr.

HEKLA · Laugavegi 170-174  / Audi.is

orkumál „Það virðist hafa myndast 
þverpólitísk samstaða um að Eyja-
fjörður og jafnvel Norðurland allt 
skuli vera orkusvelt til framtíðar,“ 
segir Þröstur Friðfinnsson, sveitar-
stjóri Grýtubakkahrepps, í nýjum 
pistli á heimasíðu hreppsins.

Þröstur segir flutningskerfi raf-
orku inn á Eyjafjarðarsvæðið vera 
sprungið og ekki taki minna en 
fimm ár að bæta þar úr. Virkjanleg 
fallvötn í Skagafirði og Þingeyjar-
sýslu séu í verndarflokki og vaxandi 
andstöðu gæti við gufuaflsvirkjanir 
auk efasemda um endingu jarð-
hitans. Allir stjórnmálaflokkar séu 
andvígir lagningu háspennulínu yfir 
Sprengisand.

„Þeir stjórnmálamenn og einnig 
umhverfisverndarsinnar sem ætla 
að koma í veg fyrir lagningu línu yfir 

Sprengisand eru í reynd að lýsa því 
yfir að ekki skuli lengur ríkja jafn-
rétti til búsetu á Íslandi,“ skrifar 
Þröstur. „Aðrar leiðir til að leysa 
orkuþörf hér á svæðinu eru ein-
faldlega verri í öllu tilliti, hvort sem 

horft er til kostnaðar eða umhverfis. 
Byggð sem ekki á kost á rafmagni af 
pólitískum ástæðum á sér enga von 
um að geta vaxið og dafnað eðli-
lega.“

Þá segir Þröstur það hrikalega 
hömlun á framfarir og íbúaþróun 
að ekki sé hægt að útvega raforku 
til þeirra sem áhuga hefðu á að 
stofna til nýrrar atvinnustarfsemi. 
Gagnaver og önnur meðalorkufrek 
starfsemi séu alveg út úr myndinni 
næstu árin, jafnvel áratugi.

„Það sem enn verra er, að jafn-
vel þó að takist að tengja vestur til 
Blöndu og austur til Kröflu, mun 
áfram vanta afl og  öryggi í kerfið 
til frambúðar meðan ekki tekst að 
tengja við virkjanir á suðurhálend-
inu,“ segir sveitarstjórinn meðal 
annars í pistli sínum.  – gar

Telur Eyjafjörð í orkusvelti
Eyjafjörður þarf meiri orku til að íbúarnir dafni, segir sveitarstjóri Grýtubakkahrepps. Fréttablaðið/PjEtur

NÝJA
SENDIBÍLASTÖÐIN
...á þínum vegum!

568 5000

Jólaplattinn í hádeginu
og um helgar 3.200 kr

BRYGGJAN BRUGGHÚS * GRANDAGARÐI 8 101 REYKJAVÍK
00354 456 4040 * WWW.BRYGGJANBRUGGHUS.IS

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

Byggð sem ekki á 
kost á rafmagni af 

pólitískum ástæðum á sér 
enga von um að geta vaxið 
og dafnað eðlilega.

Þröstur Friðfinnsson, 
sveitarstjóri Grýtu-
bakkahrepps
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VERIÐ VELKOMIN 
Í HEIMSÓKN

Opið virka daga kl.  10 -18 
Laugardaga kl.  11-16 

Suðurlandsbraut 24    108 Reykjavík    554 6969    lur@lur.is    www.lur.is

Þú finnur jólagjöfina hjá okkur

RÚM • SÓFAR • HVÍLDARSTÓLAR • HEILSUKODDAR • LJÓS • HÚSGÖGN • GJAFAVÖRUR • BORÐ • SÆNGUR

Hvíldarstólar í miklu úrvali

PILLOWISE 
heilsukoddar fyrir alla

Glamour Thermoskönnur KUBIKOFF Ruggustólar

TRIPODE lampar Sweet home hnífaparasett

JACOB stóll frá Calia ItaliaORACOL tungusófi

Hvíldarsófar í miklu úrvali

Gæðarúm frá Danmörku

Gæðarúm frá BelgíuGæðarúm frá Belgíu

FRÁBÆRT ÚRVAL AF RÚMUM, 
SÓFUM OG HVÍLDARSTÓLUM

LÁTTU ÞÉR LÍÐA VEL 

SÓFUM OG HVÍLDARSTÓLUMSÓFUM OG HVÍLDARSTÓLUM

Opið alla daga

fram að jólum

Erum í jólaskapi!

Áttu von 

á gestum?

CALIA svefnsófi



Ræddu riftanir á 
úttektum auðmanna
Skilanefnd Glitnis listaði upp úttektir úr Sjóði 9 rétt fyrir hrun sem mögulega 
ætti að rifta. Viðskipti sem þetta átti við um námu 3,1 milljarði samanteknar. 
Úttektir Guðbjargar Matthíasdóttur er þriðjungur þeirra upphæðar. 

Steinunn Guðbjartsdóttir, fyrrverandi formaður slitastjórnar [skilanefndar] Glitnis, vísaði fyrirspurn Fréttablaðsins um málið 
frá sér sem og spurningum um hver niðurstaða þessarar athugunar nefndarinnar var. Fréttablaðið/GVa

Aðdragandi og fall  
íslensku bankanna 2008

Benedikt 
Sveinsson

500 milljónir
Benedikt er faðir Bjarna 

Benediktssonar, þá
verandi þingmanns 

Sjálfstæðisflokksins og 
núverandi formanns 

flokksins og fjármála
ráðherra. Benedikt er 

bróðir Einars Sveinsson
ar, fyrrverandi stjórnar

formanns Glitnis.

Bandaríski fjár-
festingarbankinn 
lehman brothers  
birtir uppgjör 
sem sýnir mikið 
tap. Fimm dögum 
síðar fer bankinn í 
greiðslustöðvun og 
síðan í gjaldþrot. Fjár-
málakerfi heimsins 
nötra.

Sameiningarvið-
ræður í fullum gangi 
á milli Glitnis og 
Byrs annars vegar og 
Landsbankans og 
Straums hins vegar.

bandaríski seðla-
bankinn lánar trygg-
ingarisanum AIG 85 
milljarða bandaríkja-
dollara til að koma í 
veg fyrir gjaldþrot.

Eftir stranga funda-
helgi í Seðlabank-
anum liggur fyrir að 
ríkið mun eignast 
75% í Glitni. Í fram-
haldinu lækkar láns-
hæfismat ríkisins. 

lækkun lánshæfis-
mats ríkisins hefur 
þær afleiðingar að 
skuldabréf gefin út 
af Landsbanka og 
Kaupþingi gjaldfalla 
sem eykur á lausa-
fjárvanda  þeirra sem 
var ærinn fyrir.

Síðasti viðskiptadag-
ur með Sjóð 9 þar til 
þremur vikum síðar. 
Geir H. Haarde flytur 
ávarp til þjóðarinnar 
um stöðu bankakerf-
isins. Neyðarlög sett 
með tryggingu inn-
lendra innistæða og 
auknum heimildum 
Fjármálaeftirlitsins. 

Fjármálaeftirlitið 
tekur yfir rekstur 
landsbankans.

Breska stjórnin beitir 
hryðjuverkalögum á 
Íslendinga.

Fjármálaeftirlitið 
tekur yfir rekstur 
Kaupþings.

Tilraun til að ná 
samningum um 
gjaldeyrisskipti á 
milli Seðlabanka Ís-
lands og Seðlabanka 
bandaríkjanna fer út 
um þúfur.

Benedikt  
Sveinsson

100 milljónir
Sigurður  

Sigurgeirsson 
502 milljónir króna.

Sigurður er bygginga
verktaki – seldi fyrirtæki 

sitt JB Byggingarfélag 
með miklum hagnaði 

fyrir hrun. 

Kristinn ehf. 
345,7 millj-

ónir króna
Eigandi Guðbjörg 

Matthíasdóttir, 
athafnakona og 

stór hluthafi í 
Glitni fyrir hrun.
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29. September

30. September

1. oKtóber 

2. oKtóber

3. oKtóber

 

 

6.oKtóber

7. oKtóber 

8. oKtóber

9. oKtóber

Fram ehf. 
729 milljónir króna

Eigandi Fram ehf. er  
Guðbjörg  

Matthíasdóttir.

Guðbjörg  
Matthíasdóttir

75 milljónir króna
Einar Örn Jónsson

186 milljónir króna
Einar Örn, athafna
maður oft kenndur 

við Nóatún. Nýjustu 
viðskipti hans – kaup 

Emmessíss ásamt hópi 
fjárfesta vakti athygli 

nýlega.

Guðbjörg  
Edda Eggertsdóttir

150 milljónir króna
Guðbjörg Edda, 

athafnakona og fyrr
verandi forstjóri Act

avis. Hún á 1,2% hlut í 
sjóði sem á 14,5% hlut 

í 365 miðlum hf.

Úttektir úr Sjóði 9 
sem slitastjórn Glitnis 
vildi kanna hvort til-
efni væri til að rifta.

Skilanefnd Glitnis hafði sérstaklega 
til skoðunar úttektir nokkurra félaga 
og einstaklinga á háum fjárhæðum 
úr peningamarkaðssjóði Glitnis, 
Sjóði 9, með það að augnamiði að 
rifta viðskiptunum. Ástæðan var 
tímasetningar viðskiptanna stuttu 
fyrir þjóðnýtingu Glitnis 29. sept-
ember og dagana fyrir hrun bankans 
7. október árið 2008.

Þetta kemur fram í gögnum skila-
nefndarinnar sem Fréttablaðið hefur 
undir höndum. Skjalið sem um ræðir 
er ekki dagsett, en bakgrunnsupp-
lýsingar benda til að það hafi verið 
unnið í mars árið 2010. Umrætt skjal 
var tekið saman til að meta hvað af 
innlausnum þessara daga væri hæft 
til riftunar.

Stærstu viðskiptin sem voru til 
skoðunar hjá skilanefndinni voru 
úttektir félaga í eigu Guðbjargar 
Matthíasdóttur, athafnakonu og 
stærsta eiganda Ísfélagsins í Vest-
mannaeyjum, eða eignarhaldsfélaga 
hennar Kristins og Fram, og námu 
rúmum milljarði króna. Einnig per-
sónuleg úttekt Guðbjargar að upp-
hæð 75 milljónir króna til viðbótar, 
en eins og þekkt er var Guðbjörg 
stór hluthafi í Glitni á sínum tíma. 
Er það sérstaklega nefnt í skjali 
skilanefndarinnar að „einnig urðu 
talsverð blaðaskrif um sölu hennar 
á hlutabréfum í Glitni rétt fyrir fall 
bankans“, og er þar vísað til þess 
að Guðbjörg seldi bréf sín þremur 
dögum fyrir þjóðnýtingu bankans 
– viðskipti sem voru síðar umdeild.

Viðskipti athafnamannsins Bene-
dikts Sveinssonar þremur dögum 

fyrir þjóðnýtingu bankans eru á 
listanum. Þá voru 500 milljónir 
króna teknar út og í skýringum við 
færsluna segir „Úttekt úr safni – 
millif[ært]. til Flórída“. Önnur úttekt 
er á listanum frá 1. október að fjár-
hæð 100 milljónir króna með skýr-
ingunni „sj 9 selt og í usd“. Benedikt 
er bróðir Einars Sveinssonar, fyrrv. 
stjórnarformanns Glitnis hf.

Efni skjalsins tengdist einnig 
ákvarðanatöku innan skilanefndar-
innar um hvaða aðferðum ætti að 
beita við val á þeim viðskiptum sem 
mögulega ætti að rifta. Þar komu 
nokkrar aðferðir til greina, og segir: 
„Val eftir nöfnum ákveðinna aðila 
kemur einnig til greina. Þá kemur 
einnig til greina að velja þá út sem 
eru í þjónustu ákveðins þjónustu-
fulltrúa,“ en um hvern ræðir er ekki 
tiltekið.

Þessu fylgir fyrrnefndur listi undir 
fyrirsögninni: Aðilar sem skoðaðir 
hafa verið m.t.t. innlausna rétt fyrir 
fall Glitnis hf. í byrjun október 2008. 
Ásamt viðskiptum Guðbjargar og 
hennar félaga og Benedikts er nefnd 
stór úttekt systkinanna Helgu Guð-
rúnar Johnson og Ólafs Ó. Johnson í 

nafni félags síns Johnson ehf. Einnig 
úttekt byggingaverktakans Sigurðar 
Sigurgeirssonar, í hans nafni, sem 
nemur 502 milljónum króna, en DV 
reiknaði út, og hafði greiddan auð-
legðarskatt sem viðmið, stuttu eftir 
að skjal slitanefndarinnar var skrif-
að að hann væri auðugasti maður 
Íslands á þeim tímapunkti.

Alls nema þær úttektir úr Sjóði 
9 sem listaðar voru upp af skila-
nefndinni, og hugsanlega var talið 
réttlætanlegt að rifta, 3,1 milljarði 
króna samanteknar.

Sjóður 9 var mjög umtalaður eftir 
hrun fyrir margra hluta sakir. Tap 
sjóðfélaga var verulegt, en þegar 
Sjóður 9 var gerður upp í lok október 
2008 höfðu þeir tapað fimmtungi 
eignar sinnar í sjóðnum stuttu áður 
en bankinn var þjóðnýttur.

Stjórnarseta Illuga Gunnarssonar, 
fyrrverandi menntamálaráðherra, í 
peningamarkaðssjóðum Glitnis, og 
Sjóðs 9 þar á meðal, varð til þess að 
hann vék af þingi í kjölfar skýrslu 
rannsóknarnefndar Alþingis. Illugi 
sagði síðar í pistli að stjórnarseta 
hans hefði skaðað hann pólitískt.

Steinunn Guðbjartsdóttir, fyrrver-
andi formaður slitastjórnar [skila-
nefndar] Glitnis, vísaði fyrirspurn 
Fréttablaðsins um málið frá sér, og 
spurningum um hver niðurstaða 
þessarar athugunar skilanefndar-
innar var og hvort einhverjum 
viðskiptum var rift. Eins hvort ein-
hverjum málum var vísað áfram 
til Fjármálaeftirlitsins eða annarra 
rannsóknaraðila.
svavar@frettabladid.is

3,1
milljarði króna nema út-
tektir úr Sjóði 9 sem talið var 
réttlætanlegt að rifta. 
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Humar 
brauðaður - 500 gr. 

2.998 KR
PK

Humar 
brauðaður - 500 grr. 

2.998 KR

Opal reyktur lax  
eða grafinn - 1/2 flak 
Áður: 4.449 Kr/KG

3.915 KR
Kg

Veislan heldur áfram…

Franskur 

gæðakalkúnn 

       á betra verði!

kalkúnn Heill 
- FroSInn  

998 KR
Kg

Frábært  
verð

Hreindýr lundir
- FroSIð
Áður: 8.989 Kr/KG

7.910 KR
Kg

Hreindýr fille 
SIlVErSKIn on - FroSIð
Áður:  9.498 Kr/KG

8.358 KR
Kg

HS SkelbrOt 
1 KG Blandað
Áður: 3.895 Kr/KG

2.999 KR
Kg

3.915 Kg

www.netto.is | Tilboðin gilda 8. – 11. desember 2016
Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.

www.netto.is | Tilboðin gilda 8. – 11. desember 2016

HátíðarSúpa 
HumarSölunnar, 
850 ml

1.298 KR
STK

nýtt í
nýtt í

r/KGr/KG

-23%

andabringur 
FranSKar - FroSIð 
Áður: 2.998 Kr/KG

2.698 KR
Kg

-20%andabringur 
FranSKar - FroSIð
Áður: 2.998 Kr/KGÁður: 2.998 Kr/KG

2.698 KR

-20%
Ódýrt og    

      girnilegt
kalkúnabringur 
erlendar  - FroSIð
Áður: 2.498 Kr/KG

1.998 KR
Kg



2.699 kr/stk

Gott verð

Robin klementínur
Ómissandi um jólin.
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30%
TILBOÐ

afsláttur á kassa

25%
TILBOÐ

afsláttur á kassa

TEX MEX
KJÚKLINGAVÆNGIR545 kr/kg

verð áður 779

KJÚKLINGA-
LUNDIR

2.099 kr/kg

verð áður 2.799Chosen foods
Hágæða olíur sem henta í alla matargerð.

25%
TILBOÐ

afsláttur á kassa

30%
TILBOÐ

afsláttur á kassa

20%
TILBOÐ

afsláttur á kassa

KJÚKLINGALÆRI
ÚRBEINUÐ
1.999 kr/kg

verð áður 2.499

FERSKT
LAMBALÆRI
1.574 kr/kg

verð áður 2.099

KJÚKLINGA
BRINGUR
2.064 kr/kg

verð áður 2.949

Mackays sultur
Það besta frá Skotlandi.

NAUT HELGARINNAR

25%
TILBOÐ

afsláttur á kassa

NAUTA
RIBEYE

3.749 kr/kg

verð áður 4.999

Gille piparkökur
Aldrei of seint fyrir piparkökur.

Quality Street 2 kg
Hver er þinn uppáhalds moli?

ATLANTA 
CHEESECAKE 
Hágæða ostakökur beint frá USA.
Kíktu á úrvalið!

Ólýsanlega góðar karamellusósur og 
popp húðað karamellu, súkkulaði eða Cheddar.
Finndu þitt uppáhalds!

Fumgali
Lífræn ítölsk hráskinka beint frá Ítalíu.

FumgaliFumgali

Mackays sultur

Margverðlaunaðir 
Cheddar ostar 
frá Wales.

SNOWDONIA CHEDDAR 

Tilvaldar á veisluborðið

Franskar makkarónur

Ólýsanlega góðar karamellusósur og Ólýsanlega góðar karamellusósur og Ólýsanlega góðar karamellusósur og 

JOE&SEPH´S 
SÆLKERAVÖRUR
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30%
TILBOÐ

afsláttur á kassa

25%
TILBOÐ

afsláttur á kassa

TEX MEX
KJÚKLINGAVÆNGIR545 kr/kg

verð áður 779

KJÚKLINGA-
LUNDIR

2.099 kr/kg

verð áður 2.799Chosen foods
Hágæða olíur sem henta í alla matargerð.

25%
TILBOÐ

afsláttur á kassa

30%
TILBOÐ

afsláttur á kassa

20%
TILBOÐ

afsláttur á kassa

KJÚKLINGALÆRI
ÚRBEINUÐ
1.999 kr/kg

verð áður 2.499

FERSKT
LAMBALÆRI
1.574 kr/kg

verð áður 2.099

KJÚKLINGA
BRINGUR
2.064 kr/kg

verð áður 2.949

Mackays sultur
Það besta frá Skotlandi.

NAUT HELGARINNAR

25%
TILBOÐ

afsláttur á kassa

NAUTA
RIBEYE

3.749 kr/kg

verð áður 4.999

Gille piparkökur
Aldrei of seint fyrir piparkökur.

Quality Street 2 kg
Hver er þinn uppáhalds moli?

ATLANTA 
CHEESECAKE 
Hágæða ostakökur beint frá USA.
Kíktu á úrvalið!

Ólýsanlega góðar karamellusósur og 
popp húðað karamellu, súkkulaði eða Cheddar.
Finndu þitt uppáhalds!

Fumgali
Lífræn ítölsk hráskinka beint frá Ítalíu.

Margverðlaunaðir 
Cheddar ostar 
frá Wales.

SNOWDONIA CHEDDAR 

Tilvaldar á veisluborðið

Franskar makkarónur

JOE&SEPH´S 
SÆLKERAVÖRUR

Margverðlaunaðir 
heddar ostar 
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Portúgalska eyjan

Frá kr.
136.195
m/morgunmat

Frá kr. 161.595
m/morgunmat og 
2 kvöldverðum
Netverð á mann frá kr. 
161.595 m.v. 2 í herbergi

Frá kr. 157.295
m/morgunmat innif.
Netverð á mann frá kr. 
157.295 m.v. 2 í herbergi

Frá kr. 149.395
m/morgunmat innif.
Netverð á mann frá kr. 
149.395 m.v. 2 í herbergi

Frá kr. 147.195
m/morgunmat innif.
Netverð á mann frá kr. 
147.195 m.v. 2 í herbergi

Frá kr. 136.195
m/morgunmat innif.
Netverð á mann frá kr. 
136.195 m.v. 2 í herbergi

Hotel Melia 
Madeira Mare

Hotel 
Alto Lido

Hotel Four Views 
Monumental

Hotel 
Girassol

Hotel 
Orquidea

Hálft fæði fæst hér!

Hálft fæði fæst hér!

Hálft fæði fæst hér!

23. apríl í 11 nætur

Madeira er stundum nefnd „skrúðgarðurinn í 
Atlantshafinu“ enda með fádæmum gróðursæl 

og býr yfir einstökum náttúrutöfrum. Hér ríkir afar 
þægilegt loftslag allan ársins hring en meðalhitinn 
í apríl er um 18°C. Innan um tilkomumikil fjöll, 
vínekrur, ávaxtagarða og fagran hitabeltisgróður hafa 
eyjaskeggjar skapað hina fullkomnu aðstöðu ferða-
mannsins. Funchal er höfuðborg eyjunnar og það 
sem einkennir hana öðru fremur eru stórir og fallegir 
skrúðgarðar með aragrúa blómategunda sem fátítt er 
að sjá annars staðar. Borgin hefur ýmislegt fleira að 
bjóða eins og þröngar, krókóttar götur, vinaleg veitinga- 
og kaffihús og við höfnina vagga skip af ýmsum stærðum 
og gerðum frá öllum heimshornum auk úrvals verslana 
og veitingastaða.

Ástand heimsins

1. Hinn átta ára gamli 
Ankush  rennir sér fimlega 
á hjólabrettinu sínu niður 
hjólabrettapall í Janwaar-
garðinum á Indlandi. 
Ankush hefur lært ótrúleg-
ustu brögð og brellur þökk 
sé þýskum kennara hans, 
Ulrike Reinhard. Mynd/Getty

2. Börn í Karachi í Pakistan 
koma saman til að biðja fyrir 
fórnarlömbum flugslyss í 
Abbottabad-héraði. Allir 
sem voru um borð í vélinni, 
48 manns, fórust. Mynd/Getty

3. Í Freiburg í Þýskalandi 
hefur blómum, kertum og 
fallegum skilaboðum verið 
komið fyrir við tré þar sem 
Maria, 19 ára læknanemi, 
fannst myrt. Lögreglan 
hefur afganskan flóttamann 
í haldi, grunaðan um verkn-
aðinn. Málið er að snúast 
upp í harða  pólitíska deilu í 
landinu. Mynd/Getty

4. Fátt er fallegra en jóla-
ljósin í Edinborg. Jóla-
markaðurinn í borginni er 
engum líkur en hann var 
opnaður í nóvember og 
var kominn í fullan gang 
í vikunni. Hann verður 
opinn til sjöunda janúar. 
Mynd/Getty
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Við undirrituð, starfsfólk Hjálparstarfs 
kirkjunnar, skorum á nýkjörna fulltrúa 
þjóðarinnar á Alþingi að móta tafarlaust 

stefnu í þágu barna sem búa við verulegan skort á 
Íslandi og tímasetja markmið um að ekkert barn búi 
við fátækt á Íslandi árið 2020.

Samkvæmt skýrslu Hagstofu Íslands um sára 
fátækt frá 13. september síðastliðnum bjuggu í fyrra 
um 1,3% landsmanna eða um 4.300 manneskjur við 
verulegan skort á þeim lífsgæðum sem þykja eðlileg 
í íslensku samfélagi svo sem að geta staðið í skilum 
með greiðslur fyrir húsnæði og lán, geta haldið 
húsnæðinu heitu, geta farið í vikulangt frí með fjöl-
skyldunni árlega, haft efni á kjöti, fiski eða sambæri-
legri grænmetismáltíð annan hvern dag, geta mætt 
óvæntum útgjöldum, hafa efni á síma, sjónvarps-
tæki, þvottavél eða bíl. Manneskja sem býr við sára 
fátækt hefur ekki efni á fernum af níu ofangreindum 
lífsgæðum og getur ekki haldið í við almennar 
neysluvenjur í samfélaginu.

Gögn Hagstofunnar sýna fram á að heilsufar, staða 
fólks á húsnæðismarkaði sem og heimilisgerð hafi 
töluvert forspárgildi um sára fátækt. Þannig leiðir 
bág heilsa og örorka til lágra ráðstöfunartekna sem 
setur fólki þröngar skorður á húsnæðismarkaði. 
Sama á við um einstæða foreldra og þá sem búa 
einir. Niðurstaða Hagstofunnar er líka skýr um það 
að sár fátækt er tíðari á meðal leigjenda en hús-
næðiseigenda. Það liggur því í augum uppi að grípa 
þarf til almennra aðgerða á húsnæðismarkaði og að 
tryggja þarf aðgengi að góðri heilbrigðisþjónustu 
óháð efnahag.

Við sem samfélag viljum tryggja hag barnanna 
okkar. Til þess þurfum við skýra stefnu og sértækar 
aðgerðir í þágu fólksins sem býr við þannig aðstæður 
að það getur ekki óstutt tryggt börnum sínum þau 
lífsgæði sem þykja sjálfsögð á Íslandi. Við erum ríkt 
samfélag af efnislegum gæðum. Sértæku aðgerðirnar 
krefjast fjármagns og því verðum við að forgangs-
raða í þágu barnanna okkar allra.

Ekkert barn búi við 
fátækt á Íslandi árið 2020!
Atli Geir  
Hafliðason
Áslaug Arndal
Bjarni Gíslason
Kristín  
Ólafsdóttir
Sædís  
Arnardóttir
Vilborg  
Oddsdóttir
starfsfólk Hjálpar-
starfs kirkjunnar

Þannig leiðir 
bág heilsa og 
örorka til 
lágra ráðstöf
unartekna 
sem setur 
fólki þröngar 
skorður á 
húsnæðis
markaði. 
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20% 
Afsláttur
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12.593,-

Hærri hag
vaxtartölur 
minnka líkur 
á því að 
Seðlabankinn 
lækki vexti 
nú í desem
ber, auk þess 
sem óvissa 
um endanlega 
útgáfu 
fjárlaga hlýtur 
að hafa sömu 
áhrif.

Fjárlagafrumvarpið er lagt fram við sérstakar 
aðstæður þar sem sú ríkisstjórn sem leggur 
það fram hefur ekki þingmeirihluta. Við þær 
kringumstæður mun reyna talsvert á þingið.

Frumvarpið er lagt fram við þær kringum-
stæður að nýjar hagtölur sýna meiri vöxt en 

spár höfðu gert ráð fyrir. Hærri hagvaxtartölur minnka 
líkur á því að Seðlabankinn lækki vexti nú í desember, 
auk þess sem óvissa um endanlega útgáfu fjárlaga 
hlýtur að hafa sömu áhrif.

Enda þótt Seðlabankinn hafi tök á að hindra inn-
flutning gjaldeyris vegna vaxtamunarviðskipta, þá 
getur hann ekki komið í veg fyrir að innlendir aðilar 
stundi þau í raun með þeim hætti að halda inni í 
landinu fjármunum sem annars færu í erlendar fjár-
festingar.

Í Markaðnum í fyrradag var rætt við Almar Guð-
mundsson, framkvæmdastjóra Samtaka iðnaðarins, 
sem hefur eins og fleiri nokkrar áhyggjur af því að hröð 
styrking krónunnar muni bitna á langtímahagsæld 
þjóðarinnar.

Það er full ástæða til að taka undir þessar áhyggjur. 
Samkeppnishæfni annarra greina en ferðaþjónustu 
fer hratt minnkandi vegna launakostnaðar mælds í 
erlendri mynt. Enginn veit svo hver eru sársaukamörk 
ferðaþjónustunnar sjálfrar og í framhaldinu hvert getur 
verið langtíma jafnvægisgengi krónunnar.

Ísland tekst nú á við algjörlega ný vandamál í hag-
stjórn. Hagvöxtur er margfaldur á við nágrannalönd og 
nettó staða við útlönd er jákvæð um 60 milljarða og lík-
legt að hún eigi eftir að batna enn. Sala eigna gæti gert 
ríkið nánast skuldlaust og tækifæri er til að greiða inn á 
lífeyrisskuldbindingar

Nauðsynlegt er að auka hvatann til þess að fjármunir 
fari úr landi á móti öllu því innstreymi sem nú er. 
Lækkun vaxta hjálpar til, en Seðlabankinn mun varla 
stíga slíkt skref nema að fyrir liggi að ríkisfjármálin séu 
tekin föstum tökum.

Nýkjörið Alþingi verður að sýna ábyrgð og reka ríkis-
sjóð með afgangi. Ekki skal lítið úr því gert að á ýmsum 
sviðum hafa málaflokkar verið sveltir og uppsafnaða 
þörf má finna í mikilvægum stoðum samfélagsins eins 
og heilbrigðiskerfi, menntakerfi og í samgöngum.

Upplegg fjármálafrumvarpsins eins og það lítur út er 
skynsamlegt, þótt deila megi um forgangsröðun ýmissa 
þátta. Það er pólitískt úrlausnarefni fyrir nýtt þing að 
leysa. Mikilvægast er samt að sú umræða verði innan 
þess útgjaldaramma sem lagt hefur verið upp með. 
Krafa um aukin ríkisútgjöld við þessar kringumstæður 
er því miður óábyrg og mun koma í bakið á okkur.

Í núverandi stöðu eru mikil tækifæri til að tryggja 
langtímahagsæld. Freistnivandi stjórnmála í miklum 
hagvexti er mikill og sagan sýnir að erfitt er að halda 
aftur af útgjöldum. Sagan sýnir líka að takist það ekki 
verður afleiðingin hörð lending hagkerfisins.

Fjárlög í miklum 
hagvexti

Undrast eigin loforð
Ríkisstjórnin samþykkti sam-
gönguáætlun rúmum tveimur 
vikum fyrir kosningar. Þar var 
öllu fögru lofað og ráðast átti í 
miklar umbætur á innviðum 
landsins. Nú þegar fjárlagafrum-
varpið liggur fyrir er ljóst að ekki 
verður staðið við áætlunina.

Fyrr í vikunni sagði Bjarni 
Benediktsson að ekki hefði verið 
innistæða fyrir henni; hún hefði 
verið bólgin af kosningalof-
orðum. Er Bjarni búinn að gleyma 
því að áætlunin var stjórnar tillaga 
Ólafar Nordal innanríkisráð-
herra? Að hann studdi sjálfur 
áætlunina í öllum atkvæða-
greiðslum sem fram fóru?

Fjárlaganefnd Bjarna
Athygli vakti í byrjun vikunnar 
þegar starfandi fjármálaráðherra 
skammaðist út í ríkisstofnanir 
fyrir að kvarta undan fjárskorti. 
Annað hljóð var komið í strokk-
inn á þriðjudag þegar hann 
sagðist að sjálfsögðu mundu 
hlusta með opnum hug á gagn-
rýni á fjárlagafrumvarpið. Um 
leið fullyrti hann hins vegar að 
að frumvarpið myndi „ekki taka 
grundvallarbreytingum í fjárlaga-
nefnd“.

Einhverjum kann að þykja 
Bjarni hér hafa farið aðeins fram 
úr sér. Þrír af níu nefndarmönn-
um þingnefndarinnar koma úr 
Sjálfstæðisflokki og varla er það 
í verkahring Bjarna að ákveða 
hvað nefndin tekur til bragðs? 
thorgeirh@frettabladid.is
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Vegna fyrirspurnar fréttastofu 
365 um störf nefndar um 
dómarastörf, NUD. Nefnd 

um dómarastörf setti reglur í kjölfar 
gildis töku laga um dómstóla 1998 
sem varða hlutafjáreign dómara 
og aukastörf þeirra. Reglurnar voru 
birtar í Stjórnartíðindum. Hvað varð-
ar fyrst hlutafjáreign dómara þá eru 
lögin og reglurnar alveg skýr. Dóm-
ara ber sjálfum að eigin frumkvæði 
að tilkynna NUD um hlutafjáreign 
sína þegar slík eign verður til, hvort 
sem það gerist fyrir kaup, arf eða með 
öðrum hætti. Kjarni málsins er sá að 
þessi lagaskylda hvílir á dómaranum 
sjálfum og nefndin þarf ekki að halda 
uppi fyrirspurnum með reglulegu 
millibili.

Þessi skylda er öllum dómurum 
kunn. Þrátt fyrir það gekk nefndin 
eftir því við dómarahópinn í upphafi 
hvort slíkum tilkynningarskyldum 
eignum væri til að dreifa. Í nokkrum 
tilvikum reyndist svo vera. Tilkynn-
ingar eftir það um hlutafjáreign 
dómara voru fáar. Ef engin sérstök 
viðbrögð urðu af hálfu nefndarinnar 
við slíkum tilkynningum mátti dóm-
ari ganga út frá því með réttu að ekki 
væru gerðar athugasemdir.

Þessi sama lagaskylda hvílir á hverj-
um og einum dómara að upplýsa um 
aukastörf sín og fá leyfi fyrir þeim, ef 
undan eru skilin tiltekin störf sem 
aðeins eru tilkynningarskyld. Sumum 
aukastörfum er dómurum beinlínis 
óheimilt að sinna. Flest falla í þann 
flokk þar sem leyfi nefndarinnar er 
áskilið og þá óheimilt að sinna slíku 
fyrr en að fengnu leyfi. Enn önnur 
störf nefndarinnar lutu að kvörtun-

um aðila dómsmála á meðferð dóm-
ara á máli viðkomandi, en umfang 
sumra þeirra og skjalafjöldi gat orðið 
talsverður.

Öll gögn í vörslu nefndarinnar
Eftir að lokið var umfjöllun einstakra 
mála voru gögn þeirra lögð upp í 
tímaröð. Við starfslok í nefndinni 
2010 kom ég skjalasafni hennar í 
hendur viðtakandi formanns. Fyrir 
mistök mín varð þá eftir lítill hluti 
skjalasafnsins. Skjalakassa, sem 
geymdi þau gögn, kannaði ég ekki 
fyrr en eftir starfslok mín í Hæsta-
rétti og þá komu mistökin í ljós. Þessu 
greindi ég eftirmanni mínum í nefnd-
inni frá fyrir alllöngu síðan. Gögnun-
um var hins vegar ekki komið á réttan 
stað fyrr en 4. desember sl. þegar eftir 
því var leitað. Í þeim reyndist vera eitt 
skjal sem snertir umfjöllun 365 miðla 
fyrr í vikunni, en það er tilkynning 
Markúsar Sigurbjörnssonar hrd. frá 
2007 um sölu hlutafjár. Tilkynning 
Markúsar nokkrum árum fyrr um að 
hann hafi eignast hlutabréf fyrir arf 
mun vera í þeim hluta skjalasafnsins 
sem var afhentur 2010. Eftir þetta á 
að vera fullvíst að öll gögn, sem beint 
hefur verið til nefndarinnar eða sem 
orðið hafa til hjá henni, eru nú í 
vörslum nefndarinnar.

Höfundur var formaður  
NUD frá 1998 til 2010.

Vegna nefndar um 
dómarastörf

Gunnlaugur 
Claessen
fv. hæstaréttar-
dómari Eftir að lokið var umfjöllun 

einstakra mála voru gögn 
þeirra lögð upp í tímaröð. 
Við starfslok í nefndinni 
2010 kom ég skjalasafni 
hennar í hendur viðtakandi 
formanns. Fyrir mistök mín 
varð þá eftir lítill hluti skjala-
safnsins.

Í dag

Bergur Ebbi

Fidel Castro er kominn ofan í 
jörðina. Það lá alltaf fyrir að hann 
myndi deyja en það segir ekki alla 

söguna. Hann var brenndur og askan 
var jörðuð. Lík hans var ekki varðveitt 
og komið fyrir í grafhýsi eins og líki 
Leníns. Það er ekki sjálfgefið að svo 
varð ekki. Það hefði verið töluverð 
eftirspurn eftir líkinu. Smurður Fidel 
Castro hefði laðað til sín milljónir 
ferðamanna árlega. Sjálfur myndi ég 
frekar borga peninga til að sjá dauðan 
Castro heldur en lifandi Kanye West, 
þó að ég sé reyndar aðdáandi hins 
síðarnefnda.

Hvert er ég að fara með þetta?
Fidel Castro var ein skærasta 

stjarna tuttugustu aldar. Hann hafði 
meiri áhrif á heimsmálin heldur en 
flestir Bandaríkjaforsetar, meiri áhrif 
á stemninguna á 7. áratugnum en 
nokkur hippaleiðtogi og líklega hafa 
fáir menn á síðari tímum haft jafn 
mikil áhrif á menntaelítu heimsins og 
Castro sem þó var ekki með nema eina 
gráðu í faginu sem snobbaðir fræði-
menn telja teknókratíska stílæfingu: 
lögfræði.

Rifflar, vindlar, Adidas
Hann var stjarna í öllum skilningi. 
Andlitið á honum prýddi forsíðu 
bandaríska stórblaðsins Time alls níu 
sinnum. Hann var einnig forsíðumódel 
hjá Life, Esquire og fleiri lífsstílsblöð-
um. Myndirnar sýndu ekki hefðbund-
inn stjórnmálamann heldur öskrandi 
skýrt myndmál. Rifflar, grænar her-
mannaskyrtur, baskahúfur, vindlar, 
skegg, konur og æstir aðdáendur. Síðari 
tíma myndir af Castro sýndu hann 
oftast í Adidas-galla (hann prófaði 

reyndar líka Puma og FILA), afslappað-
an eins og gamlan rappara. Líklega var 
hann bara að spila eftir eyranu en það 
skal fullyrt að ekki einu sinni dýrasta 
ímyndarskrifstofa veraldar hefði getað 
skapað svo aðlaðandi myndmál.

Ég er einn af þeim sem hef marg-
sinnis á ævinni fengið Fidel Castro á 
heilann. Ég hef litið á það sem köllun 
að skilja hann. Ég hef kynnt mér sögu 
hans og lesið rit eftir hann til að reyna 
að finna kjarnann. Því meira sem ég 
las og diskúteraði Castro því minna 
skildi ég aðdráttaraflið. Ég var að gera 
grundvallarmistök – og við gerum þessi 
mistök því miður alltof oft. Kjarninn 
er ekki alltaf falinn undir yfirborðinu. 
Kjarninn er ekki alltaf innsta lagið, 
kvikan í miðjunni eða þess eðlis að 
maður þurfi að kafa eftir honum. 
Kjarninn í Fidel Castro er sjálft yfir-
borðið – og eins þversagnarkennt og 
það hljómar þá gerir það hann engu 
minna dýpri.

Pípa og Kalashnikov-riffill
Það er engan sérstakan sannleika að 
finna í löngum ritum Fidels Castro um 
alþjóðavæðingu og ójöfnuð. Það sama 
á við um ræður hans og aðra hefð-
bundna intellígensíu. Sannleikurinn 
var falinn í því að hann lét milljónir 
manna halda að þar væri eitthvað sér-
stakt að finna meðan aðdráttaraflið var 
alltaf byssurnar og vindlarnir. Auðvitað 
dreymdi píputottandi menntamenn 
í háskólum Vesturlanda um að halda 
á Kalashnikov-riffli og vera eins og 
Fidel eða að minnsta kosti fá að hitta 
hann og reykja með honum vindil. Það 
vildi enginn vera þegn hans, það vildi 
enginn stjórnkerfi hans, fólk vildi bara 

hann og ímynd hans þó að flestir hefðu 
líklega ekki viðurkennt það. Þetta var 
blautur draumur – nánast freudískur 
– sem lamaði dómgreind milljóna 
hugsandi manna.

Mér finnst sjálfum bara allt í lagi að 
viðurkenna það. Auk þess er ég alls 
ekki sá fyrsti sem held fram þessari 
kenningu. Mig grunar að margar minn-
ingargreinar sem nú eru ritaðar um 
Fidel Castro innihaldi hugmyndir af 
þessum meiði. Ástæðan fyrir því að ég 
ritaði þennan pistil er önnur. Boðskap-
ur þessa pistils er hvort það megi yfir-
færa Fidel Castro hugmyndina á aðra 
hluti í samfélaginu. Hvort við séum 
oft að leita að kjarna undir yfirborði 
þegar það er einmitt yfirborðið sem 
inniheldur alla merkinguna. Nú ætla 
ég að setja fram geysilega alhæfingu og 
bið þá sem þjást af ofnæmi fyrir slíku 
að telja upp að tíu. Hér kemur það. Mér 
finnst risastór hluti allra greininga, 
skýringa og gagnrýni á fréttaatburði 
eða menningarafurðir vera tilgangslaus 
mokstur.

Alvöru gull?
Hvers vegna er Donald Trump að verða 
forseti Bandaríkjanna? Ætlar fólk að 
eyða meira púðri í að rannsaka það 
mál með lýðfræðilegum kenningum 
eða að það sé algóriþma samfélags-
miðla að kenna? Sannleikann í því 
máli er ekki að finna með því að leita 
að kjarnanum undir yfirborðinu. 
Kjarninn er sjálft yfirborðið. Gylltur 
maður með hár úr gulli sem býr í 
gullturni vann kosningar því tugir 
milljóna manna og kvenna vilja það 
sem glóir. Fólk vill gull. Þið megið rétta 
mér Nóbelinn núna.

Þá segja sumir á móti: En gullið 
hans Donalds Trump er ekki alvöru 
gull. Hann er feik! En það er nákvæm-
lega þarna sem moksturinn hefst. Því 
hvað er alvöru gull? Er nóg að það sé 
14 karata? Þarf það kannski að vera 
18 karata? 20 karata? Eða þarf það 
að vera hreinasta gull í heimi, svo-
kallað 999.999 gull, sem þó er reyndar 
ekki 100%. Þarf að fylgja vottorð 
frá lærðum gullsmiði til að gullið sé 
alvöru? Skiptir máli í hvaða skóla hann 
lærði gullsmíði? Hver er kjarninn 
í málinu? Hann krefst ekki rann-
sóknarvinnu. Ásóknin í gull er í sínu 
hreinasta eðli ásókn í það sem skiptir 
ekki máli. Ef það glóir á yfirborðinu 
og fólk girnist það þá þarf ekki að kafa 
neitt dýpra. En margir skilja þetta ekki 
heldur eyða ævi sinni í að moka áfram 
í leit að kjarnanum. Þess vegna er besti 
bissness í heimi að selja skóflur. Og þið 
getið rétt mér annan Nóbel núna, að 
þessu sinni fyrir hagfræði.

Hvíl í friði Fidel Castro.

Castro og kjarninn

Auðvitað dreymdi píputottandi 
menntamenn í háskólum Vestur-
landa um að halda á Kalashni-
kov-riffli og vera eins og Fidel 
eða að minnsta kosti fá að hitta 
hann og reykja með honum 
vindil.

Langarima 21, 112 Reykjavík - Sími 577 5300
OPIÐ mánudaga til fimmtudaga frá kl. 9-18:30 & föstudaga frá kl. 9-18.

af vítamínum og bætiefnum
fram að jólum.

Af því tilefni verður 

Rima Apótek
� 20 ára!
20% afslá
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Í Gullöld bílsins eftir Örn Sigurðsson er 
þetta minnisstæða tímabil rifjað upp 
með yfir 400 myndum af flottustu bíl
unum og auglýsingunum sem notaðar 
voru til að kynna þá. Greint er frá því 
helsta sem gerðist á þessum árum og 
stiklað á stóru í sögu framleiðendanna.
 
Ómissandi bók fyrir alla bílaáhugamenn!

Á fimmta og sjötta áratug síðustu aldar 
voru risarnir þrír, General Motors, Ford 
og Chrysler, nær allsráðandi á bílamark
aði heimsins. Á sama tíma átti sér stað 
mesta bylting í tækni og hönnun sem 
sést hefur og glæsilegustu bílar sögunnar 
litu dagsins ljós.

Örn Sigurðsson landfræðingur og bíla
sagnfræðingur er höfundur bókanna  
Íslenska bílaöldin og Króm og hvítir hringir, 
og ritstjóri fjölda erlendra bíla og tækni
bóka sem komið hafa út hjá Forlaginu.

www.forlagið.is

Þann 10. desember halda Evr
ópusambandið og aðildarríki 
þess upp á Alþjóðlega mann

réttindadaginn. Þar sem ójöfnuður 
og mannréttindabrot fara sívaxandi 
víða um heim, og átökum linnir ekki 
í löndum á borð við Sýrland, er enn 
brýnna en ella að efla aðgerðir 
okkar til varnar sameiginlegum 
réttindum allra. Þess vegna tökum 
við höndum saman með Sameinuðu 
þjóðunum í ákalli til fólks um að 
verja rétt hvers og eins.

Hvert og eitt okkar ber persónu
lega ábyrgð á því að standa vörð 
um þessi réttindi. Við getum sótt 
innblástur til þeirra mannréttinda
frömuða sem hafa í fjölda landa 
sýnt hugrekki frammi fyrir vaxandi 
þrýstingi og ógnunum. Evrópu
sambandið ásetur sér að verja þá, 
og efla rými borgaralegs samfélags. 
Embættismenn ESB, á öllum stigum, 
gera þetta með fundum við mann

réttindafrömuði, eftirliti með réttar
höldum yfir þeim, heimsóknum til 
þeirra sem haldið er föngnum og 
með því að vekja máls á stöðu þeirra 
við stjórnvöld. Gegnum neyðarsjóð 
EIDHR hefur ESB einnig í ár veitt 
fjárhagsaðstoð til yfir 250 mann
réttindafrömuða og fjölskyldna 
þeirra, sem eru í hættu vegna dag
legra starfa sinna.

ESB stendur vörð um  
mannréttindi
Aðgerðir einstaklinga skipta sköp
um, en Evrópusambandið í heild 
mun þó áfram gegna forystuhlut
verki í að tala máli heimsskipulags 
á grundvelli laga og réttar, með 
virðingu fyrir mannréttindum að 
leiðarljósi. Stavros Lambrinidis, sér
legur fulltrúi mannréttinda innan 
ESB, vinnur ötullega að því að hefja 
merki mannréttindastefnu ESB á 
loft á alþjóðavettvangi. Á sama tíma 
starfa sendinefndir ESB linnulaust 
að vörnum mannréttinda innan 
gistilanda sinna. ESB er enn sem fyrr 
einarður talsmaður mannréttinda 
á fjölþjóðavettvangi. Við styðjum 
mannréttindakerfi Sameinuðu 
þjóðanna heilshugar, sem lykil
þátt til að verja mannréttindi og til 
að hafa eftirlit með því að þeim sé 
framfylgt.

Á næsta ári mun Evrópusam
bandið fylgja eftir nýrri Heims
áætlun ESB í utanríkis og öryggis
málum, sem kynnt var í júní 2016, 
þar sem við hétum því að hlúa að 
virðingu fyrir mannréttindum 
bæði innan og utan sambandsins. 
Það felur í sér að tryggja hæsta stig 
mannréttindavarna fyrir förufólk og 
flóttamenn í öllum aðgerðum ESB á 
sviði fólksflutninga og þróunar. Að 
sama skapi munum við endurnýja 
skuldbindingar okkar í baráttunni 
gegn pyntingum og illri meðferð, 
og til að verja réttindi barna. Í dag, 
og sérhvern dag á komandi ári, mun 
ESB standa vörð um mannréttindi 
á heimsvísu, og heitir hverjum 
einstaklingi sem það gerir fullum 
stuðningi.

Yfirlýsing vegna Alþjóðlega 
mannréttindadagsins

Federica 
Mogherini
æðsti talsmaður 
ESB í utanríkis-
málum  Við styðjum mannréttinda-

kerfi Sameinuðu þjóðanna 
heilshugar, sem lykilþátt til 
að verja mannréttindi og til 
að hafa eftirlit með því að 
þeim sé framfylgt.

Ljúkið aftur augum og ímyndið 
ykkur að þið séuð stödd í ann
arri veröld sem þið skiljið ekki, 

hún er ykkur algjörlega framandi. 
Menningin, trúarbrögðin, tungu
málið og jafnvel veðurfarið er ein
kennilegt og það sem skiptir höfuð
máli í þessu samhengi er að þið eruð 
ein og hjálparvana.

Það er flestum ógerlegt að sjá þetta 
fyrir sér, en þetta er staðreynd í lífi 
ótal margra sem hafa þurft að yfirgefa 
heimaland sitt. Setjið ykkur í spor 
þeirra óteljandi sálna sem áttu engra 
annarra kosta völ en að flýja land sitt. 
Það er hræðileg upplifun að neyðast 
til þess flýja það sem áður var eðli
legt líf, að skilja við það allt og fara til 
annars lands. Það eina sem þið getið 
tekið með ykkur eru þær minningar 
sem þið geymið í hugum og hjörtum 
ykkar.

Nú skrifa ég um alla innflytjendur, 
en þessum skrifum er beint að flótta
mönnum, því staðreyndin er sú að við 
erum að takast á við neyðarástand í 
Evrópu í þessum skrifuðu orðum! 
Aðstæður þeirra í heimalöndum 
sínum hafa verið litaðar skelfingu 
og ótta og flestir hafa upplifað mikið 
ofbeldi, þá sérstaklega KONUR!

Það er þekkt staðreynd að flestir 
þeirra sem flýja þessi Miðaustur
lönd eru múslimar og eins og hefur 
verið gert einstaklega ljóst í fjöl
miðlum, þá vita flestir að á okkar 
tímum stafar mikil ógn á heims
vísu af hryðjuverkasamtökum sem 
kenna sig við íslam, þau eru sér
staklega ógn við áðurnefnda flótta
menn í þeirra heimalöndum. Enn í 
dag helst sá misskilningur á lofti að 
allir þeir sem eru íslamstrúar, mús
limar, séu tengdir hryðjuverkastarf
semi og veldur það enn auknu áreiti 
í garð þessa flóttafólks í viðbót við 
þá upplifun sem það annars gengur 
í gegnum.

Kúgun og misrétti
Múslimskar konur hafa ævinlega 
þurft að sæta einhverri kúgun og 

misrétti. Þær hafa margar þurft að 
sæta ýmsum tegundum ofbeldis, þá 
sérstaklega hatursorðræðu, fordóm
um og jafnvel líkamlegu ofbeldi. Það 
er vitað að margar þessara kvenna 
búa við vissar takmarkanir, sem eru 
þó ef til vill ekki endilega takmark
anir nema í augum annarra, jafnvel 
vissra samtaka og stofnana. Oft eru 
þetta stofnanir sem segjast tala máli 
kvenréttinda, sem á sama tíma svipta 
konur þeim grundvallarmannrétt

indum sem varða klæðaburð, vali. 
Þegar konur þurfa að laga sig að sam
félaginu, þá sérstaklega í ókunnugu 
umhverfi, er alltaf hættan á því að 
þær séu sviptar réttinum á því að 
vera þær sjálfar og hafa stjórn yfir 
eigin ákvörðunum.

Í mörgum múslimalöndum, þ. á m. 
SádiArabíu og Íran, ganga konur 
með svokallaða slæðu sem hylur hár 
þeirra og gangi þær ekki með slæðu 
í þessum löndum getur það varðað 
við refsingu. Vestræn lönd hafa skýr 
skilaboð um réttindi kvenna en þessi 
sömu lönd svipta konur sínum rétti 
með því að banna notkun slæðanna, 
enda er notkun slæðanna einstaklega 
persónuleg ákvörðun kvenna sem 
þær eiga að hafa fullan rétt á.

Við í Samtökum kvenna af erlend
um uppruna leitumst við að fræða 
allar konur um réttindi sín með því að 
bjóða upp á jafningjaráðgjöf konum 
að kostnaðarlausu á þriðjudögum 
milli 2022 á skrifstofu okkar að Tún
götu 14, 101 Reykjavík.

Sextán daga átak gegn kynbundnu 
ofbeldi.

Þekkjum rétt kvenna

Enn í dag helst sá misskiln-
ingur á lofti að allir þeir sem 
eru íslamstrúar, múslimar, 
séu tengdir hryðjuverka-
starfsemi og veldur það enn 
auknu áreiti í garð þessa 
flóttafólks í viðbót við þá 
upplifun sem það annars 
gengur í gegnum.

Zahra Mesbah,  
W.O.M.A.N, 
samtök kvenna 
af erlendum 
uppruna
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Byggingarnar hrundu ekki, 
þær urðu að dufti.

Á alþjóðadegi fatlaðs fólks 
2016 liggja fyrir drög að nýrri 
Framkvæmdaáætlun í mál-

efnum fatlaðs fólks fyrir tímabilið 
2017-2021, sem er langt og ítarlegt 
plagg. Þegar rennt er yfir drögin 
með gleraugum hreyfihamlaðra 
einstaklinga (sem og allra fatlaðra) 
koma upp fjölmargar spurningar 
og því miður vissar efasemdir. Sér-
staklega þegar tekið er mið af raun-
niður stöðu fyrri framkvæmdaáætl-
unar sem er búin að vera við lýði frá 
2012 og því miður er fjölmargt þar 
sem alls ekki hefur raungerst, þó 

vissulega hafi einstaka atriði náð 
fram að ganga.

Hér eru bara tvö dæmi tiltekin 
sem ekki hafa raungerst. Notenda-
stýrð persónuleg aðstoð (NPA) er 
enn þá á ís og því enn skilgreind 
sem tilraunaverkefni. Afar brýnt 
er að NPA verði lögfest á næstunni, 
enda hafa flestir stjórnmálaflokkar 
sett það á stefnuskrá sína fyrir ný-
afstaðnar kosningar. Kveðið er á 
um margs konar réttindi fatlaðra og 
þ.m.t. NPA í Samningi Sameinuðu 
þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. 
Þrátt fyrir að samningurinn hafi 
verið undirritaður og núna fullgiltur 
þá hafa allt of fá réttindi sem þar eru 
tiltekin raungerst. Því er gífurlega 
mikilvægt að samningurinn verði 
lögfestur á fyrstu vikum nýs lög-
gjafarþings.

Langt í land
Takmörkun á aðgengi allra 
almenningssamgangna. Þar er 

langt í land en eðlileg og sann-
gjörn krafa hreyfihamlaðra er að 
t.d. almenningsvagnar sem ganga 
út um landið allt verði að vera 
aðgengilegir öllum, en ekki bara 
almenningsvagnar sem ganga 
innan höfuðborgarsvæðisins og 
í stærstu bæjum landsins. Þá er 
spurt, hver á að greiða fyrir það? 
Eðlilegt er að ríkið setji eitthvað 
af því fjármagni sem fer í að greiða 
niður almenningssamgöngur í 
landinu í að bæta aðgengi allra 
að þeim. Gerð hefur verið krafa 
til SSH (Samtök sveitarfélaga á 
höfuðborgarsvæðinu) í rúm þrjú 
ár að hluti stofnleiða verði gerður 
aðgengilegur með því að taka fyrst 
og fremst biðstöðvarnar í gegn. 
Áhugi SSH hefur ekki verið fyrir 
hendi og engin raunveruleg breyt-
ing því í augsýn.

Ekki er mikil bjartsýni á að ný 
framkvæmdaáætlun breyti miklu 
þar um, því flöskuhálsinn er ávallt 

að afar takmarkað fjármagn fylgi 
svona áætlunum þó margir komi 
að og mikil vinna liggi að baki 
(með tilheyrandi kostnaði), þann-
ig að þær enda allt of oft sem eins 
konar óskalisti sem tekur sig vel út 
á glærukynningum. Jafnvel hafa 
dómar bæði í héraði og Hæsta-
rétti staðfest þetta einnig. Má þar 
nefna nýlegan dóm Hæstaréttar í 
máli fatlaðrar konu sem vildi búa 
heima hjá sér, en fær ekki meiri 
stuðning Reykjavíkurborgar en 
sem nemur annarri hverri viku. 
Dómur féll gegn henni. Þá er mál 
Samtaka endurhæfðra mænu-
skaddaðra í héraðsdómsmáli gegn 
Reykjanesbæ varðandi fasteign 
vegna samkomustaðar í Reykja-
nesbæ sem er á annarri hæð án 
lyftu. Málið var dæmt Reykjanesbæ 
í vil. Í báðum tilfellum var vísað í 
margumræddan samning. Dóm-
stólar benda hins vegar á að hann 
hafi enn ekkert lagalegt gildi í dag.

Því er spurt hvort raunverulega 
standi einhver sannfæring að baki 
nýrrar framkvæmdaáætlunar í 
málefnum fatlaðs fólks, annað en 
óskir um betri tíð og blóm í haga 
til hana fötluðum landsmönnum?

Spyr sá sem ekki veit.

Raunveruleg framkvæmdaáætlun,  
óskalisti eða plagg til einskis?

Bergur Þorri 
Benjamínsson
formaður  
Sjálfsbjargar

Þrátt fyrir að samningurinn 
hafi verið undirritaður 
og núna fullgiltur þá hafa 
allt of fá réttindi sem þar 
eru tiltekin raungerst. Því 
er gífurlega mikilvægt að 
samningurinn verði lögfestur 
á fyrstu vikum nýs löggjafar-
þings.

Á fullveldisdaginn, 1. desem-
ber síðastliðinn, birtist grein 
hér í blaðinu eftir Sölva 

Jónsson; Dagurinn þegar Banda-
ríkin réðust á sjálf sig. Mig langar 
til að impra á nokkrum atriðum af 
því tilefni. Viss tvíhyggja hefur ríkt 
í viðbrögðum við þessum atburði, 
11. september 2001. Annars vegar 
eru þeir sem taka hina opinberu 
skýringu góða og gilda, skýringu 
stjórnvalda, hins vegar þeir sem 
gera það ekki og telja útilokað að 
tvíburaturnarnir hafi hrunið vegna 
brennandi flugvélaeldsneytis.

Sá síðari er eins konar regnhlífar-
samtök ýmissa hópa sem kalla sig 
„911-truthmovements“. Málflutn-
ingurinn þar hefur einkennst af 
því að árásirnar hafi verið innan-
búðarverk, eins og titill greinar 
Sölva vísar til. Og í framhaldi af því, 
að byggingarnar, tvíburaturnarnir 
ásamt byggingu 7 (47 hæða), hafi 
verið eyðilagðar með skipulegum 
hætti, sprengiaðgerðum.

Nú nefni ég til sögunnar, þriðja 
kostinn, sem reyndar hefur orðið 
fyrir miklu aðkasti frá báðum 
hinum fylkingunum. Þetta er kona 
að nafni Judy Wood. Menntun 
hennar gerir hana einstaklega hæfa 
til að rannsaka þennan atburð. 
Hún er byggingarverkfræðingur, 
véltæknifræðingur ásamt því að 
vera doktor í efnaverkfræði með 
sérhæfingu í samruna ólíkra efna. 
Judy Wood hóf að rannsaka þenn-
an atburð frá fyrsta degi, afrakstur-
inn birtist 2008 með bók hennar 
Where did the Towers go? Evidence 
of direct free-ener technology 
on 9/11. Þar sýnir hún fram á, að 
hvorki brennandi flugvélaelds-
neyti, né sprengiefni af nokkru tagi, 
geti útskýrt hvað gerðist. Þó engar 
sannanir hafi fundist, hvorki um 
aðkomu flugvéla né sprengiefna, í 
„hruni“ bygginganna, er ekki þar 

með sagt að slík fyrirbæri hafi ekki 
komið við sögu.

Að eyðileggja byggingu með 
sprengiaðgerðum er flókið verk og 
getur auðveldlega farið úrskeiðis. 
Að koma 110 hæða tvíburaturnum 
fullkomlega lóðrétt niður í grunn-
flöt sinn með sprengjum, er úti-
lokað. Í öðru lagi væri mjög erfitt ef 
ekki ómögulegt, að samhæfa slíkar 
aðgerðir með fjarstýringu. Að auki 
væri undirbúningurinn svo viða-
mikill og tímafrekur, að slíkt færi 
varla framhjá nokkrum manni.

Ekkert af þessu stemmir við það 
sem gerðist. Byggingarnar hrundu 
ekki, þær urðu að dufti. Hvor tví-
buraturn vó u.þ.b. 500 þúsund 
tonn. Báðir turnarnir, ásamt WTC-7 
vógu vel yfir milljón tonn. Ef allt 
þetta hlass hefði fallið óhindrað 
til jarðar, hefði það valdið því að 
undirlagið, sem líkja má við bað-
kar, hefði brostið og Hudsonáin 
flætt inn á Manhattan. Ekkert slíkt 
gerðist, meira að segja var neðan-
jarðarkerfið undir byggingunum 
nánast óskemmt. „Hrunið“ mældist 
mjög lítið á jarðskjálftamælum.

Fleiri byggingar eyðilögðust eða 
skemmdust verulega í WTC-sam-
stæðunni, WTC-3 (22 hæða) og 
WTC-4 (9 hæða), eyðilögðust að 
mestu. WTC-5 (9 hæða) og WTC-6 
(8 hæða) skemmdust verulega.

Að lokum vitna ég í bók Judy 
Wood á bls. 171, þar sem Jay Jonas 
brunaliði lýsir upplifun sinni. Hann 
komst af ásamt þrettán öðrum 
félögum sínum: „Ég skimaði um allt 
í kringum mig og sagði, strákar! Það 
voru víst 106 hæðir fyrir ofan okkur 
og nú sé ég sólarljósið … Ekkert er 
fyrir ofan okkur. Þetta háhýsi er 
ekki lengur til. Þetta voru stærstu 
skrifstofubyggingar veraldar og ég 
sé ekki eitt einasta skrifborð eða 
skrifstofustól eða þá síma, ekki 
neitt.“

Hvað varð um 
turnana?

Um þessar mundir er jóla-
undirbúningurinn í fullum 
gangi á flestum íslenskum 

heimilum. Annar sunnudagur í 
aðventu liðinn og sá þriðji rétt 
handan við hornið. Æ fleiri jóla-
seríum er stungið í samband og 
margir farnir að huga að jólasteik-
inni. Börnin föndra jólaskraut 
í skólanum og innan skamms 
kemur fyrsti jólasveinninn til 
byggða. En hvað eru þessi jól og 
til hvers höldum við upp á þau?

Við höldum upp á jólin í svart-
asta skammdeginu, þegar sólin 
og sumarið er eins langt frá okkur 
og það getur orðið. Í heiðnum sið 
héldu menn stórar jólaveislur með 
mat og drykk og voru þær hugs-
aðar til að létta biðina eftir vori 
og lífga sálaryl. Ekki svo vitlaust.

Þegar ég var barn héldum við 
upp á jólin til að fagna fæðingu 
frelsarans. Það er svolítið tabú 
viðhorf í íslensku samfélagi í dag. 
Skólarnir eiga helst að sleppa 
því að fara með börnin í kirkju 
fyrir jólin þar sem við erum jú 
mistrúuð og í hinum ýmsu trú-
félögum. En hvað gerist þegar við 
förum í kirkju? Margir upplifa sér-
stakt andrúmsloft sem gæti stafað 
af því að í kirkjum er yfirleitt hátt 
til lofts og vítt til veggja enda 
hannaðar með ákveðið hlutverk 
í huga. Aðrir heillast af arkitekt-
úrnum. Enn öðrum finnst gaman 
að syngja og ganga þess vegna í 
kirkjukórinn. Svo eru aðrir sem 
fara í kirkju til að fá tækifæri til að 
ræða við hinn heilaga anda. Það er 
kannski bara svolítið ævintýri að 
fá að koma inn í kirkju.

Hvað gerum við þegar við förum 
til útlanda? Við förum meðal 
annars að skoða kirkjurnar og 
trúarhofin sama hverrar trúar 
við erum því það er eitthvað við 
þessar byggingar sem heillar 
okkur hvort sem það er skrautið, 
stóru rýmin, athafnirnar eða hvað 
sem er annað. Við skiptum hins 
vegar fæst snarlega um trú við 
eina heimsókn í kirkju eða annars 
konar trúarhof.

Hollt að læra um  
sem flest trúarbrögð
Trúin er yfirleitt eitthvað sem við 
fáum með uppeldinu og finnum 
svo einhvern tíma á lífsleiðinni 
hvort hún á við okkur eða ekki. Það 
er voðalega erfitt að fá einhvern sem 
trúir til að hætta að trúa og eins að 

fá einhvern sem ekki trúir til að trúa. 
Enda þótt trúarbrögð hafi í gegn um 
tíðina oft verið notuð til misjafnra 
verka og valdið allt of mörgum 
stríðum og hörmungum þá eru þau 
í grunninn ekkert nema hjálpartæki 
einstaklingsins. Við höfum öll val, 
enginn veit hvort þú trúir nema þú 
og það kemur heldur engum við. Ég 
tel að það sé hollt að læra um sem 
flest trúarbrögð og kynnast boðskap 
þeirra og menningu.

Við ættum þess vegna að velta því 
fyrir okkur hvort þessar kirkjuheim-
sóknir eru trúboð eða kannski bara 
eitt lítið jólaævintýri sama hvort 
við höldum upp á jólin til að stytta 
biðina eftir vori, fagna fæðingu 
frelsarans eða nýtum tækifærið til 
að fá frí frá vinnu eða skóla.

Gleðileg jól!

Þegar líður að jólum – 
Hugleiðing í skammdeginu

Ari Tryggvason
stuðningsf. LSH 
og vagnstjóri hjá 
Strætó b.s.

Ásta Sigríður 
Olgeirsdóttir
háskólanemi

Trúin er yfirleitt eitthvað 
sem við fáum með uppeld-
inu og finnum svo einhvern-
tíma á lífsleiðinni hvort hún 
á við okkur eða ekki.

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is
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Allt í jólapakkann

SKOÐAÐU JÓLAGJAFAHANDBÓKINA Á BYKO.IS

FÖNDURFRÆSARI, 
3000MD 3 Star Kit 

7.995kr.
Almennt verð: 9.995 kr. 
74780311

byko.is

NOKKRAR HUGMYNDIR

25% AFSLÁTTUR  
AF MATAR- OG  
KAFFISTELLUM

HEIL SETT

MATVINNSLUVÉL 
800W.                                           

13.995kr.
Almennt verð: 17.995 kr. 
65742022

BLUETOOTH HÁTALARI 
í sturtuna, baðið eða pottinn.                                           

13.995kr.
15326268

SKREYTUM SAMAN
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Dagskrá Breidd
LAUGARDAGINN 10.DES
JÓLASVEINAR 13-14 
HREIMUR OG VIGNIR 14-15

TÓNLISTARATRIÐI  
SUNNUDAGINN 11.DES 
VIGGA OG SJONNI 13-14 
INGUNN OG ARNAR 14-15

VÖFFLUVEISLA Í  
BREIDD, GRANDA  
OG SUÐURNESJUM  
Á LAUGARDAG



Í dag
19.40 Brighton - Leeds  Sport 2
19.45 Haukar - Stjarnan  Sport 
22.00 Körfuboltakvöld Sport 
01.00 NBA: OKC - Houston Sport 

19.15 Þór Ak.- Keflavík Akureyri
19.15 Þór Þ.- Skallagrímur  Þorláksh.
20.00 Haukar - Stjarnan   Ásvellir

82%

55%
33%

Keflavík á niðurleið

9 - 2

6 - 5

3 - 6

Sigurhlutfall í deildarleiKjum

SIGRAR TÖP

SIGRAR TÖP

SIGRAR TÖP

FyRIR jóL 2015

EFTIR jóL 2015

FyRIR jóL 2016

Körfubolti Það er krísa í Keflavík 
en karlalið félagsins í körfubolta 
hefur byrjað tímabilið mjög illa. 
Liðið er aðeins búið að vinna þrjá 
af fyrstu níu leikjum sínum í Dom-
ino’s-deildinni og situr í tíunda sæti 
deildarinnar.

Þann 3. nóvember síðastliðinn 
vann Keflavík glæsilegan sigur á 
Tindastóli, 101-79, en síðan hefur 
liðinu fallið allur ketill í eld. Það er 
búið að tapa fjórum leikjum í röð 
og frammistaðan í þessum leikjum 
hefur yfirhöfuð verið mjög léleg.

„Ég veit ekki hvað er í gangi í 
Keflavík. Það virðist vera eitthvert 
ráðleysi í gangi,“ segir körfubolta-
goðsögnin Teitur Örlygsson en hann 
er hálfhissa á þessu gengi Kefla-
víkurliðsins.

Dregið af leikmönnum
„Liðið virðist ekki vera líkt sjálfu 
sér þessa dagana. Mér finnst vera 
einkennandi hvað það hefur dregið 
af mörgum leikmönnum þarna. Ég 
veit ekki hvort það er sjálfstraust 
eða hvort menn hafi hreinlega ekki 
trú á því sem er verið að gera þarna.“

Sigurður Ingimundarson, þjálf-
ari liðsins, varð að draga sig í hlé 
rétt fyrir tímabilið vegna veikinda 
og aðstoðarmaður hans, Hjörtur 
Harðarson, tók við liðinu. Sigurður 
var svo mættur aftur á bekkinn en í 
síðasta leik var hann aftur kominn 
upp í stúku.

Þjálfaravesen
„Í Haukaleiknum var Siggi að stýra 
liðinu og Hjörtur talaði svo um að 
hann væri kominn til baka. Svo í 
næsta leik sá ég að Siggi var kominn 
upp í stúku. Þá hætti maður alveg að 
skilja. Þetta getur ekki heldur verið 
þægilegt fyrir leikmenn liðsins,“ 

segir Teitur um þjálfaramálin hjá 
liðinu.

Ekki við Hörð að sakast
Keflavík fékk heldur betur innspýt-
ingu er landsliðsmaðurinn Hörður 
Axel Vilhjálmsson gekk aftur í raðir 
félagsins. Það hefur engu skilað og 
liðið hefur tapað öllum þremur 
leikjunum með Hörð Axel innan-
borðs mjög stórt.

„Ég held að það sé ekki við Hörð 
Axel að sakast. Ég held að þetta sé 
eitthvað dýpra sem var að gerjast 
áður en Hössi kom til liðsins. Þeir 
verða bara að þjappa sér saman 
núna. Snúa þessu gengi við saman 
því það vantar ekki að það eru 
flottir leikmenn í liðinu.“

Keflavík spilar við Þór á Akur-
eyri í kvöld og getur þá unnið sinn 
fyrsta leik í deildinni rúman mánuð. 
henry@frettabladid.is

Það er eitthvert ráðleysi í gangi
Keflavík hefur ekki unnið leik í Domino’s-deild karla í rúman mánuð. Menn klóra sér í hausnum yfir því af 
hverju það er svona mikið andleysi yfir leik liðsins. Teitur Örlygsson segir að liðið þurfi að standa saman.

Teitur Örlygsson á að baki langan og farsælan feril sem bæði leikmaður og þjálfari í úrvalsdeild karla í körfubolta og þekkir 
boltann vel. FRéTTABLAðIð/VALLI

Hörður Axel Vilhjálmsson í leik með Keflavík á dögunum. FRéTTABLAðIð/ERNIR

Keflavík hefur 
tapað öllum þremur 
leikjum sínum eftir 
endurkomu Harðar 
Axels Vilhjálms-
sonar og það með 
samtals 69 stigum 
eða 23 stigum að 
meðaltali.

Grindavík - Tindastóll 80-87 
Stigahæstir: Lewis Clinch 27, Þorsteinn 
Finnbogason 18/12 frák., Ólafur Ólafsson 
14 - Cristopher Caird 36, Antonio Hester 
17/10 frák., Pétur Rúnar Birgisson 11.  

ÍR - Njarðvík 92-73 
Stigahæstir:  Quincy Hankins-Cole 32, 
Matthías Orri Sigurðarson 17/6 frák./7 
stoðs, Hákon Örn Hjálmarsson 9 - Jeremy 
Atkinson 21/9 frák., Logi  Gunnarsson 16, 
Jón Arnór Sverrisson 14.  

KR - Snæfell 108-74 
Stigahæstir:  Brynjar Þór Björnsson 24, 
Cedrick Taylor Bowen 18/10 frák., Þórir 
Þorbjarnarson 17, Darri Hilmarsson 11, Sig-
urður Á. Þorvaldsson 11, Pavel Ermolinskij 
9/13 frák./14 stoðs. - Sefton Barrett 20/13 
frák., Andrée Fares Michelsson 15.  

Efri
KR  16
Tindastóll 16
Stjarnan  14
Grindavík 12
Þór Ak. 10
ÍR 8 

Neðri 
Njarðvík 8
Haukar 8
Þór Þ. 8
Skallagrímur 8
Keflavík 6
Snæfell 0

Nýjast
Domino’s-deild karla

Afturelding - Stjarnan 28-17 
Markahæstir: Árni Bragi Eyjólfsson 8/1, 
Guðni Már Kristinsson 6, Jón Heiðar Gunn-
arsson 4, Elvar Ásgeirsson 3 - Ari Pétursson 
4, Sverrir Eyjólfsson 3, Ólafur Gústafsson 3. 

ÍBV - Grótta 29-24 
Markahæstir: Sigurbergur Sveinsson 
8, Theodór Sigurbjörnsson 8, Ágúst Emil 
Grétarsson 5 - Finnur Ingi Stefánsson 5, 
Elvar Friðriksson 5.  

Fram - Valur 30-3 
Markahæstir:Arnar Birkir Hálfdánarson 8, 
Þorsteinn Gauti Hjálmarsson 5, Lúðvík T.B. 
Arnkelsson 5 - Orri Freyr Gíslason 5, Josip 
Juric Grgic 5, Anton Rúnarsson 5.  

Selfoss - FH 24-35 
Markahæstir: Teitur Örn Einarsson 10, 
Hergeir Grímsson 4 - Einar Rafn Eiðsson 8, 
Óðinn Þór Ríkharðsson 6, Gísli Þorgeir Krist-
jánsson 5, Ásbjörn Friðriksson 5.  

Efri
Afturelding 22
FH 18
Haukar 18
Valur 16
ÍBV 16 

Neðri 
Selfoss 14
Akureyri 11
Grótta 11
Fram 11
Stjarnan 9

Olís-deild karla

TVær SynTu Í unDAnúr-
SLITuM á HM Í SunDI Í nóTT
Sundkonurnar Hrafnhildur Lúth-
ersdóttir og Bryndís rún Hansen 
tryggðu sér í gær báðar sæti í 
undan úrslitum á HM í 25 metra 
laug sem fram fer þessa dagana í 
Windsor í Kanada. Bryndís rún 
bætti fimm ára Íslandsmet sitt í 50 
metra flugsundi þegar hún 
náði 15. besta tímanum.   
Hrafnhildur var síðan 
aðeins 10/100 frá 
Íslandsmeti sínu í 100 
metra flugsundi þegar 
hún kom í mark á 12. 
besta tímanum.

undanúr-
slitasund þeirra 
beggja fóru 
fram í nótt og 
má sjá á Vísi 
hvernig stelp-
unum gekk. 
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Ferrero Rocher 
Seasonal Pine tree 
T4- pappaaskja.

379 KR
PK

Mackintosh
dós - 1,315 kg.

1.798 KR
PK

Frábært  
verð

Góðgæti um jólin!Góðgæti um jólin!

Mackintosh
Box - 265 gr.

498 KR
PK

MT Mozartkúlur
box - 300 gr.

598 KR
PK

Nestle Smarties
Discover pakki -  136,2 gr. 

499 KR
PK

Nestle Milkybar
Discover pakki - 117 gr. 

499 KR
PK

Only Jólakúlur
Súkkulaði - 400 gr.

498 KR
PK

Only 
Jólasveinn
súkkulaði - 150 gr. 

289 KR
PK

Only 
Jólasveinn
súkkulaði - 60 gr.

199 KR
PK

Woogie 
Jólastígvél
með sælgæti 

398 KR
PK

Woogie 
Jólabaukur
með sælgæti - 110 gr. 

398 KR
PK

Ferrero Rocher Mackintosh

Haribo 
Minions
gjafakassi - 150 gr. 

299 KR
PK

Lindor
Ýmsar tegundir - 200 gr.

998 KR
PK

Maltesers
Súkkul.hreindýr - 29 gr. 

179 KR
PK

MT Konfekt 
Blár kassi eða Rose- 400 gr.

698 KR
PK

Fyrir jólasveininn
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www.netto.is | Tilboðin gilda 8. – 11. desember 2016
 Tilboðin gilda meðan birgðir endast · Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl · Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.

Mjódd · Salavegur · Búðakór · Grandi · Hafnarfjörður · Hrísalundur · Glerártorg · Húsavík · Höfn · Iðavellir · Grindavík · Krossmói · Borgarnes · Egilsstaðir · Selfoss
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FóTboLTi Riðlakeppni Meistaradeildar Evrópu í fótbolta lauk 
á miðvikudagskvöldið og er nú vitað hvaða 16 lið halda áfram 
keppni eftir áramót, hvaða átta falla niður í Evrópudeildina 
og vegferð hvaða átta liða er lokið í Evrópu þetta tímabilið. 
Riðlakeppnin að þessu sinni var mikil skemmtun og nóg af 
mörkum en sparkspekingar spyrja sig nú hvort gæðin séu 
nógu mikil og hvort bilið á milli liðanna sé að breikka.

Í heildina eru spilaðir 96 leikir í sex umferðum í Meistara-
deildinni og að þessu sinni voru skoruð fleiri en fjögur mörk 
í 33 leikjum eða í 35 prósent leikjanna. Tíu af þessum 33 
leikjum enduðu með jafntefli en þrettán af þessum 33 marka-
súpum enduðu með algjöru rústi þar sem sigurliðið vann með 
fjórum mörkum eða fleiri. Sjaldan hafa nefnilega sést jafn 
miklir yfirburðir í leikjum og í Meistaradeildinni í ár.

Spennan var ekki mikil en meira og minna var allt ráðið 
fyrir lokaumferðina. Eins og síðustu ár var lítið um óvænt 
tíðindi í riðlakeppninni þar sem stóru strákarnir fara alltaf 
áfram. Bilið virðist vera að breikka á milli stóru liðanna og 
þeirra minni en ótrúlega tölur sáust í riðlakeppninni að þessu 
sinni eins og 7-0 sigur Barcelona á Celtic. Það var alls ekkert 
einsdæmi.

Meistaradeildin er að verða svolítið fyrirsjáanleg þar sem 
stærstu og ríkustu liðin komast nær alltaf upp úr riðlakeppn-
inni og síðan lengst í útsláttarkeppninni. Sem betur fer er til lið 
eins og Atlético Madrid sem heldur fótboltarómantíkinni á lífi.

Næst á dagskrá í Meistaradeildinni eru 16 liða úrslitin en 
til að gefa einhverja mynd af hversu fyrirsjáanleg þau eru er 
fínt að skoða aðeins hvernig undanúrslitin hafa verið síðustu 
fimmtán ár. Fjórtán mismunandi lið frá sjö mismunandi lönd-
um spiluðu einn eða fleiri leiki í undanúrslitum frá 2001-2006. 
Næstu fimm árin, frá 2006-2011, spiluðu ellefu lið frá fimm 
löndum að minnsta kosti einn leik í undanúrslitum

Áfram minnkaði  fjölbreytnin því síðustu fimm ár, frá 2011-
2016, hafa átta lið frá fjórum löndum spilað í undanúrslitum 
Meistaradeildarinnar. Lið frá Frakklandi hafa ekki komist í 
undanúrslit síðustu fimm ár og lið frá Portúgal og Hollandi 
hafa ekki komist svo langt í rúman áratug.

Það er vonandi að þetta breytist á næstu árum en þangað 
til lítur Fréttablaðið aðeins yfir farinn veg í riðlakeppninni 
þetta tímabilið og verðlaunar það besta auk þess að afhenda 
ein skammarverðlaun.

Fyrirsjáanleg markasúpa
Riðlakeppni Meistaradeildar Evrópu í fótbolta lauk á mið-
vikudagskvöldið en dregið verður í 16 liða úrslitin eftir helgi. 
Þau hefjast svo eftir áramót. Fréttablaðið lítur aðeins yfir fjör-
ugar sex leikvikur þar sem mikið var skorað en spennan var 
ekki mikil í nokkuð fyrirsjáanlegri riðlakeppni.

Besti leikurinn
Man. City - Barcelona 3-1
Það var mikið af skemmtilegum leikjum fyrir fótboltaáhuga-
menn í riðlakeppni Meistaradeildarinnar þetta tímabilið. 
Til dæmis má nefna tólf marka ruglið í Dortmund þar sem 
heimamenn unnu Legía Varsjá. 8-4. Ef horft er til gæða 
fótboltans, leiks þar sem ekki var hægt að líta af skjánum, 
kemur aðeins einn til greina. Það er 3-1 sigur Manchester 
City gegn Barcelona á Etihad-vellinum. Sá leikur er það sem 
Meistaradeildin snýst um.

skaMMarverðlaunin
Besiktas
Það er auðvelt að benda á eitt af þeim sjö liðum sem unnu ekki 
leik í Meistaradeildinni á þessari leiktíð og þá sérstaklega Club 
Brugge og Dinamo Zagreb sem fengu ekki eitt stig í riðlakeppn-
inni. Kökuna fær þó tyrkneska liðið Besiktas sem fór til Kænu-
garðs í lokaumferðinni og mætti Dynamo Kiev. Úkraínumennirnir 
voru ekki búnir að vinna leik og áttu ekki möguleika á að komast 
áfram en Besiktas vissi að sigur gæti komið því áfram ef Napoli 
ynni Benfica. Jú, Napoli vann Benfica en Besiktas varð sér til 
skammar með því að tapa, 6-0, gegn botnliðinu og missa tvo 
menn út af með rautt. Góða skemmtun í Evrópudeildinni.

Besti varnarMaðurinn
adil rami, sevilla
Franski miðvörðurinn spilaði eins og kóngur í hjarta varnarinn-
ar hjá Sevilla sem hélt hreinu fimm sinnum og fékk á sig öll 
þrjú mörkin í riðlinum í einum og sama leiknum gegn Juv-
entus  í fimmtu leikviku en spænska liðið fylgir gömlu konunni 
í 16 liða úrslitin. Rami vann 37 bolta í og við teiginn, átti þrjár 
lykiltæklingar, hreinsaði boltann þrettán sinnum frá marki og 
varði tvö skot. Þá kláraði hann 83 prósent sendinga sinna. 

Besti Markvörðurinn
JBan Oblak,  
atlético Madrid
Slóveninn er smám saman að 
vinna sér sess á meðal bestu 
markvarða heims. Það er eins 
og með framherjana hjá Atlét-
ico; liðið er alltaf klárt með 
næsta markvörð þegar einhver 
fer. Frá De Gea í Courtois í 
Oblak, ekki slæmt. Atlético 
vann riðilinn með Bayern 
München í og hirti 15 stig af 18 
mögulegum. Liðið skoraði ekki 
nema sjö mörk en Oblak með 
trausta Atlético-vörnina fyrir 
framan sig hirti boltann aðeins 
tvisvar sinnum úr netinu. 

Besti MiðJuMaðurinn
riyah Mahrez, leicester
Fáir  nýliðar í Meistaradeildinni hafa staðið sig betur en 
Leicester.  Fáir nýliðar á meðal leikmanna hafa haft jafn mikil 
áhrif á lið sem er nýliði og Alsíringurinn Mahrez. Hann skoraði 
fjögur mörk og lagði upp eitt en Leicester skoraði varla mark til 
að byrja með í keppninni nema hann ætti þar hlut að máli.

nýJa stJarnan
andré silva, Porto
Það hefur aldrei þótt einhver 
svakalegur gæðastimpill að 
vera framherji frá Portúgal, 
landi miðjumannanna og 
miðvarðanna. Þessi 21 árs 
gamli strákur gæti verið að 
breyta þeirri ímynd en hann 
fór á kostum með Porto sem 
hafnaði í öðru sæti í G-riðli 
á eftir Englandsmeisturum 
Leicester. Silva skoraði fjögur 
mörk og lagði upp önnur tvö 
á leið portúgalska liðsins í 16 
liða úrslitin.

Besti fraMherJinn
lionel Messi, Barcelona
Það kemur kannski ekkert mikið á óvart að mögulega 
besti fótboltamaður sögunnar hafi staðið sig best í riðla-
keppninni. Hann er sjálfur búinn að setja viðmiðið hátt 
fyrir löngu en ekki verður annað sagt en að hann hafi 
staðið undir öllum sínum gæðakröfum. Messi skoraði 
tíu mörk í fimm leikjum, öll með vinstri fæti og níu innan 
teigs auk þess sem hann lagði upp tvö mörk fyrir Börs-
unga sem rústuðu sínum riðli í baráttu við Manchester 
City. Messi skoraði helming marka Barcelona í riðlinum og 
þurfti aðeins fimmtán tilraunir á markið til þess. Þá kláraði 
hann 80 prósent sendinga sinna.
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Heimurinn væri betri ef fleiri 
Hlustuðu á þungarokk
Þráinn Árni Baldvinsson er gítarleikari einnar hrikalegustu þungarokksveitar landsins, Skálmaldar. Á sviðinu sveiflar 
hann síðu hári og segir dynjandi dauðarokk það besta til að róa taugarnar. Þar fyrir utan gengst hann lítið upp í 
harðhausaímynd rokksins. Hann hlustar á jólalög og verður meira að segja með jólahugvekju í kvöld í Hannesarholti.

„Ég hlakka mikið til. Hugvekja 
er svo fallegt hugtak, fallegt orð. 
Þetta verður söngstund hvar allir 
sem vilja geta sungið með, ég ætla 
að segja sögur og jólaandinn mun 
svífa yfir,“ segir Þráinn. „Jólahug
vekja“ vekur óneitanlega spurn
inguna um hvort hann sé trúaður 
rokkari.

„Ja, ég veit ekki hvernig best er 
að svara þessu. Ég trúi ekki á guð 
eins og hann er settur fram í kenn
ingum kristinna manna, það meik
ar bara ekki sens fyrir mér og ef 
hann er til þá þarf hann að útskýra 
ansi margt. Ég held að móðir nátt
úra sé sterkasta aflið í heiminum. 
Auðvitað er þægilegt að ímynda 
sér líf eftir dauðann en á meðan 

við erum sannarlega hér er mikil
vægt að einbeita sér að því og gera 
sitt besta til að láta sér og öðrum 
líða vel. Við eigum að vera dugleg 
að hjálpa hvert öðru og passa upp 
á hvert annað,“ segir Þráinn og þar 
með fauk harðhausarokkímyndin 
út um gluggann. Í ljós kemur að 
Þráinn er sveitamaður að norðan.
Tónlistin náði þó tökum á honum 
strax í æsku svo leiðin lá ekki í 
Bændaskólann.

„Það kom aldrei til tals að ég 
tæki við búinu enda sáu foreldrar 
mínir fljótt að hausinn á mér var 
í tónlistinni. Ég á mér samt þann 
draum að enda sem fjárbóndi hvort 
sem það getur nú talist gáfulegt,“ 
segir hann sposkur.

„Ég ólst upp í Torfunesi í Þing
eyjarsýslu þar sem foreldrar mínir 
voru með fjárbúskap í félagsbúi 
með afa og ömmu á Rangá. Ég á 
eina systur, Margréti sem er fjór

um árum eldri en ég en það voru 
alltaf milljón börn heima í Torfu
nesi, sérstaklega á sumrin. Á vet
urna var maður hins vegar mikið 
einn. Allt of mikið einn kannski. 
Ég var stórskrýtið eintak, held ég,“ 
segir Þráinn.

„Ætli mamma hafi ekki allt
af verið mín helsta fyrirmynd, ég 
hékk utan í henni endalaust sem 
krakki en hún mataði mig á tón
list. Mamma dó fyrir nokkrum 
árum. Hún var grunnskólakennari 
og vann alltaf utan heimilis. Pabbi 
býr enn í Torfunesi og við förum 
öll sumur í sveitina og reynum að 
vera sem mest og lengst þar enda er 
hvergi betra að vera og því betur er 
fjölskylda mín sammála mér.“

frá stuðmönnum  
í dauðarokkið
„Ég hlustaði á allar plöturnar 
hennar mömmu og það sem var til 

heima; Hljóma, Beach Boys, Bítl
ana, CSN&Y, Stuðmenn og fleiri. 
Frændur mínir voru mér mikl
ar fyrirmyndir en þeir áttu hljóð
færi sem var ansi stórt og merki
legt í huga sveitastráksins. Ég var 
syngjandi og raulandi allan daginn 
sem barn en svo heyrði ég í Deep 
Purple, Iron Maiden, AC/DC, Kiss 
og Dio og þá varð ekki aftur snúið. 
Unglingsárin voru svo í dauða
rokkinu í kringum 1990 sem var 
stórkostlegt tímabil,“ segir Þráinn 
en vill ekki kannast við stormasöm 
unglingsár.

„Ég var frekar rólegur ungling
ur, held ég, nema í skólanum. Af
leitur námsmaður samt og oftast 
með vesen ef ég fékk ekki að vera 
í tónlist eða sagnfræðipælingum,“ 
segir hann. 

Hvað er það versta sem þú hefur 
gert af þér? „Úff … no comment!“ 
segir hann og hlær. „Ég les mikið 

tónlistar og sögubækur. Ég er ein
faldlega sagnfræðinörd. Seinni 
heimsstyrjöldin og saga mannsins 
heillar mig alveg óstjórnlega.”

allir frekir egóistar
Hljómsveitin Skálmöld gaf út nýja 
hljómplötu í september, Vögguvís
ur Yggdrasils, og í kjölfarið fylgdi 
fjögurra vikna tónleikaferðalag. 
Nú er hljómsveitin í pásu þar til 
næsta tónleikaferðalag tekur við 
í febrúar um Skandinavíu og eftir 
það taka við tónleikahátíðir og 
svo frekari ferðalög næsta haust. 
„Þetta gengur bara býsna vel og 
við höldum ótrauðir áfram um 
sinn,“ segir Þráinn. Samkomulagið 
sé gott meðal hljómsveitarmeðlima 
þótt allir hafi þeir sterkar skoðan
ir. „Við semjum allir tónlistina og 
vinnum úr hugmyndunum saman. 
Snæbjörn semur textana enda 
hagur á orðin. Við tökumst 

Ragnheiður  
Tryggvadóttir
heida@365.is 



Síða hárinu sveiflað á tónleikum. „Það er auðvitað þægilegt fyrir félagsfælna að 
fela sig bak við hárið,“ segir Þráinn.  Mynd/Halldór IngI 

Vínylsafnarinn Þráinn. „Þessir tveir eru úr hljómsveitinni Korpiklaani en á síðasta tónleikaferðalagi gengum við fleiri kíló-
metra á dag til að finna plötubúðir.“

auðvitað á og það eru ekkert 
allir alltaf sammála en við 

erum að vinna að sama markinu 
og ef allir eru samtaka þá er þetta 
minna mál. Við erum allir frekir 
og sjálflægir egóistar með sterk
ar skoðanir og þessi blanda virk
ar vel. Enginn amlóðaháttur hjá 
Skálmöld! Við krakka sem lang
ar að stofna hljómsveit segi ég: 
Gerið það núna, strax! Ekki bíða! 
Látið ykkur dreyma um hvernig 
tónlistin á að hljóma og byrjið að 
æfa ykkur. Þegar þið eruð búin að 
æfa ykkur þá æfið þið ykkur að
eins meira og þegar þið eruð búin 
að því þá æfið pínulítið meira. Það 
er mikilvægt að hlusta á ráðlegg
ingar annarra en þetta snýst samt 
alltaf um hve mikla vinnu þið legg
ið í þetta.“

Slakar á við dauðarokk
Hvernig tilfinning er að horfa 
framan í öskrandi áhorfendur af 
sviðinu? „Líklega besta tilfinning í 
heimi. Öll feimni, allt stress og allt 
vesen hverfur þegar ég stíg upp á 
svið og sé áheyrendur. Að spila 
með Skálmöld og upplifa viðbrögð
in sem við fáum er einstakt,“ segir 
Þráinn og þakkar vinsældir hljóm
sveitarinnar hjá breiðum hópi fólks 
á öllum aldri því, að þeir séu ein
lægir í sinni tónlistarsköpun.

„Við erum heiðarlegir og elsk
um að gera það sem við gerum. 
Fólk tengir við það,“ segir hann og 
blæs á að rokkheimurinn sé lokað
ur harðhausaheimur sem ástæða 
sé fyrir lattelepjandi meðaljón að 
óttast.

„Það eru bara rólegheitamenn 
í þungarokkinu, maður fær svo 
mikla útrás við að spila og hlusta á 
harða tónlist. Fleiri ættu að hlusta 
á þungarokk, þá væri heimurinn 
betri,“ fullyrðir Þráinn og segir 
ekkert betra til að róa taugarnar 
en dynjandi dauðarokk.

„Ég þarf oftast kraftmikla tón
list til að mér líði vel og dauða
rokkið fær mig til að slaka á. Svo 
á ég stundir þar sem ég nýt þess 
að hlusta á rólegheitamúsík eins 
og Mike Oldfield og klassíkina. 
Það var svo gaman að spila með 
sinfóníuhljómsveitinni í Hörpu og 
ég vona að við gerum þetta saman 
aftur. Tónlist er bara tónlist,“ 
segir Þráinn og þegar hann er 
spurður hvað hann sé að hlusta á í 
dag eru það jólalögin! En reyndar 

líka rokk. „Ég er að hlusta á Para
dise Lost, Vallenfyre, nýju Metall
icaplötuna og nýju Hammer
fallplötuna. Já og Motörhead, 
maður á alltaf að hlusta á Motör
head, alla daga, alltaf. Það er betra 
fyrir fólk.“

Felur Feimnina  
bak við hárið
Þráinn er síðhærður eins og títt er 
um þungarokkara og spurður út í 
hárið á sér segir hann það ekki ein
ungis þjóna þeim tilgangi að sveifla 
því á tónleikum. Lubbinn komi sér 
vel til að skýla sér á bak við, sér
staklega þegar spennufall taki við 
eftir tónleika.

„Það er auðvitað þægilegt fyrir 
félagsfælna að fela sig bak við 
hárið. Við höfum frá upphafi vanið 
okkur á að fara fram í sal eftir gigg 
og heilsað upp á fólk. Ég átti mjög 
erfitt með að stíga þetta skref á 
sínum tíma. Mér þykir gott að vera 
einn eftir tónleika og eftir gigg á 
ég til að detta niður í blús sem 
tekur smá stund að stíga upp úr en 
þetta er ekkert stórmál í dag. En 
ég neita því ekki að stundum kemur 
sér vel að fela sig bak við lubbann. 
Ég byrjaði að safna 14 ára gamall 
og nei, ég ætla ekki að klippa mig 
stutt,“ segir Þráinn og skellir upp 
úr þegar hann er spurður hvernig 
hann hirði um hárið á sér; fléttar 
hann það jafnvel eða bindur í tagl? 

„Ég fæ þessa spurningu óþægilega 
oft en ég geri ekkert sérstakt við 
hárið. Um daginn var ég reyndar 
spurður hvort ég ætti ekki að vera 
á hárvörusamningi. Mér líst vel á 
það, hendið inn tilboðum!“

ruglaður pabbi
Þráinn býr með Berglindi Rún
arsdóttur og saman eiga þau tvær 
stelpur, Elísabetu tíu ára og Bryn
hildi, sem verður fjögurra ára í 
janúar. Dæturnar fá tónlistarlegt 
uppeldi en Þráinn rekur sinn eigin 
tónlistarskóla og segir krökkum 
mikilvægt að hafa aðgang að tón
list og hljóðfærum. Sjálfur glamr
ar hann á öll hljóðfæri og fær hljóm 
úr þeim öllum, nema trompet. Tón
list sé einfaldlega næring fyrir 
sálina. Eldri dóttirin hefur mætt á 
nokkra Skálmaldartónleika en ann
ars segist Þráinn ekki ýta Skálmöld 
að dætrunum.

„Þær hlusta mikið á tónlist en 
eiga eftir að uppgötva þungarokkið, 
það kemur allt saman,“ segir hann. 
Spurður hvernig pabbi hann sé seg
ist hann „óttalegur ruglukollur“. 
„En ég geri mitt besta,“ bætir hann 
við. Hann leggi mikið upp úr sam
veru við dætur sínar og fjölskyld
an sé dugleg við að slaka á heima.

„Mér finnst mjög mikilvægt að 
fara með yngri stelpuna í leikskól
ann og sækja hana, við tölum mikið 
saman á leiðinni og syngjum. Þetta 
eru gríðarlega mikilvægar stund
ir sem ég náði líka með eldri stelp
unni á sínum tíma, hún röltir líka 
stundum með okkur áleiðis í skól
ann sinn. Við verjum miklum tíma 
saman, förum í sund, spilum á spil 
og hlustum á tónlist. Við erum líka 
góð í að slaka á heima, við erum 
ekkert á sífelldu brölti.“

Súrmeti hvunndagS
Einhvern veginn kemur ekki 
á óvart að Þráinn er hrifinn af 
gömlum og gildum íslenskum mat. 
Þorramatur er meira að segja á 
borðum hvunndags á heimilinu 
þó Þráinn sé líka hrifinn af vel 
krydduðum indverskum réttum. 
Matargleðinni deilir hann með 
föður sínum og stefna þeir á að 
gefa út bók. „Hún mun hugsanlega 
kallast „Borðað með feðgum“. Fólk 
þarf að læra að meta súrmetið og 
reykta matinn og ég held að þessi 
bók gæti slegið í gegn. Á kápunni 
verður mynd af innmat!“

Fólk er kynningarblað  
sem býður auglýsendum að  
kynna vörur og þjónustu í formi 
viðtala og umfjallana. Í blaðinu er 
einnig hefðbundið ritstjórnarefni. 
Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega. 
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„Þær hlusta mikið á tónlist en eiga eftir 
að uppgötva þungarokkið, það kemur 
allt saman,“ segir Þráinn um dætur 
sínar, þær elísabetu, sem er hér með 
honum á mynd, og brynhildi. 

Skatan er komin
á Sjávarbarinn!

Erum byrjuð að framreiða ilmandi 
skötu með öllu tilheyrandi.

Alla daga fram að jólum.

Afsláttur fyrir hópa. 
Pantanir í síma 517 3131 og 696 5900.

Sjávarbarinn – Grandagarði 9 – sjavarbarinn.is

Skötuveisla 
3.600 kr. fyrir 
tvo til og með 

16.des.
 

Klipptu flipann 
út og taktu með 

þér.

2
FYRIR 

1
á Sjávarbarinn!

Erum byrjuð að framreiða ilmandi 
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Pólska bíóárinu lýkur í desem
ber með fjórum sýningum á 
höfuðborgarsvæðinu en menn
ingarsamstarf milli Íslands og 
Póllands hefur styrkst mikið 
undan farin ár. Kvikmyndasam
starf milli Póllands og Íslands er 
einn sterkasti hlekkurinn í menn
ingarsamstarfi landanna tveggja 
að sögn Ewu Marcinek, verkefna
stjóra hjá Indygo Agata Szakiel, 
sem segir margar skemmtilegar 
sýningar í vændum. „Dagana 11. 
og 12. desember verða tvær kvik
myndasýningar í Stúdentakjall
aranum. Sýnd verður „Papusza“, 
sem er verðlaunamynd frá árinu 
2013. Þetta er falleg og hrífandi 
kvikmynd sem fjallar um ævi 
fyrsta ljóðskáldsins sem skrifaði 
á tungu Rómafólks. Einnig verð
ur sýnd heimildarmyndin „The 
Author  of Solaris“ sem segir sögu 
pólska vísindaskáldsagnahöfund
arins Stanisław Lem. Bækur hans 
hafa verið þýddar á 41 tungumál 
og hafa selst í yfir 40 milljónum 
eintaka sem gerir hann að einum 
mest lesna vísindaskáldsagnahöf
undi heims.“

Þann 15. desember verða nýjar 
pólskar teiknimyndir sýndar á 
Bókasafni Hafnarfjarðar. „Mynd
irnar, sem ætlaðar eru börnum, 
heita „Czapu Czipu“ og „Mami 
Fatale.“ Þann 17. desember sýnir 
bókasafnið verðlaunastuttmynd
ina „Strong Coffee Isn’t That 
Bad“ frá árinu 2014. Stuttmynd
in er stjörnum prýdd gaman
mynd byggð á kanadíska leikrit
inu „Mending Fences“ eftir Norm 

Foster. Aðgangur að öllum sýn
ingum er ókeypis og opinn öllum.“

Spennandi ár
Pólska bíóárið 2016 er verkefni 
helgað sýningum pólskra kvik
mynda á Íslandi. Það nær yfir 
allt árið og er skipulagt af stofn
uninni Indygo Agata Szakiel í 
Wroclaw í Póllandi. „Stofnun
in hefur áður unnið með RIFF 
og Jazzhátíð Reykjavíkur. Árið 
hefur verið mjög spennandi og 
fullt af skemmtilegum viðburð
um. Það hófst með sýningu á fjór
um pólskum heimildarmyndum 
á kvikmyndahátíðinni Stockfish 
í febrúar. Pólskir bíódagar voru 
skipulagðir af pólska sendiráðinu 
á Íslandi og tvær pólskar heim
ildar myndir voru sýndar á Skjald
borg, hátíð íslenskra heimildar
mynda, í maí.“

Umræður um kvikmyndir voru 
einnig á dagskrá Pólska bíóárs
ins að sögn Ewu. „Umræður um 
munnlegar lýsingar á kvikmynd
um fyrir sjónskerta fóru fram á 
vegum ferðamálaráðsins í Rockall. 
Sýnd var kvikmynd um rithöfund
inn Sławomir Mrozek og umræð
ur um verk hans voru haldnar á 
vegum Lestrarhátíðar Reykjavík
ur bókmenntaborgar. Pólskir bíó
dagar voru haldnir á Egilsstöð
um og kvikmyndasýningar voru 
haldnar fyrir börn á Bókasafni og 
Náttúrufræðistofu Kópavogs.“

Meðal annarra verkefna á árinu 
nefnir hún kvikmyndaverkefni 
fyrir blinda í samstarfi við Bíó 
Paradís, ferðaskrifstofan Ultima 

Thule hefur kynnt pólska og ís
lenska kvikmyndagerð í báðum 
löndum auk þess sem pólska 
sendiráðið á Íslandi skipulegg
ur pólska bíódaga á hverju ári. 
„Í ár var sérstakur pólskur fókus 
á Alþjóðlegri kvikmyndahátíð í 
Reykjavík, RIFF, þar sem yfir 30 
pólskar kvikmyndir voru á dag
skrá. Árið 2016 var sérstaklega 
helgað pólskum kvikmyndum með 
verkefninu Pólska bíóárið.“

Góð samvinna
Helsta ástæða þess eru möguleik
ar á styrkjum frá EEA, pólska 
menningarmálaráðuneytinu, kvik
myndamiðstöð Póllands og Adam 
Mickiewiczstofnuninni. Pólsk 
menning er sýnileg á flestum ís
lenskum menningarhátíðum og 
listviðburðum. Pólski kvikmynda
leikstjórinn Krzysztof Kieslowsky 
vakti m.a. mikla athygli á níunda 
og tíunda áratugnum fyrir mynd
ir sínar um frönsku fánalitina, 
„Rauður“, „Hvítur“ og „Blár“. Af 
nýrri pólskum kvikmyndum sem 
hafa vakið alþjóðlega athygli má 
nefna „Ida“ frá árinu 2013. Mynd
in hlaut Óskarsverðlaun sem besta 

erlenda kvikmyndin árið 2015 og 
var sýnd í Bíói Paradís í tengslum 
við Pólska bíóárið.

Pólska bíóárið er fjármagn
að af menningarmála og þjóðar
arfsráðuneyti Póllands og pólsku 
kvikmyndamiðstöðinni. „Verkefn
ið hefði þó aldrei orðið að raun
veruleika án aðstoðar allra þeirra 
íslensku samstarfsaðila sem lögðu 
hönd á plóg. Má þar helst nefna 
Bíó Paradís, RIFF, Stockfish, 
Pólska sendiráðið á Íslandi, Kópa
vogsbæ, Fljótsdalshérað, Hafn
arfjarðarbæ, Reykjavíkur borg, 
Hótel Reykjavík Marina, Skjald
borgarhátíðina og Reykjavík bók
menntaborg.

„Á markaðnum verð ég með föt 
úr línunni HZero og handpússuð 
speglahálsmen sem við Helga Kjer
úlf vinnum saman úr úrkasti frá 
speglaverksmiðju. Við Helga settum 
á fót Usee Studíó í sumar og merkið 
mitt, Halla Zero, er komið þar undir. 
Hugmyndafræði Usee er að vinna 
með úrkast fyrirtækja og stofnana 
og þróa þann efnivið áfram í falleg
ar vörur,“ útskýrir Halla Hákonar
dóttir fatahönnuður. Halla er ein 
þeirra hönnuða og listamanna sem 
taka þátt í jólamarkaði Norræna 
hússins á sunnudaginn en á mark
aðnum er lögð áhersla á endurhönn
un og umhverfisvæna hönnun.

„Flíkurnar mínar eru unnar út 
frá sníðagerð þar sem ekkert efni 
fer til spillis en alla jafna fara að 
minnsta kosti 14 prósent efnisins í 
ruslið við venjulega sníðagerð. Ég 
er að þróa sníðaaðferð þar sem hver 
einasti bútur er nýttur,“ útskýrir 
Halla. „Þegar ég er búin að púsla 
saman flík og einn bútur er eftir 
verður hann oft að vasa sem setur 
punktinn yfir iið. Efnin sem ég nota 
í flíkurnar koma yfirleitt úr lager
um sem eru ekki starfræktir leng
ur og eru að losa sig við efnin. Við 
kaupum einnig efni af góðgerðar
verslunum bæjarins sem við notum 
í tilraunastarfsemi og í þróun á vör
unni,“ segir Halla og viðurkennir að 
það geti verið talsverð áskorun að 
vinna með það sem stendur til boða 
en velja sér ekki efniviðinn. Efnið 
sem hún fær í hendurnar ræður 
ferðinni.

„Nú erum við í Usee Studio að 
vinna með velúr, einfaldlega af því 
við komumst yfir mikið af því efni. 
En eins og ástandið er í dag þýðir 
ekkert annað en að hugsa hlutina út 
frá hráefninu, bæði frá umhverf
is og mannúðarsjónarmiðum. Það 
fylgir ákveðin alvara efniviðnum 
sem þó má ekki kæfa sköpunar
gleðina og tilraunamennskuna. 
Efniviðurinn getur orðið að hverju 

sem er, ekki endilega flík. Okkur 
langar til dæmis að vinna verkefni 
tengd gjörningalist og sviðsmynd
um og vinna með lista og tónlistar
fólki.“

Línan Usee Reflection saman
stendur af handpússuðu skarti 
úr speglum sem Halla og Helga 
unnu úr afgöngum frá speglaverk
smiðju. Hún segir það þó hafa komið 
ánægjulega á óvart, þegar þær föl
uðust eftir afgöngum hjá ólíkum 
verksmiðjum, hvað lítið stendur út 
af við framleiðsluna.

„Verksmiðjur eru í dag meðvit
aðri um þessa hluti og það er fagn
aðarefni. Við Helga viljum meina að 
þann dag sem við förum á hausinn 
með þessa hugmynd okkar er útópí
an orðin að veruleika, ekkert rusl til 
handa okkur að vinna úr.“

Nánar má forvitnast um hönn
un og vörur Höllu og Helgu á www.
usee.is. Þá verða vörurnar á jóla
markaði Norræna hússins og í jóla
dagatali Hönnunarmiðstöðvar.

Halla Hákonardóttir og Helga Kjerúlf hafa sett á fót hönnunarstúdíó sem gengur 
út á að búa til vörur úr efni sem annars væri hent. Þær taka þátt í jólamarkaði 
Norræna hússins á sunnudag en þema markaðarins er endurnýting.  myNd/ErNir

Flíkurnar í H-Zero línunni eru sniðnar þannig að ekkert efni fer til spillis.   myNd/UsEE.is

speglahálsmen Usee studio eru úr 
afgöngum frá speglaverksmiðju.  
myNd/UsEE.is

úrkaSt oG afGanGar í hönnun
Halla Hákonardóttir fatahönnuður tekur þátt í jólamarkaði Norræna hússins á sunnudaginn en þar er lögð áhersla á 
endurhönnun, umhverfisvæna hönnun og fræðslu. Halla setti á fót Usee Stúdíó í sumar ásamt Helgu Kjerúlf.

„Árið hefur verið mjög spennandi og fullt af skemmtilegum viðburðum,“ segir Ewa 
marcinek, verkefnastjóri hjá indygo Agata szakiel. myNd/EyÞÓr

PólSk bíóveiSla Senn á enda
Pólska bíóárið kynnir Pólska bíóárinu 2016 lýkur í desember með fjórum sýningum en verkefnið er helgað sýningum 
pólskra kvikmynda á Íslandi. Í ár hafa t.d. verið sýndar kvikmyndir á kvikmyndahátíðunum RIFF og Stockfish.

ragnheiður  
Tryggvadóttir
heida@365.is 
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Tilboð 
3.990 kr.
Áður 4.990 kr. 

Tilboð 
3.690 kr.
Áður  4.490 kr. 

Tilboð 
3.690 kr.
Áður 4.499 kr. 

Tilboð 
5.690 kr.
Áður 6.999 kr. 

Tilboð 
5.690 kr.
Áður 6.990 kr. 

Tilboð 
5.690 kr.
Áður 6.999 kr. 

Tilboð 
6.990 kr.
Áður 8.690 kr. 

Tilboð 
10.590 kr.
Áður 12.990 kr. 

Tilboð 
3.900 kr.
Áður 4.900 kr. 

Tilboð 
15.890 kr.
Áður 19.499 kr. 

Tilboð 
5.690 kr.
Áður 6.999 kr. 

Tilboð 
3.890 kr.
Áður 4.790 kr. 

Við fögnum tilnefningum til
Íslensku bókmenntaverðlaunanna 

Tilboð 
5.690 kr.
Áður 6.999 kr. 

Tilboð 
5.690 kr.
Áður 6.999 kr. 

Tilboð 
10.590 kr.
Áður 12.990 kr. 

Tilboð 
3.890 kr.
Áður 4.790 kr. 

Tilboð 
3.900 kr.
Áður 4.900 kr. 



Það er vel hægt að bjóða gestum upp á míníborgara með hreindýrakjöti.

Borgari með fíkjum  
og döðlumauki
Best er að gera borgarann frá grunni 
úr gæðanautahakki. Þessi borgari 
hefur svolítið veislulegt yfirbragð og 
framkallar jólastemningu. Uppskriftin 
miðast við fjóra.

600 g nautahakk
2 msk. smjör til að steikja upp 
úr
Salt og nýmalaður pipar

döðlumauk
1 ½ dl vatn
1 msk. púðursykur
3 msk. sítrónusafi
6 steinlausar döðlur, smátt 
skornar
3 ferskar fíkjur, skornar í báta
¼ haus smátt skorið rauðkál
16 stk. rósakál, skorið í sneiðar
1 msk. smjör
Salt og nýmalaður pipar
4 hamborgarabrauð

Fyrst er döðlumaukið útbúið. Sjóðið 
upp vatnið með sykrinum, sítrónusafa 
og síðan er döðlunum bætt saman 
við. Látið vökvann malla niður um 
helming. Bætið þá fíkjunum saman 
við og sjóðið áfram án loks í nokkr-
ar mínútur. 
Mótið fjóra hamborgara úr nauta-
hakkinu. Bragðbætið með salti og 
pipar. Steikið borgarana á heitri 
pönnu á báðum hliðum. Leggið þá á 
disk á meðan kálið er steikt.

Steikið rauðkál og rósakál í smjöri þar 
til það verður mjúkt eða í um það bil 
3 mínútur. Bragðbætið með salti og 
pipar. 
Leggið steikta grænmetið á hamborg-
arabrauð, borgarann þar ofan á og 
loks döðlu- og fíkjumaukið.

míníBorgarar með reyktu 
hreindýrakjöti
Míníborgarar eru ótrúlega flott-
ir á veisluborðið. Með hreindýra-
kjöti verða þeir sérstaklega sparileg-
ir. Hægt er að búa til hamborgara úr 
hreindýrahakki en hér er notað reykt 
hreindýrakjöt í brauðin. Uppskriftin 
nægir fyrir 20 stykki.

300 g hreindýrafilé
1 dl reykflísar
2 msk. smjör til steikingar
Salt og pipar

lítil hamborgarabrauð
250 g hveiti
½ pk. þurrger
½ msk. sykur
½ tsk. salt
1 ¼ dl mjólk
½ dl vatn
25 g smjör
2 msk. svört sesamfræ

¼ haus fínt skorið rauðkál
2 msk. smjör
Salt og pipar
1 pakki hreinn rjómaostur
¼ búnt minta

Hitið ofninn í 125°C. Blandið þurrefn-
um í hrærivélarskál og hrærið smá-
vegis. Bætið mjólk og vatni saman við 
og hnoðið deigið í um það bil 10 mín-
útur. Þá er smjörið út í og hært áfram í 
5 mínútur. Látið deigið hefast í 40-60 
mínútur. Skiptið deiginu í 20 parta 
og búið til bollur. Leggið bollurnar á 
ofnplötu með bökunarpappír og ýtið 
létt ofan á hverja bollu með lófanum. 
Penslið brauðin með vatni og dreifið 
sesam fræjum yfir þau. Bakið brauð-
in í miðjum ofni í um það bil 5 mínútur 
eða þar til þau fá gullinn lit.

Setjið reykflísar í stóra járnpönnu. 
Setjið rist ofan á og klæðið hana með 
álpappír þar yfir. Leggið kjötsneiðarn-
ar á álpappírinn, setjið lok á pottinn 
og stillið á hæsta hita. Eftir nokkrar 
mínútur reykfyllist potturinn og kjötið 
á að standa í reyknum í 5 mínútur. Þá 
er hitinn tekinn af plötunni og pottur-
inn settur til hliðar.

Kryddið kjötið með salti og pipar og 
brúnið það á báðum hliðum í smjöri 
á pönnu. Setjið kjötið í eldfast mót 
og bakið í ofni í 15-20 mínútur. Kjöt-

ið þarf að bíða í að minnsta kosti 5 
mínútur áður en það er skorið niður 
í sneiðar. Meðalsteikt kjöt á að vera 
55-60°C en mikið steikt sýnir það 
75°C.

Skerið rauðkál mjög smátt og steik-
ið það á pönnu í smjöri. Bragðbætið 
með salti og pipar.

Kljúfið brauðið og smyrjið bæði botn 
og topp með rjómaosti. Þá er þunn 
sneið af kjöti lögð á brauðið ásamt 
káli og mintu. Leggið síðan lokið yfir.

aðventuBorgarar á tv0 vegu
Hamborgarar eru til á mismunandi vegu og alltaf hægt að breyta. Það er fljótlegt að útbúa borgara og það getur verið 
þægilegt í desemberstressi. Lúxushamborgarar eru líka flottir á veisluborði. Hér eru nokkrir slíkir borgarar.
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Á upphafsárum netverslunar voru 
öryggismálin ekki í eins miklum 
forgangi og í dag enda innbrot 
eða netsvik ekki eins algeng áður 
fyrr. Af þeim sökum var auðveld
ara fyrir meinfýsna neytendur að 
eiga við innihald þess sem birt
ist á skjánum. Jafnvel var hægt 
að breyta verði á vörum áður en 
kaupin voru kláruð eða fá sendar 
vörur án þess að greiða fyrir þær 
segir Íris Kristjánsdóttir, for
stöðumaður viðskiptaþróunar hjá 
fyrirtækinu Syndis, sem sérhæfir 
sig í öryggismálum í upplýsinga
tækni. „Tölvuinnbrot og alvarleg
ir glæpir hafa átt sér stað og sýnt 
fram á að tæknilegt öryggi þess 
hugbúnaðar sem netverslanir 
keyra á hefur ekki verið fullnægj
andi. Einnig má minnast þess að 
samskiptin við netverslanir voru 
oftar en ekki án dulkóðunar áður 
fyrr og jafnvel þegar kortagögn 
fóru á milli. Í dag yrði slíkt mis
notað samstundis.“

Netverslanir og öryggi þeirra 
er þó mun tryggara í dag segir 
Íris. „Stór og afdrifarík innbrot 
hafa vakið þó nokkra upp og sýnt 
fram á hversu nauðsynlegt það er 
að hafa öryggið í lagi. Netsvik og 
þjófnaður hefur aukist gríðarlega 
eins og flestir sem reka netversl
anir þekkja og gera nú ráð fyrir. 
Krafan í dag er að öll samskipti 
séu dulkóðuð og miklar kröfur 
eru gerðar til rekstraraðila sem 
eru að taka við kreditkortum og 
persónugreinanlegum upplýsing
um á vefsíðum sínum.“

Ný straNgari löggJöf
Þeir sem reka netverslanir verða 
samt að gera sér betur grein fyrir 
mikilvægi þeirra upplýsinga sem 
þeir halda utan um og varða við
skiptavini þeirra og hvernig og 
hvar þeir geyma þessar upplýs
ingar. „Nýju evrópsku persónu
verndar lögin, sem taka gildi 2018, 
setja fyrirtækjum sem annað
hvort geyma eða miðla persónu
greinanlegum upplýsingum mjög 

strangar reglur hvað þetta varð
ar og sektir við brotum eru gífur
lega háar og myndu knésetja mörg 
fyrirtækin. Það er alveg á hreinu 
að það að tryggja tæknilega ör
yggið fyrirfram er mun ódýrara 
en að lenda í slíkum sektum. Ekki 
er nóg að beita eingöngu reglum 
til að tækla þetta vandamál því 
tölvuinnbrot eru af tæknilegum 
toga.“

Aðspurð hvernig íslenskar net
verslanir standi sig þegar kemur 
að öryggismálum segir hún erfitt 
að fullyrða eitthvað um slíkt. Það 
sé mjög mismunandi eftir fyrir
tækjum og hversu alvarlega þau 
taki á öryggismálum. „Kortafyrir
tækin taka öryggismál mjög al
varlega en þau geta ekki borið 
ábyrgð á öryggi netverslana. 
Sumir eru með sín mál alveg á 

hreinu og ganga úr skugga um að 
hlutir séu í lagi, allt frá reglum og 
til þess kóða sem knýr undirliggj
andi netverslanir. Aðrir treysta á 
hýs ingar aðila eða annars konar 
aðkomu þar sem ábyrgð er lögð 
á herðar annars aðila. Slíkt getur 
verið mjög óheppilegt því ábyrgð 
á öryggismálum, netsvikum og 
þjófnaði mun ávallt liggja hjá eig
anda viðkomandi fyrirtækis eða 
netverslunar. Með tilliti til tækni
legs öryggis, þá höfum við oft séð 
slæmt ástand á öryggi íslenskra 
netverslana þar sem viðkvæmar 
upplýsingar viðskiptavina eru að
gengilegar tölvuþrjótum. Oftar en 
ekki er það bara heppni að alvar
leg atvik hafa ekki átt sér stað.“

farið varlega
En fyrst og fremst þarf hver og 
einn notandi að bera ábyrgð á 
tölvubúnaði sínum, vera með 
góða vírusvörn og hleypa öllum 
öryggis uppfærslum á hugbúnaði 
í gegn segir Íris. „Einnig þarf að 
gæta að því að netverslunin sé að 
nota dulkóðuð samskipti (https 
fyrir framan slóðina) og ekki nota 
kreditkort þar sem dulkóðun er 
ekki til staðar. Svo er það bara al
menna reglan, að fara varlega. Ef 
t.d. nýjar netverslanir eru með til
boð sem virðast of góð til að vera 
sönn eru þau það venjulega. Oft 
eru það meinfýsnir aðilar sem eru 
á bak við slíkar síður og verslan
ir. Þeir senda tölvupóst eða aug
lýsa á samfélagsmiðlum gylliboð 
með það að markmiði að fá neyt
endur til að smella á slóðir og slá 
inn notenda og kreditkortaupp
lýsingar.“

Það er líka auðvelt fyrir neyt
endur að framkvæma eigin rann
sókn í dag á netverslunum með 
því að gúgla viðkomandi síðu að 
sögn Írisar. „Þá kemur sannleik
urinn yfirleitt í ljós. Það er líka 
góð regla að vera ekki með sama 
notandanafn, sem oft er bara net
fang, og lykilorð inn á allar síður 
því ef einhver kemst að lykilorði 
þínu á einum stað getur sá hinn 
sami verið kominn með aðgang að 
flestum öðrum síðum sem þú ert 
að nota.“

netsvik og þjófnaður 
hefur aukist gríðarlega 
eins og flestir sem reka 
netverslanir þekkja og 
gera nú ráð fyrir. 

Íris Kristjánsdóttir

Starri freyr  
jónsson
starri@365.is 

Íris Kristjánsdóttir, forstöðumaður  
viðskiptaþróunar hjá  Syndis.

nauðsynlegt að hafa öryggið í lagi
Margt hefur breyst í öryggismálum netverslana frá því þær komu fyrst fram á sjónarsviðið. Ný evrópsk 
persónuverndarlög taka gildi 2018 og setja fyrirtækjum sem annaðhvort geyma eða miðla persónugreinanlegum 
upplýsingum mjög strangar reglur. Fyrst og fremst þarf hver og einn notandi að bera ábyrgð á tölvubúnaði sínum.

Á upphafsárum netverslunar voru öryggismálin ekki í eins miklum forgangi og í dag enda innbrot eða netsvik ekki eins algeng áður fyrr. nordicphotoS/getty

ÍSLENSKA NETVERSLUNIN

www.heimkaup.is | Smáratorgi 3 | 201 Kóp. | S: 550-2700

Yfir 25.000 vörur í einum smelli.

STÆRSTA STÆRSTA 

Jólapakkarnir sem við erum með núna  
er samansafn af okkar vinsælustu vörum, allir pakkarnir eru á 

20% afslætti fram að jólum.
Við seljum meðal annars tannhvíttun, snyrtivörur, húð og hárvörur.

www.alena.is
Dalbraut 1, 105 rvk.

Alena.is 
sérhæfir sig í 

Cruelty free 
snyrtivörum sem 

henta öllum. 
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SÆKTU PAKKANN
ÞEGAR ÞÉR HENTAR
Fáðu pakkann sendan í Póstbox. Þú getur sótt hann á öllum tímum sólarhringsins 
og borgar ekkert aukalega fyrir þjónustuna. Þinn pakki, þú ræður. 

Kynntu þér málið á postur.is/postbox



Elín Erna Stefánsdóttir förðunar
fræðingur verslar mikið á net
inu og meira að segja meira en 
hún ætti að gera að eigin sögn. 
„Það er bara svo hrikalega kósí 
að geta keypt sér eitthvað fínt 
meðan maður hangir uppi í rúmi 
og hámar í sig nammi,“ segir hún 
hlæjandi og bætir við að hún sjái 
fyrir sér að versla enn meira á net
inu í framtíðinni.

Elín byrjaði að versla á netinu 
þegar hún var í kringum fjórtán 
til fimmtán ára, þá uppgötvaði hún 
eBay og síðan þá hefur hún ekki 
getað hætt. Hún segir kosti þess 
að versla á netinu vera þá að þar sé 
miklu meira úrval og oftast betra 
verð. „Ég skrái mig alltaf á póst
lista svo ég missi aldrei af neinum 
afsláttum sem eru í gangi. Ég vel 
miklu frekar að versla í gegnum 
netið heldur en að fara í búðir, mér 
finnst það mun þægilegra. Búða
ráp finnst mér oftast ansi stress
andi og þegar maður er á netinu er 
maður alveg laus við háværa leið

indatónlist og kæfandi mátunar
klefa,“ segir hún og brosir.

Það skiptir ekki máli hvað Elínu 
vantar, hún segist kaupa flest á 
netinu. „Allavega snyrtivörur, 
föt, bækur og plötur.“ Aðspurð 
um helstu kosti og galla þess að 
versla í gegnum tölvuna heima 
hjá sér segir Elín helsta kostinn 
vera úrvalið, á netinu sé hægt 
að finna allt sem maður þurfi að 
finna. „Það versta er að þurfa að 
bíða eftir vörunni, þótt það sé nú 
vanalega enginn svakalegur tími. 
Getur verið leiðinlegt líka ef flík
ur passa ekki en ef maður fylgir 
stærðartöflunni vel þá er maður 
oftast í góðum málum.“

Elín var beðin um að nefna 
eftir lætisnetverslanir sínar og þá 
sérstaklega þær sem selja snyrti
vörur, föt og skó. „Uppáhalds ís
lensku snyrtivörunetverslanirnar 
mínar eru fotia.is, haustfjord.is og 
nola.is. Þær bjóða upp á frábærar 
vörur og maður fær alltaf góða 
þjónustu. Þegar kemur að erlend
um netverslunum með snyrtivörur 
þá er cultbeauty.co.uk í mestu 
uppáhaldi, mörg merki sem ég 
held upp á, mjög góð þjónusta og 
er vefsíðan vel upp sett og auðvelt 

að fletta í gegn. kissandmake upny.
com er líka í miklu uppáhaldi en 
þar kaupi ég til dæmis Narsvör
urnar mínar þegar ég kemst ekki 
til útlanda. Feelunique og Beauty
bay eru líka alltaf skemmtilegar, 
mörg merki í boði og reglulega 
góðir dílar í gangi. Þegar kemur 
að fatnaði og skóm versla ég lang
oftast á asos.com, enda vinsæl
asta fatavefverslun heimsins. Þar 
geta allir fundið sér eitthvað enda 
flíkur í öllum stærðum, gerðum 
og verðum. Tobi.com er líka mjög 
skemmtileg síða en þar er hægt að 
finna fallegar flíkur, meðal annars 
mjög sæta kjóla, og það er reglu
lega fjörutíu til fimmtíu prósent 
afsláttur af öllu á síðunni,“ segir 
Elín.

Lilja Björk  
Hauksdóttir
liljabjork@365.is 

Elín verslar mikið á netinu og kaupir þá sérstaklega snyrtivörur enda er hún 
förðunarfræðingur. MYND/ANTON BRINK

Finnst mjög gott að 
versla uppi í rúmi
Þegar Elín Erna Stefánsdóttir uppgötvaði eBay á unglingsaldri byrjaði hún að 
versla á netinu og hefur haldið því áfram síðan. Hún kaupir aðallega snyrtivörur, 
föt og bækur á netinu. Hún segir mun minna stress að kaupa á netinu en í búðum.

 Ég skrái mig alltaf á 
póstlista svo ég missi 
aldrei af neinum 
afsláttum sem eru í 
gangi. 

Elín Erna Stefánsdóttir
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1 Það er þægilegt. Helsti kostur 
þess að versla á netinu eru þæg

indin sem það hefur í för með sér. 
Þú þarft ekki að fara út úr húsi, 
getur verslað hvenær sem er sól
arhringsins, þarft ekki að standa 
í röð og getur þess vegna verið á 
náttfötunum.

2 Það getur verið ódýrara. Í mörg
um tilfellum ertu að kaupa 

beint af framleiðanda. Þú getur 
því gert milliliðalaus viðskipti sem 
þýðir yfirleitt lægra verð. Því til 
viðbótar bjóða margar netversl
anir reglulega rífleg afsláttarkjör.

3 Meiri fjölbreytni. Allur heimur
inn er undir. Úrvalið í hefð

bundnum verslunum takmark
ast við það sem eigendur velja inn 
hverju sinni. Á netinu getur þú 
skipt við hvaða framleiðanda sem 
er hvar sem er í heiminum.

4 Þú getur keypt og sent gjafir með 
auðveldum hætti. Það getur 

verið sérstaklega hentugt ef þú 
býrð í öðru sveitarfélagi, lands
horni eða jafnvel landi en viðtak
andinn. Þú pantar og lætur senda 
beint á heimilisfang viðtakanda. 
Víða er jafnframt hægt að óska 
eftir því að gjöfinni sé pakkað inn.

5 Minni umframútgjöld. Búðar
ferðum fylgja oft aukaútgjöld. 

Það kostar að koma sér á stað

Það er mjög þægilegt að kaupa jólagjafir á netinu, sérstaklega ef viðtakandinn er í öðrum landshluta eða öðru landi. Þá er hægt að senda pakkann beint til viðtakanda.

Tíu kostir þess að versla á netinu
Netverslun færist sífellt í vöxt enda hefur hún marga kosti. Það er til að mynda mjög þægilegt að kaupa gjafir á netinu og sums staðar er 
jafnvel boðið upp á innpökkun. Þá er hægt að senda þær beint á heimilisföng viðtakenda sé þess óskað.

inn og sumir eiga það til að eyða 
meiru en ætlunin var þegar freist
ingarnar eru á hverju strái. Þá er 
oft freistandi að kaupa skyndibita 
ef búðarferðin dregst á langinn en 
allt safnast þetta saman.

6 Það er auðveldara að gera verð-
samanburð. Þú getur gert verð

samanburð á milli netverslana og 
valið þá sem býður best. Eins er 

víða hægt að sjá hvað aðrir kaup
endur segja um reynslu sína af til
tekinni vöru eða verslun sem gerir 
það að verkum að þú getur valið út 
frá betri upplýsingum.

7 Enginn troðningur. Þú þarft ekki 
að leita að bílastæði, ekki að 

standa í röð og ekki troðast á milli 
þröngra búðarrekka ásamt fjölda 
annarra.

8 Það er auðveldara að kaupa notaða 
hluti og antíkmuni. Það eru mörg 

markaðssamfélög á netinu sem 
selja notaða hluti á góðu verði. Þá 
er hvergi betra að finna fallega an
tíkmuni og hvergi meira úrval.

9 Þú kaupir síður eitthvað sem þig 
vantar ekki. Verslunareigend

ur og starfsmenn verslana geta í 
sumum tilfellum verið ýtnir sem 

getur leitt til þess að þú kaupir eitt
hvað sem þig vantar ekki. Þá getur 
takmarkað úrval í verslunum leitt 
til þess að þú kaupir eitthvað sem 
þú ert ekki fyllilega ánægð/ur með.

10 Það er auðveldara að gera 
„óþægileg“ kaup. Sumum þykir 

óþægilegt að kaupa undirföt og 
kynlífstæki í búð. Þá geta netkaup 
komið sér vel.

„Fólk er klárlega að átta sig á þægindunum sem því 
fylgja að geta setið í rólegheitunum heima í stofu eða í 
hádegispásunni í vinnunni og klárað innkaupin,“ segir 
Ástríður. Mynd/EyÞór

Verslunin Kokka hefur starfrækt 
vefverslun samhliða versluninni 
á Laugaveginum síðan árið 2005. 
Að sögn Ástríðar Jónsdóttur, vef
stjóra Kokku, voru afar fáar vef
verslanir starfræktar á þeim tíma 
og vefur Kokku vakti því mikla 
athygli. „Á þeim tíma var þó al
gengara að fólk skoðaði vörurnar 
á vefnum en kæmi svo á staðinn til 
að kaupa. Í dag er þetta allt annað 
og hlutfall vefverslunar er sífellt 
að vaxa í rekstrinum hjá okkur.“

Eitthvað fyrir alla
Ný og endurbætt vefverslun 
Kokku var sett í loftið í desem ber 
2014 og þá jókst salan í gegnum 
vefinn mikið og í ár er vöxturinn 
um það bil fimmtíu prósent. „Fólk 
er klárlega að átta sig á þægind
unum sem því fylgja að geta setið 
í rólegheitunum heima í 
stofu eða í hádegispás
unni í vinnunni og klárað 
innkaupin. Við vinnum 
úr pöntunum samdæg
urs og allt sem er klárt 
fyrir klukkan hálfell
efu á morgnana fer 
með fyrstu ferð á 
pósthúsið. Oftast er 
pöntunin því komin 
á áfangastað 
einum t i l 
tveimur 

dögum eftir að pantað er,“ útskýr
ir Ástríður.

Í vefversluninni hjá Kokku eru 
hátt í fimm þúsund vörunúmer 
í boði og til að auðvelda fólki að 
finna það sem það leitar að eru 
vörurnar flokkaðar í fjóra meg
inflokka: „Elda“, „Borða“, „Búa“ 
og „Gefa“. „Ef þú ert að leita að 
tólum og tækjum til eldamennsku 
er smellt á flokkinn Elda og allt 
fyrir borðhaldið er undir Borða. 
Svo ef fólk hefur augastað á ein
hverju sem það langar í frá okkur 
er hægt að velja á óskalista og 
senda áfram í tölvupósti. Það er 
alltaf gaman að láta sig dreyma,“ 
segir Ástríður og brosir.

Ekkert stress
Vinsælustu flokkarnir í vefversl
uninni eru í flokknum Búa, þar 
sem gólfmotturnar frá Pappe linu 

eru mest skoðaðar og á þessum 
árstíma er flokkurinn Gefa mikið 
skoðaður. Að sögn Ástríðar er þar 
til dæmis hægt að skoða ýmsar 
hugmyndir að gjöfum, til dæmis 
gjafir sem kosta undir þrjú þús
und krónum, gjafir handa þeim 
sem hafa gaman af bakstri, gjaf
ir fyrir fagurkerann eða gjafir 
sem er auðvelt að senda til vina 
og vandamanna. „Allar vörur 
frá okkur sem seldar eru fram 
að jólum eru merktar með skila
fresti út janúar 2017 svo fólk þarf 
ekki að vera að stressa sig á milli 
jóla og nýárs ef það langar til að 
skipta einhverju hjá okkur. Það 
er líka þægilegt fyrir viðskipta
vini utan höfuðborgarsvæðisins.“

Gjafirnar keyptar í 
rólegheitum heima
Vefverslun Kokku er á meðal elstu íslensku vefverslana. Þar er gott úrval fallegra 
og nytsamlegra vara sem eru flottar í jólapakkann. Vörurnar eru yfirleitt komnar á 
áfangastað einum til tveimur dögum eftir að þær eru pantaðar.
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Talið er að fjögurra manna fjölskylda eyði um 215 þúsund krónum til jólahalds í ár.
NordicphoTos/GeTTy

Vaxandi hagvöxtur og aukin einka-
neysla gefa vísbendingu um að 
velta smásöluverslunar nái nýjum 
hæðum í aðdraganda jóla, segir í 
spá Rannsóknaseturs verslunar-
innar sem gefin var út í nóvember. 
Rannsóknasetrið áætlar að jóla-
verslunin aukist um 10,3 prósent 
frá síðasta ári. Gert er ráð fyrir 
að velta í verslunum án VSK verði 
um 85 milljarðar króna í nóvem-
ber og desember en var á sama 
tíma í fyrra 77 milljarðar króna. 
Gert er ráð fyrir mun meiri vexti 
í jólaverslun á milli ára en sést 
hefur allt frá bankahruninu 2008 
en í fyrra var vöxtur jólaverslun-
arinnar 6,6 prósent frá árinu áður.

Talið er að hver Íslendingur 
muni að jafnaði eyða rúmlega 53 
þúsund krónum til innkaupa þessa 
tvo mánuði. Í fyrra nam þessi 

upphæð 49.156. Ef tekið er dæmi 
af fjögurra manna fjölskyldu má 
gera ráð fyrir að hún verji í ár um 
215 þúsund krónum til jólahalds.

Jólaverslun hefur verið að fær-
ast í meiri mæli á netið og einhver 
hluti neytenda kaupir allar eða 
hluta jólagjafa á netinu, ýmist frá 
innlendum eða erlendum netversl-
unum. Í skýrslu Rannsóknaseturs 
verslunarinnar greinir frá því að 
velta þeirra verslana sem skráðar 
eru í atvinnugreinaflokk netversl-
ana hjá Hagstofunni hafi fyrir síð-
ustu jól verið 14,6 prósent meiri en 
árið áður og umtalsverður vöxtur 
sé einnig í netverslun Íslendinga 
frá útlöndum. Á fyrstu níu mán-
uðum ársins voru sendingar úr er-
lendum netverslunum sem Íslands-
póstur sá um flutning á fjórðungi 
fleiri en á sama tímabili árið áður.

eyða um 215 þúsund 
krónum til jólahalds

 

 

 

klaran.is klaran13

Abeego. Náttúrulegar og endurnýtanlegar matvæla-
umbúðir úr býflugnavaxi. Gerir það að verkum að 
maturinn geymist mun lengur. Til í ýmsum stærðum.
Verð á pakka frá 3.500,- krónum.

Netverslunin 

Klaran.is  
selur eldhúsvörur, auk flottrar gjafavöru

Verslunin er ánægð að vera með 
umhverfisvænar og endurnýtanlegar  

vörur til sölu og ávallt bætist  
við úrvalið.

 Mikið af vörunum eru handunnar 
og/eða koma frá litlum 
fjölskyldufyrirtækjum.

Netverslun er á 

www.klaran.is

www.dalpay.is    
www.snjallposi.is  

Vantar þig greiðslulausn?

Heimurinn er eitt markaðssvæði sem 

getur verið þitt.

DalPay er öflugur samstarfsaðili fyrir þig, 

hvort sem þú vilt taka við greiðslum á 

vefsvæði eða í verslun.

Hafðu samband við okkur í síma 412-2600 

til að sjá hvað við getum gert fyrir þig.

HLUSTAÐU 
HVAR SEM ER,
HVENÆR SEM ER

#BYLGJANBYLGJAN989

ÞORGEIR, KRISTÓFER OG BRAGI 
OG MÁLEFNI LÍÐANDI STUNDAR

REYKJAVÍK 
SÍÐDEGIS  
ER Í LOFTINU

MILLI KL. 16:00 - 18:30VIRKA DAGA
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Síðasti „Cyber Monday“, sem var þann 28. nóvember síðastliðinn, 
var sá stærsti í sögunni og kaupa Bandaríkjamenn stærstan hluta af 
því sem þeir versla í netverslun fyrir jólin á þessum degi. Þetta kemur 
fram í frétt Huffington Post og dregur blaðamaður þær ályktanir út frá 
sölutölum sem Adobe Digital Insigths tók saman. Sölutölur þennan 
sólarhring eru taldar nema tæpum 380 milljörðum íslenskra króna. Til 
viðmiðunar þá seldist fyrir tæplega 370 milljarða dollara í bandarísk-
um netverslunum á „Black Friday“ eða Svörtum föstudegi. Salan í ár 
jókst um 12,1 prósent frá síðasta ári, þvert á allar spár um minni sölu.
LEGO, Shopkins, Nerf, Barbie og Little Live Pets voru þau leikföng sem 
best seldust. Raftæki seljast alltaf vel á „Cyber Monday“ og að þessu 
sinni var mest selt af Playstation 4 og Xbox leikjatölvum, Samsung 4K 
sjónvörpum og spjaldtölvum frá Apple og Amazon.

StærSti „Cyber 
Monday“ Sögunnar

Netviðskipti aukast ár frá ári og er 
sá iðnaður sem vex hvað hraðast 
um þessar mundir. Hér eru nokkr-
ar staðreyndir frá greiningarfyrir-
tækinu comScore um netverslun í 
Bandaríkjunum 2015.

l Tveir af hverjum þremur 
Bandaríkjamönnum keyptu 
að minnsta kosti einn hlut á 
netinu árið 2015.

l Kynin eyddu svipuðum upp-
hæðum í netviðskipti.

l Fleiri karlmenn versluðu í 
gegnum snjallsíma en konur.

l Fólk á aldrinum 18-35 eyddi 
mestu í netviðskipti.

l Netkaupendur eru frekar úr 
efri lögum samfélagsins.

l Einum þriðja af öllu því sem 
keypt var á netinu var skilað.

l Langmesta salan var í 
gegnum Facebook.

l Hár sendingarkostnaður 
hefur mestan fælingarmátt 
og er sú ástæða sem flestir 
kaupendur gefa upp fyrir því 
að hætta við netviðskipti.

l Netkaupendur eru þolin-
móðir. Þeir velja heldur lengri 
afhendingartíma og lægra 
verð en hraðsendingar.

Nokkrar 
staðreyndir um 
netviðskipti

Frægasta netverslun veraldar er án 
efa Amazon sem stofnuð var 1994, 
þá undir nafninu Cadabra, af Jeff 
Bezos. Í upphafi seldi Amazon ein-
ungis bækur en hóf síðar að selja 
ýmsar aðrar vörur auk þess sem 
fyrirtækið selur eigin spjaldtölvur 
og lesspjöld. Eins og mörg heims-
þekkt tæknifyrirtæki af sömu kyn-
slóð hóf Amazon starfsemi í bíl-
skúrnum þaðan sem fyrsta bókin 
var seld í apríl 1995. Salan fór vel 
af stað en á fyrstu tveimur mánuð-
um í rekstri seldi fyrirtækið bækur 
í öllum 50 fylkjum Bandaríkjanna 
og til 45 landa.

Fyrirtækjabragur Amazon þykir 
nokkur sérstakur. Þannig er bann-
að að nota PowerPoint kynningar á 
fundum þess og fjöldi í vinnuhóp-
um miðast við að hægt sé að fæða 
meðlimi hans á tveimur flatbökum.

Rekstrartekjur Amazon á síð-
asta ári námu um 107 milljörðum 
bandaríkjadollara.

 Amazon þekktust

lyfja.is

Njóttu aðventunnar og sparaðu þér tíma. Í netverslun Lyfju 
finnur þú fallegar gjafavörur fyrir alla fjölskylduna.

Kynntu þér gott verð í Lyfju.

Ný netverslun Lyfju

Fallegar 
gjafir
fyrir 
jólin
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20% 

AFSLÁTTUR 
OPIÐ

Föstudag 10-18

Laugardag 10-16

Sunnudag 13-18



www.hrim.is 

@hrimhonnunarhus 

Fylgist með okkur 

Fyrir hann

JÓLAGJAFIR

Fyrir hana

Plastmottur 
frá 15.990,-

11.990,-

Laugaveg 25 / S: 553-3003 
Laugaveg 32 / S: 553-2002 
Kringlan / S:553-0500

Jóla
stemningin 
er á 

laugaveginum



6.990,-

5.190,-

2.290,-

Plastmottur 
frá 15.990,-

6.990,-

www.hrim.is 

19.990,-

Frá 2.790,-

Laugaveg 25 / S: 553-3003 
Laugaveg 32 / S: 553-2002 
Kringlan / S:553-0500

Fyrir heimilið

Jóla
stemningin 
er á 

laugaveginum



Bókin er um 
prinsessu en er 

þó ekki hefðbundin 
prinsessu bók. Sagan 
hefur ákveðinn boð-
skap varðandi útlits-
dýrkun. 

-                Viggó Ingimar Jónasson

Kosturinn við hrákökur er að þær 
eru fljótgerðar enda fer enginn tími 
í bakstur í ofni. Það tekur nákvæm-
lega 15 mínútur að gera þessa.

Botn
Um 200 g döðlur
100 g pekanhnetur
2 dl kókosmjöl
4 msk. kakó
1 tsk. vanilludropar
Sjávarsalt á hnífsoddi

Leggið döðlur í bleyti í um 5-10 
mínútur. Hellið mesta vatninu af 
og tætið í matvinnsluvél. Bætið 
pekan hnetum við og hakkið. Bætið 
kókosmjöli, vanilludropum, kakói 
og sjávarsalti saman við og hrær-
ið þar til úr verður þétt deig. Bætið 
örlitlu vatni við ef þarf.

Takið botninn úr hringlaga spring-
formi og komið kantinum fyrir á 
þeim kökudiski sem ætlunin er að 
bera kökuna fram á. Hellið deig-
inu á diskinn. Þjappið því vel niður 
og út til hliðanna með skeið. Kælið 
um stund.

Krem
4 msk. kókosolía
4 msk. kakó
2 msk. hunang
1 tsk. vanilludropar
Salt á hnífsoddi

Mýkið kókosolíuna í heitu vatni. 
Hellið öllu í skál og hrærið vel 
saman. Hellið yfir kökuna. Látið 
storkna. Skreytið með kókos-
flögum.

Ofureinföld 
hrásúkkulaðikaka

Viggó segist lengi hafa verið 
skúffurithöfundur. „Ég hef alltaf 
haft gaman af því að segja sögur, 
skrifa þær gjarnan niður og set 
þær síðan ofan í skúffu. Þessi saga 
varð til fyrir dóttur mína sem er 
sjö ára. Ég þurfti að finna upp á 
einhverju uppátæki með henni. Það 
byrjaði á bullsögu sem ég teiknaði 
myndir með og þetta hélt henni 
hugfanginni,“ útskýrir Viggó. „Ég 
er reyndar slæmur teiknari en það 
kom ekki að sök því að úr þessu 
fæddist grunnurinn að þessari 
sögu. Bókin er um prinsessu en er 
þó ekki hefðbundin prinsessu bók. 
Þar sem dóttir mín þurfti gjarn-
an að prófa nokkur dress áður en 
hún ákvað hverju hún vildi klæð-
ast ákvað ég að nota söguna til 
að koma í veg fyrir útlitsdýrkun. 
Sagan hefur því þann boðskap að 
útlitið skipti ekki öllu máli,“ grein-
ir Viggó frá.

TeiKningarnar sKipTa máli
Viggó á þrjú börn, 12, 7 og 3 ára. 
Hann segist alltaf hafa haft gaman 
af því að segja börnunum sögur 
en aldrei hugsað út í að gefa þær 
út fyrr en þessi varð til. „Áður 
en börnin mín fæddust sagði ég 
öðrum börnum í fjölskyldunni 
sögur. Ég hef hins vegar aldrei 
klárað sögurnar fullkomlega þar 
sem þær lentu alltaf ofan í skúffu. 
Prinsessan hitti hins vegar ekki í 
skúffuna,“ segir Viggó glettinn.

Hann fékk Ara Yates til að 

teikna söguna með mjög góðum 
árangri. „Mér var einu sinni sagt 
að teiknistíllinn minn væri eins 
og hjá risavöxnu barni sem samt 
væri með augu fullorðins manns,“ 
segir Viggó og hlær. „Ari er hins 
vegar þvílíkt fær listamaður og 
myndirnar gera bókina að því sem 

hún er. Sjálfur skrifaði ég bók-
ina meðfram vinnu minni á kvöld-
in og um helgar. Það gat stundum 
verið erfitt að fá næði frá þremur 
börnum en hver mínúta sem gafst 
var vel notuð. Þetta er hjá mér 
eins og öðrum, þegar vinnupakk-
inn er búinn tekur fjölskyldupakk-

inn við,“ segir Viggó sem er þjón-
ustufulltrúi hjá Tryggingamiðlun. 
Hann starfaði um tveggja ára skeið 
sem blaðamaður hjá Blaðinu og 24 
stundum en í hruninu réðst hann 
í að setja upp tölvuleikjafyrirtæki 
ásamt fleirum sem nú hefur hætt 
rekstri.

les upp á leiKsKólum
Viggó segir að bókin sé fyrir börn 
frá tveggja, þriggja upp í átta ára. 
Hann hefur fengið góð viðbrögð frá 
fólki, sérstaklega börnum, en hann 
og Ari hafa lesið upp úr bókinni á 
leikskólum. „Ég er óþekktur höf-
undur og það getur verið erfitt að 
koma sér á framfæri í jólabókaflóð-
inu. Bókaútgáfan Hringur gefur 
bókina út og þetta er annað starfs-
árið hennar. Í fyrra gaf Hringur út 
bók um sögu Bítlanna. Mér fannst 
ótrúlega gaman að fá bókina í hend-
ur en ég hafði engum sagt frá henni 
nema mínum allra nánustu. Ég er 
svartsýnn að eðlis fari og var alltaf 
viss um að eitthvað myndi klúðrast 
í ferlinu. Þess vegna trúði ég ekki 
að bókin kæmi út fyrr en ég hélt á 
henni. Það var ljúf tilfinning,“ segir 
Viggó.

BóluBasl prinsessunnar
Viggó I. Jónasson var að gefa út sína fyrstu bók, barnabókina Konungborna bólubaslið, ásamt teiknaranum Ara Yates. 
Bókin er skemmtilega myndskreytt saga af fagurri prinsessu sem er elskuð og dáð en er samt með stórt vandamál.

Viggó er himinglaður með nýju barnabókina sína, Konungborna bólubaslið, enda finnst krökkunum hún ofboðslega skemmtileg.  
MYND/VILHELM

MEÐMÆLI NOTENDA.

"Heilsan, húðin, meltingin og almenn vellíðan hefur 
aldrei verið betri. Undraverður aloe vera safi"

Lifestream fæst í Hagkaup, Nettó, Fjarðarkaup, Melabúðinni, Græn heilsa og apótekum | celsus.is

ALOE VERA óblandað, 
99,7% hreinn safi  
úr innsta kjarna plöntunnar   
ekkert vatn, engin sykur.

ALOE VERA óblandað, 

  

ALOE VERA óblandað, 

  

30 daga 

skammtur

ALOE BERRY hreinn 
safi með sólberjum.    
Safinn er unnin úr innsta geli laufsins sem 
er virkasti hluti plöntunar. Því er safinn 
fullkomlega tær, ekkert beisk eftirbragð.

Sólber eru rík af andoxunar efnum 
C vítamíni góð fyrir sjónina, minnið  
og aukna getu.

BRAGÐGOTT

BRAGÐGOTT

BRAGÐGOTT

BRAGÐGOTT

BRAGÐGOTT

BRAGÐGOTT

Við gætum verið  
með næsta starfsmann 
mánaðarins á skrá

www.capacent.is 

Ráðgjafar okkar búa 
yfir víðtækri þekkingu 
á atvinnulífinu  
og veita trausta og 
persónu lega ráðgjöf.
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Tvær frábærar bækur fyrir alla 
áhugamenn um fótbolta!
Önnur þeirra er 190 blaðsíðna 
ljósmyndabók og hin bókin 
er troðfull af skemmtilegum 
spurningum frá EM 2016.

Njótið þess að skoða dýr 
af öllum stærðum og 
gerðum. Græn, gul, blá 
og grá, eða jafnvel allt í 
senn, í bókinni Litadýrð 
dýraríkisins. Hundruð 
litríkar dýramyndir 
prýða þessa bók sem 
er 80 blaðsíður í stóru 
broti. Vegleg jólagjöf 
fyrir krakka sem hafa 
gaman af dýrum.

Huginn Þór Grétarsson 
endursegir söguna um 
hamar Þórs, Mjölni, út frá 
Þrymskviðu. Sagan hefst á 
því að Þór reiðist heiftarlega 
þegar hamri hans er stolið. 
Loki ferðast til Jötunheima 
og hittir þar Þrym 
þursadrottin sem hefur tekið 
hamarinn og falið hann djúpt 
í iðrum jarðar. En tekst Þór 
að ná Mjölni aftur?

Hahahaha! Híhíhí ...
Stútfull bók af frábærum 
bröndurum. Gamlir og góðir 
í bland við splunkunýja. 
Þetta er bók fyrir þá sem 
vilja veltast um af hlátri yfir 
jólahátíðirnar ... og kannski 
eitthvað fram á nýtt ár! 
(vonandi með einhverjum 
hléum samt).

Tvær bækur í nýjum léttlestrarflokki 
eru komnar út. Huginn Þór leitast 
við að skrifa grípandi sögur sem 
eru jafnframt viðráðanlegar fyrir 
byrjendur í lestri.

Þessi saga af Heiðu er 
byggð á bókinni eftir 
Johanna Spyri, í hæfilega 
langri útgáfu svo börn 
geti kynnst þessu sígilda 
ævintýri. Dásamlegar 
myndir prýða bókina. 
Hér er sannkölluð 
bókmenntaperla á ferð 
fyrir nýja kynslóð barna.

BÓKAHILLUNA
Nýjar bækur í

Jólasveinar! Þessar 
eru flottar í skóinn.



BÍLAR &
FARARTÆKI

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 567 2000
Seljum í dag !
www.bilfang.is

DÖKKRAUÐI RIDDARINN!!!
‘05 NISSAN X-TRAIL. EK 127 Þ.KM, 
BENSÍN, SJÁLFSK...LEÐUR - LÚGA 
- NÝ DEKK!!! ÁSETT 880 ÞÚS!!! 
#471527. S: 580 8900

GULLNA GÆSIN!!!
‘05 JEEP GRAND CHEROKEE 5,7 
HEMI. EK AÐEINS 94 Þ.KM, BENSÍN, 
SJÁLFSK...ALGJÖR MOLI!!! ÁSETT 
1.980 ÞÚS!!! #471522. S: 580 8900

SNYRTIPINNINN!!!
‘13 KIA SPORTAGE EX 4WD. EK 86 
Þ.KM, DÍSEL, SJÁLFSK...TANNBURSTI 
FYLGIR!!! TILBOÐ 3499 ÞÚS!!! 
#471534. S: 580 8900

Borgarbílasalan
Funahöfða 1, 110 Reykjavík

Sími: 580 8900
 

Ford Focus Trend Edition, 5/2016, ek 
32 þús km, sjsk, leiðsögukerfi ogfl, 
ásett verð 2.950 þús, er á staðnum, 
raðnr 220994.

100 bílar ehf
Stekkjarbakki 4, 109 Reykjavík

Sími: 517 9999
Opið 10-18 virka daga & 

laugardaga 11-15
www.100bilar.is

EINN EIGANDI!!
Xenon ljós, lykillaust aðgengi og 
mart fleira. VW Golf comfortline. 
Árgerð 2013, ekinn 36 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur 7 gírar. Verð 2.750.000. 
Rnr.101295.

EINN EIGANDI!!
VW Passat alltrack. Árgerð 2013, 
ekinn 49 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur 
6 gírar.Leður og fl Verð 4.190.000. 
Rnr.110735.

MB Bílar
Kletthálsi 1a, 110 Reykjavík

Sími: 415 1150
Opið 10-18, lau 12-16
http://www.mbbilar.is

VINSÆLASTI RAfbíLLINN
NISSAN Leaf Árg 2015, ekinn 21 Þ.KM, 
rafmagn, sjálfskiptur. Verð 2.490.000. 
Rnr.114938.

7 mANNA DISEL á 100%
MAZDA 5 diesel 7 manna. Árg 2006, 
ekinn 149 Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð 
990.000. Rnr.114868

bESTA VERÐIÐ á LANDINU
HYUNDAI I40 comfort 1,7 crdi. Árg 
2015, ekinn 5 Þ.KM, dísel, bsk. Stærri 
vélin Nývirði 4.900 Tilboðsverð 
3.290.000. Rnr.180041.

fLoTT VERÐ
BMW X3 xdrive20d. Árg 2015, ekinn 
24 þ dísel, ssk 8 gírar. Verð 6.490 
TILBOÐSVERÐ 5.990. Rnr.114641

Netbílar.is
Núpalind 1 .Lindum Kópavogi, 

201 Kópavogur
Sími: 588 5300

http://www.netbilar.is

TOYOTA Auris wagon live. Árgerð 
2014, ekinn 76 Þ.KM, bensín, 6 gírar. 
Verð 2.290.000 Tilboð 1.890.000. 
Rnr.182699.

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6, 210 Garðabær

Sími: 570 5070
www.toyotakauptuni.is

VW Caravelle 4x4.. Árgerð 2015, ekinn 
51 Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð 6.290.000. 
Rnr.290463

TOYOTA Land cruiser 150. Árgerð 
2015, ekinn 54 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 9.990.000. Rnr.320338.

MERCEDES-BENZ B 200 CDI blue 
efficiency. Árgerð 2015, ekinn 
27 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
5.190.000. Rnr.290401. 2 ára ábyrgð.

KIA Picanto ex 1.0 beinsk. . Árgerð 
2015, ekinn 19 Þ.KM, bensín, 5 gírar. 
Verð 1.750.000. Rnr.320429. 6 ár eftir 
af verksmiðjuábyrgð.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

 bílar til sölu

Vw Passat cc árg ‘13 Ek 57.000 17” 
Vetradekk 19” Sumard á felgum 
Glæsilegur bill s. 6968252

 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.

 bátar

GRáSLEPPUVEIÐImENN
Allt til grásleppuveiða lækkað verð. 
Heimavík ehf, Sporhömrum 3, 
heimavík.is S: 8928655

 Hjólbarðar

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

ÞJÓNUSTA

 Hreingerningar

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

 bókhald

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

 búslóðaflutningar

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

 Húsaviðhald

SmIÐSKRAfTUR EHf. 

NýSmíÐI oG VIÐHALD.
Getum bætt við okkur verkefnum 

gipsvinna, parketlagnir og allt 
almennt viðhald.

Uppl. í s. 663 3944 Ingi 

smidskraftur@gmail.com

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

 Nudd

NUDD
Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur. 
Sími 695 9434, Zanna.

 Spádómar

Sá SímASPá í 
 S. 844 6845 / 462 4564

Frá kl. 14:00. Spái í spil og bolla. 
Leiðb. Geymið auglýsinguna. Er á 
facebook: SÁ

 Rafvirkjun

RAfLAGNIR oG 
DYRASímAKERfI S. 896 6025
Tilboð dyrasímakerfi, töfluskipti. 
Löggildur rafverktaki. rafneisti@
simnet.is

RAfLAGNIR, DYRASímAR. S. 
663 0746.

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

Ábendingahnappinn má 

finna á www.barnaheill.is

Ábendingahnappinn má 

finna á www.barnaheill.is

Ábendingahnappinn má 

finna á www.barnaheill.is

HEILL HEIMUR AF
SKEMMTUN VIÐ HÖNDINA

Stöð 2 Maraþon NOW er ný streymisveita fyrir 
snjallsíma, spjaldtölvur, Apple TV og vefspilara.*

2now.is      

2.990 KR. Á MÁNUÐI

*Þjónustan er einnig aðgengileg á myndlyklum Símans.

MÍN AÐ SKRÁ SIG
DAGAR FRÍTT3

HEILL HEIMUR AF
SKEMMTUN VIÐ HÖNDINA

Stöð 2 Maraþon NOW er ný streymisveita fyrir 
snjallsíma, spjaldtölvur, Apple TV og vefspilara.*

2.990 KR. Á MÁNUÐI

MÍN AÐ SKRÁ SIG
DAGAR FRÍTT3

GEFÐU 
HÆNU

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

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



KEYPT 
& SELT

 Til sölu

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

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

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

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

BónsTöð Til sölu
Flott og góð bónstöð vel staðsett. Nóg 
að gera. Verð 3,9 mill. Uppl: Borgþór 
s: 8216389

 óskast keypt

KAuPuM Gull - Jón & 
ósKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

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

HEILSA

 nudd

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

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

Til leigu glæsileg 3ja herb. Íbúð í 
miðbæ Reykjavíkur leigist frá 05.jan. 
2017 í fjóra mánuði, fyrirframgreiðsla 
Íbúðin er á fyrstu hæð, sér inngangur 
, fullbúin húsgögnum, góðum rúmum 
uppþv.vél og öðrum eldhúsbúnaði. 
Internet, Wi-Fi, sjónvörp í öllum 
herbergjum. Tilvalið fyrir fyrirtæki og 
stofnanir. Sendið fyrirspurnir á jona@
eb.is

 Geymsluhúsnæði

www.GeyMslAeiTT.is 
 FyRsTi MÁnuðuR FRÍR!

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

GeyMsluR.is 
 sÍMi 555-3464

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

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

www.BusloDAGeyMslA.is
Búslóðageymsla Olivers frá 3000 kr 
mán. Langtímasamningur í boði. S. 
567 4046 & 892 0808.

ATVINNA

 Atvinna í boði

sólAR eHF
Óskum eftir hressu fólki í 
ræstingarvinnu. Nánari uppl á 
skrifstofu Sólar Kleppsmýrarveg 8, 
104 R milli 10-16. We are looking for 
people for cleaning jobs. More info at 
Sólar office Kleppsmýrarveg 8, 104 R 
between 10-16. Must speak icelandic 
or english.

leBowsKi BAR
óskar eftir að ráða fólk í 

sal í kvöld og helgarvinnu í 
vetur. Hentar mjög vel fyrir 

skólafólk. Einnig vantar okkur 
vana barþjóna á helgarvaktir. 

Aldurstakmark er 20 ára.
Umsóknir ásamt mynd sendist á 

info@lebowskibar.is
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Mat á umhverfisáhrifum  
Athugun Skipulagsstofnunar 

Metanólverksmiðja í Svartsengi 
Carbon Recycling International hefur tilkynnt til athugunar Skipulags-
stofnunar frummatsskýrslu um  metanólverksmiðju í Svartsengi, Grinda-
vík. 

Kynning á frummatsskýrslu: Tillaga að ofangreindri framkvæmd og 
skýrsla um mat á umhverfisáhrifum hennar liggur frammi til kynningar 
frá 10. desember 2016 til 23. janúar 2017 á eftirtöldum stöðum: Á bóka-
safni Grindavíkur, í Þjóðarbókhlöðunni og hjá Skipulagsstofnun.  
Frummatsskýrslan er aðgengileg á heimasíðu stofnunarinnar: www. 
skipulag.is.  

Athugasemdafrestur: Allir geta kynnt sér frummatsskýrsluna og 
lagt fram athugasemdir.  Athugasemdir skulu vera skriflegar og berast 
eigi síðar en 23. janúar 2017 til Skipulagsstofnunar, Borgartúni 7b, 105 
Reykjavík eða með tölvupósti á skipulag@skipulag.is. 

Hamraborg 11 • 200 Kópavogur • Sími 554 2166 • www.catalina.is

“Best geymda leyndarmál Kópavogs”

Heimilismatur í hádeginu virka daga • Eldhúsið opið alladaga til kl. 21:00 • Boltatilboð • Snyrtilegur klæðnaður áskilinn

 Hljómsveitin Klettar Leikir helgarinnar:

Laugardaginn 10. des
14:50 Arsenal - Stoke City
17:20 Leicester City - Man.City

Sunnudaginn 11. des
14:10 Man. United - Tottenham
16:20 Liverpool - W.Ham United

Rúnar Þór,  
Rúnar Vilbergs, 
Björgvin Gísla  
og Siggi Árna 
spila í kvöld.

Allir velkomnir

tilkynningar

Þú færð Blaðberann þinn í Skaftahlíð 24
alla virka daga frá kl. 9-17.

óðar fréttir fyrir umhverfiðBlaðberinn...

Blaðberinn 
bíður þín

Save the Children á Íslandi



Opnunartími í Bónus:  Mánudaga-Fimmtudaga; 11:00-18:30 • Föstudaga; 10:00-19:30 • Laugardaga; 10:00-18:00 • Sunnudaga; 12:00-18:00Verð gildir til og með 11. desember eða meðan birgðir endast 

GOTT VERÐ Í BÓNUS

Takmarkað 
magn  

skilar til viðskiptavina 
ólöglegri gjaldtöku ríkisins 
við útboð á nautakjötskvóta 

til innflutnings.2.959
kr. kg

Nautalundir
Þýskaland, frosnar

Verð áður 3.798 kr. kg

Verð áður

3.798
kr. kg

Bónus 100% Kjúklingabringur
Ferskar, ekkert viðbætt vatn

2.198
kr. kg

100%
kjöt

Taveners Lakkrís
1 kg

498
kr. 1 kg

1kg

Walkers Karamellur
1 kg

998
kr. 1 kg

1kg1

Mackintosh Konfekt
2 kg

2.498
kr. 2 kg

Ómissandi
um jólin

2kg

Víking Hátíðarblanda
0,5 l

95
kr. 0,5 l

Ceres Jóla Hvítöl
Danskt, 330 ml

98
kr. 330 ml

Víking Malt
0,5 l

95
kr. 0,5 l

Egils Appelsín
0,5 l

95
kr. 0,5 l

Pepsi og Pepsi Max 
2 lítrar

195
kr. 2 l

Lander Bräu Radler
Lemon, 0,5 l

95
kr. 0,5 l

100%
Íslenskt

ungnautakjöt

Íslandsnaut Ungnautahakk
Ferskt

1.698
kr. kg

Toblerone
100 g

169
kr. 100 g

Fjalla Hangiframpartur
Úrbeinaður

Fjalla Hangilæri
Úrbeinað

2.198
kr. kg

2.698
kr. kg

Norðanfiskur
Reyktur eða grafinn lax

2.798
kr. kg

Græn Vínber 
Ný uppskera frá S-Afríku

898
kr. kg

Kjarnafæði Hangilæri
Kofareykt, með beini

1.898
kr. kg

Coke Zero 
2 lítrar

Coke ZeroCoke Zero

198
kr. 2 l

Amerísk Smáepli
Rauð, 1,36 kg

398
kr. 1,36 kg

1,36kg
 í poka

10 stykki í pakka

Mars og Snickers
10 stk. í pakka

498
kr. 10 stk.

2L 2L

NÝ UPPSKERA
Beint frá S-Afríku

17. des. laugardagur   10-1918. des. sunnudagur    12-18*19. des. mánudagur      11-1920. des. þriðjudagur   11-1921. des. miðvikudagur   10-2022. des. fimmtudagur  10-2123. des. Föstudagur   10-2224. des. laugardagur 10-22

Opnunartímií desember og yfir hátíðirnar

*lokað í Skútuvogi

10. des. laugardagur    10-19

Norðlenskt
hangikjöt



Opnunartími í Bónus:  Mánudaga-Fimmtudaga; 11:00-18:30 • Föstudaga; 10:00-19:30 • Laugardaga; 10:00-18:00 • Sunnudaga; 12:00-18:00Verð gildir til og með 11. desember eða meðan birgðir endast 

GOTT VERÐ Í BÓNUS

Takmarkað 
magn  

skilar til viðskiptavina 
ólöglegri gjaldtöku ríkisins 
við útboð á nautakjötskvóta 

til innflutnings.2.959
kr. kg

Nautalundir
Þýskaland, frosnar

Verð áður 3.798 kr. kg

Verð áður

3.798
kr. kg

Bónus 100% Kjúklingabringur
Ferskar, ekkert viðbætt vatn

2.198
kr. kg

100%
kjöt

Taveners Lakkrís
1 kg

498
kr. 1 kg

1kg

Walkers Karamellur
1 kg

998
kr. 1 kg

1kg

Mackintosh Konfekt
2 kg

2.498
kr. 2 kg

Ómissandi
um jólin

2kg

Víking Hátíðarblanda
0,5 l

95
kr. 0,5 l

Ceres Jóla Hvítöl
Danskt, 330 ml

98
kr. 330 ml

Víking Malt
0,5 l

95
kr. 0,5 l

Egils Appelsín
0,5 l

95
kr. 0,5 l

Pepsi og Pepsi Max 
2 lítrar

195
kr. 2 l

Lander Bräu Radler
Lemon, 0,5 l

95
kr. 0,5 l

100%
Íslenskt

ungnautakjöt

Íslandsnaut Ungnautahakk
Ferskt

1.698
kr. kg

Toblerone
100 g

169
kr. 100 g

100

Fjalla Hangiframpartur
Úrbeinaður

Fjalla Hangilæri
Úrbeinað

2.198
kr. kg

2.698
kr. kg

Norðanfiskur
Reyktur eða grafinn lax

2.798
kr. kg

Græn Vínber 
Ný uppskera frá S-Afríku

898
kr. kg

GOTT VERÐ Í BÓNUS
kr. kg

Kjarnafæði Hangilæri
Kofareykt, með beini

1.898
kr. kg

Coke Zero 
2 lítrar

198
kr. 2 l

Amerísk Smáepli
Rauð, 1,36 kg

398
kr. 1,36 kg

1,36kg
 í poka

10 stykki í pakka

Mars og Snickers
10 stk. í pakka

498
kr. 10 stk.

2L 2L

NÝ UPPSKERA
Beint frá S-Afríku

17. des. laugardagur   10-1918. des. sunnudagur    12-18*19. des. mánudagur      11-1920. des. þriðjudagur   11-1921. des. miðvikudagur   10-2022. des. fimmtudagur  10-2123. des. Föstudagur   10-2224. des. laugardagur 10-22

Opnunartímií desember og yfir hátíðirnar

*lokað í Skútuvogi

17. des. laugardagur  17. des. laugardagur  

í desember og yfir hátíðirnar
10. des. laugardagur    10-19

Norðlenskt
hangikjöt



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

Nú fer ég að skæla og verð að setjast 
niður með kerti,“ segir Margrét 
Pálmadóttir söngstjóri þegar 

hún er beðin að minnast æskuvinkonu 
sinnar Berglindar Bjarnadóttur í orðum. 
Margrét er meðal þeirra sem standa að 
ókeypis minningatónleikum um Berglindi 
í hádeginu á morgun í Hafnarfjarðarkirkju, 
þar  sem kórarnir hennar, Vox feminae 
og Árórur, koma fram ásamt Kór Öldu-
túnsskóla undir stjórn Brynhildar Auð-
bjargardóttur, Hönnu Björk Guðjónsdótt-
ur söngkonu og Arnhildi Valgarðsdóttur 
píanó- og organleikara. 

Tilefnið er að þrjátíu ár eru frá því Bergl-
ind lést, aðeins 29 ára að aldri af völdum 
illvígs krabbameins. Hún var búin að heilla 
þjóðina með söng sínum, til dæmis í tríó-
inu Lítið eitt.

Það var einmitt í kór Öldutúnsskóla sem 
þær kynntust Margrét og Berglind þegar 
þær voru átta og níu ára gamlar og smullu 
saman sem vinkonur og söngsystur. „Það 
skapast sérstök vinátta í kór og raddir 
okkar Berglindar hljómuðu strax saman, 
svo það var sterkur strengur á milli okkar,“ 
segir Margrét. „Við fengum líka einstakt 
uppeldi hjá Agli Friðleifssyni kórstjóra og 
lentum fljótlega í ævintýrum. Alls held 
ég að við höfum farið í átta söngferðir til 

útlanda saman með ýmsum kórum, fyrst 
með kór Öldutúnsskóla þegar við vorum 
ellefu ára. Við fórum báðar að læra söng 
hjá Elísabetu Erlingsdóttur,  13 og 14 ára, 
því Egill notaði okkur fyrir sólóista, vorum 
samferða í strætó í Tónlistarskóla Kópa-
vogs. Þar man ég eftir okkur að leita að kexi 
á kennarastofunni því okkur þótti báðum 
svo gott að borða!

  Síðar sungum við í Kirkjukór Hafnar-
fjarðarkirkju, Pólýfónkórnum og Þjóð-
leikhúskórnum. Sungum í 56 sýningum af 
Carmen eftir Bizet, meðal annars þegar við 
vorum í stúdentsprófum.  Á milli frönsku- 

og þýskuprófs var upplestrarvika og þá 
skruppum við saman til Vínarborgar með 
Framsóknarflokknum og fórum í óperuna 
og á alls konar tónleika. Þá varð ég ástfang-
in af Vínarborg en Berglind fór í framhalds-
nám til Stokkhólms svo leiðir skildi og við 
héldum sambandinu gegnum bréfaskriftir, 
ég á nokkur falleg kort og bréf frá henni.“

Margrét segir ókeypis inn á tónleikana 
í  hádeginu í dag. „Við minnum bara á 
Krabbameinsfélagið,“ segir hún. „Þetta 
eru minningartónleikar með stórri þökk 
og fögrum æskuminningum. Þess vegna er 
ég klökk.“ gun@frettabladid.is

Þess vegna er ég klökk
Hádegistónleikar til minningar um Berglindi Bjarnadóttur söngkonu (1957-1986) verða í 
Hafnarfjarðarkirkju á morgun. Vox feminae, Árórur og Kór Öldutúnsskóla koma fram.

Lítið eitt um Berglindi

Berglind fæddist í Hafnarfirði 6. apríl 
1957. Hún söng sig inn í hjörtu þjóðar-
innar á menntaskólaárunum þegar hún 
var í tríóinu Lítið eitt sem meðal annars 
var með fasta þætti í sjónvarpinu.

Berglind varð stúdent frá Flensborg 
1976 og hélt burtfarartónleika í söng 
frá Tónlistarskóla Kópavogs 1978. Árið 
1979 flutti hún til Stokkhólms ásamt 
eiginmanni sínum, Rúnari Matthíassyni, 
lauk einsöngvaraprófi 1984 en stundaði 
frekara nám við Óperuskólann í Stokk-

hólmi. Hún 
greindist með 
krabbamein 
1985 og lést á 
Landspítalanum 
10. desember 
1986. Þeim sem 
vilja minnast 
hennar er bent 
á Krabbameins-
félag Hafnar-
fjarðar.

„Við vorum miklir prakkarar báðar og lifandi stúlkur,“ segir Margrét um þær Berglindi. FréttaBlaðið/GVa

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Kristín Jónsdóttir
Skarðshlíð,

verður jarðsungin frá 
Eyvindarhólakirkju laugardaginn  

10. desember kl. 14.00.

Guðrún anna tómasdóttir Þorgils Gunnarsson
auðbjörg tómasdóttir Hermann Hansson
Guðbjörg Jóna tómasdóttir Sveinn Borgar Jóhannesson
Hjördís tómasdóttir Þórir ingvarsson
Guðmar Jón tómasson Helena Kjartansdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Elskulegur eiginmaður minn,  
faðir okkar og fóstri, afi og langafi,

Jón Ólafsson 
húsgagna- og innanhússarkitekt  

og kennari,
lést á Landspítalanum í Fossvogi 

þriðjudaginn 6. desember. 
Jarðarförin verður auglýst síðar.

Birna Sigurjónsdóttir
Guðný Sif Jónsdóttir Halldór Eyþórsson
tómas Árni Jónsson María Jónsdóttir
Helga aðalheiður Jónsdóttir Guðmundur Vilhjálmsson
Gunnar Björn Melsted rannveig Gissurardóttir
Björg Melsted Heimir Örn Herbertsson
Páll Melsted Jóhanna Jakobsdóttir

 barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær faðir okkar,  
tengdafaðir, afi og langafi,

Sverrir Helgason
Sléttuvegi 31, Reykjavík,

lést á líknardeild Landspítalans, 
þriðjudaginn 6. desember.

Óskar Sverrisson Eiríksína Hafsteinsdóttir
Jón Sverrir Sverrisson Margrét Steindórsdóttir
Helgi Sverrisson Sigurborg K. Stefánsdóttir
Sigríður ragna Sverrisdóttir Sigurbjörn J. Gunnarsson

barnabörn og barnabarnabörn.

Okkar kæri eiginmaður, faðir, 
tengdafaðir, sonur, bróðir og frændi,

Tómas R. Hafsteinsson
prentari,

lést á heimili sínu í Póllandi 
laugardaginn 19. nóvember sl.   
Útför hans fór fram í Póllandi  

25. nóvember sl.

Eva Maria Grobelny
Bjarni tómasson Elín rún Þorsteinsdóttir
Jórunn Sveinbjörnsdóttir
Hjördís Hafsteinsdóttir
anna Einarsdóttir
Sigurlaug Hrafnkelsdóttir

Eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir, afi og langafi,

Hjálmar A. Stefánsson
húsasmiður,

lést mánudaginn 5. desember. 
Útförin fer fram í kyrrþey.

              anna Þ. Víglundsdóttir
Stefán G. Hjálmarsson 
Ásbjörn Hjálmarsson Guðrún E. Sigurðardóttir

Dagný M. Hjálmarsdóttir
Oddný S. Hjálmarsdóttir Jónas Óli Egilsson
Gunnar l. Hjálmarsson Bjarnveig Magnúsdóttir 

barnabörn og langafabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,
Elísabet Guðlaug 

Vigfúsdóttir 
síðast til heimilis í Hvammi,  
heimili aldraðra á Húsavík, 

andaðist 6. desember síðastliðinn.  
        Útför hennar fer fram frá Húsavíkurkirkju  
    föstudaginn 16. desember kl. 14.00.

Fyrir hönd aðstandenda,
Vigfús Þór leifsson

Heimir leifsson
Freyja Kristín leifsdóttir

lovísa leifsdóttir
tengdabörn, barnabörn og langömmubörn.

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

Erna Gunnarsdóttir
Ofanleiti 19, Reykjavík,

lést á gjörgæsludeild Landspítalans  
 7. desember. Útförin verður auglýst síðar.

Kristinn Sigurðsson  
agnar logi axelsson Ágústa Hallsdóttir
Jóna K. Kristinsdóttir   Sigurgeir G. Þórðarson
Sigurður Kristinsson Erla Ósk Guðjónsdóttir
Óskar Kristinsson Sonja Freydís Ágústsdóttir

Ellý Skúladóttir
barnabörn og barnabarnabörn.
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7 VERSLANIR UM LAND ALLT

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

EINGREIÐSLA 2. FEBRÚAR

SLEPPTU ÍMYNDUNARAFLINU 
LAUSU MEÐ NÝJU 

ECLIPSE KAFFIVÉLINNI 
FRÁ DOLCE GUSTO

Ímyndunaraflið leikur lausum hala með Eclipse, nýrri og endurbættri 
kaffivél frá Dolce Gusto. Með einum smelli opnast vélin sjálfvirkt 
svo kaffiupplifunin verður einstök í hvert sinn.

OPNAST 
SJÁLFVIRKT

STILLANLEGT VATNSMAGN 
MEÐ SNERTITÖKKUM

KAFFI Í 
ATVINNUGÆÐUM

ILMANDI OG 
FERSKT

YFIR 30 TEGUNDIR 
AF KAFFI

VERÐMÆTI KAUPAUKA KR. 6.995

0% vextir, 2% lántökugjald og 199 kr. uppgjörsgjald.

Standur fyrir 
24 kaffihylki og 

ein dós af Quality 
Street fylgja meðan 

birgðir endast.

HELGARTILBOÐ 
Á ÖLLUM 

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

veðurspá Föstudagur

Norðaustan 18 til 28 við suðausturströndina, hvassast í Öræfasveit og undir Eyja-
fjöllum og með vindhviðum allt að 40 m/s. Annars staðar norðaustan 10-18, hvass-
ast norðvestan til. Rigning SA til og á Ströndum, él NA-lands en annars úrkomu-
lítið. Hiti 0 til 8 stig, mildast við suðurströndina en vægt frost inn til landsins.

eðurspá

FréttabLaðið
 er Helgarblaðið
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GelGjan eftir jerry Scott & jim Borgman

Barnalán eftir jerry Scott & rick Kirkman

PonduS  eftir Frode Øverli

Ragosin var með svart gegn Lilienthal í 
Moskvu árið 1944.
Svartur á leik
1. … Rf4! Hvítur gaf.  Hann getur ekki varist 
máti á g2 og valdað hrókinn. Á morgun hefst 
TM-mót Skákfélags Reykjanesbæjar í Ásbrú. 
Opið öllum ungum skákmönnum fæddum 
2000 og síðar með minna en 1.600 skákstig.
www.skak.is:  Friðriksmót Landsbankans 
nálgast.

LÁRÉTT
2. hreinsiefni
6. í röð
8. klæðalaus
9. fugl
11. tveir eins
12. miklu
14. þrætur
16. tímaeining
17. af
18. uppistaða
20. persónufor-
nafn
21. uppspretta

LÓÐRÉTT
1. samtals
3. í röð
4. ávaxtatré
5. dýrahljóð
7. andstaða
10. svörður
13. rangl
15. rótartauga
16. fiskur
19. ónefndur

LAUSN

LÁrétt: 2. sápu, 6. lm, 8. ber, 9. lóm, 11. rr, 12. stóru, 
14. þrátt, 16. ár, 17. frá, 18. lón, 20. ég, 21. lind.
LÓðrétt: 1. alls, 3. áb, 4. perutré, 5. urr, 7. mót-
þrói, 10. mór, 13. ráf, 15. tága, 16. áll, 19. nn.

Nei! 
Ekki taka 

mig!

Vík 
burt! Vík burt 

Satan!

Þetta er 
Svampur 

Sveinsson, 
Ívar.

Hver býr 
í djúpinu í 
ananas?

Hann er að tala 
um ananas! 

Hann ætlar að 
drepa mig með 

ananas!

Ættum við að 
tala saman 
um hvað þú 

drakkst mikið 
brennivín í 
gær, Ívar?

SVAMPUR 
SVEINSSON

Vík burt, 
djöfullinn 

þinn!

Þú ættir að 
skrifa bréf til Söru.

Þegar við pabbi þinn vorum 
að hittast fyrst skrifaði 
ég margar blaðsíður af 

ástarbréfum …

… jafnvel 
ljóð!

Síðan labbaði ég með það 
á pósthúsið og nokkrum 

dögum síðar var það í 
höndum hans en í hjarta 

hans að eilífu.

Mér finnst mín 
leið betri.

Hvernig 
passa 

buxurnar?

Vel.

Leyfðu mér að sjá.

Þær eru 
fínar, 

mamma, 
við getum 

farið.

Komdu út og 
leyfðu mér að sjá.

Jæja, 
allt í lagi.

Ég skal ná í 
aðra stærð.

Ég á eftir að 
stækka! Þær 

eiga eftir 
að minnka! 

Förum bara!

sorgin var ferðalag
björk guðmundsdóttir 
lýsir sorginni sem fylgdi 
sambandsslitunum við 
Matthew Barney sem ferðalagi 
sem nú sé lokið. Sú reynsla 
er rótin að stafrænum heimi 
Bjarkar sem hún vill gæða sál.

Heimagerðar gjafir
Hlín reykdal 
hönnuður kennir 
okkur að búa til 
jólagjöf, sem enginn 
verður svikinn af.

nýir þingmenn kynntir
Við kynnumst þeim 
þingmönnum sem eru að setjast 
á Alþingi í fyrsta skipti. þórdís 
Kolbrún reykfjörð gylfadóttir 
er ein af þeim.
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REYKJAVÍK     AKUREYRI     HÚSAVÍK     EGILSSTAÐIR     KEFLAVÍK     SELFOSS     AKRANES

 jólagjafir!Gleðilegar

FARTÖLVUJÓL

Republic of Gaming fartölva með 2GB leikjaskjákorti, 256GB SSD, FullHD skjá, 
8GB vinnsluminni og Intel i5 6300HQ örgjörva.  Leikjaskrímsli á lágu verði.

INTEL i5 OG 512GB SSD
ASU-GL552VWDM890T

Ótrúlegt verð fyrir fartölvu með Intel 
örgjörva, 8GB minni og 128GB SSD disk.  
15,6” kristaltær Full HD skjár.  

ACE-NXGCEED042

Fjögurra kjarna Acer Aspire með Intel örgjörva.  
Fullfær í alla hefðbundna tölvuvinnslu heimilisins.  

ACE-NXMZUED028

Glænýr Intel i5 Kabylake 7200U örgjörvi og hybrid 
diskur með 96GB SSD og 1TB HDD.  15,6” FullHD 
skjár og 6GB vinnsluminni. 

ACE-NXGE6ED077

Glæsilega hönnuð og kröftug 15,6” fartölva 
með Intel i5, 8GB minni og risastórum 
hraðvirkum 512GB SSD. 

VINSÆL TIL JÓLAGJAFA
Hágæða Acer Aspire 13,3” fartölva með hraðvirkum 
Intel i3 örgjörva og SSD diski sem gerir hana mjög 
spræka í allri vinnslu. Frábær kaup fyrir jólin. 

ASU-F556UADM331T

13,3” MEÐ FJÓRUM KJÖRNUM 

NÝR INTEL i5 KABYLAKE ÖRGJÖRVI FHD SKJÁR OG SSD

ACE-NXMPGED058

-20.000

13,3” MEÐ FJÓRUM KJÖRNUM 

i5 OG  512GB SSD !

-10.000

79.995
ÁÐUR 99.995

59.995
ÁÐUR 69.995

149.995
ÁÐUR 169.995

69.995
ÁÐUR 74.995

149.995
FRÁBÆRT VERÐ

119.995
FRÁBÆRT VERÐ

SSD gera það sama og hefðbundnir harðir diskar.  Með 
honum ræsir tölvan og forrit sig upp á aðeins nokkrum 
sekúndum, gagnaflutningur er hraðari auk þess sem þeir 
þola hnjask betur.  Allt gengur mun hraðar með SSD. 

ALLT GENGUR HRAÐAR MEÐ SSD !
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Mig langar að lofa 
því að ég fari 
aldrei aftur út í 
svona samstarf. 
Það reynir á að 
þurfa að bera 

allt undir látinn listamann. Þann-
ig að kannski reyni ég að stóla á 
sjálfan mig héðan í frá,“ segir Einar 
Falur Ingólfsson myndlistarmaður 
hlæjandi um sýninguna sem hann 
opnar í dag í safni Johannesar Lar-
sen í Kerteminde á Fjóni. Johannes 
Larsen var danskur listamaður sem 
var á sínum tíma einn þekktasti og 
vinsælasti málari Dana og naut sér-
stakrar velgengni á árunum milli 
1915 og 1930. Þekktur fyrir myndir 
af náttúru og dýrum, einkum fuglum 
en hann er kallaður fuglamálarinn. 
Hann var einn af Fjónsmálurunum 
en þeir mörkuðu ákveðin spor í 
danska myndlist á sínum tíma.

Áfall á Íslandi
Einar Falur segir samband Larsens 
við Ísland eiga sér bæði merkilega 
en líka sorglega sögu. „Þegar Larsen 
var sextugur vildi Gyldendal koma 
út veglegri útgáfu af Íslendinga-
sögunum og þá var hann fenginn 
til þess að myndskreyta. Hann hélt 
til Íslands 1927 til að eyða sumrinu 
í verkefnið. Ólafur Túbals, bóndi 
og málari í Múlakoti í Fljótshlíð, 
var leiðsögumaður hans og saman 
ferðuðust þeir bæði á bíl og hestum 
á milli sögustaða. Á hverjum stað 
gerir Larsen ofurnákvæma teikn-

ingu og fyrst taka þeir Suðurlandið 
halda á Vesturlandið og loks vestur 
á Snæfellsnes en þá er orðið áliðið 
sumars.

Þá fær Larsen boð um það að 
konan hans, Alhed Warberg sem var 
einnig virtur og flottur málari, væri 
alvarlega veik og lægi fyrir dauð-
anum. Hjónin voru afar náin en hún 
hafði verið veik fyrr á árinu en virt-
ist vera að ná heilsu þarna um vorið 
og því ákvað Larsen að leggja í ferða-
lagið. Larsen flýtir sér til Reykja-
víkur í miklu áfalli og kemst strax á 
skip. Þegar það leggur að í Færeyjum 
þá stekkur annar sonur hans um 
borð og tilkynnir pabba sínum að 
Alhed sé látin. Þetta reyndist Larsen 
gríðarlega þungbært og hann sneri 
ekki aftur til Íslands fyrr en þremur 
árum síðar til þess að ljúka verkinu.“

Á þessum tveimur sumrum gerði 
Larsen samtals um 300 pennateikn-
ingar sem Einar Falur segir að í raun 
megi líta á sem eitt konseptverk. 
„Hundrað og sextíu þeirra rötuðu 
í þessa glæsilegu útgáfu Gyldendal, 
30 til 40 aðrar hafa smám saman 
verið sýndar en svo eru um 100 af 
þessum teikningum sem hafa ekki 
sést en sumar þeirra verða á sýning-
unni hjá mér núna.“

Larsen og puttalingar
Einar Falur segir að hann hafi lagt 
umtalsverða vinnu í undirbúning-
inn, myndað nokkuð fyrir verkið 
sumrin 2014 og 15 og svo verið á 
faraldsfæti í tólf vikur í sumar við 
að mynda. „Ég fór í fótspor Johann-
esar Larsen með mína stóru plötu-
myndavél og vann á þeim stöðum 
þar sem hann hafði unnið 
og leit svona á hann sem 

Sýni aldrei hreint 
landslag, heldur 
alltaf ummerki 
um mennina
Myndlistarmaðurinn Einar Falur Ingólfs-
son opnar í dag sýningu í safni Johannes-
ar Larsen á Fjóni. Verkin eru unnin með 
fararstjórn þessa látna meistara danska 
landslagsmálverksins.

Einar Falur Ingólfsson, Surtshellir, 09.08. 2016.

Einar Falur Ingólfsson, Þyrilsnes í Hvalfirði, 09.08. 2016.

Einar Falur Ingólfsson á sýningunni á safni Johannesar Larsen.

Magnús  
Guðmundsson
magnus@frettabladid.is
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Heillandi heimur
„Falleg og skemmtileg ...“
 Brynhildur Björnsdóttir / Fréttablaðið

„Einn af okkar öndvegishöfundum.“
 Egill Helgason / Kiljan

„Fyrir aðdáendur Péturs er þetta 

eins og fjársjóðskort ... Ég heillast 

af þessum heimi, þessu innliti inn  

í hugskot Péturs ...“
 Þorgeir Tryggvason / Kiljan
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minn fararstjóra. Hann ákvað 
hvar væri stoppað. Á þessum 

stöðum myndaði ég stundum hans 
sjónarhorn og lék mér að því að 
skoða það sem hann hafði skoðað, 
þannig að mitt konseptverk kallast 
á við hans verk. En svo tók ég líka 
mínar útgáfur, mínar upplifanir, af 
þessum stöðum. Það er lykilatriði í 
mínu verki að ég er ekki að mynda 
landslag sem hann hafði teiknað, 
heldur er ég að gera mynd af mínum 
samtíma. Þannig að ég mynda stað-
ina því ég er að fjalla um hvernig 
við nálgumst þessa staði í dag og þá 
ekki síst ferðamennirnir. Það varð 
hluti af konseptinu og því tók ég lát-
laust upp puttalinga í allt sumar og 
þeir þvældust með mér, vegna þess 
að puttalingar eru forvitnir og hafa 
nægan tíma. Þeir fóru oft með mér á 
flakkið og svo tók ég portrettmyndir 
af þeim á stöðunum.“

Einar Falur setti sig í samband við 
Johannes Larsen safnið Kerteminde 
á Fjóni og hitti þar á ungan sýning-
arstjóra þess, Christian Kortegaard 
Madsen að nafni. „Ég hitti hann svo 
hér í þessu óhemju fallega safni og 
þau hérna í safninu hafa fylgt þessu 
verkefni allt þetta ár og buðu mér 
fljótlega að halda hér stóra sýningu 
sem verður opnuð í dag. Sýningar-
stjórinn slær saman myndum sem 
hann hefur valið úr mínu verkefni 
ásamt völdum myndum eftir Larsen 
og bætir að auki við verkum eftir 
nokkra aðra listamenn sem hafa 
núningsflöt við íslenska og danska 
myndlist. Það eru verk eftir Ólaf 
Elíasson og Sven Havsteen-Mikkel-
sen og John Olsen þannig að það 
koma nokkrir fleiri listamenn inn í 
sýninguna.“ Næsta sumar verður svo 
önnur útgáfa af sýningunni þegar 
hún verður sumarsýning Hafnar-
borgar og þá kemur út bók samhliða 
þeirri sýningu.

Menningarsaga í myndum
Á árunum 2007 til 2009 vann Einar 
Falur að stóru verkefni sem hét 
Sögustaðir – Í fótspor W.G. Coll-
ingwood, en þar notaði hann vatns-
litamyndir sem enski málarinn mál-
aði af sögustöðum á Íslandi sumarið 
1897. Afrakstur verkefnisins sýndi 
Einar Falur fyrst á Lista hátíð í 
Reykjavík 2010 og hann segir að 
hann hafi á sínum tíma notað Coll-
ingwood sem leiðsögumann fyrir 
sína myndlist.

„Ég hef sem betur fer líka verið að 

vinna verkefni þar sem ég er ekki 
háður einhverjum fararstjóra og 
ég get gert það líka sem mér finnst 
mjög gott. En á móti kemur að sam-
starfsverkefni sem þetta, því lista-
menn eru alltaf að vinna verkefni 
saman, er auðvitað sérstakt þar 
sem ég er í samstarfi við látinn lista-
mann. En um leið gefur það mér 
mikið frelsi til þess að túlka hvað 
listamaðurinn er að gera og hvað 
hann er að hugsa. Ég hef átt í mjög 
nánu samstarfi við Larsen, eins 
furðulega og það hljómar, í gegnum 
mínar hugleiðingar síðustu þrjú 

árin og þá fyrst og fremst um hans 
sögu. Hvernig hann nálgast íslenska 
sögu og menningararfleifð, auk þess 
hvernig hann hreinlega vinnur að 
sínu verki, og það er grunnur sem ég 
byggi ofan á og bæti svo við en von-
andi hef ég náð að skapa margradda 
verk sem er á dýptina.

Þetta eru ekki landslagsljósmynd-
ir, því ég lít ekki á mig sem lands-
lagsljósmyndara, heldur er ég að 
glíma við menningarsögu í mínum 
myndum. Fyrir mér snýst þetta um 
menningarsögu og upplifun okkar 
á landinu fremur en landið sjálft. 
Þess vegna er mjög mikilvægt fyrir 
mér í mínum verkum að þar er 
aldrei sýnt það sem má kalla hreint 
landslag, heldur eru alltaf ummerki 
um mennina. Ég er alltaf að horfa á 
ummerki um mennina í náttúrunni 
og hvernig við umgöngumst, notum 
og jafnvel misnotum landið okkar.“

Johannes Larsen, Toppen af Grettisbæli, 11. júlí 1930.Einar Falur Ingólfsson, Grettisbæli 01.09. 2016.

Einar Falur Ingólfsson, Úr Eilífsdal að Esju, 21.08. 2016.

Þetta eru ekki 
landslagsljós-

myndir, Því ég lít ekki á mig 
sem landslagsljósmyndara, 
heldur er ég að glíma við 
menningarsögu.

Klósettdagar 
hjá Ísleifi Jónssyni 

Súper tilboð – hagstæð innkaup – lægra gengi

Öllu skilað til neytenda

tilboðs

Hannað af 
Philippe Starck 
Duravit hefur um áraraðir 
starfað með hönnuðum 
sem hlotið hafa fjölda 
viðurkenninga.

DURAVIT salernum fylgir hæglokandi seta

Rimless tækni - hljóðlát skolun

Seta losuð með einu handtaki - auðveldar þrif

Með allt á hreinu frá 1921
Draghálsi 14 - 16  ·  Sími 4 12 12 00

www.isleifur.is

Fylgir 
frítt með

Starck 3 
kr. 48.900
Lotus just·1
pakki af 5 laga 
salernispappír 

fylgir
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 www.netto.is | Tilboðin gilda 9. - 11. desember
 Tilboðin gilda meðan birgðir endast. |  Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl.  | Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.

Mjódd · Salavegur · Búðakór · Grandi · Hafnarfjörður · Hrísalundur · Glerártorg · Húsavík · Höfn · Iðavellir · Grindavík · Krossmói · Borgarnes · Egilsstaðir · Selfoss

JÓLABÓKIN 
FÆST HJÁ 
OKKUR

BAKAÐ ÚR SÚRDEGI

3.349 KR

MENSA

4.549 KR
LADDI

4.199 KR

ELDHÚS GRÆNKERANS

4.689 KR
HÚH!

2.599 KR

ÞJÓÐMINJAR

9.424 KR
KALDAL

9.749 KR

ANDLIT NORÐURSINS

12.479 KR

ÍSLENSK 
KNATTSPYRNA 2016

4.959 KR



Hvað?          
Hvenær?         
Hvar?        
Föstudagur
hvar@frettabladid.is

9. desember 2016
Tónlist
Hvað?  Jólatónar í Kópavogskirkju
Hvenær?  20.30

Hvar?  Kópavogskirkja
Fram kemur Vestfirska tóna-tríóið 
ásamt hljómsveit. Hljómsveitina 
skipa þau Katerina Inga Lianoraki, 
Elín Sveinsdóttir, Kristín Harpa 
Jónsdóttir, Halldór Sveinsson, 
Sigmar Þór Matthíasson og Björn 
Jóhannes Hjálmarsson. Tónleik-
arnir bjóða upp á hátíðlega stund, 
kertaljós og vel valda jólatóna. 
Miðaverð er 1.500 krónur, borgað 
við innganginn.

Hvað?  JFDR ásamt asdfhg
Hvenær?  21.00
Hvar?  Húrra
JFDR en nýjasta verkefni Jófríðar 
Ákadóttur úr Samaris, Pascal 
Pinon og Gangly. Á tónleikunum 
kemur hljómsveitin asdfhg einn-

ig fram. Hana skipa þau Steinunn 
Sigþrúðardóttir Jónsdóttir og 
Orri Úlfarsson. Miðaverð er 1.500 
krónur.

Hvað?  Las Vegas Christmas Show
Hvenær?  20.00
Hvar?  Gamla bíó
Hljómsveitin Don Randi & Quest 
spilar jólatónlist undir hjá Geir 
Ólafssyni, Eddu Borg, Fabúlu, 
Bjarti Loga, Má Gunnarssyni og 
Ingó Veðurguð. Sérstakur jóla-
gestur verður Richard Scobie. Á 
tónleikunum kemur fram Flug-
freyjukór Icelandair undir stjórn 
Magnúsar Kjartanssonar. Miða-
verð er 12.900 krónur á hringborð-
um í sal á fyrstu hæð. Innifalið er 
fordrykkur, léttur kvöldverður og 
tónleikar. Borðapantanir sendist á 
gamlabio@gamlabio.is. Miðaverð 
í sætaröðum á svölum án veitinga 
er 6.900 krónur.

Viðburðir
Hvað?  Opinn fundur um fátækt og 
mannréttindi
Hvenær?  12.00
Hvar?  Iðnó
Opinn fundur mannréttindaráðs 

Reykjavíkurborgar í tilefni af 
alþjóðlegum degi mannréttinda 
þann 10. desember. Allir velkomn-
ir á meðan húsrúm leyfir. Boðið 
verður upp á súpu og brauð. 
Fundarstjóri er Magnús Már Guð-
mundsson. Fundarslit verða um 
13.30.

Hvað?  Jólahlaðborð á Hótel Sögu
Hvenær?  19.00
Hvar?  Hótel Saga
Örn Árna og Regína Ósk sameina 
krafta sína á ný við undirleik 
Jónasar Þóris á jólahlaðborði 
Hótel Sögu í Súlnasal. Regína 
Ósk og Örn Árna hafa heillað 
gesti í Súlnasal undanfarin ár en 
að þessu sinni hafa þau einnig 
fengið Baldur Dýrfjörð á fiðlu 
til liðs við sig. Siggi Hlö þeytir 
svo skífum fram á nótt og heldur 
uppi stuðinu eins og honum 

einum er lagið. Verð er 10.900 
krónur á mann.

Leiksýningar
Hvað?  Stúfur jólasýning
Hvenær?  18.00
Hvar?  Samkomuhúsið, Akureyri
Bráðhressandi og hjartastyrkjandi 
jólasýning um jólasvein með stóra 
drauma, svo stóra að þeir komast 
ekki almennilega fyrir inni í 
honum af því hann er frekar lítill. 
Hér sýnir og sannar jólasveinninn 
Stúfur að hann er enginn venju-
legur jólasveinn. Stúfur segir 
áhorfendum sannar sögur af 
sjálfum sér og samferðafólki sínu 
í bland við frumsamin krassandi 
ævintýri sem ættu að gleðja jafnt 
börn, unglinga, foreldra, afa og 
ömmur.

Jólasveinninn Stúfur er engum líkur. Stúfur segir áhorfendum sannar sögur af sjálfum sér og samferðafólki sínu í Samkomu-
húsinu á Akureyri kl. 18.00.

JFDR en nýjasta verkefni tónlistakonunnar Jófríðar Ákadóttur sem kemur fram á 
Húrra í kvöld kl. 21.00.

HAPPY HOUR Á 
BARNUM 17-19

Absolutely Fabulous: the movie   18:00
Baskavígin  18:00
Innsæi  18:00
Love Actually  20:00 
Scrooged 20:00
Slack Bay  20:00
Captain Fantastic  22:30
Gimme Danger 22:15
Embrace of the Serpen   22:30

ÁLFABAKKA
OFFICE CHRISTMAS PARTY KL. 3:20 - 5:40 - 8 - 10:20
OFFICE CHRISTMAS PARTY VIP   KL. 3:20 - 5:40 - 8 - 10:20
VAIANA  ÍSL TAL 2D KL. 3 - 5:30
VAIANA  ÍSL TAL 3D KL. 3 - 5:30
VAIANA ENSKT TAL 2D KL. 3 - 5:30 - 8 - 10:30
ALLIED KL. 8 - 10:40
FANTASTIC BEASTS 3D KL. 8 - 10:45
FANTASTIC BEASTS 2D KL. 5
THE ACCOUNTANT KL. 8 - 10:45

OFFICE CHRISTMAS PARTY KL. 5:40 - 8 - 10:20
VAIANA  ÍSL TAL 2D KL. 5:30
ALLIED KL. 8 - 10:30
FANTASTIC BEASTS 2D KL. 6 - 9
THE ACCOUNTANT KL. 8
DOCTOR STRANGE 2D KL. 5:30 - 10:40

EGILSHÖLL
OFFICE CHRISTMAS PARTY KL. 8 - 10:20 - 10:45
VAIANA  ÍSL TAL 2D KL. 5:40
ALLIED KL. 5:20 - 8
FANTASTIC BEASTS 2D KL. 5 - 8
LIGHT BETWEEN OCEANS KL. 10:40

KRINGLUNNI  NÚMERUÐ SÆTI

OFFICE CHRISTMAS PARTY KL. 8 - 10:20
VAIANA  ÍSL TAL 2D KL. 5:40
ALLIED KL. 10:45
FANTASTIC BEASTS 2D KL. 5:15 - 8

AKUREYRI

SÝND MEÐ ÍSLENSKU OG ENSKU TALI

SEATTLE TIMES


MOVIE NATION



THE HOLLYWOOD REPORTER


VARIETY



96%

Frá J.K. Rowling, 
höfundi Harry Potter.

75%

yyy

THE GUARDIAN


HOLLYWOOD REPORTER


SÝND MEÐ ÍSLENSKU OG ENSKU TALSÝND MEÐ ÍSLENSKU OG ENSKU TAL



JÓLATEIKNIMYNDIN Í ÁR
FRÁ ÞEIM SÖMU OG FÆRÐU OKKUR OG

OFFICE CHRISTMAS PARTY KL. 8 - 10:20
VAIANA  ÍSL TAL 2D KL. 5:40
VAIANA  ENSKT TAL 2D KL. 8
ALLIED KL. 10:20
FANTASTIC BEASTS 2D KL. 5:15

KEFLAVÍK

LÍKLEGA BESTA JÓLAGRÍNMYND Í HEIMI

FRÁBÆR GRÍNMYND

Jason
Bateman

Jennifer
Aniston

T.J.
Miller

Olivia
Munn

FRÁ LEIKSTJÓRA FORREST GUMP, CAST AWAY OG FLIGHT

NEW YORK OBSERVER



E.T. WEEKLY

ROGER EBERT.COM



TIMES


E.T. WEEKLY

Miðasala og nánari upplýsingar

SÝND KL. 3:50

SÝND KL. 5, 8

SÝND KL. 4, 6.20

SÝND KL. 8.40, 10.45

SÝND KL. 8, 10

SÝND KL. 5.50

TILBOÐ KL 3:50

TILBOÐ KL 4

TILBOÐ KL 5
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Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl, 
úrval getur verið mismunandi milli verslana.

Eitt verð
veljið sjálf 
150-240 cm
Normannsþinur 
Standard flokkur
Takmarkað magn

Blómaval lækkar verð 
á innfluttum jólatrjám um 
11-15% vegna styrkingar 

íslensku krónunnar

2.990 kr
5.990 kr

JÓLATRÉ

Verðlækkun á jólatrjám
Normannsþinur sérvalin af Blómavali 
Standard flokkur  150-240  cm 2.990 kr
Úrvalsflokkur   80-120  cm  3.390 kr
Úrvalsflokkur   101-150  cm  4.490 kr
Úrvalsflokkur  151-200  cm  6.990 kr
Úrvalsflokkur  201-250  cm  8.990 kr



Föstudagur

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

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

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

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

FM 102,9 Lindin

Stöð 2 Stöð 3

golfStöðin

bíóStöðin

rÚv

Sjónvarp SímanS

Stöð 2 Sport 2

krakkaStöðin

Dagskrá

07.04 The Simpsons 
07.24 Tommi og Jenni 
07.44 Kalli kanína og félagar 
08.04 The Middle 
08.29 Pretty little liars 
09.15 Bold and the Beautiful 
09.35 Doctors 
10.20 Grand Designs Australia 
11.10 Restaurant Startup 
11.50 White Collar 
12.35 Nágrannar 
13.00 Christmas Bounty 
14.10 Ronja ræningjadóttir 
16.15 Jamie’s Festive Feast
17.05 Jóladagatal Afa  Afi er að 
undirbúa jólin og fer niður í 
geymslu að leita að jólatrénu sínu. 
Í þeirri leit kemur ýmislegt upp úr 
kössum og handröðum og hann 
finnur margt forvitnilegt í leiðinni 
sem hann tengir við skemmtilega 
hluti eins og t.d. jólasiði annarra 
landa og þjóða. Hver veit nema 
hann grípi í gítarinn og rifji upp 
gamla takta og taki nokkur jólalög 
en eitt er víst, í hverjum þætti 
býður hann upp á skemmtilegt 
ævintýri sem enginn má missa af 
alla daga fram að jólum.
17.15 Bold and the Beautiful
17.40 Nágrannar
18.30 Fréttir Stöðvar 2  Fréttastofa 
Stöðvar 2 flytur fréttir í opinni 
dagskrá.
18.55 Íþróttir  Íþróttafréttamenn 
fara yfir það helsta úr heimi 
íþróttanna
19.05 Fréttir Stöðvar 2
19.20 Logi  Laufléttur og bráð-
skemmtilegur þáttur þar sem 
Logi Bergman fer á kostum sem 
þáttastjórnandi. Hann fær til sín 
vel valda og skemmtilega viðmæl-
endur og auk þess verður boðið 
upp á frábær tónlistaratriði og 
ýmsar óvæntar uppákomur.
20.15 The X-Factor UK 
21.40 The X-Factor UK
22.30 Let it Snow  Jólamynd frá 
2013 sem gerist í litlum bæ á jóla-
nótt. Óveður sameinar hóp ungs 
fólks. 
23.55 Southpaw 
22.00 Black Sea 
23.50 The Maze Runner

18.10 Mike and Molly 
18.35 The Big Bang Theory 
19.00 New Girl 
19.25 Modern Family 
19.50 Community 
20.15 The New Adventures of Old 
Christine 
20.40 Gilmore Girls 
21.25 Last Ship 
22.10 Entourage 
22.40 Klovn 
23.10 Rita 
23.55 Fresh off the Boat 
00.15 Community 
00.40 The New Adventures of Old 
Christine 
01.05 Gilmore Girls 
01.50 Last Ship 
02.30 Entourage 
03.00 Tónlist

12.25 Just Friends 
14.00 Ingenious 
15.30 The Borrowers 
17.05 Just Friends 
18.40 Ingenious 
20.20 The Borrowers
22.00 Camp X-Ray  Dramatísk 
mynd frá Kristen Stewart og 
Peyman Moaadi (The Night Of) frá 
2014. Myndin fjallar um unga konu, 
Amy Cole, sem er nýliði í hernum 
og er send til gæslustarfa í Guant-
anamo-fangabúðirnar á Kúbu. 
Þar þarf hún að ganga í gegnum 
ýmsar mannraunir um leið og hún 
kynnist bæði liðsfélögum sínum 
og föngunum í návígi. 
00.05 The Social Network  Haustið 
2003 settist háskólaneminn Mark 
Zuckerberg við tölvuna sína og 
byrjaði að vinna að nýrri hugmynd. 
Hugmyndin óx í höndunum á 
honum og úr varð alheimssam-
félagsmiðillinn Facebook. Sex 
árum og 500 milljón „vinum“ síðar 
er Mark orðin yngsti bandaríski 
milljarðamæringur sögunnar. En 
velgengnin hefur líka í för með 
sér persónuleg og lögfræðileg 
vandamál. Með aðalhlutverk fara 
Jesse Eisenberg, Justin Timberlake 
og Andrew Garfield
02.05 Harold & Kumar Escape from 
Guantanamo 
03.45 Camp X-Ray

16.25 Ferð til fjár II 
16.55 Ferðastiklur 
17.40 Táknmálsfréttir 
17.50 KrakkaRÚV 
17.51 Jóladagatalið – Sáttmálinn 
18.18 Jóladagatalið – Leyndarmál 
Absalons 
18.50 Öldin hennar 
19.00 Fréttir 
19.25 Íþróttir 
19.30 Veður 
19.40 Augnablik – úr 50 ára sögu 
sjónvarps 
20.00 Útsvar 
21.20 Vikan með Gísla Marteini 
22.05 Nowhere Boy 
23.40 Bad Santa 
01.10 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

06.00 Síminn + Spotify 
08.00 America’s Funniest Home 
Videos 
08.20 Dr. Phil 
09.00 The Biggest Loser 
09.45 The Biggest Loser 
10.30 Síminn + Spotify 
13.05 Dr. Phil 
13.45 The Odd Couple 
14.05 Man with a Plan 
14.25 Speechless 
14.50 The Office 
15.10 The Muppets 
15.35 Gordon’s Ultimate Christmas 
16.25 The Tonight Show 
17.05 The Late Late Show 
17.45 Dr. Phil 
18.25 Everybody Loves Raymond 
18.50 King of Queens 
19.10 How I Met Your Mother 
19.35 America’s Funniest Home 
Videos 
20.00 The Voice Ísland 
21.30 Meet the Fockers 
23.25 The Tonight Show 
00.05 Prison Break 
00.50 Sex & the City 
01.15 The Affair 
02.00 The Family 
02.45 Quantico 
03.30 The Tonight Show 
04.10 The Late Late Show 
04.50 Síminn + Spotify

08.00 Franklin Templeton 
Shootout  
11.00 Golfing World  
11.50 Hero World Challenge 
15.05 PGA Tour – Highlights 
16.00 Franklin Templeton 
Shootout  
19.00 Franklin Templeton 
Shootout  
22.00 CME Group Tour Champion-
ship

07.00 Domino’s-deild karla 
08.40 Premier League 
10.20 Premier League World 
10.50 Premier League 
12.30 UEFA Champions League 
14.10 UEFA Champions League 
15.50 UEFA Champions League 
17.30 UEFA Champions League 
19.10 Meistaradeildarmörkin 
19.40 Enska 1. deildin 
21.45 Formúla E - Magazine Show 
22.15 Premier League Preview 
22.45 Evrópudeildarmörkin 
23.35 Domino’s-deild karla 
01.15 Körfuboltakvöld 
06.55 UEFA Champions

07.30 UEFA Europa 
09.10 UEFA Europa 
10.50 UEFA Europa 
12.30 UEFA Europa League 
14.10 Spænski boltinn 
15.50 Spænsku mörkin 
16.15 Domino’s-deild karla 
17.55 PL Match Pack 
18.25 La Liga Report 
18.55 Evrópudeildarmörkin 
19.45 Domino’s-deild karla 
22.00 Körfuboltakvöld 
00.00 Premier League Preview 
00.30 Bundesliga Weekly 
01.00 NBA

Stöð 2 Sport

07.00 Dóra könnuður 
07.24 Mörgæsirnar  
 frá Madagaskar 
07.47 Doddi litli og Eyrnastór 
08.00 Áfram Diego, áfram! 
08.24 Svampur Sveinsson 
08.49 Lalli 
08.55 Rasmus Klumpur 
 og félagar 
09.00 Ævintýri Tinna 
09.25 Hvellur keppnisbíll 
09.37 Stóri og Litli 
09.49 Óskastund með 
 Skoppu og SkRítlu 
10.00 Víkingurinn Viggó lýsing 
10.13 Kormákur 
10.25 Brunabílarnir 
10.47 Mæja býfluga 
11.00 Dóra könnuður 
11.24 Mörgæsirnar 
 frá Madagaskar 
11.47 Doddi litli og Eyrnastór 
12.00 Áfram Diego, áfram! 
12.24 Svampur Sveinsson 
12.49 Lalli 
12.55 Rasmus Klumpur 
 og félagar 
13.00 Ævintýri Tinna 
13.25 Hvellur keppnisbíll 
13.37 Stóri og Litli 
13.49 Óskastund með 
 Skoppu og Skrítlu 
14.00 Víkingurinn Viggó 
14.13 Kormákur 
14.25 Brunabílarnir 
14.47 Mæja býfluga 
15.00 Dóra könnuður 
15.24 Mörgæsirnar 
 frá Madagaskar 
15.47 Doddi litli og Eyrnastór 
16.00 Áfram Diego, áfram! 
16.24 Svampur Sveinsson 
16.49 Lalli 
16.55 Rasmus Klumpur 
 og félagar 
17.00 Ævintýri Tinna 
17.25 Hvellur keppnisbíll 
17.37 Stóri og Litli 
17.49 Óskastund með 
 Skoppu og Skrítlu 
18.00 Víkingurinn Viggó 
18.13 Kormákur 
18.25 Brunabílarnir 
18.47 Mæja býfluga 
19.00 Ríó 2

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

 

 

THE X-FACTOR UK
Einn vinsælasti hæfileikaþáttur 
í heimi þar sem þau Sharon 
Osbourne, Louis Walsh og 
Nicole Scherzinger ásamt 
Simon Cowell eru í 
dómarasætunum og freista 
þess að finna næstu stór-
stjörnu Bretlands.

LET IT SNOW
Skemmtileg og rómantísk jólamynd sem gerist í litlum bæ á 
jólanótt. Það gerir mikið óveður þar sem samankominn er hópur 
af fólki en þau sameinast við hættuna af óveðrinu.    

Fáðu þér áskrift á 365.is

 

SPENNANDI
FÖSTUDAGSKVÖLD

LOGI
Laufléttur og bráðskemmtilegur þáttur þar sem Logi Bergmann 
fer á kostum sem þáttastjórnandi. Gestir hans í þessum þætti 
verða þau Margrét Tryggvadóttir, Saga Garðarsdóttir, Sævar 
Helgi Bragason og Snorri Helgason sem jafnframt tekur lagið. 
Einnig fáum við stórskemmtilegt uppistand frá York Underwood.

CAMP X-RAY
Amy Cole er nýliði í hernum og 
er send til gæslustarfa í 
Guantanamo-fangabúðirnar á 
Kúbu. Þar þarf hún að ganga í 
gegnum erfiðleika og kynnast 
föngunum í návígi. 

SOUTHPAW
Hnefaleikamaður í fremstu röð 
gerir dýrkeypt mistök eitt 
kvöldið sem leiða til algjörs 
hruns á ferli hans og einkalífi 
og neyða hann í raun til að 
hefja nýtt líf. 

SKEMMTILEGUR

FJÖLSKYLDUÞÁTTUR

verða þau Margrét Tryggvadóttir, Saga Garðarsdóttir, Sævar 

SKEMMTIÞÁTTUR

LOGI
Laufléttur og bráðskemmtilegur þáttur þar sem Logi Bergmann 
fer á kostum sem þáttastjórnandi. Gestir hans í þessum þætti 
verða þau Margrét Tryggvadóttir, Saga Garðarsdóttir, Sævar 

Laufléttur og bráðskemmtilegur þáttur þar sem Logi Bergmann 
fer á kostum sem þáttastjórnandi. Gestir hans í þessum þætti 
verða þau Margrét Tryggvadóttir, Saga Garðarsdóttir, Sævar 

SKEMMTIÞÁTTUR
SKEMMTIÞÁTTUR
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www.netto.is | Tilboðin gilda 8. – 11. desember 2016
 Tilboðin gilda meðan birgðir endast · Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl · Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.
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Glæslegt þríhjól



Þegar maður byrjar 
Þá verður Þetta 

svolítið ávanabindandi.

GLAMOUR ER KOMIÐ ÚT! 

 Tryggðu þér eintak í næstu verslun  
eða áskrift á Glamour.is.

200 
blaðsíður

2 
forsíður

GLAMOUR ER KOMIÐ ÚT! 

 Tryggðu þér eintak í næstu verslun  
eða áskrift á Glamour.is.

200 
blaðsíður

2 
forsíður

GLAMOUR ER KOMIÐ ÚT! 

 Tryggðu þér eintak í næstu verslun  
eða áskrift á Glamour.is.

200 
blaðsíður

2 
forsíður

Skartgripahönnuðirnir Orri 
Finnbogason og Helga G. Frið-
riksdóttir, sem hanna undir 

merkinu Orrifinn Skartgripir, senda 
frá sér sína fimmtu skartgripalínu 
í dag. Línan kallast Milagros og er 
innblásin af ferðalagi þeirra um 
Mexíkó og Perú. „Já, í fyrra fórum 
við í þessa langþráðu reisu og lögð-
um mikla áherslu á að skoða forn-
leifar og gömul hof sem Astekar, 
Majar og Inkar hafa skilið eftir sig,“ 
segir Helga.

Þegar heim var komið hófst hug-
myndavinna fyrir nýju línuna. „Í 
hugmyndavinnunni urðu þessir 
litlu gripir sem skreyta mexíkóskt 
umhverfi ofan á, þeir kallast á 
spænsku milagros sem má þýða 
sem „kraftaverk“ og þaðan dregur 
línan nafn sitt. Þeir eru oft í laginu 
eins og hjörtu, útlimir, beinagrind-
ur og í raun hvað sem er.“

„Þegar við fórum að kynna okkur 
þetta betur þá kom í ljós að upp-
runalegi tilgangurinn með þessum 
gripum er að heita á eitthvað eða 
biðja fyrir bata. Áheitagripirnir 
eru gjarnan í formi líkamshluta 
eða líffæra því oft vill biðjandinn 
kalla eftir bata af líkamlegu eða 
andlegu meini. Táknið getur verið 
bókstaflegt en þarf ekki að vera það. 
Ef hjarta er til dæmis lagt á helgan 
stað má biðja um bata af líkam-
legu hjartameini en líka um bata af 
ástarsorg. Okkur þótti þetta mjög 
fallegur siður.“

Í línunni notast þau Helga og Orri 
mestmegnis við form mannabeina. 
„Við studdumst við hugmyndina 

á bak við þessa áheitagripi en við 
útfærðum gripina með formum 
mannabeina. En til viðbótar við 
mannabein notuðum við líka hjart-
að. Hjartað er það líffæri sem ræður 
oft huganum. Það er sterkt líffæri 
sem við tengjum flest við. Það er svo 
ljóðrænt og fallegt,“ útskýrir Helga.

Allir gripir línunnar eru úr silfri 
og bronsi, fyrir utan hjartað. Það 
er úr gulli. „Já, hjartað verður að 
vera úr gulli. Það er skemmtilegur 
„konstrast“ í því að blanda gylltu 
hjarta saman við mannabein úr 
silfri og bronsi. Svo notum við líka 
ferskvatnsperlur í línunni, til að 
gera þetta ennþá meira rómantískt 
og grand.“

Nýja skartgripalínan verður 
frumsýnd í kvöld í kokteilboði á 
Jacobsen Loftinu klukkan 19.00. 

Þar verða einnig til sýnis ljós-
myndir af Milagros-línunni eftir 
Sögu Sigurðardóttur. „Við höfum 
unnið með Sögu áður og samstarf 
okkar hefur verið farsælt, hún skilur 
okkur og við höfum mikla trú á 
henni.“

Hjartað er úr skínandi gulli

Svala Björgvins fékk sér 
uglu og origami-ein-
hyrning úr einni af sínum 
uppáhaldskvikmyndum. 
„Blade Runner er ein 
af mínum uppáhalds-

bíómyndum. Hún hefur veitt 
mér innblástur í gegnum árin, í 
minni tónlist, fatahönnun og allri 
sköpun. Ég fékk mér ugluna sem 
var í myndinni en hún var eins 
konar eftirmynd af alvöru uglu. Í 
myndinni eru nefnilega flestöll dýr 
útdauð og uglan í Blade Runner 
er véldýr sem lítur nákvæmlega 
út eins og alvöru ugla. Svo fékk ég 
mér origami-einhyrninginn sem er 
mjög táknrænn í bíómyndinni.“

Ugluna fékk Svala sér á fram-
handlegginn en einhyrninginn 
fékk hún á innanverðan upp-
handlegg og er himinlifandi með 
útkomuna. „Það var hann Haukur 
Færseth hjá Memoria Collective 
sem hannaði  tattúin og  flúraði 
þau bæði.  Hann hefur  gert þrjú 
flúr á mig en þetta er í annað sinn 
sem ég fer  á Memoria Collective. 
Í minni fyrstu heimsókn þangað 
fékk  ég  mér rosalega fallegan örn 
í „traditional“-stíl á upphandlegg. 

Ég var svo svakalega 
ánægð með hann 
þannig að ég ákvað að 
leita aftur til  Memoria 
Collective  með þessi tvö 
nýju flúr.“ Svala segir andrúms-
loftið á þeirri húðflúrstofu vera 
vinalegt og það skipti hana 
máli. „Svo eru þeir líka afar 
hæfileikaríkir listamenn og 
fagmannlegir. Ég mæli ein-
dregið með þeim.“

Ávanabindandi áhugamál
Svala kveðst vera rétt að 
byrja. „Já, ég á eftir að fá 
mér mun fleiri húðflúr. Ég 
er alls ekki hætt. Ég er með 
„full sleeve“-tattú á hægri 
handlegg sem nær frá öxl 
niður á úlnlið og það er 
japanskt verk eftir vin-
konu mína, Sofiu. Svo er 
ég með „sugarskull“, dreka 
og rosalega stóran svartan 
pardus á mjóbakinu til við-
bótar við þau flúr sem ég 
fékk á Memoria Collective. 
Þetta eru sjö tattú allt í allt 
en í „full sleeve“-tattúinu 
eru auðvitað mörg verk sem 

svala fékk sér 
tvö ný tattú
Tónlistarkonan svala björgvinsdóttir 
er forfallin áhugakona um húðflúr 
og skartar nokkrum flúrum sjálf. 
Nýverið fékk hún sér tvö ný tattú 
á handleggina sem eru innblásin af 
kvikmyndinni Blade Runner.

Uglan úr Blade Runner á framhandlegg Svölu.

Origami-einhyrningurinn fékk sama-
stað á upphandleggnum.

Fyrsta tattúið sem Svala fékk sér á húð-
flúrstofunni Memoria Collective.

Áhugasamir geta fylgst 
með framhaldinu og 
því sem á daga Svölu 
drífur á Instagram 
undir svalakali.

sameinast í eitt,“ útskýrir Svala sem 
segir húðflúr vera ávanabindandi.

„Þegar maður byrjar þá verður 
þetta svolítið ávanabindandi. Svo 
eru líka svo margir æðislega hæfi-
leikaríkir húðflúrlistamenn sem 
mann langar að vinna með og fá 
listaverk eftir. Alveg óendanlega 
mikið af verkum sem mann langar í.“
gudnyhronn@365.is

Helga og Orri hanna undir merkinu Orrifinn.

Mynd eftir Sögu Sig fyrir Milagros-
skartgripalínuna. LjóSMynd/Saga SIg
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vala Björgvins fékk sér 
uglu og origami-ein-
hyrning úr einni af sínum 
uppáhaldskvikmyndum. 
„Blade Runner er ein 
af mínum uppáhalds-

bíómyndum. Hún hefur veitt 
mér innblástur í gegnum árin, í 
minni tónlist, fatahönnun og allri 
sköpun. Ég fékk mér ugluna sem 
var í myndinni en hún var eins 
konar eftirmynd af alvöru uglu. Í 
myndinni eru nefnilega flestöll dýr 
útdauð og uglan í Blade Runner 
er véldýr sem lítur nákvæmlega 
út eins og alvöru ugla. Svo fékk ég 
mér origami-einhyrninginn sem er 
mjög táknrænn í bíómyndinni.“

Ugluna fékk Svala sér á fram-
handlegginn en einhyrninginn 
fékk hún á innanverðan upp-
handlegg og er himinlifandi með 
útkomuna. „Það var hann Haukur 
Færseth hjá Memoria Collective 
sem hannaði  tattúin og  flúraði 
þau bæði.  Hann hefur  gert þrjú 
flúr á mig en þetta er í annað sinn 
sem ég fer  á Memoria Collective. 
Í minni fyrstu heimsókn þangað 
fékk  ég  mér rosalega fallegan örn 
í „traditional“-stíl á upphandlegg. 

Ég var svo svakalega 
ánægð með hann 
þannig að ég ákvað að 
leita aftur til  Memoria 
Collective  með þessi tvö 
nýju flúr.“ Svala segir andrúms-
loftið á þeirri húðflúrstofu vera 
vinalegt og það skipti hana 
máli. „Svo eru þeir líka afar 
hæfileikaríkir listamenn og 
fagmannlegir. Ég mæli ein-
dregið með þeim.“

Ávanabindandi áhugamál
Svala kveðst vera rétt að 
byrja. „Já, ég á eftir að fá 
mér mun fleiri húðflúr. Ég 
er alls ekki hætt. Ég er með 
„full sleeve“-tattú á hægri 
handlegg sem nær frá öxl 
niður á úlnlið og það er 
japanskt verk eftir vin-
konu mína, Sofiu. Svo er 
ég með „sugarskull“, dreka 
og rosalega stóran svartan 
pardus á mjóbakinu til við-
bótar við þau flúr sem ég 
fékk á Memoria Collective. 
Þetta eru sjö tattú allt í allt 
en í „full sleeve“-tattúinu 
eru auðvitað mörg verk sem 

vala fékk vala fékk sér sér 
ný tattú

Tónlistarkonan svala björgvinsdóttirbjörgvinsdóttirb
er forfallin áhugakona um húðflúr 
og skartar nokkrum flúrum sjálf. 
Nýverið fékk hún sér tvö ný tattú 
á handleggina sem eru innblásin af 
kvikmyndinni Blade Runner.

Uglan úr Blade Runner á framhandlegg Svölu.

Fyrsta tattúið sem Svala fékk sér á húð
flúrstofunni Memoria Collective.

Áhugasamir geta fylgst 
með framhaldinu og 
því sem á daga Svölu 
drífur á Instagram 
undir svalakali.

Lífið



byko.is

JÓLATRÉSFÓTUR,  
5” grænn eða rauður.                                           

5.495kr.
88470259/60

VERÐNORMANNSÞINUR
100 - 125 cm ......................      2.955 kr.
126 - 150 cm ........................     3.395 kr.
151 - 175 cm .........................    4.695 kr.
176 - 200 cm .......................     6.595 kr.
201 - 225 cm ......................      7.395 kr.

BLÁGRENI 
100 - 150 cm .......................     6.595 kr.
151 - 200 cm .......................   10.375 kr.
201 - 250 cm......................    13.495 kr.

ÍSLENSK FURA
100 - 150 cm ......................      5.775 kr.
151 - 200 cm ......................      8.975 kr.
201 - 250 cm......................    13.495 kr. 

Normannsþinur,  
íslensk fura og blágreni.
Einnig mikið úrval af  
gervijólatrjám og skrauti.

Lifandi  jólatré 

Sérvalin tré í stofuna til þín

Verðlisti

Öll verð eru birt með fyrirvara um prentvillur og/ eða myndabrengl. 

TIMBURVERSLUN  
BREIDD
FÖS 8-18   
LAU 10-14

SELFOSS
FÖS 8-18   
LAU 10-18 
SUN 12-16

Sölustaðir

Dagskrá Breidd
LAUGARDAGINN 10.DES
JÓLASVEINAR 13-14 
HREIMUR OG VIGNIR 14-15

TÓNLISTARATRIÐI  
SUNNUDAGINN 11.DES 
VIGGA OG SJONNI 13-14 
INGUNN OG ARNAR 14-15

VÖFFLUVEISLA Í  
BREIDD, GRANDA,  
AKUREYRI OG  
SUÐURNESJUM  
Á LAUGARDAG

SKREYTUM SAMAN



meint líkindiErtu með þessu tísti að 
segja að StopWaitGo 
séu að stela laginu þínu?

„Ég myndi nú ekki 
alveg segja það. Ég 
gerði lag fyrir sirka ári 

og ég var mjög ánægður með það 
og langaði að fá smá „feedback“ 
þannig að ég sendi þetta á Friðrik 
Dór og Ásgeir í StopWaitGo. Síðan 
kemur Fröken Reykjavík út og ég 
tengdi aðeins við það, fannst það 
svolítið svipað og fór að sýna fjöl-
skyldu og vinum. Flestir voru sam-
mála um að þetta væri svolítið líkt. 
Ég var bara sáttur, hugsaði að þeir 
væru kannski bara að nota „inspo“ 
frá mér í lagið. Það voru svo margir 
búnir að segja mér að þetta væri 
svipað þannig að ég ákvað að henda 
út tísti og það varð allt vitlaust,“ 
segir Darri Tryggvason.

Nú eru komin yfir fjögur hundr-
uð læk á tístið og því hefur verið 
deilt meira en fjörutíu sinnum. 
Hafa þeir svarað eða haft samband 
við þig?

„Ásgeir er búinn að svara og 
segir að Ragnar bróðir hans hafi 
gert lagið. Hann segir að þetta sé 
acapella  úr Glowie-lagi – sem ég trúi 
alveg. Ég ætla ekki að saka þá um að 
taka neitt frá mér. Mér finnst flott 
að fá viðurkenningu – ég er búinn 
að gera tónlist í þrjú ár og hef ekki 
fengið neitt svona áður.“

Þannig að þú ferð sáttur frá 
borði?

„Nokkurn veginn, pínu svekkj-
andi að þetta hafi verið líkt en 
ekki það sama. En heilt yfir er ég 
ánægður með að hafa fengið athygli 
og viðurkenningu fyrir tónlistina 

Tíst um  
tveggja laga fer á flug

5-6 kjúklingabringur (þetta er 
ekki svo nákvæmt, einn poki af 
frosnum bringum er gott)
½ laukur
1 stór eða 2 litlar rauðar paprikur
1 bréf burritos-kryddmix
2 krukkur af salsasósu (medium 
eða sterk, jafnvel ein af hvoru)
½ lítri matreiðslurjómi
Smá klípa af rjómaosti (má 
sleppa)
Tortillur (1 pakki af minni 
gerðinni)
Mozzarella-ostur

Skerið laukinn og paprikuna fínt og 
kjúklingabringurnar í litla bita. Hitið 
olíu á pönnu við miðlungsháan hita. 
Steikið laukinn og paprikuna þar til 
byrjar að mýkjast, bætið þá kjúklingn-
um á pönnuna og steikið áfram. Hellið 
kryddinu yfir og steikið í smástund til 
viðbótar. Hellið salsasósum og mat-
reiðslurjóma yfir og látið suðuna koma 
upp. Hrærið rjómaosti saman við sé 
hann notaður. Látið sjóða saman í 
nokkrar mínútur. Setjið tortillaköku 

í botn á eldföstu formi, klippið hana 
til eftir þörfum. Setjið kjúklingasós-
una yfir og síðan á víxl tortillakökur 
og kjúklingasósu. Endið á kjúklinga-

sósunni. Stráið mozzarella-osti yfir og 
setjið inn í 180° heitan ofn þar til ostur-
inn er bráðnaður og kominn með fal-
legan lit. Uppskrift fengin af  ljufmeti.com.

Mexíkóskt kjúklingalasanja fyrir 6-8

Uppskriftin kemur af vefnum ljúfmeti.com.

Ég æTla 
ekki að 

saka þá uM að 
Taka neiTT frá 
MÉr. MÉr finnsT 
floTT að fá 
viðurkenningu 
– Ég er búinn að 
gera TónlisT í 
þrjú ár og hef 
ekki fengið neiTT 
svona áður. 
Darri

svona keMur bara 
fyrir þegar Menn 

eru að gera TónlisT. það er 
ekki eins og þeTTa sÉ eins, 
það er bara svipaður 
fílingur í þessuM löguM. 
Pálmi Ragnar

Darri Tryggvason 
tísti um möguleg 
líkindi ársgamals 
lags síns og Fröken 
Reykjavíkur, smells 
Friðriks Dórs, en 
lagið er pródúserað 
af StopWaitGo-hópn-
um. Umrætt tíst 
hefur farið víða um 
samfélagsmiðlana og 
sitt sýnist hverjum 
um þessi meintu 
líkindi laganna.

Stefán þór 
Hjartarson
stefanthor@frettabladid.is

Þeir Pálmi 
Ragnar Ásgeirs
son, Ásgeir Orri 
Ásgeirsson og Sæ
þór Kristjánsson 
mynda StopWait
Go en þeir eru 
mennirnir á bak 
við nánast alla 
íslenska popp
smelli.  
FRéttablaðið/GVa

mína,“ segir Darri Tryggvason 
sáttur, enda hefur nafn hans 

ferðast víða í kjölfarið á 
tístinu hans.

„Mér finnst þetta bara 
mjög fyndið og skemmti-
legt. Ég gerði reyndar 
ekki þennan part í lag-
inu, það var bróðir minn 
sem gerði hann, Pálmi 
Ragnar. Þetta er ekkert 

mál og ekki af Darra hálfu 
heldur.

Ég var ekki einu 
sinni búinn 

a ð  s j á 
s k i l a -

boðin 
f r á 

Darra, þannig að það er ómögulegt 
fyrir okkur að hafa verið búnir að 
heyra lagið hans,“ segir Ásgeir Orri 
Ásgeirsson úr StopWaitGo inntur 
eftir viðbrögðum við tístinu hans 
Darra.

„Ég talaði beint við hann Darra og 
hann var mjög léttur og sendi mér á 
Facebook að hann væri ekki að saka 
okkur um að stela neinu. Ég sagði 
honum að lagið hans væri geðveikt. 
Svona kemur bara fyrir þegar menn 
eru að gera tónlist. Það er ekki eins 
og þetta sé eins, það er bara svip-
aður fílingur í þessum lögum. Við 
notuðum acapelluna af lagi með 
Glowie til að búa til þennan húkk 
sem um ræðir. Þetta er náttúrulega 
acapella sem við eigum og höfum 
einir aðgang að, hann hefur notað 
eitthvað annað og svona gerist 
bara,“ segir Pálmi Ragnar Ásgeirsson, 
StopWaitGo-meðlimur og sá sem á 
heiðurinn af umræddum hluta lags-
ins Fröken Reykjavík.

„Ég sagði við Darra að hann ætti 
endilega að senda mér meira efni og 
hver veit nema við byrjum bara að 
vinna saman út af þessu, það væri 
náttúrulega besta lendingin,“ sagði 
Pálmi Ragnar að lokum.

Darri tryggvason vakti athygli  
á twitter á miðvikudaginn. 

Friðrik Dór er flytjandi Fröken Reykjavíkur en það 
er sannarlega ekki fyrsta lagið sem hann vinnur 
með StopWaitGo. FRéttablaðið/ERniR

Stjórn Landsbréfa hefur ákveðið að slíta fjárfestingar- 
sjóðnum Fyrirtækjabréfum Landsbankans,  
kt: 600390-9029 (áður Landsvaki – Fyrirtækjabréfadeild).

Sjóðfélögunum verður sent bréf vegna slitanna.

Nánari upplýsingar veitir Verðbréfa- og lífeyrisráðgjöf 
Landsbankans í síma 410 4040 eða í gegnum netfangið 
fjarmalaradgjof@landsbankinn.is.

Landsbréf og Landsbankinn.

Tilkynning um slit sjóðs
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JÓLALEIKUR 
NETTÓ OG PEPSI MAX

KAUPTU KIPPU AF 4X2 L  
PEPSI EÐA PEPSI MAX

OG ÞÚ GÆTIR UNNIÐ GJAFABRÉF Í NETTÓ FYRIR  
SÖMU UPPHÆÐ OG ÞÚ VERSLAÐIR Í ÞEIRRI FERÐ

75 HEPPNIR
VIÐSKIPTAVINIR
FÁ VINNING 

DREGIÐ 23. DESEMBER
Þú kaupir kippu af 4x2 l Pepsi eða Pepsi Max, 
skrifar nafn, símanúmer og netfang aftan  
á kassakvittun og setur í Pepsikassann í Nettó. 

Á Þorláksmessu fá 5 heppnir viðskiptavinir  
í hverri Nettó verslun gjafabréf í Nettó fyrir 
sömu upphæð og er á kassakvittuninni þinni.



#Glamouriceland

Farðu inn á Glamour.is og fáðu daglegar 
fréttir úr heimi hönnunar, lífsstíls og tísku.

l Facebook l Instagram l Twitter 

GLAMOUR

Síðasta Glamour-blað ársins, og 
jafnframt fyrsta blað ársins 2017, 
kom út í vikunni. Um er að ræða 
200 blaðsíðna blað þar sem kennir 
ýmissa grasa.

Ofurfyrirsætan Coco Rocha prýðir 
forsíðu blaðsins en að þessi sinni 
eru tvær forsíðumyndir. Hún kom 
hingað til lands með fríðu föruneyti 
í haust og ljósmyndarinn Silja Magg 
myndaði hana í stórbrotinni íslenskri 

náttúru. Það er óhætt að segja að 
hún hafi heillast af landi og þjóð og 
vakti ferð hennar hingað verðskuld-
aða athygli á samfélagsmiðlum.

Fyrirsætan hefur setið fyrir og 
gengið tískupalla fyrir öll þekktustu 
tískuhúsin í heiminum og er í dag 
einnig með sína eigin fatalínu og 
fyrirsætuskrifstofu. Rocha er í ein-
lægu viðtali í blaðinu þar sem meðal 
annars kemur fram að henni þykir 

íslensk fatahönnun eiga að fá meiri 
athygli á alþjóðamarkaði og að 
Ísland sé ólíkt öllum öðrum stöðum 
sem hún hefur komið til á sínum 
14 ára ferli sem fyrirsæta. „Þetta er 
einstakur staður í heiminum, ekki 
einungis landið sjálft heldur tilfinn-
ingalega og sálfræðilega. Ég held að 
Ísland sé algjör andstæða við margt 
af því sem fer í taugarnar á okkur við 
heiminn í dag.“

Coco Rocha á forsíðu hátíðarblaðs Glamour

Tískuhúsið Chanel með Karl Lagerfeld 
í fararbroddi kann að halda tískusýn-

ingar með stæl. Í vikunni bauð hann vel 
völdum gestum á nýuppgert Ritz hótelið 

í Parísarborg þar sem millilína tísku-
hússins: Chanel, Metiers d’Arts var sýnd. 
Elegant lína með dramatísku yfirbragði.

Coco Rocha

Alltaf hægt að treysta á gull frá Chanel. Smart, leður- og blúndusamsetning. 

Líf og fjör á pallinum. 

Karl Lagerfeld ásamt guðsyni sínum, Hudson Kroeni .

Cara Delevingne átti frábæra endur-
komu á tískupallinn eftir hlé. 

Fyrirsæturnar dönsuðu sig í gegnum salinn á Ritz. 

Andlit Chanel, Lily-Rose Depp, var að sjálfsögðu á staðnum. 

Sofia Richie gekk tískupallinn fyrir 
Chanel í fyrsta sinn. 

Mæðgurnar Willow og Jada Pinkett 
Smith voru meðal gesta. 

Dramatískur 
elegans hjáChanel
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SÍMAR AUGLÝSINGADEILDIR – AUGLÝSINGASTJÓRI: Svanur Valgeirsson svanur@365.is  ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 512-5401: Gústaf Bjarnason gustaf@365.is, 
Hafsteinn Hafsteinsson hafsteinn@365.is, Hjördís Zoëga hjordis@365.is, Sigfús Örn Einarsson sigfus@365.is, Örn Geirsson orn.geirsson@365.is   FÓLK/SÉRBLÖÐ SÍMI 
512-5402: Atli Bergmann atli.bergmann@365.is, Jóhann Waage johannwaage@365.is, Jón Ívar Vilhelmsson jonivar@365.is, Ólafur H. Hákonarson olafurh@365.is, FÓLK OG 
SÉRBLÖÐ EFNI: Sólveig Gísladóttir solveig@365.is og Vera Einarsdóttir vera@365.is  RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 512-5403: Hrannar Helgason hrannar@365.is,  
Viðar Ingi Pétursson vip@365.is  ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 512-5407: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@365.is, Sigrún Helga Guðmundsdóttir sigrunh@365.is

„Þetta kom allt til vegna þess að 
Sena hafði samband og bauð mér 
að syngja í Höllinni á Jólagestum 
Björgvins, það er heiður fyrir mig að 
fá að stíga á svið með svona flottum 
söngvurum eins og Björgvini Hall-
dórssyni. Ég sagði bara strax já, og 
er virkilega spenntur að koma fram 
á Jólagestum Björgvins,“ segir Tor-
steinn Einarsson söngvari  en hann 
mun koma fram með Jólagestum 
Björgvins sem troða upp í Höllinni 
á morgun.

Thorsteinn mun syngja tvö lög 
á tónleikunum, annars vegar dúett 
með Friðriki Dór og hins vegar lagið 
sitt „Leya“ sem hefur nú þegar feng-
ið yfir 800.000 spilanir á YouTube, 
ásamt því að hafa setið á topp 10 
listanum í Austurríki í þrjár vikur.

„Ég kem til með að syngja White 
Christmas, eða hvít jól ásamt Frið-
riki Dór, svo ætla ég líka að taka 
lag eftir mig sem heitir Leya, með 
strengjum og stóru bandi, ég hlakka 
mikið til,“ segir Thorsteinn.

Þegar Thorsteinn var aðeins 
átján ára, hafnaði hann í fjórða sæti 
í austurrísku hæfileikakeppninni 
Die große Chance, keppnin er með 
sama hætti og hinir stórvinsælu 
þættir Got Talent, en þess má geta 

að sigurvegari Eurovision árið 2014, 
Conchita Wurst, tók þátt í keppn-
inni á sínum tíma og lenti í sjötta 
sæti.

„Það var mjög gaman að taka 
þátt í keppninni, ég fékk að syngja 
með þekktu og reynslumiklu fólki í 
Austurríki, þetta var mikil reynsla, 
og ég lærði mjög mikið,“ segir hann 
og bætir við að hann sé virkilega 
þakklátur fyrir það.

En ertu orðinn frægur í Austur-
ríki?

„Ég finn fyrir því þegar ég er úti í 
búð að fólk vill taka myndir af mér 
og svoleiðis. Þetta er samt alls ekk-
ert Michael Jackson-dæmi, en ég 
finn fyrir því að fólk þekkir mig,“ 
segir hann.

Eftir frábært gengi í Die große 
Chance gerði Thorsteinn samning 

við Sony sem ætlar sér stóra hluti 
með hann í framtíðinni.

„Það er virkilega gott að vinna 
með Sony, þeir eru orðnir mjög 
góðir vinir mínir, við vinnum 
mikið saman og þetta er eins og 
fjölskyldan mín. Þetta er virkilega 
skemmtilegt tækifæri, og ég fæ að 
búa til tónlist sem ég fíla sem er 
virkilega gott,“ segir hann.

Thorsteinn hefur sungið mikið 
undanfarið en hann kom fram á 
Donauinselfest í júní þar sem hann 
söng fyrir mörg þúsund áhorfendur.

„Það var frábær skemmtun að 
spila fyrir framan 40.000 manns, og 
allir gátu sungið með,“ segir hann 
og bætir við að þetta hafi verið einn 
besti dagur lífs hans.

Nóg er um að vera fram undan 
hjá Thorsteini en hann mun fljúga 
beint til Austurríkis eftir tónleikana 
þar sem hann mun koma fram í 
jólaþætti þar í landi, með nýjustu 
smáskífuna sína, Swingset.

„Það er mjög mikið að gera fram 
að jólum og svo er ég bara að fara á 
fullt í stúdíótökur, að búa til meiri 
tónlist,“ segir Thorsteinn, en hann 
ætlar að eyða jólunum í faðmi fjöl-
skyldunnar í Salzburg þar sem hann 
býr. gudrunjona@frettabladid.is

Hlakkar til  
að koma fram  

á Íslandi
Tónlistarmaðurinn Thorsteinn Einarsson sló heldur betur í gegn í raunveruleika-
þættinum Die große Chance í Austurríki árið 2014. Í kjölfarið skrifaði hann undir 
plötusamning hjá Sony. Hann mun koma fram á Jólagestum Björgvins í Höllinni.

Thorsteinn mun syngja tvö lög á Jólagestum Björgvins í Höllinni á morgun. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Ég finn fyrir þvÍ 
þegar Ég er úti Í búð 

að fólk vill taka myndir af 
mÉr og svoleiðis. þetta er 
samt alls ekkert micHael 
jackson-dæmi, en Ég finn 
fyrir þvÍ að fólk þekkir mig.

leggur af 
stað eftir

Nánari upplýsingar á coke.is
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Geysir Skólavörðustíg 7 & 16 & Kringlan, Reykjavík. Hafnarstræti, Akureyri. Geysir, Haukadalur. Sími 519 6000 — geysir.com.
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Dreifing dreifing@postdreifing.is  
Ef blaðið berst ekki 800 1177

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

mest lesna dagblað landsins.

ÞÚ GETUR NÁLGAST FRÍTT EINTAK AF 
FRÉTTABLAÐINU VÍÐSVEGAR UM LANDIÐ.

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

Maríu  
Bjarnadóttur

Bakþankar

Tveimur dögum áður 
en ákærur voru gefnar 
út í nokkrum málum 
vegna hatursáróðurs 
á Íslandi mælti norski 

forsætisráðherrann fyrir nýrri 
aðgerðaáætlun þarlendra stjórn-
valda gegn hatri og hatursáróðri 
í samfélaginu. Áætlunin er til 
fimm ára og aðgerðirnar ýmiss 
konar, meðal annars laga-
breytingar. Ábyrgð fjölmiðla 
og ritstjóra á haturstali verður 
endurskoðuð og metið verður 
hvort byggja eigi á sérfræðiáliti 
refsiréttarprófessors um að 
konur njóti einnig verndar hegn-
ingarlaga frá hatursumræðu.

Þetta er ákveðin stefnu-
breyting hjá frændum okkar. 
Hingað til hafa norsk stjórn-
völd einbeitt sér að því að auka 
fræðslu og menntun um lýð-
ræðisleg gildi, tjáningarfrelsið og 
mikilvægi þess að nota inter-
netið með ábyrgum hætti. Þau 
hafa styrkt frjáls félagasamtök 
sem hafa þann tilgang einan að 
mæta hatri með rökum, húmor 
og andsvörum því að þau töldu 
að eina leiðin til þess að losna 
við tröllin af internetinu væri 
að draga þau fram í dagsljósið. 
Fjöldi misformlegra sjálfboða-
liðahreyfinga hefur unnið á 
sama hátt; baðað internettröllin 
í sólskini staðreynda og raka í 
þeirri trú að löggjöf og refsingar 
séu ekki leiðin til þess að þau fari 
aftur inn í fordómahellinn sinn 
og haldi sig þar.

Reynsla Norðmanna er þó sú 
að tröllin verða ekki að steini 
í sólinni. Þau virðast njóta 
hennar, stækka og lokka fram 
önnur tröll og efla tröllaeðlið í 
venjulegu fólki. Internettröllin 
virðast því lúta öðrum lögmálum 
en þau sem við lesum um í þjóð-
sögunum. Að minnsta kosti þessi 
norsku.

Norsk tröll

FAXAFENI 5
Reykjavík
588 8477

DALSBRAUT 1
Akureyri
588 1100

SKEIÐI 1
Ísafirði
456 4566

AFGREIÐSLUTÍMI
Mán.–fös. 10–18  |  Lau. 11–16  |  Sun. 13–17
www.betrabak.is

15% A F S L ÁT T U R

C L I O  S V E F N S Ó F I
Fáanlegur í rauðu og gráu áklæði.

25% A F S L ÁT T U R

S T I L L A N L E G  R Ú M

15% A F S L ÁT T U R

T I M E O U T  H Æ G I N D A S T Ó L L I N N 
S T Ó L L  O G  S K E M I L L

C H I R O  U N I V E R S E 
H E I L S U R Ú M

CHIRO UNIVERSE MEÐ COMFORT BOTNI
STÆRÐ FULLT VERÐ JÓLATILBOÐ

 120X200 151.460 KR.   113.595 KR. 

 140X200 166.460 KR.   124.845 KR. 

 160X200 189.020 KR.   141.765 KR. 

 180X200 204.020 KR.   153.015 KR.

�	 Fimm	svæðaskipt	yfirdýna.	

�	 Laserskorið	Conforma	Foam	heilsu-	og	hægindalag	tryggir	

réttan	stuðning	við	neðra	mjóbak	og	axlasvæði.

�	 Vandað	pokagormakerfi.	Minni	hreyfing,	betri	aðlögun.

�	 Vandaðar	kantstyrkingar.

�	 Slitsterkt	og	mjúkt	bómullaráklæði.

�	 Þykkt:	29	cm.

A F S L ÁT T U R
25%
J Ó L AT I L B O Ð !

Aukahlutur	á	mynd:	gafl

VERÖLD HVÍLDAR – BETRA BAK LEGGUR GRUNN AÐ GÓÐUM DEGI

FRÁBÆR JÓLATILBOÐ

322.980	kr.	með	skemli

Stóll,	fullt	verð:	299.900	kr.

Skemill,	fullt	verð:	79.900	kr.

J Ó L AT I L B O Ð

VERÐDÆMI: C&J	Platinium	botn	með	tveimur	

Serta	Therapist	heilsudýnum,	2	x	90	x	200	cm.	 

Fullt	verð:	589.800	

Jólatilboð	442.350	kr.

Jólatilboð	314.415	kr.

Fullt	verð:	369.900	kr.

O P I Ð  A L L A  
D A G A  T I L  J Ó L A

OPIÐ ALLAN SÓLARHRINGINN 
Í ENGIHJALLA, 
VESTURBERGI 
OG ARNARBAKKA

15 dagar

Desemberuppbót
skal greiða ekki seinna en

15. desember

15 dagar
til jóla
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