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Skemmtikraftur í hálfa öld

Kristinn Helgi
Schram á afmæli
á aðfangadag.
Hann eyðir fyrri
hluta dagsins í
sjálfselsku.

FÓLK „Ég byrjaði í bransanum á
gamlárskvöld árið 1958. En
nokkrum dögum fyrr frumflutti
ég skemmtidagskrá í MR sem ég
svo flutti næstu átta mánuði á
yfir hundrað
stöðum á landinu,“
segir Ómar
Ragnarsson sem
nú fagnar hálfrar
aldar afmæli sínu
sem skemmtikraftur. Af þessu
merka tilefni
býður Ómar þeim
sem stunduðu nám ÓMAR
RAGNARSSON
við MR árið 1958
til skemmtunar á
sal skólans.
Í bréfi Ómars til MR-inganna
segir að fyrir ótrúlega tilviljun
séu svipaðar aðstæður nú og fyrir
hálfri öld: „… því að sömu tvær
stjórnmálahreyfingar hafa tekið
við stjórn landsins nú og þá − og í
einum gamanbragnum, sem
fluttur var á jólagleðinni ´58 er
leitað eftir úrræðum stjórnmálaforingjanna því þjóðarskútan sé
strönduð og verjist áföllum,“
ritar Ómar.
- jbg / sjá síðu 46
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Sorgmæddir
Begga og Pacas tókst
ekki að fá dætur
Pacasar til Íslands
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Aldrei vinsælli
Quantum of Solace er vinsælasta
Bond-mynd allra tíma á Íslandi.
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Klár í jólasteikina
Landsliðsmaðurinn Aron
Einar Gunnarsson
hefur í nógu að snúast með Coventry
yfir hátíðarnar.

Jarðskjálftasvínið dáðast:

Úrillt svín eftirlæti Kínverja

ÍÞRÓTTIR 38

KÍNA Svín sem lifði í 36 daga
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Sími: 512 5000

Ómar stendur á tímamótum:

Nafn við hæfi
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VÍÐA RIGNIR Í dag verður allhvöss
eða hvöss sunnan átt á vesturhelmingi landsins og við austurströndina. Rigning suðaustan til, skúrir
eða él á vesturhelmingi landsins,
annars bjart með köflum.
VEÐUR 4

Gleðileg jól!
BEÐIÐ EFTIR SVEINKA Hún Hekla Fönn Vilhelmsdóttir, sem er fjögurra ára, hefur ekki fengið kartöflu í skóinn hingað til og bíður
því spennt eftir Kertasníki sem síðastur kemur til byggða. Hún segist hafa verið þæg allan desember svo hún þarf víst engu að
kvíða.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

250 dýrum í neyð hefur verið útvegað nýtt heimili með aðstoð Dýrahjálparinnar:

grafið í rústir eftir jarðskjálftann
í Sichuan-héraði í maí hefur verið
valið uppáhaldsdýr Kínverja.
Athyglin hefur hins vegar gert
svínið feitt, latt og úrillt, segir í
þarlendum fjölmiðlum.
Svínið, sem var nefnt Zhu
Jianqiang, eða Sterka Svín,
þraukaði í rústunum með því að
leggja sér til munns kol og
regnvatn. Það bar sigur úr býtum
í vali á „dýrum sem hreyfðu við
Kína“ sem dagblað þar stóð fyrir.
Í næstu sætum voru hundurinn
sem varði eldri eiganda sinn
þegar hann veiktist og fylgdi
honum á sjúkrahús og kötturinn
sem dó næstum úr harmi þegar
keyrt var yfir félaga hans.
- sh
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DÝRAHALD Um 250 gæludýr í neyð hafa fengið inni á
nýjum heimilum fyrir milligöngu Dýrahjálpar
Íslands frá því í maí þegar starfsemin var sett á laggirnar. Þá hafa tugir manna boðist til að veita dýrunum tímabundin fósturheimili á meðan leitað er eftir
nýjum eigendum.
Dýrahjálpinni er ætlað að finna þeim dýrum ný
heimili, sem annars yrði lógað eða lentu á vergangi.
„Við erum öll dýravinir,“ segir Valgerður Valgeirsdóttir, ein þeirra sem standa að Dýrahjálpinni. „Fer-

fætlingarnir ráða ekki aðstæðum sínum né geta svarað fyrir sig sjálfir. En þeir eiga fullan rétt á ábyrgri
umönnun.“
Valgerður segir að markmið hópsins sé að stofna
sérstakt dýraathvarf fyrir dýr í neyð. Þá vill hún
benda á að Dýrahjálpin hafi mikil not fyrir búr, matardalla eða ýmislegt gæludýradót sem fólk á aflögu.
Á vef Dýrahjálparinnar eru nú skráð 38 gæludýr í
leit að heimili, þar af 23 kettir og kettlingar, sex
kanínur og fjórir hundar.
- jss, sh / sjá síðu 6

Gleðileg jól!
Laugavegi · Kringlunni · Leifsstöð
www.skifan.is

SPURNING DAGSINS

Eyþór, er þessi gagnrýnandi
hálfgerður jólasveinn?
„Hann gefur allavega sumum kartöflu í skóinn.“
Tónlistarmaðurinn Eyþór Gunnarsson var
ósáttur við umsögn Jóns Agnars Ólasonar, tónlistargagnrýnanda á Morgunblaðinu, um nýútkominn geisladisk Elínar
dóttur sinnar. Í kjölfarið urðu nokkur
átök milli þeirra tveggja á bloggsíðu hins
síðarnefnda.
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Áttatíu prósent fleiri leituðu aðstoðar hjálparstofnana fyrir jólin í ár en í fyrra:

Læknar án landamæra:

Tvö prósent þurftu jólaaðstoð

5 milljónir dóu
úr vannæringu

FÉLAGSMÁL Yfir 2.700 umsóknir
um aðstoð voru afgreiddar fyrir
þessi jól hjá Hjálparstarfi kirkjunnar, Reykjavíkurdeild Rauða
krossins og Mæðrastyrksnefnd.
Gert er ráð fyrir að á bak við
hverja umsókn séu að meðaltali
2,5 einstaklingar, sem þýðir að
6700 manns hafi þurft hjálp þessi
jól. Það er 2,1 prósent landsmanna.
Að sögn Vilborgar Oddsdóttur
hjá Hjálparstofnun kirkjunnar
voru umsóknirnar 1.500 í fyrra.
Það er því um áttatíu prósenta
aukningu að ræða milli ára, sem
Vilborg segir að rekja megi beint
til efnahagsástandsins.

MÆÐRASTYRKSNEFND Karlar og ungt
fólk var mun meira áberandi í biðröðum
eftir aðstoð en áður.
FRÉTTABLAÐIÐ / GVA

Vilborg segist sérstaklega
merkja aukningu í umsóknum

karla og ungs fólks. Karlarnir
virðist hafa misst vinnu í meiri
mæli en konur og unga fólkið, á
aldrinum 18 til 20 ára, eigi erfiðara um vik en áður að fá vinnu.
Þá voru sjálfboðaliðar einnig
fleiri en vanalega, sem liðkaði
fyrir starfinu að sögn Vilborgar.
„Fólk sem var til dæmis búið að
missa sína vinnu var tilbúið til að
koma til okkar og aðstoða okkur
við úthlutunina,“ segir Vilborg og
nefnir það sem eina af skýringunum á fjölguninni.
Suðurnes skáru sig úr í ár, en
hlutfallslega voru umsóknirnar
langflestar þar. Þær voru hins
vegar fæstar á Suðurlandi.
- sh

BANDARÍKIN, AP Talið er að um

fimm milljónir manns hafi látist
af völdum vannæringar í
heiminum á árinu sem nú er að
líða. Þetta kemur fram á lista
yfir tíu verstu hörmungarnar
sem gengu yfir heiminn á
síðasta ári, frá Læknum án
landamæra.
Á listanum var meðal annars
sívaxandi ofbeldi í Sómalíu,
gríðarlegt flóttamannavandamál
í Kongó og fellibylurinn sem
gekk yfir Burma.
Auk þess komust HIV-smit og
berklar á listann, sem og
áframhaldandi ofbeldi í Darfúrhéraði í Súdan.
- bj

Stjórnarbylting í Gíneu:

Ríkið endurgreiði skatta:

Herforingjarnir
tóku sér öll völd

Impregilo fær
1,8 milljarða

GÍNEA, AP Herinn í Gíneu hefur

DÓMSTÓLAR Héraðsdómur

gert stjórnarbyltingu í beinu
framhaldi af því að tilkynnt var
um dauða einræðisherra landsins,
sem hét Lansana Conte. Herforingjarnir sendu liðsmenn sína
beina leið á skrifstofur forsætisráðherrans, Ahmeds Tidanes
Souares, aðeins um klukkutíma
eftir að hann hafði skýrt frá láti
Contes í útvarpsávarpi.
Leiðtogi byltingarmanna er
Moussa Camarra herforingi og
segir hann byltingarráð hafa
tekið stjórn landsins í sínar
hendur: „Stofnanir lýðveldisins
hafa verið leystar upp,“ sagði
hann.
Conte var kominn yfir sjötugt
og hafði stjórnað landinu síðan
1984.
- gb

Reykjavíkur hefur dæmt íslenska
ríkið til að greiða ítalska verktakafyrirtækinu Impregilo um
1.230 milljónir króna vegna
ofgreiddra skatta af launum
starfsmanna fyrirtækisins á
Kárahnjúkum. Upphæðin er sú
sama og fyrirtækið fór fram á.
Hæstiréttur úrskurðaði í fyrra
að Impregilo hefði ekki borið að
greiða skattastaðgreiðslurnar, og í
kjölfarið stefndi Impregilo ríkinu
og fór fram á endurgreiðslu.
Málarekstur hefur staðið í
ríflega þrjú ár sem gerir það að
verkum að ríkissjóður þarf til
viðbótar að greiða Impregilo um
600 milljónir króna í vexti.
- sh
ÚR MÖTUNEYTI FOSSVOGSSKÓLA Verð fyrir skólamáltíð í grunnskólum Reykjavíkur verður 250 krónur samkvæmt frumvarpi að

fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar fyrir 2009. Kópavogsbær ætlar hins vegar að hækka verð úr 235 krónum í 280 krónur.
FRÉTTABLAÐIÐ / PJETUR

Verð skólamáltíða
lækkað í Reykjavík
BOÐBERI KRISTNI Páfi óttast að samkynhneigð tortími mannkyninu.
FRÉTTABLAÐIÐ / AP

Skilin milli kynja að mást út:

Páfinn hræðist
samkynhneigð
PÁFAGARÐUR Jafnmikilvægt er að
bjarga mannkyninu frá sam- og
tvíkynhneigð og að forða regnskógunum frá eyðileggingu. Þetta
sagði Benedikt páfi XVI. í árlegu
ávarpi sínu til kardínála og
preláta í Vatíkaninu í gær. Hvort
tveggja væri liður í að verja
sköpunarverk Guðs.
Páfi varaði við þeirri þróun að
skilin á milli kynjanna yrðu æ
ógreinilegri. Slíkt sagði hann að
hlyti að leiða til sjálfseyðingar
mannkyns.
Mannréttindasamtök brugðust
illa við yfirlýsingunum í gær,
sögðu þær óábyrgar og kynda
undir fordómum og ofbeldi.
- sh

Fréttablaðið yfir hátíðarnar:

Næsta tölublað
á laugardaginn
Fréttablaðið kemur næst út
laugardaginn 27. desember.
Fréttavakt verður hins vegar á
vefsíðunni visir.is allar
hátíðirnar.
Auglýsingadeild Fréttablaðsins verður lokuð fram til
mánudagsins 29. desember.

Skólamáltíðir í Reykjavík munu kosta 250 krónur á barn frá og með 1. janúar.
Hingað til hefur verðið verið á bilinu 250 til 300 krónur. Kópavogsbær ætlar
hins vegar að hækka verð úr 235 krónum í 280 krónur.
SAMFÉLAGSMÁL Verð fyrir skólamáltíð í grunnskólum Reykjavíkur
verður 250 krónur, samkvæmt
frumvarpi að fjárhagsáætlun
Reykjavíkurborgar fyrir 2009.
Hingað til hefur verðið verið misjafnt á milli skóla eða á milli 250 til
300 krónur. Að auki verður skólamáltíð ókeypis fyrir þriðja barn,
fyrir fjölskyldur með mörg börn á
grunnskólaaldri.
Kópavogsbær ætlar hins vegar
að hækka verð á skólamáltíðum í
grunnskólum úr 235 krónum í 280
krónur, frá og með áramótum.
Ákvörðun um það var tekin á föstudag þegar samþykkt var fjárhagsáætlun sem tekur gildi 1. janúar.
Hækkunin kemur, að sögn Þórs
Jónssonar,
upplýsingafulltrúa
Kópavogsbæjar, til vegna mikillar
hækkunar á verði aðfanga. „Þessi
hækkun nær ekki að dekka hækkun

á neysluverðsvísitölu á þessum
tíma. Það má því segja að niðurgreiðsla bæjarins sé að aukast
þrátt fyrir þessa hækkun.“
Hafsteinn Karlsson, bæjarfulltrúi í Kópavogi og skólastjóri Salaskóla, segir hækkunina eðlilega,
þótt ekki sé hún skemmtileg.
Hann segir enn engin brögð að
því að foreldrar greiði ekki fyrir
skólamáltíðir barna sinna. „Það
eru engin vanskil enn þá. En ég
hugsa að við förum að sjá meira af
þeim um mánaðamótin janúarfebrúar. Við fylgjumst með og
bregðumst við ef fer að síga á
ógæfuhliðina.“
Í Hafnarfirði verður gjaldtakan
óbreytt enn um sinn. „Við höfum
tekið þá ákvörðun að hækka engin
þjónustugjöld, þar á meðal ekki
heldur skólamáltíðir þó að bæði
rekstrarliðir og matarkostnaður

hafi hækkað umtalsvert,“ segir
Lúðvík Geirsson, bæjarstjóri í
Hafnarfirði. Fylgst verði með allri
þróun og breytingum í matarmálum í skólanum og brugðist við í
einstaka tilfellum.
Í Garðabæ verður verð skólamáltíða óbreytt um sinn. Þar eru
máltíðir ekki niðurgreiddar og
kosta 428 krónur á barn. Bærinn
er með samning við Skólamat ehf.
sem hefur tilkynnt að verð verði
ekki hækkað fyrr en 1. febrúar hið
fyrsta. Kæra foreldra barna í
Garðabæ liggur nú fyrir í menntamálaráðuneytinu, vegna þess að
bæjarfélagið niðurgreiðir ekki
mat barna. Guðjón E. Friðriksson,
bæjarritari í Garðabæ, segir að
engar breytingar verði gerðar á
gjaldskránni fyrr en niðurstaða
liggur fyrir í því máli.
holmfridur@frettabladid.is

Róbert Mugabe:

Segir Vesturveldin heimsk
SIMBABVE, AP Róbert Mugabe,

forseti Simbabve, segir Vesturveldin „kjánaleg“ að fara fram á
að hann sitji ekki áfram í stjórn
landsins. Bandaríkjastjórn hefur
sagt að vonlaust sé að komast að
samkomulagi um framtíðarstjórnskipulag landsins á meðan
forsetinn situr sem fastast.
Bretar taka undir það sjónarmið.
Mugabe sagði opinberlega í
gær að gagnrýni George W. Bush
Bandaríkjaforseta væri „síðustu
spörk deyjandi hests“ sem ekki
væri mark á takandi.
Forsetinn tók við árið 1980 og
hefur á tæpum þremur áratugum
leitt eitt ríkasta land Afríku til
örbirgðar og stjórn hans hefur
virt mannréttindi þegna sinna að
vettugi.
- shá

GRAFARVOGSKIRKJA Sýnt verður beint

frá aftansöng í kirkjunni í dag.

Framlög til Fjármálaeftirlitsins aukin um 550 milljónir á fjáraukalögum:

FME kostar einn og hálfan milljarð
STJÓRNSÝSLA
Kostnaður vegna
starfsemi
Fjármálaeftirlitsins
(FME) á árinu
nemur rúmlega
einum og hálfum
milljarði
króna. Heimild
til 550 milljóna
króna kostnaðar
umfram fjárlög
var samþykkt
með fjáraukaJÓNAS FR. JÓNSSON
lögum í gær.
Í fjárlögum
ársins 2008, sem samþykkt voru

undir árslok 2007, var fjárþörf
FME metin rúmar 952 milljónir
króna. Voru framlögin þá hækkuð
um tæpar fjögur hundruð milljónir frá árinu áður vegna aukinna
verkefna og fjölgunar starfsmanna.
Verkefni FME margfölduðust
að vöxtum með setningu neyðarlaganna og hruns bankanna.
Í áliti meirihluta fjárlaganefndar segir að aukinn kostnaður sé
vegna skilanefnda bankanna, endurskoðunarkostnaðar
vegna
bráðabirgðastofnefnahagsreikn-

inga bankanna, verðmatskostnaðar vegna aðkeyptra sérfræðinga
auk annarrar aðkeyptrar sérfræðiþjónustu.
Fjárþörf FME á næsta ári er
metin svipuð og fjárlög líðandi árs
kváðu á um. Tekið er til þess að
starfsemi íslenskra fjármálastofnana í útlöndum verður lítil sem
engin og dregur því stórlega úr
slíku eftirliti.
Sérstakt eftirlitsgjald sem lagt
er á fjármálafyrirtæki stendur
undir stærstum hluta kostnaðar
við starfsemi FME.
- bþs

FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Aftansöngur í Grafarvogskirkju:

Séra Vigfús
þjónar í beinni
TRÚMÁL Stöð 2 og vísir.is sjónvarpa beint frá aftansöng í
Grafarvogskirkju klukkan 18 í
dag. Athöfninni verður einnig
útvarpað á Bylgjunni.
Séra Vigfús Þór Árnason
sóknarprestur þjónar fyrir altari.
Egill Ólafsson syngur ásamt
Kirkjukór Grafarvogskirkju og
Hákon Leifsson leikur á orgel. Þá
munu Gunnar Þórðarson leika á
gítar og Guðni Fransson leika á
klarínett við athöfnina.
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Enn styrkist grunur um salmonellusýkingu í hrossunum á Kjalarnesi:

Skorið af Landsbankastýru:

Launin lækka
um fjórðung

Bandaríkjadalur

123,82

124,42

Sjö hross dauð úr veikinni

Sterlingspund

183,13

184,03

DÝRAHALD Sjö hross voru dauð síð-

KAUP SALA

GJALDMIÐLAR

Evra

173,12

174,08

Dönsk króna

23,218

23,354

Norsk króna

17,625

17,729

Sænsk króna

15,801

15,893

Japanskt jen

1,3753

1,3833

SDR

191,00

192,14

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
221,8308
HEIMILD: Seðlabanki Íslands

degis í gær af völdum veiki, sem
upp kom í fjörutíu hrossa stóði á
Kjalarnesi fyrr í vikunni. Fyrstu
niðurstöður rannsókna renna stoðum undir þann grun að um alvarlega salmonellusýkingu sé að
ræða, samkvæmt upplýsingum
Gunnars Arnar Guðmundssonar,
héraðsdýralæknis Gullbringu- og
Kjósarumdæmis.
Hrossin reyndust flest vera
orðin fárveik á sunnudag þegar
farið var að vitja um þau. Eitt var
þá þegar dautt. Veiku hrossunum
var komið í húsaskjól í hesthúsum
í Mosfellsbæ. Í fyrrinótt drápust
svo tvö hross til viðbótar og fjögur

í gær. Gunnar Örn sagði síðdegis í
gær, að svo gæti farið að enn fleiri
hross færu úr veikinni.
„Það voru þarna nokkur hross
sem voru alveg fárveik, með
hroðalegar innantökur og verki,“
sagði hann. „Svo virðist sem þetta
leggist þyngra á eldri hrossin í
hópnum heldur en þau yngri.“
Í gær voru tekin sýni til rannsóknar úr hrossum sem höfðu
verið í hópnum en ekki þurfti að
meðhöndla með lyfjum. Um var að
ræða tryppi sem sýndu engin einkenni og eru enn í haganum. Vel er
að þeim búið og gámur til staðar
sem þau geta leitað skjóls í þegar
þau vilja.
- jss

KJARAMÁL Laun Elínar Sigfúsdótt-

ur, bankastjóra Landsbankans,
hafa verið lækkuð úr 1.950 þúsund
krónum á mánuði í
1.500 þúsund.
Þetta kom fram í
fréttum Stöðvar 2
í gær. Enn ekur
Elín um á bíl í eigu
bankans.
Elín gaf ekki
upp laun sín fyrr
ELÍN
en hún var boðuð á SIGFÚSDÓTTIR
fund viðskiptanefndar Alþingis í nóvember.
Bankastjórar hinna ríkisbankanna,
Kaupþings og Glitnis, eru með
1.750 þúsund í mánaðarlaun.
- sh

MOSFELLSBÆR Óttast var í gær að fleiri
hross myndu drepast.

Rannsóknarnefnd um banka:

Múrinn umlykur og
einangrar Betlehem

Páll Hreinsson
formaður
EFNAHAGSMÁL Páll Hreinsson
hæstaréttardómari mun verða
formaður
rannsóknarnefndar um
bankahrunið.
Fyrr hafði
Tryggvi
Gunnarsson,
umboðsmaður
Alþingis, verið
skipaður í
PÁLL HREINSSON
nefndina. Í
henni munu
sitja þrír aðilar sem forsætisnefnd Alþingis skipar. Ekki liggur
fyrir hver þriðji aðilinn verður en
ljóst er að kona mun skipa síðasta
sætið.
Hlutverk nefndarinnar verður,
samkvæmt lögum frá Alþingi, að
leita sannleikans um aðdraganda
og orsök falls íslensku bankanna
2008 og tengdra atburða.
Þá skal nefndin leggja mat á
hvort um mistök eða vanrækslu
hafi verið að ræða við framkvæmd laga og reglna um
fjármálastarfsemi á Íslandi og
eftirlit með henni, og hverjir
kunni að bera ábyrgð á því.

Kristnu pílagrímarnir sem koma til Betlehem á jólunum komast ekki hjá því að
sjá múrinn mikla, sem aðskilur bæjarbúa frá Jerúsalemborg. Bæjarbúar reyna
að venjast múrnum og sumum tekst að nota hann sér til lífsviðurværis.

TURN Tókýó-turninn er 13 metrum hærri

en Eiffelturninn í París.

NORDICPHOTOS/AFP

Tókýó-turninn 50 ára:

Dregur að sér
ferðamennina
JAPAN, AP Mest sótti ferðamannastaðurinn í Tókýóborg í Japan er
50 ára um þessar mundir. Tókýóturninn var byggður með
Eiffelturninn í París sem
fyrirmynd, en er að sjálfsögðu
nokkrum metrum hærri.
Um 2,5 milljónir ferðamanna
sækja turninn heim á ári hverju,
og alls hafa 157 milljónir skoðað
hann frá því hann var fullbyggður árið 1958. Turninn er 333
metrar á hæð, 13 metrum hærri
en Eiffel-turninn.
Ekki eru allir ánægðir með
hvítan og appelsínugulan turninn
sem sumir segja stinga í augu. - bj

ORKUVEITA REYKJAVÍKUR
Fjölgað á vöktum um jólin
Fjölgað verður á vöktum á varðstofu
Orkuveitu Reykjavíkur yfir jólin. Vakt
er á varðstofunni allan sólarhringinn,
alla daga ársins. Þá verða fleiri starfsmenn í viðbragðsstöðu yfir hátíðarnar
en aðra daga til að bregðast við komi
eitthvað óvænt upp á.

BETLEHEM, AP Íbúar í Betlehem á
Vesturbakkanum eiga von á þúsundum pílagríma yfir jólin. Flestir þessara kristnu ferðamanna
láta sér nægja að skoða Fæðingarkirkjuna, sem margir telja að sé
reist á fæðingarstað Jesú Krists,
og ganga svo aðeins um Mangertorgið sem kirkjan stendur við.
Í næstu götum við þetta fræga
torg takast íbúar borgarinnar á
við hversdagslíf sitt í návígi við
aðskilnaðarmúrinn, sem Ísraelar
reistu í kringum borgina fyrir
fáeinum árum, og minnir helst á
Berlínarmúrinn sem féll fyrir
tæpum tveimur áratugum.
Meðal þeirra er Claire Anastas,
39 ára kona sem býr í þriggja
hæða húsi sem er umkringt múrnum á þrjá vegu, og nemur efri
brún hans næstum við þakbrúnina
á húsi hennar.
Þegar múrinn var reistur missti
fjölskylda hennar lifibrauð sitt,
bifreiðaverkstæði sem fór á hausinn vegna þess að það var ekki
lengur í alfaraleið. Húsið stóð við
eina fjölförnustu götu borgarinnar, sem er nú blindgata sem fáir
leggja leið sína í.
Síðustu árin hefur Anastasas
aflað sér tekna með því að selja
heimasmíðaða kristilega minjagripi á Netinu. Vinsælasti gripurinn eru styttur af Maríu, Jósef og
Jesúbarninu við múrinn: „Þetta er
táknrænt fyrir ástandið og þess
vegna er eftirspurnin,“ segir hún.
Mörg fyrirtæki í hverfinu hafa
hætt starfsemi, en einn nágranni
hennar, John Hazboun, sá tækifæri í múrnum. Dag einn dró hann
fram stiga, tvær málningardósir

- shá

Styrkur í stað jólakorta:

Fé til mæðrastyrksnefndar

JÓLASKREYTINGAR Í BETLEHEM Palestínumaður í jólasveinabúningi fyrir utan skrauti

hlaðna verslun í bænum Betlehem.

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

STJÓRNMÁL Björgvin G. Sigurðsson viðskiptaráðherra hefur
ákveðið að senda ekki út jólakort
í ár í nafni ráðuneytisins.
Þess í stað mun mæðrastyrksnefnd hljóta styrk að andvirði
jólakortasendinganna, alls 200
þúsund krónur.
Viðskiptaráðherra fylgir þar
með fordæmi félags- og tryggingamálaráðherra sem styrkti
Einstök börn og umhverfisráðherra sem styrkti Hugarafl og
klúbbinn Geysi.
- ovd

Berlín, þar sem fólk notfærði sér
múrinn til að gera sitt besta úr
aðstæðunum, með veggmyndum,“
segir einn gestanna á veitingahúsinu, Þjóðverjinn Martin Gehlen,
sem er blaðamaður í Kaíró þar
sem hann skrifar fyrir Berlínardagblaðið Tagesspiegel.
„Þegar maður kemur til Betlehem, þá er ekki nokkur leið að
múrinn fari fram hjá manni,“
segir Gehlen.

og pensla og málaði stóra auglýsingu fyrir sjávarréttaveitingahúsið sitt á áberandi stað á múrnum.
Þetta bjargaði veitingahúsinu,
og nú hefur hann byggt við staðinn glerskála sem hann kallar
Múrskálann, þar sem útsýni er
yfir múrinn og varðturn Ísraelsmanna. Gestir geta virt fyrir sér
myndskreytingar heimamanna á
múrnum, sem margar hverjar
lýsa andstöðu við ferlíkið.
„Þetta minnir okkur mjög á

gudsteinn@frettabladid.is

VEÐURSPÁ
HEIMURINN

Xerodent

Við munnþurrki
Þreföld virkni Xerodents
t Eplasýra – örvar munnvatnsframleiðslu
t Flúor – ver tennurnar gegn skemmdum
t Xylitol – hemur bakteríuvöxt í munni
Xerodent 28,6 mg/0,25 mg munnsogstöflur.
Notkunarsvið og skömmtun: Hver tafla inniheldur eplasýru 28,6 mg og natríumflúoríð samsvarandi 0,25
mg af flúor. Xerodent er lyf til varnar tannskemmdum notað við meðhöndlun einkenna vegna munnþurrks
og fyrirbyggjandi við tannskemmdum hjá sjúklingum með munnþurrk.
Skammtastærðir fyrir fullorðna: 1 tafla eftir þörfum, venjulega 6 sinnum á dag. Við mikinn munnþurrk má
auka skammtinn í 12 töflur á dag í takmarkaðan tíma. Töfluna á að láta bráðna hægt í munni. Dreifa skal
skammtinum jafnt yfir daginn.
Varúðarreglur: Þeir sem hafa ofnæmi fyrir virku efnunum eða einhverju hjálparefnanna ættu ekki að nota
Xerodent. Við meðhöndlun með Xerodent skal forðast að nota önnur lyf sem innihalda flúor. Xerodent má
ekki nota á landsvæðum þar sem flúorinnihald drykkjarvatns er hátt. Vegna þess að Xerodent inniheldur
xylitól getur það haft hægðalosandi verkun.
Meðganga/brjóstagjöf: Engin þekkt áhætta við notkun á meðgöngu. Natríumflúoríð skilst ekki út í
brjóstamjólk. Lesið vandlega leiðbeiningar sem fylgja lyfinu. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.
Markaðsleyfishafi: Actavis Group hf. 29. nóvember 2007.

Sigurður Þ.
Ragnarsson
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veðurfræðingur

JÓLAVEÐRIÐ
Það sem einkennir
jólaveðrið öðru fremur
er að þau verða vindasöm og fremur hlý.
Sérstaklega erum við
að tala um sunnan- og
vestanvert landið og
vestanvert Norðurland.
Búast má við skúrum
eða éljum víða á vesturhelmingi landsins í
dag og á morgun en
bjartast verður austan
til á landinu. Hitatöl1
urnar verða yﬁrleitt
rauðar þó eitthvað
kólni norðan- og austanlands á morgun.
Á MORGUN
13-20 m/s NV-til,
annars 8-13 m/s.
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FÖSTUDAGUR
Hægur vindur.
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Kaupmannahöfn
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Amsterdam
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New York
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Orlando
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Osló
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París

8°

Róm
Stokkhólmur
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10°

Vindhraði er í m/s.
Hitastig eru í °C.
Gildistími korta er um hádegi.

Við erum til taks
um jólin

ÍSLENSKA / SIA.IS / ORK 39973 11/07

Orkan er sjaldan mikilvægari en einmitt um jólin. Tugir starfsmanna Orkuveitu Reykjavíkur
eru á vakt í stjórnstöð og í viðbragðsstöðu úti í hverfum á veitusvæðinu, reiðubúnir að
bregðast við ef bilun verður. Við viljum tryggja ykkur birtu og yl um jólin.

VIÐ ERUM Á JÓLAVAKTINNI

• Starfsfólk Orkuveitu Reykjavíkur óskar þér gleðilegra jóla

www.or.is
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KJÖRKASSINN

Hefur afstaða flokka til eftirlaunafrumvarps áhrif á hvernig
þú kýst í næstu kosningum?
68,4%
31,6%
SPURNING DAGSINS Í DAG:

Er hefð fyrir möndlugjöf á þínu
heimili?
Segðu skoðun þína á Vísir.is

24. desember 2008 MIÐVIKUDAGUR

Endurskipulagningunni nærri lokið með sölu á Whittard of Chelsea:

Konungur Taílands:

Baugur selur úr eignasafninu

Hvetur til friðar í landinu

Gunnar vísar því á bug að Landsbankinn, viðskiptabanki Whittard
of Chelsea, hafi þrýst á að verslunin færi í greiðslustöðvun. Það hafi
verið gert að beiðni kaupandans
sem keypti keðjuna úr ferlinu.
„Þarna voru ákveðnar verslanir
sem ekki gengu nógu vel,“ segir
Gunnar og bendir á að þessi tilhögun hafi gert kaupandanum kleift
að taka þær verslanir úr búinu
sem hann hafi haft augastað á.
Whittard of Chelsea stendur á
gömlum merg en hún var stofnuð
árið 1865. Baugur keypti hana
fyrir nákvæmlega þremur árum
og greiddi fyrir 21,5 milljónir
punda.
- jab

VIÐSKIPTI Baugur seldi bresku teog kaffiverslunarkeðjuna Whittard of Chelsea til fjárfestingafélagsins Epic Private Equity í gær.
Kaupverð er ekki gefið upp, að
sögn Gunnars Sigurðssonar, forstjóra Baugs.
Gunnar segir söluna lið í endurskipulagningu á eignasafni Baugs
og hafi legið fyrir í nokkrar vikur
að Baugur væri að vinna í sölu á
Whittard of Chelsea með það fyrir
augum að skerpa línurnar. „Við
höfum verið með of mikið af
smærri verkefnum og höfum verið
að losa okkur við þau,“ segir hann
og bendir á að þeirri vinnu Baugs
sé nú nærri lokið.

WHITTARD OF CHELSEA Forstjóri Baugs

segir að það hafi legið á borðinu í
nokkrar vikur að að Baugur myndi selja
Whittard of Chelsea.

TAÍLAND, AP Bhumibol Adulyadej
Taílandskonungur sagðist í gær
vonast til þess að nú skapist friður
í landinu.
Konungurinn rauf þar með langa
þögn sína um mótmælaölduna sem
riðið hefur yfir landið mánuðum
saman og stöðvaði meðal annars
flugumferð í heila viku.
Í síðasta mánuði tók Abhisit
Vejjajiva við embætti forsætisráðherra, og sagðist hann þá vonast til
að geta lægt pólitísk fárviðri sem
gengið hefur yfir landið á síðustu
þremur árum. Forsætisráðherrann
er forystumaður eins þeirra flokka
sem voru í stjórnarandstöðu á
taílenska þinginu.
- ovd, gb

Um 250 dýr í neyð
hafa fengið heimili
Dýrahjálp Íslands hefur haft milligöngu um nýtt heimili fyrir um 250 gæludýr
í neyð á síðustu mánuðum, eða frá því að starfsemin var sett af stað. Þörfin er
brýn og markmið samtakanna er að koma á fót sérstöku dýraathvarfi.
Í FISKI Starfsfólk HB Granda kemur alls

staðar að.

FRÉTTABLAÐIÐ/E.ÓL

HB Grandi menntar starfsfólk:

Nemarnir af
níu þjóðernum
MENNTUN HB Grandi nýtir tímann
þegar gert hefur verið hlé í
landvinnslu fyrirtækisins yfir
jólin til að halda námskeið fyrir
starfsfólk í fiskiðjuverum
félagsins. Tæplega 30 manns
sækja tvö námskeið að þessu
sinni og eru af alls níu þjóðernum.
Að sögn Bergs Einarssonar,
umsjónarmanns námskeiðanna,
fer fyrra námskeiðið fram á
ensku en það sækja sex Litháar,
þrír Taílendingar, tveir Pólverjar
og tveir Víetnamar en að auki er
fólk frá Ghana, Kósóvo, Mexíkó
og Marokkó meðal þátttakenda. Á
seinna námskeiðinu verða ellefu
starfsmenn frá Filippseyjum.
Markmiðið er að auka þekkingu
starfsmanna á vinnslu sjávarafla,
og gera þá hæfari til allra
almennra fiskvinnslustarfa. - shá

DÝRAHALD Um 250 gæludýr í neyð
hafa fengið ný heimili fyrir milligöngu Dýrahjálpar Íslands. Starfsemin var sett af stað í maí, þannig
að rúmlega þrjátíu dýr að meðaltali hafa skipt um heimili á mánuði
frá þeim tíma.
„Hópur fólks var búinn að ganga
með þá hugmynd að stofna athvarf
fyrir dýr í vanda. Í framhaldi af
því var heimasíðan sett á laggirnar.“ segir Valgerður Valgeirsdóttir, ein úr hópnum sem stendur að
dýrahjálpinni. „Við höfum með
heimasíðunni leitast við að finna
þeim dýrum sem annars væri
lógað, eða jafnvel lentu á vergangi,
ný heimili hvort sem það er fósturheimili eða varanlegt heimili.“
Óhætt er að segja að þetta starf
hafi fengið fljúgandi byrjun. Auk
hins mikla fjölda dýra sem fengið
hafa ný heimili hafa fjölmargir
verið boðnir og búnir til að aðstoða
með einum eða öðrum hætti. Tugir
fólks hafa sett sig í samband við
Dýrahjápina og boðið fram fósturheimili, þar sem dýrin geta dvalið í
bráðatilvikum meðan verið er að
finna þeim nýja eigendur. Þá hafa
margir boðið fram aðstoð til að
styrkja samtökin með einum eða
öðrum hætti.
Aðstandendur
Dýrahjálpar
vinna allt sitt starf í sjálfboðavinnu þannig að öll aðstoð er vel
þegin. Valgerður vill nota tækifærið og beina því til fólks sem
ætlar að losa sig við búr, matardalla eða annað gæludýradót að
full not séu fyrir slíka hluti hjá
Dýrahjálp Íslands.
En hvað varð til þess að farið
var af stað með þetta hjálparstarf?
„Við erum öll dýravinir,“ útskýr-

RISAPÖNDUR Tuan Tuan og Yuan Yuan
eru augnayndi.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Kína sýnir velþóknun sína:

Gefa Taívönum
pandabirni
TAÍVAN, AP Kínversk stjórnvöld

UMVAFIN VINUM Valgerður með þrjá vini. Svarta kisan Dimmalimm er í bráðri þörf

færðu nágrönnum sínum í
Taívan tvo pandabirni að gjöf í
gær. Birnirnir bera nöfn sem
saman þýða „endurfundir“ á
kínversku og er það von stjórnvalda að með jólagjöfinni taki
íbúar eyjunnar nágranna sína í
sátt.
Hvort kínverskum stjórnvöldum verður að þessari ósk sinni á
eftir að koma í ljós en hins vegar
fylgdust milljónir manna í
Taívan með beinni útsendingu
þegar birnirnir Tuan Tuan og
Yuan Yuan komu til landsins.
Kínversk stjórnvöld hafa þann
sið að senda pöndur til þeirra
landa sem þeim eru sérstaklega
þóknanleg, enda um lukkudýr
Kínverja að ræða.
- shá

fyrir nýtt heimili. Meðan hún bíður dvelur hún í félagsskap kanínukarlsins Bowies og
tíkurinnar Póllýar.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Ferfætlingarnir ráða
ekki aðstæðum sínum
né geta svarað fyrir sig sjálfir. En
þeir eiga fullan rétt á að góðri og
ábyrgri umönnun.
VALGERÐUR VALGEIRSDÓTTIR

ir Valgerður. „Ferfætlingarnir
ráða ekki aðstæðum sínum né geta
svarað fyrir sig sjálfir. En þeir
eiga fullan rétt á góðri og ábyrgri
umönnun.“
Aðstandendur Dýrahjálpar ætla
ekki einungis að útvega gæludýrum
ný heimili í gegnum heimasíðuna

www.dyrahjalp.org.
Markmið
þeirra er að stofna sérstakt dýraathvarf, eins og að ofan greinir,
auk þess að vinna almenning í
landinu til fylgis og stuðnings við
dýravernd. Mun dýraathvarfið
taka við öllum dýrum sem þarfnast nýs heimilis og reyna að finna
þeim nýtt heimili.
„En áður en farið verður út í
slíkt verkefni þurfa ýmsar forsendur að vera til staðar, svo og
tryggur
rekstrargrundvöllur,“
segir Valgerður. „En mér segir svo
hugur að kreppan geti haft sömu
áhrif hér og í öðrum löndum, þar
sem dýraathvörf eru að fyllast.“
jss@frettabladid.is

AVS rannsóknasjóðurinn:

28 verkefni fá
117 milljónir
FISKELDI Styrkveitingar úr AVSrannsóknarsjóði í sjávarútvegi til
rannsókna- og þróunarstarfa í
fiskeldi á þessu ári nema um 117
milljónum króna. Alls rennur
styrkfé til nítján rannsóknaverkefna og níu smáverkefna.
AVS-sjóðurinn leggur áherslu á
verkefni sem skila fljótt verðmætum og nýjum störfum fyrir
íslenskan sjávarútveg.
- shá

SÖNG MÓTMÆLASÖNGVA Anarkistakór-

inn gekk um Kringluna og söng heimasamin mótmælalög fyrir viðskiptavini í
mótmælaskyni.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Anarkistakórinn:

Söng mótmælalög í Kringlunni
ÞJÓÐFÉLAGSMÁl Hópur tíu ungmenna gekk um verslanir í
Kringlunni síðdegis í gær og söng
anarkistalög í mótmælaskyni við
þróunina í þjóðfélaginu. Ungmennin sungu heimasamin
anarkistalög til að lýsa skoðun
sinni á kapítalismanum.
Mótmæli höfðu verið skipulögð
í Bónus í gær og hafði almenningur verið hvattur til að mæta í
Bónus og tefja fyrir viðskiptum.
Forsvarsmenn Bónuss höfðu
boðið mótmælendum til viðræðna
á skrifstofunni. Jóhannes
Jónsson, kenndur við Bónus,
sagði í gærmorgun að enginn
- ghs
hefði komið.

LJÓS OG FAGRIR TÓNAR Hátíðleg stemning ríkti á Laugavegi þegar hundruð manna gengu

saman í þágu friðar.

FRÉTTABLAÐIÐ STEFÁN

Fjölmenni tók þátt í árlegri friðargöngu í gærkvöldi:

Lofuðu frið í 29. sinn
MANNLÍF Fjölmenni tók þátt í árlegri
Þorláksmessublysför niður Laugaveginn í gærkvöldi. Safnast var
saman á Hlemmi. Friðargangan á
Þorláksmessu er nú orðin fastur liður
í jólaundirbúningi fjölda fólks.
Gangan í ár var sú tuttugasta og

níunda í röðinni. Söngfólk úr Hamrahlíðarkórnum og Kór Menntaskólans
við Hamrahlíð gekk í fararbroddi
eins og undanfarin ár.
Friðargöngur voru einnig farnar á
Akureyri og Ísafirði.
- shá

LJÓSIÐ HEILLAR Rosemary Atieno og Fídel Smári voru meðal göngufólks í
friðargöngunni í gær.

Gleðileg Jól
Óh`jbaVcYhbccjb
aajb\aZÂ^aZ\gV_aV
DECJC6GIÏB>K:GHA6C6
')#YZhZbWZg
De^Âi^a&+/%%H`Z^[jcc^
De^Â%./%%"&*/%%Hb{gVa^cY
De^Â%./%%"&)/%%=daiV\gÂjb!@g^c\aj!
Hec\!<VgÂVW¨!:^Â^hidg\^
d\{6`jgZng^
De^Â%./%%"&'/%%7dg\VgcZh^d\C_VgÂk`
'*#YZhZbWZg
AD@6Á

'+#YZhZbWZg
De^Â[g{`a#&&/%%H`Z^[jcc^
6ÂgVgkZghaVc^g¶Ad`VÂ

',#YZhZbWZg
De^ÂVaaVchaVg]g^c\^ccH`Z^[jcc^
De^Â&&/%%¶'%/%%=daiV\gÂjb!@g^c\aj!
Hb{gVa^cY!Hec\!:^Â^hidg\^!
<VgÂVW¨!d\{6`jgZng^
De^Â&&/%%¶&-/%%7dg\VgcZh^d\C_VgÂk`
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HRYÐJUVERKAVARNIR ÆFÐAR Indónesískir sérsveitarmenn síga niður á
þak hótels úr þyrlu ásamt hundum
sínum í umfangsmikilli hryðjuverkavarnaæfingu í höfuðborginni Djakarta.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP
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Rússar setja Öryggis- og samvinnustofnun Evrópu afarkosti:

Sveitarfélög á Grænlandi:

Hætt við allt eftirlit í Georgíu

Fækkar í fjögur
um áramótin

AUSTURRÍKI, AP Öryggis- og samvinnustofnun Evrópu hefur ákveðið að hætta starfsemi sinni í Georgíu vegna andstöðu Rússa. Ekki
hefur náðst samkomulag um framhald verkefnisins, sem hefur verið
í gangi síðan 1992.
Allar ákvarðanir stofnunarinnar
eru háðar einróma samþykki allra
aðildarríkjanna, þannig að til þess
að koma í veg fyrir frekara starf í
Georgíu þurfti ekki nema að eitt
aðildarríkið væri á móti.
„Þetta snýst um það,“ segir Ian
Cliff, sendiherra Breta, „að Rússar
standa fastir á því að viðurkenna
þurfi sjálfstæði Suður-Ossetíu og
Abkasíu í framtíðarskipulagningu

starfsins.“ Alexander Stubb, utanríkisráðherra Finnlands og formaður ÖSE, segist vonast til þess að
hægt verði að hefja Georgíustarfið
að nýju eftir ár.
Um 200 starfsmenn hafa sinnt
þessu verkefni í Georgíu, bæði
heimamenn og útlendingar. Starfið
er fjölbreytt, ekki aðeins eftirlit
með stríðsátökum heldur er einnig
unnið að mannréttindamálum,
efnahagsmálum,
umhverfismálum, stjórnsýslueftirliti og fjölmiðlafrelsi. Rússar hafa síðan í
sumar, í kjölfar nokkurra vikna
stríðs við Georgíu, einir ríkja stutt
sjálfstæði héraðanna Abkasíu og
Suður-Ossetíu.
- gb

ÞUNGIR Á BRÚN Johan Verbeke, sendifulltrúi Sameinuðu þjóðanna í Georgíu,
Pierre Morel, sendifulltrúi Evrópusambandsins í Georgíu, og Heikki Talvite,
sendifulltrúi ÖSE, skýra blaðamönnum
frá niðurstöðunni.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

GRÆNLAND Umfangsmikil
sameining sveitarfélaga á
Grænlandi tekur gildi um áramót.
Fækkar sveitarfélögum úr átján í
fjögur.
Mörg sveitarfélög hafa verið
fámenn og veikburða sem hefur
aftrað flutningi margvíslegra
verkefna frá landsstjórninni til
sveitarfélaga.
Með sameiningunni er þess
freistað að styrkja sveitarstjórnarstigið og fjölga verkefnum
þess.
Um 57 þúsund manns búa á
Grænlandi. Lágmarksíbúafjöldi í
nýju sveitarfélögunum verður
átta þúsund.
- bþs

Atvinnustigið í Ósló:

Milljarðar settir
í framkvæmdir
NOREGUR Óslóarborg hefur ákveðið
að veita tugum milljarða norskra
króna í byggingaverkefni af ýmsu
tagi í Ósló á næsta ári, að sögn
NRK.
Borgin ætlar að byggja leikskóla, skóla, íþróttahús og
hjúkrunarheimili og fara í viðhald
fyrir samtals um 30 milljarða
norskra króna, eða sem samsvarar
tæpum 600 milljörðum íslenskra
króna. Þetta er gert til að halda
uppi atvinnustigi í borginni.
Fjárveitingin er ekki ný af
nálinni heldur er sveitarfélagið
mikið til að nota peninga sem
höfðu verið eyrnamerktir í
framkvæmdir en aldrei verið
notaðir.
- ghs

FRÁ LAUGARDALSLAUG Slakað á í heita

pottinum.

Opnunartími sundlauganna:

Sundlaugarnar
opnar um jólin
LÍKAMSRÆKT Afgreiðslutími

DEILD 31E Fram kemur í svari heilbrigðisráðherra við fyrirspurn fyrrverandi heilbrigðisráðherra að útgjöld LSH til geðheilbrigðismála námu rúmum þremur milljörðum króna á síðasta ári.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Tæpir átta milljarðar
til geðheilbrigðismála
GLUGGAGÆGIR Íslensku jólasveinarnir

eru meðal annars kynntir á síðu ÍTR.

Þjónusta við innflytjendur:

Upplýsa um
íslenska jólasiði
MENNING Á vefsíðu Íþrótta- og
tómstundasviðs Reykjavíkurborgar er nú að finna texta um
íslenska jólasiði á fimm tungumálum. Það eru enska, litháíska,
pólska, spænska og taílenska.
Á vefnum segir að upplýsingarnar séu innlegg í starfsemi ÍTR
í jólamánuðinum og liður í að efla
þjónustu við innflytjendur á
Íslandi. Upplýsingarnar má finna
undir viðkomandi þjóðfána á
síðunni itr.is
- ovd

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Sex og hálfu prósenti af heildarútgjöldum til heilbrigðismála er varið til geðheilbrigðismála. Tauga- og geðlyf kostuðu ríkið rúma tvo milljarða árið 2007.
Það ár greiddi ríkið 230 milljónir fyrir þjónustu sjálfstætt starfandi geðlækna.
ALÞINGI Rúmlega 7,6 milljörðum
króna af heildarútgjöldum til heilbrigðismála var varið til geðheilbrigðismála á árinu 2007. Gera má
ráð fyrir að þetta sé eingöngu hluti
af útgjöldum til geðheilbrigðismála þar sem þjónusta getur verið
fjármögnuð af félagsmálayfirvöldum og/eða sveitarfélögum, til
dæmis þjónusta við geðfatlaða.
Þessar upplýsingar koma fram í
svari heilbrigðisráðherra við fyrirspurn Sivjar Friðleifsdóttur, þingflokksformanns
Framsóknarflokksins
og
fyrrverandi
heilbrigðisráðherra.
Útgjöld Landspítalans til geðheilbrigðismála námu rúmum
þremur milljörðum króna á síðasta
ári en aðrar stofnanir sem nutu

hvað hæstra ríkisframlaga til
málaflokksins voru SÁÁ, Sogn,
Sjúkrahúsið á Akureyri, Heilsugæsla
höfuðborgarsvæðisins,
Reykjalundur og Dvalarheimilin
Ás og Fellsendi.
Útgjöld til sértækra forvarna-,
meðferðar- og greiningarúrræða
sem Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins sér um hafa vaxið sem
hlutfall af heildarútgjöldum. Þá er
áætlað að um 30 prósent samskipta
heimilislækna tengist að meira eða
minna leyti geðrænum einkennum, hvert svo sem tilefnið er.
Í svari ráðherra kemur fram að
tauga- og geðlyf eru kostnaðarsamasti
lyfjaflokkurinn
sem
Tryggingastofnun ríkisins (TR)
greiddi til á árinu 2007. Námu

útgjöld til hans 2,2 milljörðum
króna. Hafa verður hugfast að í
lyfjaflokknum eru önnur lyf en
geðlyf, svo sem lyf sem notuð eru
vegna taugasjúkdóma, róandi lyf
og svefnlyf. Lyfjakostnaður TR
það
ár
nam
rúmum
sjö
milljörðum.
Þá kemur fram að árið 2007 voru
tæplega 38 þúsund komur til sjálfstætt starfandi geðlækna. Útgjöld
ríkisins vegna þeirra námu rúmlega 233 milljónum. Sjúklingar
greiddu sjálfir rúm 26 prósent af
heildarútgjöldum.
Samkvæmt svari ráðherra var
130 milljónum króna veitt til
menntunar og sérmenntunar fagfólks á geðsviði Landspítala árið
2007.
bjorn@frettabladid.is

sundlauganna í Reykjavík verður
lengdur um jól og áramót.
Í dag, aðfangadag eru allar
laugarnar opnar til klukkan 12.30.
Á morgun, jóladag eru laugarnar
lokaðar en á annan dag jóla getur
sundáhugafólk svo sótt Árbæjarlaug eða Laugardalslaug sem
opnar eru milli klukkan 12 og 18.
Milli jóla og nýárs verður
opnunartími sundlauganna með
hefðbundnu sniði. Á gamlársdag
verður opið í öllum laugum til
klukkan 12.30 en á nýársdag er
opið í Laugardalslaug frá klukkan
12 til 18.
- ovd

Beiðni um lækkun launa:

Kjararáð fjalli
um ósk forseta
STJÓRNSÝSLA Það kemur í hlut
kjararáðs að fjalla um ósk forseta
Íslands um að laun
hans verði
lækkuð.
Forseti sendi
nýverið fjármálaráðherra erindi
þar sem hann fer
fram á að laun
hans verði lækkuð
ÓLAFUR RAGNAR
á sama hátt og
laun forsætisráð- GRÍMSSON
herra og forseta
Alþingis, sem eru handhafar
forsetavalds. Launalækkun þeirra
er byggð á sérstökum lögum sem
samþykkt voru á síðustu starfsdögum þingsins.
Samkvæmt upplýsingum úr
fjármálaráðuneytinu verður erindi
forsetans sent kjararáði til
afgreiðslu.
- bþs

Páll Óskar þurfti að selja tíu þúsund diska:

Spáir íslenskri prentun
VIÐSKIPTI „Ég get lofað því að

þetta eru síðustu jólin þar sem
íslensku plöturnar eru prentaðar
í Austurríki,“ segir Páll Óskar
Hjálmtýsson, tónlistarmaður og
útgefandi. Hann gefur út plötu
sína Silfursafnið sem nú þegar
hefur selst í um 13 þúsund eintökum eða meira en nokkur önnur
fyrir þessi jól.
„Ég fékk minn skerf af
kreppunni en hún kíkti í heimsókn til mín í því formi að ég lét
prenta plötuna mína í Austurríki
en þegar ég gekk frá því í sumar
var evran í 80 krónum. En svo
dundu ósköpin yfir og kostnaður
sem átti að verða 2,8 milljónir fór

í 5,8 milljónir.
Ég þurfti því að
selja 10 þúsund
plötur til að
koma
út
á
sléttu.“
Hann segist
því telja að
útgefendur
muni
frekar
PÁLL ÓSKAR
láta
prenta
HJÁLMTÝSSON
hljómdiskana á
Íslandi um næstu jól. „Það er
reyndar engin prentsmiðja hér
sem sérhæfir sig í prentun geisladiska en ég er viss um að ef
prentsmiðjurnar fá stórt upplag
geta þeir boðið gott verð.“
- jse

F í t o n / S Í A

Fólkið í landinu hefur alltaf verið okkar fjárfesting
Starfsfólk Sparisjóðsins óskar viðskiptavinum sínum
ásamt landsmönnum öllum gleðilegra jóla og farsældar
á komandi ári. Þökkum viðskiptin á árinu sem er að líða.
Við höfum alla tíð litið á viðskiptavini okkar sem mikilvægustu fjárfestinguna og
ætlum að halda áfram að veita þeim okkar bestu mögulegu þjónustu á nýju ári.
Það er engin tilviljun að ánægðustu viðskiptavinirnir eru hjá Sparisjóðnum.
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Samstarf í norðri:

Neytendur: Skipun fjármálaráðuneytisins

Efla veiðiferðamennsku

Gamla og nýja verðið
DR. GUNNI
neytendur@
frettabladid.is

KÓPAVOGSKIRKJA Í hönd fer hátíð
ljóss og friðar. Þá mæta margir í
messu.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

■ Sendið
umboðsmanni
neytenda
ábendingar eða
sparnaðarráð
á neytendur@
frettabladid.is

Jólagjafir til starfsmanna eru margar og
misjafnar. Kristján, sem vinnur hjá ónefndu
ráðuneyti skrifar: „Ég fékk eina rauðvín og
eina hvítvín í jólagjöf. Fór í gær í ÁTVR og
skilaði en þá upphófst mikið vesen. Starfsmaðurinn þurfti að finna út „gamla verðið“
og taka af mér flöskurnar á því verði en ég
þurfti að kaupa á verði dagsins. Er þetta
hægt? Þetta er samkvæmt skipun fjármálaráðuneytisins til ÁTVR og starfsmennirnir
kunna þeim litlar þakkir. Ég vona bara að ég
fái eðal-timburmenn af þessu koníaki sem
ég keypti dýrum dómum.“
Nei, það vona ég nú ekki enda er fátt
ömurlegra en timburmenn. Segi að lokum
gleðileg jól og höldum áfram að vera
vakandi neytendur!

NORÐURLÖND Lönd á norðurslóðum

TIMBURMENN Forðumst þá.

hafa tekið sig saman um nýtt
þróunarverkefni þar sem
athafnamenn og vísindamenn
vinna saman að því að efla
veiðiferðamennsku í fimm
löndum á norðurslóðum, að sögn
sænska dagblaðsins Dagens
Nyheter.
Verkefnið ber heitið „North
Hunt“ og er markmiðið að þróa
veiðiferðamennsku í dreifbýli
Norður-Evrópu.
Verkefnið mun eiga sér stað á
árunum 2008-2010 í Svíþjóð,
Finnlandi, Skotlandi og á Íslandi,
auk Kanada þótt utan Evrópu sé.
- ghs

Ríkir Svíar og skattsvik:

Árið 2008 er mesta brunaárið í Noregi í þrjátíu ár og hafa óvenjumargir brunanna kostað mannslíf:

Geymdu peningana sína í
Liechtenstein

Yfir áttatíu hafa dáið í brunum
NOREGUR Árið í ár er versta brunaárið í Noregi

SVÍÞJÓÐ Sænsk skattyfirvöld hafa

komið upp um skattsvik fjórtán
einstaklinga sem hafa í framhaldinu fengið að greiða jafnvirði
meira en 300 milljóna íslenskra
króna í skatt, að sögn Dagens
Nyheter. Svíarnir höfðu geymt
peninga sína í bankanum LTG í
Liechtenstein.
Upp um málið komst í vor
þegar þýskur lögreglumaður
keypti upplýsingar frá fyrrverandi starfsmanni LTG í Liechtenstein en þá kom í ljós að margir
Þjóðverjar höfðu svikið undan
skatti með því að geyma peninga
sína í Liechtenstein.
Þegar málið var skoðað í
Svíþjóð kom í ljós að margir ríkir
Svíar höfðu notað sömu aðferð.
- ghs

frá árinu 1979. Í ár hafa 83 einstaklingar dáið í
eldsvoða í landinu en árið 1979 dóu 91 í eldsvoða, þar af margir þegark viknaði í tveimur
hjúkrunarheimilum. Slökkviliðsmönnum í
Noregi stendur ekki á sama um þróunina og
hafa óskað eftir fundi með norska dómsmálaráðuneytinu til að ræða mögulegar aðgerðir.
„Við óskum eftir því að hitta pólitíska leiðtoga
í ráðuneytinu til að ræða viðbrögð. Tölurnar eru
svo dramatískar að við verðum að gera
eitthvað,“ segir Havard Kleppe slökkviliðsmaður.
Fjölmargir eldsvoðar hafa átt sér stað í
Noregi í ár og hafa óvenjumargir þeirra kostað
mannslíf. Nú í desember hefur kviknað í
fjölmörgum húsum og hafa um tuttugu
einstaklingar látið lífið í þessum brunum. Versti
eldsvoðinn varð fyrir hálfum mánuði þegar
kviknaði í húsi í Osló, sex létu lífið og margir
slösuðust. Um þrjátíu íbúar í nágrenninu þurftu
að yfirgefa heimili sín. Þetta er versti bruninn í
Osló í sjötíu ár, að sögn norska ríkisútvarpsins
NRK.

VERSTA BRUNAÁRIÐ Árið 2008 er versta brunaárið í Noregi frá 1979 þar sem meira en 80 hafa dáið í eldsvoðum

þar í landi.

Að meðaltali brenna um 30 hús á viku í
Noregi. Upp á síðkastið hafa brunarnir verið
50-80 talsins á viku. Verið er að rannsaka
hvort brennuvargur standi á bak við brunana í
ár. Ótti við eldsvoða hefur gripið um sig, að

Óh`jbaVcYhbccjb ...
K^h`jbk^h`^eiVk^cjbd\aVcYhbccjbaajb
\aZ^aZ\gVg]{iVgbZkdcjbW^gijd\na{`dbVcY^{g^#

7Zhij V``^g[ng^ghVbh`^ei^c{{g^cjhZbZgVaV#

6G<JH$%-"%)*(

HiVg[h[a`HEGDC

NORDICPHOTOS/AFP

sögn VG, og eru reykskynjarar víða uppseldir.
Fréttablaðið greindi frá því í sumar að sex
manna íslensk fjölskylda hefði misst heimili
sitt í bruna í Noregi meðan hún var í sumarfríi erlendis.
- ghs
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Tólfta opinbera fánadeginum bætt við með úrskurði forseta Íslands:

Electrolux í Svíþjóð:

Kynna drög að
jafnréttisáætlun

Flaggað á fæðingardegi Jónasar

Starfsfólki fækkað um 3.000

STJÓRNMÁL Drög að framkvæmda-

STJÓRNSÝSLA Fæðingardagur Jónas-

áætlun ríkisstjórnarinnar í
jafnréttismálum verða kynnt á
jafnréttisþingi sem haldið verður
16. janúar. Að þinginu standa
félags- og tryggingamálaráðuneytið og Jafnréttisráð. Til stóð
að halda þingið á haustmánuðum
en því var frestað í ljósi anna
vegna efnahagsástandsins.
Auk þess að kynna drögin
verður fjallað um fjölmargar
hliðar jafnréttisbaráttunnar, svo
sem launajafnrétti kynjanna,
kynbundið ofbeldi, jafnrétti í
atvinnulífi, karla og jafnrétti og
jafnréttisstarf í skólum.

ar Hallgrímssonar, 16. nóvember,
verður eftirleiðis opinber fánadagur.
Í því felst að þann dag skuli
fáni dreginn að húni á húsum
opinberra stofnana.
Á fæðingardegi Jónasar er
dagur íslenskrar tungu haldinn
hátíðlegur.
Um opinbera fánadaga er fjallað í sérstökum forsetaúrskurði.
Björn Bjarnason, dóms- og
kirkjumálaráðherra, lagði til á
ríkisstjórnarfundi 16. nóvember
á síðasta ári að fæðingardagur
Jónasar yrði almennur fánadagur. Var tillagan samþykkt. Árið

1996, í menntamálaráðherratíð
Björns, var dagur íslenskrar
tungu haldinn hátíðlegur í fyrsta
sinn.
Í ársbyrjun
gaf
forseti
Íslands
út
úrskurð samkvæmt tillögu
forsætisráðherra um að
flaggað
skuli
16. nóvember.
Auglýsing þar
JÓNAS
um birtist fyrst
HALLGRÍMSSON
í
Stjórnartíðindum
17.
desember síðastliðinn. Á grund-

SVÍÞJÓÐ Sænski heimilistækjarisinn Electrolux hefur sagt upp
yfir 3.000 manns í Svíþjóð og úti
um allan heim í sparnaðarskyni.
Með uppsögnunum vonast
fyrirtækið til að spara sem nemur
um 15 milljörðum íslenskra króna.
Hjá Electrolux starfa um 57
þúsund manns, flestir í Bandaríkjunum og Brasilíu, þar sem
eru 11 þúsund og 7.000 starfsmenn. Búist er við að fleiri en
skrifstofufólk fái uppsagnarbréf í
Svíþjóð, að sögn Dagens Nyheter.
Anders Edholm upplýsingafulltrúi segir þó of snemmt að segja
til um hversu mörgum verður
sagt upp í Svíþjóð.
- ghs

Jafnréttisþing haldið í janúar:

- bþs

SKIPULAGSMÁL
Mega rífa við flugturn
Byggingarfulltrúinn í Reykjavík hefur
heimilað að viðbyggingi við gamla
flugturninn á Reykjavíkurflugvelli
verði rifin. Hann vill þó að suðurhlið
gamla flugturnsins verði klædd til
verndar byggingunni og jafnframt að
hresst verði upp á útlit hússins.

ÁLANDSEYJAR
Skattfrjálsir pókervinningar
Pókerspilarar sem taka þátt í Svíþjóðarmeistarakeppninni í póker 2009, í
Finnlandi á næsta ári, þurfa ekki að
greiða skatt af vinningum.

NOREGUR
Bankar liggja á björgunarfé
Meðan norsk fyrirtæki eiga erfitt
með að fá lán geyma norskir bankar
milljarðana sem fengust í björgunarpakka norsku ríkisstjórnarinnar inni
á reikning. Norskir bankar fengu 350
milljarða norskra króna í björgunaraðgerðum ríkisstjórnarinnar en hafa
bara notað 42 milljarða.

OPINBERIR FÁNADAGAR
Fæðingardagur forseta Íslands (14. maí)
Nýársdagur
Föstudagurinn langi
Páskadagur
Sumardagurinn fyrsti
1. maí (frídagur verkamanna)
Hvítasunnudagur
Sjómannadagurinn
17. júní (lýðveldisstofnunin)
1. desember (fullveldisdagurinn)
Jóladagur

velli forsetaúrskurðar verður því
fæðingardagur Jónasar fyrst
opinber fánadagur á næsta ári.
- bþs

Segir Impregilo ekki hafa skilið verr við umhverfi Kárahnjúka en komið var að:

Rússaviðskipti Arne Treholt:

Tveir við Kárahnjúka um jólin

Njósnamyndir
úr barnavagni

SAMFÉLAGSMÁL Þeim fækkar sífellt sem halda til um

an njósnaði um dæmda njósnarann Arne Treholt og viðskipti
hans við
sovéskan
njósnara árið
1983 með því að
setja myndavélar í barnavagn
með gati fyrir
linsuna.
Venjulega
útlítandi ungt
fólk gekk hægt ARNE TREHOLT
og rólega
framhjá veitingastaðnum meðan
norskir njósnarar smelltu af í
gegnum rúðuna, að sögn finnska
dagblaðsins Helsingin Sanomat.
Blaðið segir að Treholt hafi
afhent Rússanum skjöl og þegið
10 þúsund Bandaríkjadali að
launum.
- ghs

jól í vinnubúðum við Kárahnjúka. Fyrir tveimur
árum voru þar um tvö þúsund starfsmenn, í fyrra
voru aðeins um fimm hundruð manns þar um jólin
en að þessu sinni verða þeir Friðrik Ingólfsson og
Sigurður Aðalsteinsson aðeins tveir.
„Við verðum reyndar bara í eftirlitsferð þarna svo
við sofum nú í byggð,“ segir Friðrik. Spurður hvort
það sé ekki nöturlegt að vera tveir upp á reginfjöllum um jólin svarar hann: „Nei, nei. Við erum báðir
reyndar grenjaskyttur svo við þekkjum vel þá
tilfinningu að þurfa að húka lengi uppi á heiði.“
Sólveig Dagmar Bergsteinsdóttir, kynningarfulltrúi við Kárahnjúkavirkjun, segir að vinnubúðir
Impregilo hafi verið fjarlægðar. „Og þeir skildu við
umhverfið ekki verr en þeir komu að því,“ segir
hún. Hins vegar standa vinnubúðir Landsvirkjunar
enn og þar verða þeir tvímenningar við eftirlitsstörf.
Á nýju ári koma svo starfsmenn frá Ístaki og
halda áfram með hreinsun svæðisins en þegar því
verki er lokið verður mannfátt við Kárahnjúka eins
og við aðrar virkjanir.
- jse

FRIÐRIK INGÓLFSSON Þeir hafa oft verið tveir upp á fjöllum

þeir Friðrik og Sigurður. Hér er sá fyrrnefndi en sá síðarnefndi
er bak við linsuna enda engum ljósmyndurum fyrir að fara
uppi á reginfjöllum.

FINNLAND Norska öryggislögregl-

... \aZÂ^aZ\gVg]{iÂVg

12

24. desember 2008 MIÐVIKUDAGUR

FRÁ DEGI TIL DAGS
greinar@frettabladid.is

Aðfangadagur jóla:

Hinar raunverulegu gjafir
STEINUNN STEFÁNSDÓTTIR SKRIFAR

Á

aðfangadegi jóla er numið staðar. Jólaundirbúningnum er lokið og hátíðin tekur við. Eftir annasama
aðventu tekur við hvíld og samvera við fjölskyldu og
aðra ástvini. Jólin eru fyrst og fremst tími fjölskyldunnar og ekki síst barnanna. Á jólum gefum við og
þiggjum, ekki bara gjafir í áþreifanlegu formi heldur einnig annars konar gjafir, gafir sem við finnum fyrir innra með okkur.
Aðventan hefur að mörgu leyti verið lágstemmdari í ár en
undanfarið. Margir hafa minna milli handanna en áður og setur
það mark sitt á jólaundirbúninginn. Ákveðinn léttir er þó líka
fólginn í því að dregið hafi úr veraldlegu vafstri í aðdraganda
jólanna, jafnvel þó að sú breyting sé alls ekki sjálfvalin heldur
til komin vegna ytri aðstæðna.
Í stað stórra og dýrra gjafa eru íslenskar skáldsögur vinsæl
jólagjöf og samkvæmt frétt Fréttablaðsins í gær lætur nærri að
að minnsta kosti ein íslensk skáldsaga rati inn á hvert heimili í
landinu. Diskar með íslenskri tónlist seljast einnig langt umfram
erlenda diska. Íslensk hönnun og handverk ratar líkast til einnig
í fleiri jólapakka í ár en undanfarið.
Og hverjar eru hinar raunverulegu gjafir? Vitað er að hvorki
vex gleði þess sem gefur né þess sem þiggur í jöfnu hlutfalli
við verðgildi gjafar í krónum og talið. Gleðin er fólgin í hlýjum
og góðum huga sem sýndur er með gjöfinni og tekið er við með
opnum huga.
Jólin skerpa einnig skuggahliðar samfélagsástandsins. Aldrei
hafa fleiri leitað aðstoðar hjá hjálparsamtökum fyrir jólin en nú.
Aldrei hafa heldur fleiri rétt slíkum samtökum hjálparhönd en
nú. Í aðdraganda jóla í ár höfum við orðið vitni að náungakærleik
eins og hann gerist fegurstur; skipshafnir sem fært hafa hjálparsamtökum ferðasjóði sína, fyrirtæki og jafnvel fjölskyldur
sem ákveðið hafa að sleppa jólagjöfum í ár og gefa andvirðið til
þeirra sem á aðstoð þurfa að halda og áfram mætti telja.
Á flestum heimilum er jólanna beðið af eftirvæntingu og þau
boðin velkomin. Þetta á ekki síst við á erfiðum tímum. Jólin veita
okkur kærkomna hvíld frá amstri og áhyggjum og það er um að
gera að leyfa sér að njóta þeirrar hvíldar og koma svo endurnærður til leiks að loknum hátíðum.
Jólin eru tími mikillar gleði en einnig mikillar sorgar. Hjá
þeim sem um sárt eiga að binda geta dagarnir í kringum jólin
verið þeir allra erfiðustu á árinu. Þeir sem þurfa að eyða jólunum fjarri fjölskyldu sinni; á sjúkrahúsum eða í fangelsum
upplifa mikinn einmanaleika. Einnig hinir sem af einhverjum
ástæðum eiga ekki góð tengsl við fólkið sitt. Sum börn búa við
þann veruleika að kvíða ævinlega jólunum vegna áfengisneyslu
foreldris eða annarrar vanlíðan. Það er veruleiki sem ekkert
barn ætti að þurfa að lifa við.
Við jól og áramót verða kaflaskil. Nýtt ár er handan jólanna
með hækkandi sól. Þá er tímabært að bretta upp ermar og takast
á við framtíðina en nota jólahátíðina til að hvílast og byggja upp
styrk og þol.
Gleðileg jól.
ÚTGÁFUFÉLAG: 365 miðlar ehf.
RITSTJÓRAR: Jón Kaldal jk@frettabladid.is og Þorsteinn Pálsson thorsteinn@frettabladid.is AÐSTOÐARRITSTJÓRI:
Steinunn Stefánsdóttir steinunn@frettabladid.is. Fréttablaðið kemur út í 103.000 eintökum og er dreift ókeypis á heimili
á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri. Einnig er hægt að fá blaðið í völdum verslunum á landsbyggðinni. Fréttablaðið áskilur
Issn 1670-3871
sér rétt til að birta allt efni blaðsins í stafrænu formi og í gagnabönkum án endurgjalds.

Fækkun
Eyþór Arnalds, bæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins í Árborg, vill fækka
bæjarfulltrúum úr níu í sjö. Þessi
tillaga er góðra gjalda verð og fleiri
í stjórnkerfinu ættu að taka hana
sér til fyrirmyndar. Eflaust má fækka
sveitarstjórnarmönnum í öllum
sveitarfélögum landsins en í þessu
árferði væri sjálfsagt réttast að ráðast
í stórfellda sameiningu sveitarfélaga.
Um leið mætti fækka
þingmönnum um
um það bil tuttugu
og auðvitað ráðherrum og ráðuneytum
um svona fimm. Við
það myndu sparast
dágóðar fjárhæðir og
yfirsýn og skilvirkni

aukast. Sturla Böðvarsson þingforseti
hugsar á sömu nótum og flokksbróðir hans Eyþór og ráðgerir að fækka
fastanefndum þingsins.

Gott að vita
„Af gefnu tilefni skal taka fram að
niðurstaða athugunar sem gerð var
meðal þingmanna Samfylkingarinnar
var að enginn þingmanna hennar
hefur notið sérkjara eða óeðlilegrar
fyrirgreiðslu í bankakerfinu.“
Svo segir í frétt á vef
Samfylkingarinnar. Og þá
vitum við það. Og bíðum
þess að fyrirtæki, önnur
samtök og einstaklingar
gefi út hliðstæðar yfirlýsingar til að eyða öllum vafa og
slá á sögusagnir.

Jólakveðjurnar
Tvö ráðuneyti sendu frá sér sérstakar tilkynningar á jólaföstunni og
upplýstu að þau myndu ekki senda
út jólakort þetta árið. Í staðinn yrði
andvirði jólakortasendinganna varið
til góðra mála. Þetta voru félags- og
tryggingamálaráðuneytið og viðskiptaráðuneytið. Annað ráðuneytið
gaf 250 þúsund krónur til Einstakra
barna og hitt 200 þúsund til
Mæðrastyrksnefndar. Eftir standa
tíu ráðuneyti sem ekki lýstu sambærilegu yfir. Má draga af því þá
ályktun að þau sendi jólakort?
Og gera því skóna að samtals
borgi þau á bilinu tvær til tvær
og hálfa milljón fyrir kveðjurnar? Það er dágóð fjárhæð.
bjorn@frettabladid.is

„Skýin eru eins og þang“
S

kömmu eftir að þess var
minnst að níutíu ár voru liðin
síðan heimsstyrjöldinni fyrri
lauk og fáum mánuðum eftir að
síðasti hermaðurinn sem þá hafði
barist í franska hernum hvarf
inn í skugganna ríki, slæddist ég
inn í bókabúð utarlega í 19.
hverfi Parísarborgar. Þar var á
ferðinni rithöfundurinn og
fræðimaðurinn Claude Duneton
með nokkuð sérstaka bókmenntakynningu.
Sú saga sem Claude Duneton
hafði að segja var furðuleg.
Síðastliðið vor var einn af
kunningjum hans staddur á
„flóamarkaði“ í smábæ og rakst
þar af hreinni tilviljun á gamalt
ljóðakver, gefið út árið 1917, sem
lá í óreiðu á jörðinni innan um
sprungna postulínsbolla og slíkt
og hafði jafnvel ekki verið skorið
upp. Nafn höfundarins vakti
athygli hans, það var „AlbertPaul Granier, lautinant í stórskotaliði“, og kverið hét „Hanarnir og gammarnir“. Þar sem
Claude Duneton hafði skrifað
heimildaskáldsögu um menn úr
heimaþorpi hans sem barist
höfðu í fyrra stríði, datt kunningjanum í hug að kaupa kverið
og gefa honum sem hálfgildings
glens, aðallega út af starfsheiti
skáldsins, „lautinant í stórskotaliði“. Hvað gæti slíkur maður
farið að yrkja? En Claude
Duneton uppgötvaði nú, eins og
hann sagði, að „vegir forsjónarinnar liggja stundum gegnum
glens“. Þegar hann fór að lesa í
kverinu varð hann meira en lítið
hissa, kvæðin voru mjög góð og
talsvert óvenjuleg miðað við það
sem gerðist á þessum tíma;
þarna kom allt í einu í ljós mikið
skáld, og alveg óþekkt. Claude
Duneton lá yfir bókinni langa
kvöldstund og arkaði með hana
daginn eftir á blaðið „Le Figaro“,
þar sem hann skrifar vikulegan
dálk í bókmenntakálfinn um
franska tungu. Þar urðu menn
jafn hissa og hann, og fundu
útgefanda að kverinu.
En þá var eftir að grafa
eitthvað upp um þetta gleymda
skáld. Nafn þess var á lista sem
hafði verið gerður skömmu eftir
stríðið yfir þau skáld sem þar
höfðu fallið, en ekkert meir. Eftir
talsverða leit komst Claude

EINAR MÁR JÓNSSON

Í DAG | Um skýin ofan frá
Duneton í samband við bróðurdætur þess, og þá komu upplýsingarnar fram. Albert-Paul
Granier var fæddur 1888, sonur
nótaríuss í smábæ á Bretagne, og
stundaði nám til að taka við
starfi föður síns. En þetta var
menningarfjölskylda, sem var m.
a. í kunningskap við tónskáldið
Gabriel Fauré. En nú vildi svo til,
að þegar þessi tilvonandi
nótaríus hafði lokið námi, gegnt
herþjónustu og lifað bóhemlífi í
París smástund, skall styrjöldin
á og þá hlaut hann það starf að
draga fallbyssur fram og aftur
og skjóta úr þeim. Um leið varð
mikil breyting: við að vera mitt í
ógnum styrjaldarinnar varð ungi
maðurinn allt í einu skáld, öll
kvæðin í kverinu eru tengd

Hvernig stendur á því að
Frakkar hafa sýnt skáldum
sínum úr fyrri heimsstyrjöld
svona lítinn sóma og stundum
gleymt þeim algerlega, þar sem
Englendingar hafa hvað eftir
annað gefið út ljóðasöfn sinna
heimsstyrjaldarskálda og alls
kyns söfn úrvalsljóða í handhægum útgáfum?
stríðinu með mjög sterkum
svipmyndum af lífi og dauða
hermanna, og þau eru dagsett á
árunum 1914-1916: „Verdun, í
Bois des Fosses og Bois d’Hardaumont, 21.-24. febrúar 1916“ o.
s.frv. Einhvern tíma árið 1917
ákvað hann að gefa kvæðin út,
kannske af því að þá fékk hann
það alveg nýja hlutverk að
njósna um stöðu óvinanna úr
flugvél; sat hann þá fyrir aftan
flugmanninn og sendi upplýsingar gegnum talstöð. En þessu

hlutverki gegndi hann ekki lengi,
17. ágúst 1917 varð flugvélin
fyrir þýskri sprengikúlu og
leystist bókstaflega upp ásamt
áhöfninni.
Á kynningunni í bókabúðinni
voru bróðurdæturnar báðar
mættar ásamt ýmsum afkomendum sínum, og voru þær ekki
alltaf sammála lýsingu Claude
Duneton á skáldinu og fjölskyldu
þess, og reyndar ekki alltaf
sammála hvor annarri. Með
kynninum var leikari sem las
upp úr ljóðakverinu, en nú var
það komið aftur út í fallegri
útgáfu, ásamt kvæði sem skáldið
hafði ort eftir að fyrsta útgáfan
birtist og fannst í pappírum þess:
það hét „Skýin“, en eins og
Duneton sagði var Granier
vafalaust eitt fyrsta ljóðskáldið,
ef ekki það allra fyrsta, sem orti
um skýin eftir að hafa séð þau
ofan frá. „Skýin eru eins og
breitt þang sem bylgjast í
öldunum …“
Eftir kynninguna spurði ég
Claude Duneton spurningar sem
ég var mjög farinn að velta fyrir
mér: Hvernig stendur á því að
Frakkar hafa sýnt skáldum
sínum úr fyrri heimsstyrjöld
svona lítinn sóma og stundum
gleymt þeim algerlega, þar sem
Englendingar hafa hvað eftir
annað gefið út ljóðasöfn sinna
heimsstyrjaldarskálda og alls
kyns söfn úrvalsljóða í handhægum útgáfum? Claude
Duneton tókst á loft: „Ég vildi
ekki fara inn á það í fyrirlestrinum,“ sagði hann, „en það stafar
af því að strax eftir stríðið ruddi
súrrealisminn sér til rúms í
bókmenntunum, og hann hafnaði
með öllu skáldskap af þessu tagi,
honum var þá vísað út í ystu
myrkur, þar sem hann hefur
verið síðan.“ Þessi dapurlega
gleymska er sem sé eitt sem
verður að skrifast á reikning
„módernismans“ franska.
En meðal annarra orða:
hvenær tekur einhver sig til og
gefur aftur út „Vígslóða“ eftir
Stephan G. einn og sér í lipurlegri útgáfu, kannske með
skýringum, svo menn geti haft í
höndunum verk þessa íslenskkanadíska heimsstyrjaldarskálds eins og það birtist
upphaflega?

Hringdu í síma

„...fyrst á visir.is“
ef blaðið berst ekki

...ég sá það á visir.is
sir.is
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Gleðileg jól og
gæfuríkt komandi ár
Starfsfólk ISAL í Straumsvík og Rio Tinto Alcan óska
landsmönnum gleðilegrar hátíðar með kærum þökkum
fyrir gifturíkt samstarf í fjóra áratugi.
Rio Tinto Alcan
Straumsvík
Pósthólf 244
222 Hafnarfjörður
Sími 560 7000
www.riotintoalcan.is
ISAL –STR AUMSVÍK
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Munið þá sem minnst mega sín
UMRÆÐAN
Stjórn Félags eldri borgara á Akureyri skrifar

F

élag eldri borgara á Akureyri telur að í þeim
þrengingum sem nú mæða á okkar þjóð sé nokkur hætta á að hópar eins og aldrað fólk lendi á hliðarlínu og gleymist í því fáti og umróti sem því fylgir að greiða úr óráðsíuflækju liðinna daga. Af þeim
sökum vill félagið vekja athygli á nokkrum þáttum
sem hafa þarf í huga og ekki mega gleymast.
Rétt er þó að minnast á í upphafi að á liðnu ári
hafa verið gerðar nokkrar úrbætur þeim eldri til
hagsbóta og ber ekki að vanþakka það en í flestum
tilvikum er þar við sama heygarðshorn og einkennandi hefur verið í okkar þjóðfélagi undanfarin ár að
mest er hugað að þeim sem betur mega en minna og
ekki þeim sinnt sem þó helst þurfa.
Enn finnast því miður allt of margir sem aðeins
hafa til sinnar framfærslu grunnellilífeyri og þær
lögbundnu tekjutryggingar sem til boða eru. Þessum hóp má ekki gleyma enn á ný heldur tryggja
nokkra úrbót. Og nú er lag að nota þá einföldustu
aðgerð sem finnst í stöðunni og kemur þar að auki
öllu láglaunafólki til góða að hækka skattleysismörk þannig að allir þeir tekjulægstu greiði engan
tekjuskatt. Til þess að bæta upp tekjutap ríkissjóðs
yrði skattprósenta hækkuð á móti. Vinnst þá tvennt
þeir tekjulægstu fá launabót og þeir tekjuhæstu
lækka í launum. Sýnist að hér einnig sé komin einfaldasta lausnin á þeim stóra vanda ríkisstjórnar
sem felst í því að þeir ágætu herrar og frúr geti
lækkað laun sín og þeirra ósk um að aðrir með há
laun geri slíkt hið sama en fyrir þessu hafa þeir barist með litlum árangri þó síðustu daga.
Eldri borgarar hafa lengi barist fyrir þeirri sanngjörnu kröfu að skattleysismörk verði hækkuð og
þær tekjur sem þeir ellilífeyrisþegar sem minnst
hafa verði skattlausar, enda með öllu siðlaust að
skattleggja tekjur sem sannanlega eru langt undir
þeim mörkum sem sómasamlegt er talið til framfærslu. Opinberir aðilar hafa lengst af ekki ljáð
máls á því að hækka skattleysismörk og raunar
neitað að eðlilegt væri að þau fylgdu verðhækkunum. Þær smáu lagfæringar á þessum mörkum undanfarið eru alls ófullnægjandi. Þar sem nú hefur
verið upplýst, að réttmætt hafi verið hjá þeim er
töldu að eðlilegt væri að skattleysismörkin fylgdu

meir verðlagi en opinberir aðilar vildu viðurkenna,
ætti þetta einfalda ráð og örugga réttarbót að ná
fram að ganga.
Annað sem aldraðir óttast er að umönnun og
aðbúnaður þeirra sem aðhlynningar og hjúkrunar
þurfa með verði skert. Nærtækast í því efni fyrir
okkur á Akureyri er að benda á lokun hjúkrunarheimilis á Seli og að skerða aðbúnað verulega að
einstaklingum sem mikillar hjúkrunar þurftu.
Hvernig sem því reiðir af þá er ljóst að þegar að
sverfur þá er hættan að þeir sem erfiðast eiga með
að berjast verði fyrir barðinu á niðurskurði. Því er
það krafa Félags eldri borgara á Akureyri að allt
verði gert til þess að ekki verði skert sú þjónusta og
aðhlynning sem nú er veitt öldruðum. Gæta verður
að því að öldruðum fjölgar í þjóðfélaginu og enn

Enn finnast því miður allt of margir sem
aðeins hafa til sinnar framfærslu grunnellilífeyri og þær lögbundnu tekjutryggingar sem til
boða eru. Þessum hóp má ekki gleyma enn á
ný heldur tryggja nokkra úrbót.
heldur meðalaldur áfram að hækka – því er sá
kostnaður sem að opinberum aðilum snýr vegna
þessa hóps ekki að minnka heldur augljóst að á komandi mjög næstu árum verður að taka stór skref í að
byggja hjúkrunarhúsnæði fyrir þennan hóp.
Stefna opinberra aðila er að aldraðir geti dvalið
heima hjá sér sem lengst og sú er einnig stefna
félaga eldri borgara en það er hér eins og í fleiri
málefnum þjóðfélagsins ekki gott að verða katólskari en páfinn og eldri borgarar hafa stundum á tilfinningu að forsjárhyggja þeirra er eina telja sig
hafa vit á málefnum aldraðra ríði ekki við einteyming þegar kemur að málefnum þessa hóps – aldraðir
séu hreint ekki færir um að taka sjálfstæða
ákvörðun.
Við sem í forsvari erum fyrir eldri borgara lítum
svo á að það eigi að vera réttur þessa fólks að geta
sjálft tekið ákvarðanir og hafa val um það hvort það
búi á dvalarheimili eða hugsanlega á einhverju sambýli, stóru eða smáu, þó ekki séu orðnir hjúkrunarsjúklingar og að þjóðfélagið treysti sér til að veita
þá þjónustu.

Af hverju styður
þriðjungur VG?
umtalsverðu aukafjármagni verði strax
veitt til sveitarfélaganna; og að opinberum bönkum og
lánastofnunum verði
óð útkoma Vinstri
gert að styðja atvinnugrænna í skoðanafyrirtæki gegnum
könnunum þarf ekki að
yfirstandandi erfiðkoma á óvart. VG
leika með skuldbreytvaraði við því árum
ingum og nauðsynsaman að hér stefndi í
legri rekstrar- eða
óefni. Þingmenn VG
JAN ERIC JESSEN
endurfjármögnun.
hafa lagt fram fjöldann
Sú ríkisstjórn sem fær það
allan af frumvörpum um
verðuga verkefni að leiða
úrbætur, t.d. um eflingu
endurreisnarstarfið á Íslandi
fjármálaeftirlitsins, aðskilnað
verður að njóta trausts
fjárfestingabanka og viðskiptaþjóðarinnar. Það gerir sitjandi
banka og að efnahagsstofnun
ríkisstjórn ekki. Það væri ekki
verði sett á laggirnar. Eins vildi
einungis siðlaust af ríkisstjórnVG að Alþingi beindi þeim
inni að endurnýja ekki umboð
tilmælum til fjármálaeftirlitssitt með kosningum við fyrsta
ins að huga þyrfti vandlega að
tækifæri, heldur skýr skilaboð
áhættumati í bankakerfinu með
um að ríkisstjórnin berjist
tilliti til áhrifa af snöggri
gegn lýðræðislegum stjórnargengislækkun krónunnar eða
háttum.
lækkun fasteignaverðs og að
Á þessum tímamótum gefst
fram færi heildstætt mat á
okkur einstakt tækifæri til
arðsemi stóriðju- og virkjanaþess að byggja þjóðfélagið upp
framkvæmda sökum ruðningsá nýjum grunni. Byggjum upp
áhrifa og þenslu. Síðastliðið vor
velferðarþjóðfélag með
lagði VG til að gjaldeyrisvarajöfnum aðgangi að menntun og
forðinn yrði efldur. Ef ríkisheilbrigðisþjónustu óháð
stjórnin hefði hlustað á tillögur
fjárhag. Tökum upp lýðræðisVG værum við mun betur sett í
lega stjórnarhætti þar sem
dag.
ráðamenn starfa fyrir þjóð
Hinn 6. desember sendi
sína. Tryggjum félagslegt
flokksráð VG frá sér áætlun
réttlæti, jafnrétti og sjálfbæra
um endurreisn íslensks
þróun. Stuðlum að friðsamlegri
þjóðarbúskapar. Þar eru
sambúð þjóða. Gerum öllum
margar góðar tillögur um
kleift að lifa með reisn alla ævi
næstu skref stjórnvalda, til
og byggjum Ísland þannig upp
dæmis að sett verði þak á
á gildum sem raunverulega
hækkun höfuðstóls verðskipta máli.
tryggðra húsnæðislána; að
vaxtabætur verði hækkaðar; að
nauðungaruppboð verði
Höfundur er varaformaður
stöðvuð næstu 2-3 mánuðina; að
Ungra vinstri grænna.

UMRÆÐAN
Jan Eric Jessen skrifar
um stefnu VG
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Gleðileg jól
Við þökkum landsmönnum
samstarfið og samfylgdina á árinu sem er að líða
og horfum með áræðni og bjartsýni
til komandi tíma.
Gleðilegt nýár.

Hreindýrahjörð á bílastæði Fjarðaáls í Reyðarfirði.
Ljósmynd: Hilmar Sigurbjörnsson.
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Var erfið
stjúpdóttir
Auður Jónsdóttir er vön því að henda sér í potta
sem malla við viðkvæma suðu og sumum lesendum finnst hún jafnvel ganga fulllangt í því
að hrófla við þeim. Júlía Margrét Alexandersdóttir
ræddi við Auði um nýjustu bók hennar Vetrarsól
og stóra og smærri glæpi.

A

uður er byrjuð á nýrri
bók. Það hefur aldrei
gerst áður að hún sé í
miðju jólabókaflóði, í
upplestrum
hægri
vinstri, að fylgja eftir nýútkominni
bók og sé farin að hripa niður nýja
hugmynd. Hún heldur jafnvel að
þetta séu áhrif þess sem á hefur
gengið í samfélaginu. „Það er allt
breytt. Ég kom hingað til lands í
sumar og ætlaði mér að fara út
aftur þegar gengið lagaðist. Nú
stefni ég á að flytja til Berlínar en
er í frekar lausu lofti með hvað
verður, eins og allir. Ég hef tekið
eftir því að við erum öll breytt,“
segir Auður og segist til dæmis sjá
það á kaffihúsum sem hún sæki.
„Það var lenska hér að heilsa bara
svolítið kúl þegar maður settist og
þeir sem maður þekkti á staðnum
heilsuðu svo bara líka svolítið kúl á
móti. Nú virðist fólk vera opnara
og hafa meiri þörf fyrir að hlusta
og tjá sig. Það ríkir meiri einlægni
í samskiptum okkar – finnurðu það
ekki?
Að mörgu leyti hefur þessi
atburðarás orðið til góðs. Samfélagið var orðið svo skrítið og ruglingslegt. Mér leið oftast eins og
það væri eitthvað að mér þegar ég
kom heim. Að segjast hvorki eiga
íbúð né vera í fastri stöndugri
vinnu varð til þess að fólk hér
heima vorkenndi mér hreinlega.
Og skildi ómögulega hvernig ég
gat eiginlega haft líf mitt svona. Ég
hef virkað „eðlilegri“ manneskja
þar sem ég hef búið úti í Danmörku
og Barcelona en hér heima þar sem
það þekkist síður að fólk kaupi sér
allt á einum degi með hjálp yfirdráttar og skulda.“

Veltir fyrir sér ritskoðun
Auður hefur skrifað megnið af
skáldsögunum sínum erlendis, nú
síðast úti í Barcelona þar sem hún
hefur búið ásamt eiginmanni
sínum, Þórarni Leifssyni, myndlistarmanni og rithöfundi, og unnið
sem sjálfstætt starfandi blaðamaður samfara skáldskapnum. Hún

stórmörkuðunum. „Hvað er það
annað en ritskoðun að stórmarkaðir ákveði hvaða bókum er otað að
neytendum og hvaða bókum er
haldið frá þeim? Sérstaklega nú
þegar bókaverslun er að færast æ
meir inn í matvörubúðirnar, og
jafnvel hætt við að bókabúðir muni
ekki hafa það af í því hallæri sem
er fram undan, þá skiptir þessi
spurning máli.“

Gerir grín að glæpasöguforminu
Hinn rauði þráður Vetrarsólar er à
la glæpasagan: Mannshvarf. Auður
segir glæpasöguplott sögunnar þó
aðeins vera leik. „Ég leik mér að
glæpasöguforminu, leyfi lesandanum að skera úr um hvort eitthvað sé mögulega rangt; auk þess
leyfi ég mér að grínast dálítið með
það um leið því í bókmenntaumfjöllun í dag virðumst við stundum
vera stödd á villigötum. Við erum
haldin sérkennilegum glæpasögudoða. Ef það er plott í skáldsögunni þá eru allir hamingjusamir og
kátir. En skáldsagan er svo miklu
meira en plott og gagnrýnendum
hættir til að blása bækur af borðinu sem státa ekki af því og „réttri“
uppbyggingu. Í versta falli dæma
þeir þær út frá glæpasögum.
Skáldsaga þar sem tilveran er
krufin og tjáð út í ystu tabújaðra, í
stað þess að vera harðsoðin glæpasaga, fær því oft mjög óréttláta
meðferð, bæði í orðum gagnrýnenda sem og í stórmörkuðum þar
sem þær eiga ekki allar upp á pallborðið hjá innkaupastjórunum.
Með fullri virðingu fyrir glæpasögunni – því hana les ég líka með
ánægju – en það er sorglegt þegar
öllu er grautað saman. Ef við
berum rithöfunda saman við tónlistarmenn þá er þetta eins og að
bera Jórunni Viðar endalaust
saman við Júróbandið.“
Aldrei fengið jafn sterk viðbrögð
við grein
Það er í takt við tíðarandann að lesandinn er skilinn eftir í lok sögu
með óbeit í munni og „grun um

VIÐURKENNA EKKI GLÆPINN „Umræðan er svo skrítin. Á meðan það er hrópað úr öllum áttum að glæpur hafi verið framinn

segja hásettir aðilar bara: „Nei, þetta var allt í lagi.“ Eins og ekkert rangt hafi átt sér stað. Þessir aðilar segja svart vera hvítt þótt
hitt liggi í augum uppi,“ segir Auður Jónsdóttir um þjóðfélagsástandið.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM.

svo stjúpdóttur sjálf sem ég er
mun heppnari með en stjúpmóðir
mín var með mig. Án gríns – ég las
til dæmis á þessum tíma bókina
Ævi og ástir kvendjöfuls eftir Fay
Weldon aftur og aftur og þóttist sjá
stjúpmóður mína þar í hlutverki

Ég las til dæmis á þessum tíma bókina Ævi og ástir kvendjöfuls eftir Fay Weldon aftur og aftur og þóttist sjá stjúpmóður mína þar í hlutverki Mary Fisher. Horfði svo á kvikmyndina og þegar Meryl Streep birtist sá ég ekkert nema
hausinn á Margréti Frímannsdóttur, stjúpmóður minni.
segir að það fari vel á því að blanda
þessum störfum saman ólíkt því
sem margir haldi. Auður hefur
komið við á mörgum fjölmiðlum og
meðal annars skrifað greinar í DV,
Morgunblaðið, Nýtt líf og Fréttablaðið og er því, eftir tíðindi síðustu vikna, innt eftir því hvort hún
hafi mátt sæta ritskoðun. „Jú, ég
hef lent í undarlegu atviki en hef
því miður ekki neinar haldbærar
sannanir til að ég geti farið fram
með það. Ég efast hins vegar ekki
um að á öllum miðlum megi finna
einhver dæmi um ritskoðun. Mér
hefur reyndar verið afar hugleikið
um langan tíma hvað sé ritskoðun
og hvað ekki og hvað sé glæpur og
hvað ekki. Ég leik mér með þessar
spurningar í Vetrarsól og skil lesendur eftir með þær að lestri loknum.“ Auður heldur áfram að ræða
ritskoðun og umræðan beinist að

glæp“ en það er einmitt þannig
sem Auður potar í lesandann og
varpar til hans spurningum – svo
sem hvort það sé til dæmis glæpur
að vanrækja barnið sitt? Sem
blaðamaður á Nýju lífi skrifaði
Auður eitt sinn grein um stjúptengsl
og segist, hvorki fyrr né síðar, hafa
fengið önnur eins viðbrögð við
nokkurri blaðagrein. Enda málefnið nátengt mörgum og viðkvæmt.
Vetrarsól er hluti af trílogíu sem
hófst með Fólkinu í kjallaranum. Í
öllum bókunum standa konur uppi
með börn sem þær eiga ekki. „Í
fyrstu bókinni minni fjallaði ég um
einstæða móður, fannst það vera
eitthvað sem ég vildi gera, verandi
dóttir einstæðrar móður og allt
það. Þetta er kannski svipað uppgjör núna. Ég var stjúpdóttir og
vægast sagt hræðileg sem slík,
enda sturluð úr afbrýðisemi, og á

Mary Fisher. Horfði svo á kvikmyndina og þegar Meryl Streep
birtist sá ég ekkert nema hausinn á
Margréti Frímannsdóttur, stjúpmóður minni [fangelsisstjóra á
Litla-Hrauni]. Við hlæjum að þessu
í dag og eigum gott samband. En
þetta voru mörg ár sem ég var
erfið.“

Vitstola íslenskt fjölskyldumynstur
Við höldum áfram í stjúpu- og
stjúpaumræðunni og tabúið sem
það þó er að ræða flókið íslenskt
fjölskyldulíf. „Ég á auðvitað fullt
af vinum og vinkonum sem hafa
lent í þessari stöðu. Og það skiptir
engu hversu algengt þetta er – við
eigum samt langt í land með að
taka á þessum hlutum eðlilega. Það
er til dæmis algjörlega bannað að
verða pirraður á stjúpbarni, en
samt er ekkert eðlilegra því

auðvitað verðurðu líka pirraður á
„eigin“ barni. Það er líka eitthvað
hrikalega rangt við þessa nafngjöf:
Stjúp-foreldri. Maður kemur aldrei
í stað foreldris og einmitt það leiðir af sér mörg vandræðin – að
gleyma því að maður er þarna mun
frekar í hlutverki félaga en foreldris. Það getur ekki orðið annað
en vandræðagangur þegar nýi
kærastinn mætir með börn sem
hann á ekki í vinnuna sína, kannski
eftir nokkurra vikna kynni við þau,
eða þegar konur sem börnin hafa
hitt með föður sínum um skamman
tíma baka óumbeðnar kökur fyrir
fermingarveislu
barnsins.
Samfélagið fer langt fram úr tilfinningum og getu okkar þar svo
við erum dæmd til að fara fram úr
sjálfum okkur. Þar getur skáldskapurinn komið inn, rýnt í grá
svæði á næmari hátt en bæði fræði
og fjölmiðlar.“

Ástandið er öllum að kenna
Persóna Vetrarsólar vaknar upp í
fáránlegum aðstæðum, í fáránlegri
vinnu og öll bókin imprar á fáránleikanum hér og þar. Ekki ósvipað
og þegar 1. október rann upp á
þessu ári og íslenska þjóðin var
stödd í afkáralegum veruleika.
Auði er því að lokum snúið í átt að
efnahagsástandinu. Finnur hún
sökudólga? „Ég er ekki sammála
þeim sem segja að þetta hafi ekki
verið okkur að kenna. Við vorum
orðin mjög dofin og þægindaforrituð. Ef okkur vantaði í matinn,
skipti það okkur engu máli ef það
var búið að loka lágvöruverslunum, við fórum þá í bara í 10-11 til
að hamstra. Ef við fengum vitlaust
afgreitt til baka í búðum var

hallærislegt að rukka það sem við
áttum inni. Neytendavitundin var á
núlli – og neytendapólitík ekki til.
Það var glatað að spara og nirfilslegt að segjast ekki ætla að gera
hitt og þetta því maður ætti lítinn
pening. Við nenntum ekki að hugsa.
Og nenntum ekki heldur að hafa
augun opin og spyrja, taka þátt í
lýðræðinu. Erum þannig séð öll
sek. En auðvitað brást öryggisnetið. Þessir auðmenn, jú, jú, þeir
gerðu gloríur. En ef það hefðu ekki
verið þessir menn, þá hefðu það
verið einhverjir aðrir. Það voru
hins vegar Fjármálaeftirlitið og
Seðlabankinn sem áttu að koma í
veg fyrir að þessir hlutir gætu
gerst. Öryggisnetið átti að vera í
lagi og sá faktor er alvarlegastur.
Auk þess er stórfurðulegt að vera
með seðlabankastjóra sem er bæði
ómenntaður í hagfræði og pólitískt
skipaður. Margt virðist þó vera að
breytast til hins betra og fólk að
verða aktívara, eins og að sjá má á
mótmælafundum og borgarafundum. Svo má heldur ekki gleyma að
þetta er alþjóðleg krísa. Þó er ekki
hægt að ræða af neinu viti um
glæpinn ef enginn viðurkennir að
hann sé þarna til staðar. Umræðan
er svo skrítin. Á meðan það er
hrópað úr öllum áttum að glæpur
hafi verið framinn segja hásettir
aðilar bara: „Nei, þetta var allt í
lagi.“ Eins og ekkert rangt hafi átt
sér stað. Þessir aðilar segja svart
vera hvítt þótt hitt liggi í augum
uppi. Við erum búin að opna augun
og vitum um svo margt rangt í
kringum okkur – en ekki nákvæmlega hvernig við hendum reiður á
því. Þetta er eins og í Vetrarsól:
Grunur um glæp.“

K^Âh`jbÄgd\[_ah`naYjÄ^cc^
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Kveikja jólaljós í hjörtum
Flestir eiga nóg með eigið annríki í aðdraganda jóla og finnst þeir eiga lítinn tíma aflögu. En það á ekki við um alla. Hólmfríður Helga
Sigurðardóttir talaði við nokkra miskunnsama samverja sem fórna drjúgum tíma með bros á vör í þágu annarra.
Elskar að gefa gjafir
„Það er til yndislegt hugtak í íslensku –
sælla er að gefa en að þiggja. Fyrir mér
snúast jólin um að gefa af mér. Það gerir
hjarta mitt svo innilega glatt,“ segir
Guðrún Langfeldt. Hún eyðir kvöldinu
ásamt eiginmanni sínum, Hilmari Á.
Ragnarssyni, börnunum þeirra og um það
bil tuttugu öðrum sjálfboðaliðum á
Hjálpræðishernum. Þar býðst heimilislausum og snauðum að fagna jólunum með öllu
tilheyrandi. Þar er dansað í kringum
jólatréð, allir fá pakka og auðvitað alvöru
jólamat með öllu. Búist er við allt að tvö
hundruð manns í kvöld.
Þau hjónin hafa séð um að elda aðfangadagskvöldverðinn allt frá því árið 1999.
Síðan þá hefur fjölskyldan öll sameinast
um að gera jólamáltíðina á Hernum sem
allra besta. „Við fáum bestu lambalæri sem
völ er á, sem við fáum úrbeinuð frá
Nóatúni. Þau eru krydduð á sérstakan hátt
sem við hjónin höfum þróað með okkur.
Þarna myndast alveg yndisleg stemning.
Enda er mjög sjaldgæft að sjálfboðaliðar

komi bara einu sinni. Þeir koma yfirleitt
alltaf aftur.“
Fjölskyldan saknar þess ekkert að vera
heima hjá sér á aðfangadagskvöld og
geymir pakkana fram á jóladag. „Dætur
okkar voru bara smástelpur þegar við byrjuðum á þessu. Þær voru fljótt farnar að
spyrja hvort við yrðum ekki alveg örugglega á Hjálpræðishernum um jólin. Þeim
finnst þetta svo gaman.“ Guðrún fann Jesú
fyrir 22 árum, sem hún segir hafa
umbreytt lífi sínu. „Það að gefa hefur að
gera með elsku mína til Jesú eða kærleikann sem ég finn að Jesú hefur til mín. Þessi
kærleikur er svo sterkur innra með mér að
ég þrái að gefa hann frá mér. Ég elska að
gefa gjafir, helst þeim sem eiga ekki von á
því að fá gjöf frá mér. Að koma einhverjum
á óvart er mín stærsta skemmtun.“

Ég elska að gefa
gjafir, helst þeim
sem eiga ekki
von á því að fá
gjöf frá mér.
Að koma einhverjum á óvart
er mín stærsta
skemmtun.

GUÐRÚN LANGFELDT, SJÁLFBOÐALIÐI Á HJÁLPRÆÐISHERNUM Guðrún, eiginmaður hennar

og börn hafa eytt mörgum árum á Hjálpræðishernum þar sem þau sjá um að búa til
dýrindisjólakvöldverð.
FRÉTTABLAÐIÐ / ARNÞÓR

Hamrahlíðarkórinn

Á hverjum degi í aðdraganda
jóla og yfir hátíðarnar þeysist
söngfólk úr Hamrahlíðarkórnum út um borg og bý og syngur
jólin inn í hjörtu þeirra sem
mæta þeim. „Það er ómetanlegt
að geta kveikt á ljósinu í
hjörtum hvers annars. Það er
lifandi mynd af því sem jólin
fjalla um,“ segir Þorgerður
Ingólfsdóttir kórstjóri. Fyrir
jólin söng Hamrahlíðarkórinn
meðal annars fyrir syrgjendur í
Grensáskirkju og fyrir vistmenn og starfsfólk á Kleppi. Í
gærkvöld leiddi hann svo
Friðargönguna ásamt kór
Menntaskólans í Hamrahlíð. Í
kvöld syngja kórarnir aftur
saman í miðnæturmessu í
Dómkirkjunni.

Gott að geta glatt aðra
Um allt land eru Kiwanis-klúbbar
starfandi sem flestir reka
styrktarsjóði sem úthlutað er úr
fyrir jól. Einn þeirra er kvennaklúbburinn Sólborg í Hafnarfirði.
Fyrir hver jól í þau fimmtán ár
sem klúbburinn hefur starfað
hefur hann gefið af sér til þarfra
málefna.
„Við búum til kertaskreytingar
sem við seljum til fyrirtækja í
bænum. Þetta hefur verið okkar
stærsta fjáröflunarverkefni í
mörg ár,“ segir Dröfn Sveinsdóttir, ein Sólborgarkvenna. Konurnar
í klúbbnum leggja mikið í
kertaskreytingarnar og sækja
oftar en ekki námskeið í kertaskreytingum sem sérstök
jólaföndurnefnd klúbbsins
skipuleggur.
„Við bjuggum til um hundrað
skreytingar í ár sem seldust allar
til fyrirtækja í Hafnarfirði,“ segir
Dröfn. „Skreytingin er svo afhent
á aðventunni með jólakveðju.“
Hvern jólakrans selja þær á 3.900
krónur. Það er því dágóð summa
sem safnast og rennur hún öll til
góðgerðarmála. „Við höfum það
fyrir reglu að styrkja Mæðra-

Hjálpa fjölskyldum að halda jól

DRÖFN SVEINSDÓTTIR KIWANISKONA Konur í Kiwanis-klúbbnum Sólborg í Hafnarfirði föndra hundrað kertaskransa fyrir jólin. Andvirði kransanna rennur til þarfra
mála.
FRÉTTABLAÐIÐ / ARNÞÓR

styrksnefnd fyrir jólin. En við
höfum líka meðal annars lagt
íþróttafélaginu Firði lið og barnaog unglingageðdeild Landspítalans.“

Dröfn segist varla geta hugsað
sér að vera án fundanna í Sólborg.
„Það er gott að vinna að einhverju
góðu og geta glatt einhvern. Það
gefur manni svo mikið til baka.“

Fyrir sex árum stofnuðu fimm
hugsjónakonur Fjölskylduhjálp
Íslands. Þangað getur fólk úr
lágtekjuhópum, öryrkjar,
einstæðir foreldrar, eldri
borgarar og aðrir þeir sem tekst
ekki að láta enda ná saman leitað
eftir mat, fötum, búsáhöldum og
fleiru. Nú fyrir jólin nýttu um
átta hundruð fjölskyldur sér
sérstaka jólaúthlutun Fjölskylduhjálparinnar. Hver fjölskylda
fékk hátíðarmat á borð við
hamborgarhrygg eða hangikjöt,
allt meðlæti, ávexti og fleira.
„Ég hef verið meðvituð um það
í á annan áratug að ákveðnir
hópar í þjóðfélaginu hafa það
mjög lélegt,“ segir Ásgerður
Jóna Flosadóttir, formaður
félagsins. „Maður veit ekki af
fátæktinni sem er á Íslandi fyrr
en maður fer að starfa í
grasrótinni,“ segir hún.
Þær Fjölskylduhjálparkonur
eyða drjúgum tíma í að afla
matar, ýmist með því að fá hann
gefins eða með því að kaupa hann
fyrir framlög. Ásgerður Jóna
segir sérstaklega marga hafa
lagt hönd á plóginn nú fyrir jólin.

FJÓRAR AF FIMM Anna Auðunsdóttir,

Ásgerður Jóna Flosadóttir, Ragna
Rósantsdóttir og Guðrún Magnúsdóttir.
Þær, auk Guðbjargar Pétursdóttur,
stofnuðu Fjölskylduhjálp Íslands fyrir sex
árum.
FRÉTTABLAÐIÐ / VILHELM

„Það er ánægjulegt að sjá hvað
margir eru duglegir að hjálpa
fyrir jólin. Stuðningurinn frá
fyrirtækjum og einstaklingum er
ómetanlegur. Konunum sem
stofnuðu Fjölskylduhjálpina með
mér hlýnar um hjartaræturnar
við það. Þær hafa stöðugar
áhyggjur af því að eiga nóga
peninga til að kaupa mat fyrir
fólkið.“

K^Âh`jbÄg
gj\\gV_aV
¶d\hicYjbkV`i^cV

Á þessum árstíma er mikið að gera hjá björgunarsveitum landsins
enda allra veðra von. Í ár hafa mörg hundruð sjálfboðaliðar
komið samborgurum sínum til hjálpar, oft við erfiðar og
hættulegar aðstæður.
Við stöndum áfram vaktina.
Við verðum með á þriðja þúsund manns
til taks yfir hátíðarnar, dag og nótt.

Aðalbakhjarlar Slysavarnafélagsins Landsbjargar eru:

<aZÂ^aZ\_a
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SVEINKI Í NÝJUM HEIMKYNNUM Nú er öldin önnur og Sveinki er kominn með ný híbýli og skrifstofu í Finnlandi þar sem hægt er að heilsa upp á hann allan ársins hring.

FRÉTTABLAIÐ/AP

Áður en Sveinki
fór til Finnlands
Á árum áður trúðu börn víðs vegar um heim því að jólasveinninn kæmi frá
Íslandi. Á 8. og 9. áratugnum kom það í hlut ríkisrekinnar ferðaskrifstofu að
svara fyrir hans hönd þeim aragrúa bréfa sem börnin sendu Sveinka áður en
Finnar tóku hann yfir. Jón Sigurður Eyjólfsson skoðar sendingar sveinka.

B

réfin voru flest frá
Bretlandi eða þá frá
börnum með breskan
bakgrunn en búsettum í Ástralíu, Kanada eða Nýja-Sjálandi,“ segir Kjartan Lárusson en
hann var aðstoðarforstjóri Ferðaskrifstofu ríkisins frá árinu 1973 til
1976, síðar forstjóri þar til ársins
1988. Þá fór fyrirtækið úr ríkiseign,
nafninu breytt í Ferðaskrifstofu
Íslands og var Kjartan framkvæmdastjóri þar til ársins 1997.

Af litlum efnum en miklum vilja
Pósturinn hér á Íslandi var ekki
með heimilisfang Sveinka á hreinu
og því bárust Ferðaskrifstofu ríkisins bréfin en pósturinn og ferðaskrifstofan heyrðu þá bæði undir
samgönguráðuneytið.
„Þetta
voru svona á bilinu 1.500 til 3.000
stykki á ári og
við höfðum ekki
annað til þessara
þátta annað en
góðan vilja enda
var ekki þá frekar en nú fjárveitMARGRÉT
STEINGRÍMSDÓTTIR ing
til svona
hluta. En einhvern veginn tókst okkur með hjálp
góðra manna að prenta einfalt bréf
þar sem jólasveinninn á Íslandi
staðfesti tilurð sína og lofaði þessu
gamla góða að ef allir væru góðir þá
léti hann ekki undir höfuð leggjast
að koma einhverjum glaðningi
undir tré eða í skóinn.“ Ekki var það
látið nægja því Margrét Steingrímsdóttir, sem lengi sá um að svara
bréfunum, segir að ávallt hafi eitthvað verið handskrifað á svarbréfin.
Sveinki flytur til Finnlands
Póstþjónustan í Ástralíu, Kanada
og Nýja-Sjálandi gerði sér grein
fyrir því hversu mikilvægt væri að

börnin kæmu bréfunum til jólasveinsins svo þau tóku ekkert burðargjald fyrir þessi bréf. „Börnin
teiknuðu einfaldlega frímerkin á
umslagið og það var látið gott
heita,“ segir Kjartan. „Nú telja
menn nýjasta nýtt að leyfa fólki að
teikna frímerkin en sjáið til, þarna
voru menn áratugum á undan sinni
samtíð.“
Kjartan segir að einna mest af
bréfum hafi borist í kringum 1980
en síðan fór að halla undan fæti
þegar jólasveinninn tók sér bólfestu í finnska bænum Rovianiemi
um miðjan níunda áratuginn. Finnar lögðu í mikla markaðssetningu í
kjölfar þessara búferlaflutninga
svo varla hefur það farið framhjá
nokkru barni hvar Grýlusynir halla
höfði nú til dags.
Kjartan gerði sér ferð, fyrir allnokkrum árum, til Rovianiemi sem
er kynntur um allan heim sem
heimabær jólasveinsins. „Þeir
gerðu þessa markaðssetningu ekki
af neinum vanefnum,“ segir hann.
„Í raun gerðu þeir þetta svo vel að
það er í raun útilokað að slá þeim
við.“ Í bæ þessum, sem er við heimskautsbaug er Jólasveinasafn sem
er grafið inn í fjall og er hægt að

hitta jólasveininn sjálfan þar allan
ársins hring. Það má því segja að
umstangið í kringum hann sé orðið
einum of viðamikið fyrir litla ferðaskrifstofu á Íslandi. „Menn gætu
lært ýmislegt af þessari markaðssetningu Finna,“ segir Kjartan. En
þau höfðu víðtæk áhrif og ekki allstaðar jafn góð. „Ég segi ekki að
íslenski jólasveinninn hafi orðið
atvinnulaus en hann hefur þurft að
snúa sér að ýmsu öðru.“

BRÉFIN TIL SVEINKA Á FERÐASKRIFSTOFU RÍKISINS Helga heitin Þorsteins sést hér
með fjöldann allan af bréfum til Sveinka á Ferðaskrifstofu ríkisins.

Hvað varð um bréfin?
En hvar er þessi bréf að finna? Var
þeim nokkuð fleygt? „Þau voru alltaf í kassa hjá okkur meðan ég var,
síðan veit ég ekkert hvað varð um
þau,“ segir Margrét. En Kjartan
hefur sínar grunsemdir um afdrif
þeirra. „Eftir að Ferðaskrifstofu
ríkisins var breytt í Ferðaskrifstofu
Íslands árið 1988 var þetta sett í
kassa og flutt á Þjóðskjalasafn að
ég held en þeir voru í einhverjum
vandræðum með pláss svo það var
farið með þetta upp á Korpúlfsstaði.
Nú, svo kviknaði í þar stuttu seinna
og það virðist enginn vita hvaða
merkilegu hlutir fóru forgörðum þá
enda var ekki búið að sortera neitt
af þessu sem þarna var.“

Skildu eftir nesti fyrir Sveinka
Margrét Steingrímsdóttir starfaði hjá Ferðaskrifstofunni frá 1970 til ársins
1997. Hún hafði um nokkurra ára skeið veg og vanda með jólasveinabréfunum. „Það var afskaplega gaman að þessu og mörg börnin höfðu lagt
afskaplega mikið í þetta,“ rifjar hún upp. „Þeim var mörgum greinilega mjög
annt um jólasveininn og hreindýrið því þau sögðust hafa eitthvað matarkyns
fyrir þá við útidyrnar. Nú og auðvitað vildu þau líka koma á framfæri því sem
væri efst á óskalistanum.“
Áður en Margrét tók við starfanum hafði Helga Þorsteins sinnt þessu af
mikilli elju um áraskeið. Helga er nú fallin frá. „Hún hafði svo afskaplega
gaman af þessu, það var mikil hátíðabragur yfir öllu meðan hún sá um
þetta,“ rifjar Margrét upp.
Hún segir enn fremur að þegar líða tók á 9. áratuginn hafi farið að draga
úr bréfasendingum barnanna. „Enda voru einhverjir farnir að sinna þessu
aðrir en við en þeir tóku fyrir þetta; það gerðum við aldrei.“
Aðspurð hvort þetta hafi verið hennar skemmtilegasta starf svarar hún,
„ég segi það nú ekki, ég hef gert svo margt skemmtilegt.“

KJARTAN LÁRUSSON Fyrrverandi framkvæmdastjóri Ferðaskrifstofu Íslands segir að
FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR
um 1.500 til 3.000 bréf hafi borist Sveinka árlega.
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Flugeldar á aðfangadagskvöld
Hver og ein kristin þjóð hefur skapað sér sína jólahefð. Sumar hljóma kunnuglega í eyrum okkar Íslendinga, aðrar koma okkur
nokkuð spánskt fyrir sjónir. Júlía Margrét Alexandersdóttir skoðaði málið og komst að því að skötuát og þjófóttir jólasveinar eru
kannski ekkert skrítnar hefðir, þegar öllu er á botninn hvolft.
Sprengjuóðir Suður-Ameríkumenn

Jólahefðin í Suður-Ameríku er nokkuð ólík því sem
Íslendingar þekkja. En, ef einhver maurlendingur, myndi
slysast alveg óvænt til Kólumbíu á aðfangsdagskvöld þá
gæti hann hugsanlega haldið að það væri komið nýtt ár.
Því í Kólumbíu og í öðrum Suður-Ameríkulöndum tíðkast
að skjóta upp flugeldum á miðnætti á aðfangadagskvöld.
Miklar veislur eru haldnar í heimahúsum og fólk dansar
og syngur langt fram eftir nóttu. Á miðnætti fá börnin
jafnframt að opna gjafirnar sínar en ólíkt öðrum vestrænum löndum þá er það Jesúbarnið sjálft sem setur í skóinn
en ekki jólasveinninn.

Spáglaðir Tékkar

Jólahefðin í Tékklandi er ekkert mikið
öðruvísi en sú sem haldin er í heiðri
annars staðar í Evrópu. Tékkar
stunda það þó að halda gömlum
hefðum á lofti þótt það sé
mest í gríni gert. Þannig er
til að mynda vinsælt að
reyna sjá inn í framtíðina á
aðfangadagskvöld. Má
nefna að eplin eru alltaf
skorin langsum og ef stjarna
birtist í kjarnanum verður
næsta ár gott. Konur henda
skóm aftur fyrir sig og ef táin
á honum snýr að hurð mun sú
hitta góðan mann og giftast
honum þegar nýtt ár gengur í garð.

Djöfullegur aðstoðarmaður
ungverska jólasveinsins

Ungverjar halda í mjög
svipaðar hefðir og aðrar
Evrópuþjóðir. Hins vegar
er jólasveinninn
víðsfjarri í jólahaldi
þjóðarinnar. Hann
kemur nefnilega 6.
desember og fer
sama dag. Og með
honum í för eru engin fljúgandi
hreindýr eða vinalegur sleði. Meðreiðarsveinn ungverska
jólaveinsins er hinn djöfullegi Krampusz. Hann sér um að
óþekku börnin fái skammarverðlaun í skóinn. Reyndar fá
öll börn bæði eitthvað gott og vont því samkvæmt ungverskri jólasveinahefð er enginn fullkominn.

Tólf réttir fyrir pólsku pakkana

Hafi einhver íslensk börn ekki þolinmæði til að afbera hefðbundna, þriggja
rétta íslenska jólamáltíð þá væru þau
sennilega farin yfir um ef þau þyrftu
að sitja í gegnum dæmigert pólskt
jólahald. Þar er ekki óalgengt að
réttirnir séu tólf. Það tekur því
eflaust dágóða stund að vaska
upp eftir herlegheitin.

Finnskir jólaelskendur
Dálæti Finna á jólunum er
löngu frægt orðið. Enda
þjóðin sannfærð um það
að hún eigi jólasveininn og
í honum renni kalt, finnskt
blóð. Ein merkilegasta
jólahefðin er hins vegar
yfirlýsingin um jólafrið
sem flutt hefur verið á ári
hverju síðan á miðöldum
með aðeins einu messufalli, árið 1939 þegar
seinni heimstyrjöldin tók
að breiðast út. Upprunalega messan er haldin í
jólabæ Finna, Turku, en
hún hefur á undanförnum
árum skotið rótum víða í
landinu.

EKKI BARA Á GAMLÁRSKVÖLD Í Kólumbíu er haldið upp á aðfangadagskvöld með flugeldum.

Góðir gestir að handan í Portúgal

Portúgalskar jólahefðir eru ekkert svo frábrugðnar því
sem gengur og gerist í öðrum löndum. Nema ef vera
skyldi sú hefð að þar er lagt á borð fyrir látinn
ættingja. Og ef sá og hinn sami er ekki vant við
látinn í andaheimi og getur mætt þá boðar það
mikla lukku fyrir næsta ár.

Mamman bundin
við stól

Að endingu er síðan rétt að
minnast á eina japanska reglu í
ljósi þess að ein afleiðing
íslensku útrásarinnar voru vinir
á víð og dreif um jarðarkringluna. Þeim sem hafa hugsað sér
að senda einhverjum japönskum
vini sínum dæmigert, rautt
jólakort er vinsamlega bent á að
endurskoða þá hugmynd sína.
Ástæðan er einföld: samkvæmt
japanskri hjátrú boðar það
ekkert nema vont að fá slík kort
á þessum árstíma.

Þýsk þjóðsaga greinir frá því að aðfangadagskvöld sé
hlaðið töfrum. Þá geti dýrin talað saman, ár landsins
breytist í rennandi vínfljót og fjöllin ljóma af hvers
kyns gimsteinum. Auðvitað geta hins vegar ekki
allir upplifað þessa töfra því miðinn inn í draumalandið kostar hreint og saklaust hjarta. Þeir sem
hafa ekki slíka guðsgjöf láta sér bara nægja að
fagna jólunum ákaft og samkvæmt þýskum
jólakokkabókum á að halda jólin hátíðleg frá 6.
desember sem kallaður er dagur heilags
Nikulásar.

Foreldrum þykir
eflaust alveg nóg
þegar yngstu
meðlimirnir eru
vaknaðir fyrir fyrsta
hanagal og krefjast
þess að allir fari á
fætur, opni pakka,
borði sælgæti og svo
framvegis. Í
mörgum löndum
fyrrum Júgóslavíu
geta húsmæðurnar hins
vegar upplifað enn
kolaðari morgun. Þar er það
hluti af jólahefðinni þegar
börnin binda fót móður sinnar við rúmstokkinn.
Lausnargjaldið er að sjálfsögðu gjöf. Það ber að taka
það fram að börnin fá ekki sömu meðferð, þau er sem
sagt ekki bundin við neitt.

Ítalskir fiskréttir og nornin La Befana

Engin rauð jólakort

Þýska draumalandið fyrir hreint hjarta

Ítalir eru miklir nautnaseggir og það á ekkert síður við
um jólin. Ítalskar húsfreyjur reiða fram hvorki meira
né minna en sjö fiskrétti á aðfangadagskvöld. Hins
vegar hefur jólasveininum, þessum góðlega karli, verði
úthýst úr ítalskri jólahefð. Vatikaninu þótti eitthvað
erfitt að sanna söguna um jólasveininn og bjó þess í
stað til sögu um nornina La Befana. Hún var víst í hópi
með vitringunum og var boðið að koma með til að sjá
sveinbarnið. La Befana, að sögn Vatikansins, var hins
vegar of upptekin og afþakkaði boðið. Þegar henni varð
ljóst af hverju hún missti þá ákvað hún að bæta sér það
upp og gefa hverju barni gjöf í skóinn. Til gamans má
geta að La Befana myndi sennilega ekki hafa erindi
sem erfiði í Noregi því þar segir gömul þjóðsaga að fólk
eigi að fela kústa svo nornir landsins geti ekki stolið
þeim og flogið burt. En það er önnur saga.

Að dansa spænskan Jota

Spánverjar hafa nokkuð sérstaka jólahefð. Á
miðnætti, þegar klerkarnir hafa lokið við að messa
yfir lýðnum, er farið út á götur og dansað og
sungið Jota. Þetta ku víst vera mörg hundruð ára
gömul hefð og textinn við lögin hefur gengið
manna á milli.

Á hjólaskautum í kirkju

Á meðan við Íslendingar ökum til
kirkju á fjórhjóladrifsbílunum og heim
aftur í hægagangi á aðfangadagskvöld
þurfa íbúar Caracas í Venesúela ekki
að hafa áhyggjur af slíku. Þar er
nefnilega öllum götum einfaldlega lokað svo að íbúarnir
geti komið sér í miðnæturmessu á hjólaskautum.

ORKUVEITA Reykjavíkur stendur vaktina um jólin
og verða viðbragðsteymi úti í hverfum ef eitthvað
kemur upp á. Sími á bilanavakt OR er 516-6200.
www.or.is
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Matthildur hlakkar til jóla og
veit vel hvers vegna þau eru
haldin. „Þá fæddist Jesús og
mér finnst svo notalegt hvað
allir eru góðir hver við annan
um jólin,“ segir hún brosandi.
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Setur stjörnu á toppinn
Jólastúlkan okkar, hún Matthildur Einarsdóttir, hlakkar til jólanna eins og flestir á hennar aldri en hún
verður með pabba sínum í sveitinni hjá langafa og langömmu um jólin. Þar býr vinkona hennar Ronja.
„Mér finnst gaman að hlakka til
jólanna en besti tíminn er þegar
allt er orðið rólegt og jólin eru
alveg að koma,“ segir hin tíu ára
Matthildur Einarsdóttir sem heldur jólin í Presthúsum í Mýrdal
þetta árið.
„Ég skiptist á að vera hjá
mömmu og pabba um jólin og
þessi jól verð ég með pabba í
sveitinni hjá langafa og langömmu. Þar er tíkin mín Ronja sem
er svona amerískur Cocker Spaniel, en mér finnst mjög gaman að
leika við hana,“ segir Matthildur
brosandi. „Hún á jólasveinahúfu
sem hún verður með um jólin.“

Matthildur eignaðist nýverið
litla systur sem hún nýtur að
fylgjast með. „Þegar ég er hjá
mömmu þykir mér skemmtilegast að horfa á litlu systur mína og
sjá hvað hún er sæt og sniðug. En
næstu jól verður skemmtilegra
að fylgjast með henni því þá verður hún byrjuð að tala og svoleiðis.“
Mikil tilhlökkun fylgir pökkunum og er Matthildur orðin spennt
að kíkja í þá. „Ég fæ marga pakka.
Mig langar mest í Build a Bearbangsa frá Danmörku en annars
er ég líka hrifin af Pet Shop, þótt
ég sé orðin tíu ára. Síðan finnst

mér gaman að lesa bækur og mig
langar að lesa Senjorítu með sand
í brók. Svo er líka gaman að lesa
Skúla skelfi og Fíusól,“ útskýrir
Matthildur áhugasöm en hún fékk
nýjustu bókina með Fíusól í skóinn og Silfursafnið hans Páls Óskars.
„Svo er mikið af góðum mat á
jólunum. Ég held mest upp á
hangikjötið og ísinn,“ segir hún
og sleikir út um. „Síðan hitti ég
frændur mína og frænkur, kíki á
dýrin og vonandi fæ ég að setja
stjörnuna á toppinn á jólatrénu,“
segir Matthildur dreymin.
hrefna@frettabladid.is

S. Gunnbjörnsson
www.patti.is

2

24. desember 2008 MIÐVIKUDAGUR

HÖFUÐBORGARSTOFA hefur tekið
saman ýtarlegan lista um þá þjónustu og
afþreyingu sem í boði er yfir jól og áramót.
www.visitreykjavik.is undir Quick jumps.
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Einstök stemning myndast í heitu pottunum á Hvammstanga á aðfangadag.

Bæjarbúar saman í bað
Meðan beðið er eftir að klukkurnar hringi inn hina helgu hátíð er upplagt að fara í sund og slá þannig
saman jólabaði, samveru og slökun. Líklega er það þó hvergi jafn vinsælt og á Hvammstanga.
„Hér hefur skapast sú hefð að
bæjarbúar fjölmenni í sund á
aðfangadag,“ segir Sveinn Benónýsson íþrótta- og tómstundafulltrúi á Hvammstanga. „Þá fá
allir frítt í laugina og heitu pottana og við bjóðum upp á hressingu. Þannig hefur það verið frá
því að laugin var opnuð árið 1982
og það er fastur liður hjá mörgum
að koma í sund þennan dag. Hér
er heitt kaffi á könnunni og konfekt og þetta er orðinn rótgróinn
siður sem hefur skapað ánægju

,AUGAVEG 
SÅMI  

og stemningu í bæjarlífinu.“
Sveinn getur þess að frítt sé
fyrir börn að 17 ára aldri í sund á
Hvammstanga alla daga allt árið
um kring og einnig öryrkja og ellilífeyrisþega. En hversu marga
gesti skyldi hann fá að jafnaði í
laugina á aðfangadag?
„Ég er nú bara búinn að vera
eitt og hálft ár í þessu starfi en í
fyrra var opið hér frá klukkan tíu
til klukkan eitt á aðfangadag og
um hundrað manns mættu á þessum þremur tímum.“

Fagnað með
fínheitum
Ef nýtt og flott bindi á einhvern tímann vel
við er það á aðfangadag. Svart, hvítt og
silfurlitað er allt klassískt en svo er líka allt
í lagi að prófa hressilegri liti.

Konunglegt með
rauðum
röndum.
9.990
krónur.
Kultur.

Einu máli gildir hvort valið stendur á milli
hefðbundinna eða útúrfríkaðra binda því fátt
lífgar jafn mikið upp á jakkafötin. Þau gömlu
öðlast nýtt líf með einfaldri og ódýrri leið.
emilia@frettabladid.is

Brons
með
bleikum
doppum.
9.990
krónur.
Kultur.

Fyrir þá
sem þora
að vera
öðruvísi.
5.990
krónur.
Sautján.

Hvítt
og klassískt. 8.990
krónur.
Kultur.

Spurður hvort nærsveitungar
nýti sér laugina þennan dag svarar hann: „Já það er dálítið um að
fólk komi úr sveitunum í kring.
Svo er margt fólk hér gestkomandi eða heima í jólafríi og mannmargt í mörgum húsum í bænum.
Kannski ein sturta á heimilum og
allir þurfa að fara í bað. Þá er
þetta bara upplagt. En fyrst og
fremst fylgir þessu skemmtileg
stemning og jólabaðið er hlýleg
gjöf til bæjarbúa.“
gun@frettabladid.is

Þingvallabærinn og kirkjan prýða þetta
gamla jólakort.
MYND/BORGARSKJALASAFN REYKJAVÍKUR

Gamaldags
netkveðjur
Gamlir og nýir tímar mætast í
rafrænum jólakortum Borgarskjalasafns Reykjavíkur.
Á vef Borgarskjalasafns Reykjavíkur er hægt að senda ættingjum og vinum gömul íslensk jólakort án endurgjalds.
Kortin, sem fólki er boðið að
senda rafrænt, eru flest frá fyrri
hluta 20. aldar. Boðið er upp á 36
mismunandi gerðir með hinum
ýmsu myndum og er hægt að
velja jólakveðju á yfir 25 tungumálum, auk eigin kveðju.
Kortin eru úr póstkortasafni
Sveinbjörns Jónssonar sem Kristín S. Árnadóttir afhenti Borgarskjalasafninu vorið 2004.
-ve

Bleikt klikkar ekki.
5.990 krónur.
Sautján.

Svart
og
silfrað.
5.990 krónur. Sautján.

Kortin eru flest frá fyrri hluta 20. aldar.

kirkjan
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Jólin eru erfiður tími fyrir fanga
Fangar fá engar heimsóknir á aðfangadag. Þeir
reyna þó að halda jólaskapinu með því að skreyta
fangaklefana og slá á létta strengi.
SJÁ SÍÐU 10
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Jólin eru fjölbreytt
og skemmtileg
Toshiki Toma, prestur innflytjenda á Íslandi, segir jólahald
þessa samfélagshóps eins misjafnt og fólkið er margt. Grunnstefnu sína sem innflytjendaprests Þjóðkirkjunnar segir
hann vera að bjóða innflytjendum í messu með Íslendingum.
„Innflytjendur eru ekki einsleitur hópur fólks. Margir eru
kristinnar trúar en það fer eftir
fólkinu sjálfu hvort það tekur
þátt í jólahátíðinni eða ekki. Til
dæmis eru margir frá Póllandi
kaþólskir og eins fólk frá Filippseyjum og taka gjarnan þátt
í messu á jólum hjá sinni kirkju
og halda síðan jólahátíð eftir
sinni hefð frá sínu heimalandi.
Margir frá Austur-Evrópu eru
í rétttrúnaðarkirkjunni og jólin
þeirra eru 7. janúar.“
Spurður hvort jólin séu einmanalegur tími fyrir þennan hóp segir Toshiki það líka
misjafnt. „Þetta var oft sagt
fyrir nokkrum árum, að jólin
væru frekar einmanalegt tímabil fyrir innflytjendur þar sem
þeir hafa kannski engan stað til
að fara á, meðan Íslendingar
fara í fjölskylduboðin. En þetta
fer líka eftir því hvort viðkomandi sé nýkominn til lands-

ins eða búinn að eyða mörgum
árum hérlendis.“
Toshiki segir enga messu
haldna sérstaklega fyrir innflytjendur á jólum en ólíkt
hinum Norðurlöndunum hefur
innflytjendasöfnuður
ekki
mótast sérstaklega hér á landi.
Þó verður messað á ensku í
Hallgrímskirkju 28. desember og í framtíðinni gæti orðið
meira um guðsþjónustur á erlendum tungumálum en óskum
um það hefur fjölgað. Spurður
hvort það geti tengst ástandinu
í þjóðfélaginu í dag vill Toshiki
ekki fullyrða um.
„En eftir því sem ég heyri
frá Hjálparstarfi kirkjunnar jókst fjöldi umsókna um
jólaaðstoð mjög mikið og þar
á meðal eru margir útlendingar. Mér finnst jólin mikilvæg hátíð fyrir kristið fólk.
En einnig eru jólin þýðingarmikil menningarleg hátíð
fyrir alla landsmenn. Því langar mig að hvetja innflytjendur
sem eru ekki í kristinni trú að
taka þátt í jólahaldi á sinn hátt.
Fjölbreytt jól eru skemmtileg
og ég óska að slíkur fjölbreytileiki eigi samleið með hefðbundnu jólahaldi.“
- rat

Toshiki Toma, prestur innflytjenda, segir innflytjendur ekki einsleitan hóp
fólks. Jólahald sé því eins fjölbreytt og fólkið er margt.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
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Messuhald í Dómkirkjunni
í Reykjavík jól og áramót

Aðfangadagur 24. desember 2008
Kl. 18 Aftansöngur sr. Anna Sigríður Pálsdóttir
prédikar sr. Hjálmar Jónsson þjónar fyrir altari.
Dómkórinn syngur,organisti er Marteinn
Friðriksson
Aðfangadagur 24. desember 2008
Kl. 15, Dönsk jólaguðsþjónusta sr. Þórhallur
Heimisson prédikar
Aðfangadagur 24. desember 2008
Kl. 23.30 Miðnæturguðsþjónusta , biskup
Íslands prédikar sr. Árni Svanur Daníelsson
þjónar fyrir altari. Hamrahlíðarkórinn syngur
undir stjórn Þorgerðar Ingólfsdóttur
Jóladagur 25. desember 2008
Kl. 11 messa, sr. Hjálmar Jónsson prédikar,
Anna Sigríður Pálsdóttir þjónar fyrir altari Dómkórinn syngur organisti er Marteinn Friðriksson

Annar í jólum 26. desember 2008
Kl. 11 ,messa , sr. Þorvaldur Víðisson prédikar,
Dómkórinn syngur organisti er Marteinn
Friðriksson
28. desember 2008
Kl. 11 messa sr. Steinunn Arnþrúður Björnsdóttir prédikar, sr. Anna Sigríður Pálsdóttir þjónar
fyrir altari. Dómkórinn syngur organisti er
Marteinn Friðriksson
31. desember 2008
Kl. 18 Aftansöngur sr. Hjálmar Jónsson
prédikar, sr. Anna Sigríður Pálsdótir þjónar
fyrir altari
1. janúar 2009
KL. 11 Nýársmessa biskup Íslands prédikar,
Dómkirkjuprestar þjóna fyrir altari, Dómkórinn
syngur organisti er Marteinn Friðriksson

„En umfram allt eru jólin tími umhyggju um eigin dýpstu þarfir, um náungann og þau sem með einum eða öðrum hætti fara
halloka í lífinu,“ segir Karl Sigurbjörnsson, biskup Íslands, meðal annars í jólahugvekju sinni.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Ljós og andi jólanna
Jólahugvekja Karls Sigurbjörnssonar biskups íslands.
Ég kom á dögunum í Borgartún í
Reykjavík þar sem jólaúthlutun
Hjálparstarfs kirkjunnar, Mæðrastyrksnefndar og Rauða kross Íslands stóð yfir. Fjöldi sjálfboðaliða var þar á þönum við að fylla á
poka og aðstoða fólk sem þurfti á
aðstoð að halda fyrir þessi jól.
Hjálparumsóknir frá 2.300 fjölskyldum höfðu þá borist, fleiri en
nokkru sinni og enn var að bætast við. Það var í senn dapurlegt
og ánægjulegt að verða vitni að
þessu. Og það gaf von. Dapurlegt
er að vita af öllum þeim fjölda
fólks sem neyðist til að leita sér
hjálpar. Ekki síst að sjá unga foreldra með lítil börn, og skynja þá
neyð sem að baki býr. En gleðilegt að vita til að hægt er að koma
til móts við þá neyð vegna svo
ótrúlegrar velvildar og örlætis

einstaklinga og fyrirtækja. Sjálfboðaliðarnir eru úr ýmsum áttum
og á ýmsum aldri, unglingar úr
æskulýðsstarfi kirkjunnar þar á
meðal, og starfsfólk Símans og
Straums sem fékk frí til að taka
þátt í úthlutuninni. Það var mikið
að gera, ys og erill, en ánægja og
þakklæti í ásjónum fólksins. Jólagleði er gleði gjafmildinnar, umhyggjunnar, kærleikans, sem
lýkur upp hliðum vonarinnar um
tíð og tíma þar sem þeir þættir fá
að ráða í mannlífinu.
Fyrir ýmsum eru jólin tími
streitu og spennu, öðrum eru þau
tími einsemdar og sorgar. Afar
mörgum eru þau tími eyðslu og
neyslu. En umfram allt eru jólin
tími umhyggju um eigin dýpstu
þarfir, um náungann og þau sem
með einum eða öðrum hætti fara
halloka í lífinu. Jólin hræra við
innstu hjartastrengjum með löngun eftir friði, gleði og góðvild. Sál

og andi sér og skynjar þar ótal
tákn hins góða og fagra, vonar
og gleði þar sem fólk er að leitast við að gera öðrum gott, gleðja,
styðja, líkna, hjálpa. Þess vegna
eru jólin engu lík. Það er engin tilviljun. Það er vegna jólabarnsins,
barnsins í jötunni, frelsarans Jesú
Krists.
Öll finnum við undrun og lotningu er við lítum nýfætt barn.
Jólamyndin af barninu í jötunni
snertir við þann streng í sálu
okkar. Og er hann ómar þá er vitund okkar beint til þess sem er
handan við það sem augun sjá
og sálin skynjar, það er Guð sem
gefur allt sem er gott og fagurt.
Hann er að lækna þennan heim
og lífið allt. Leyfðu orði hans að
snerta þig og ljósi hans anda að
leiða og blessa þig.
Gleðileg jól,
Karl Sigurbjörnsson
biskup Íslands

Vildi gera eitthvert gagn
Sigurbjörn Svavarsson er einn
þeirra eldhuga sem hafa sinnt
sjálfboðastarfi í aðdraganda jóla
til að létta þeim lífið sem þurfa á
aðstoð að halda.
„Ég var í nokkrar vikur ásamt
vösku fólki að undirbúa úthlutun á matvælum og öðrum jólaglaðningi og svo síðustu daga að
sinna henni,“ segir Sigurbjörn og
er að lýsa samstarfsverkefni innanlandsdeildar Hjálparstofnunar
kirkjunnar, Reykjavíkurdeildar
Rauða krossins og Mæðrastyrksnefndar.
Hann kveðst hafa misst vinnuna sína í október og leiðst aðgerðarleysið. Því hafi hann ákveðið að
bjóða sig fram í sjálfboðastarf.
„Mig langaði að gera eitthvert
gagn,“ segir hann og lýsir viðfangsefnunum. „Við byrjuðum
á að undirbúa húsnæðið sem við
fengum lánað hjá Straumi banka.
Þar þurfti að koma fyrir hillum,
skipuleggja vörumóttökuna og
koma upp aðstöðu svo vinnuferlið við úthlutunina gengi sem best.
Síðan hefur vinnan legið í að taka
á móti vörunum, koma þeim fyrir
og svo sinna úthlutuninni sem
hefur gengið mjög vel. Hingað
kemur margt fólk og vörurnar

Sigurbjörn ásamt fleiri sjálfboðaliðum að tína til jólaglaðning í körfur.

streyma út aftur. Ég held það séu
um 500 úthlutanir á dag þessa
fimm daga sem þær standa yfir.“
Vörurnar segir hann mestmegnis gjafir frá einstaklingum
og fyrirtækjum. „Svo er bætt við
og keypt inn í, aðallega matvara
sem er fjármögnuð með framlögum sem hafa borist til þessara þriggja stofnana sem nefndar
voru í upphafi.“
Aðstoðina segir hann mjög vel
skipulagða. Fólk sæki um hjá

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

einhverri stofnuninni, geti um
fjölskyldustærð og fái svo úthlutunardag. „Við merkjum sendingarnar í fjölskyldustærð A B
C D og þetta gengur allt snurðulaust fyrir sig,“ lýsir Sigurbjörn
og er að lokum spurður hvað sé í
pokunum.
„Það eru nauðsynjar í mat og
drykk. Gjafir handa börnunum og
bara það helsta sem fólk þarf til
að halda jólin og gera sem hátíðlegast í kringum sig.“
- gun
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MESSÍAS EFTIR GEORG FRIEDRICH HÄNDEL
Hátíðartónleikar á 250 ára ártíð G.F. Händel
1. JANÚAR 2009 NÝÁRSDAGUR kl.17
3. JANÚAR 2009 laugardagur kl. 17
Fyrsti flutningur með barokkhljómsveit á Íslandi
Flytjendur:
Schola cantorum
Alþjóðlega Barokksveitin í Den Haag
Marta Guðrún Halldórsdóttir sópran Andrew Radley kontratenór
Gissur Páll Gissurarson tenór Alex Ashworth bassi
Stjórnandi: Hörður Áskelsson
Aðgangseyrir: 4900
MIÐASALA í Hallgrímskirkju, s. 510 1000, Kirkjuhúsinu Laugavegi 31, s. 528 4200
og á list@hallgrimskirkja.is · listvinafelag.is
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Þykir vænt um kirkjuna
Auðheyrt er á kirkjuverðinum
Símoni G. Rafnssyni að hann
ber sterkar taugar til kirkjunnar sinnar, Kálfatjarnarkirkju.

Arndís segir margar hjónavígslur fara fram í Lágafellskirkju.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Starfinu fylgir gleði
„Ég hef verið kirkjuvörður í tvö ár og þykir það mjög skemmtilegt,“ segir Arndís G. Bernharðsdóttir Linn, kirkjuvörður í Lágafellssókn þar sem tvær kirkjur eru, Lágafellskirkja og Mosfellskirkja.
„Reyndar er ég guðfræðingur og var að læra guðfræði þegar
ég byrjaði að vinna hérna þannig að það er mjög spennandi að
fylgjast með öllu,“ segir hún og bætir við að þar sem hún sé með
framhaldspróf geti hún líka sótt um prestsembætti og hefur hug
á því í framtíðinni.
„Í Lágafellskirkju fara margar hjónavígslur fram, þar sem
þetta er ein af fáum, gömlum timburkirkjum og þykir mjög
falleg. Á sumrin eru tvær til fjórar hjónavígslur á hverjum
laugardegi,“ segir Arndís brosandi og nefnir að því fylgi mikil
gleði. „Á móti kemur að kirkjan er svo lítil að í henni eru tiltölulega fáar jarðarfarir þar sem hún rúmar ekki þær stærri.“
Arndís tekur líka þátt í barnastarfinu en það fylgir ekki endilega starfi kirkjuvarðarins. „Starfið er mjög fjölbreytt og má
sem dæmi nefna að nú er ég til dæmis með gúmmíhanskana
að skúra kirkjuna,“ segir hún og hlær. Í starfinu eru öll þrif og
umhirða innifalin og er starfið að því leyti líkt starfi ráðskonu
eða -manns. „Síðan þarf að huga að athöfnum og starfið felur í
sér mikil samskipti. Fyrir hjónavígslur eru æfingar og í desember eru aðventutónleikar, heimsóknir skóla og svoleiðis þannig
það er nóg að gera alla vikuna,“ segir Arndís.
- hs

Kálfatjarnarkirkja blasir við ofan
af Reykjanesbraut þegar keyrt er
til Reykjavíkur frá Keflavík eftir
að rökkva tekur. „Þar er hún flóðlýst. Ef keyrður er gamli vegurinn til Keflavíkur hjá skilti sem
á stendur Vatnsleysuströnd þá er
Kálfatjarnarkirkja í leiðinni,“ segir
Símon Georg Rafnsson, kirkjuvörður Kálfatjarnarkirkju.
Símon hefur gegnt starfi kirkjuvarðar formlega í tvö ár en hefur
þó verið viðloðandi kirkjuna mun
lengur. „Það er nú þannig í þessu
litla samfélagi okkar að þar gera
allir allt sem gera þarf, þó svo ég
eigi að heita kirkjuvörður. Ég er
líka formaður sóknarnefndar og er
búinn að vera það í að mig minnir
í ellefu ár og síðan er ég meðhjálpari,“ útskýrir hann hógvær.“
Um 1.300 manns eru í sókninni
og að sögn Símonar er mikið um
brúðkaup. „Kirkjan hefur verið
vinsæl giftingakirkja,“ segir hann
og viðurkennir að hann viti vel
hvers vegna það sé. „Fólki þykir
hún svo falleg, og ég er ekki bara
að segja það af því mér þykir hún
falleg, heldur er það tilfellið.“
Dæmi eru um að fólk komi langt
að til að fara með hjúskaparheitin. „Einu sinni voru systur sem
komu alla leið frá Flateyri og þær
giftust bræðrum frá Sauðárkróki
í kirkjunni vegna þess að hún var
sambland af sveitakirkju og sjávar- sem og falleg á að líta,“ segir
Símon stoltur.
Hann segir sitt starf fólgið í að
gæta þess að kirkjan sé í nothæfu
ástandi. Hann bætir við að töluverður munur sé á að starfa í lítilli sókn samanborið við stóra.
„Fólk kannast við hvort annað og

Símon hefur lengi verið viðloðandi Kálfatjarnarkirkju en gegnir þar nú starfi kirkjuvarðar og segist í raun bara gera það sem gera þarf.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

nálægðin verður mun meiri þegar
samfélagið er minna um sig. Þetta
verður allt svo persónulegt.“
Símoni þykir góður kirkjuvörður þurfa að vera greiðvikinn.
„Ég fer oft og sýni kirkjuna og
segi sögu hennar. Það þýðir ekkert fyrir einhvern durt að vera í
þessu,“ segir hann kíminn og bætir
við: „Verkstjórinn hefur líka mikið
að segja í þessu samhengi, að hann
sé skemmtilegur og þægilegur í
viðmóti og það er svo sannarlega
raunin í dag,“ segir hann og er

þá að tala um prestinn, séra Báru
Friðriksdóttur.
„Sóknarnefndin er samhent og
þar er ekki bara talað í þungum
alvörutóni heldur fljúga skeytin létt, fram og til baka,“ segir
hann og hlær. „Einnig vil ég minnast á kórinn sem stjórnað er af
Frank Herlufsen en kórinn er 64
ára á árinu og vinnur ómetanlegt
starf. Enn eru tveir af stofnendum
kórsins að syngja í honum,“ segir
Símon sem lítur á suma kórfélaga
sem hluta af kirkjunni.
- hs

Falleg framkoma mikilvæg

Jól og áramót í Hallgrímskirkju
Aðfangadagur. Aftansöngur kl. 18.00. Hljómskálakvintettinn og Hörður
Áskelsson kantor leika jólalög frá kl. 17.00. Mótettukórinn, sr. Jón Dalbú

Miðnæturguðsþjónusta kl. 23.30. Hörður Áskelsson leikur jólalög frá
kl. 23.00. Schola cantorum, sr. Birgir Ásgeirsson

Jóladagur. Hátíðarguðsþjónusta kl. 14.00. Mótettukórinn, Hörður Áskelsson,
sr. Birgir Ásgeirsson
Annar í jólum: Fjölskylduguðsþjónusta á jólum. Drengjakór Reykjavíkur í
Hallgrímskirkju, Friðrik S. Kristinsson stjórnar, Hörður Áskelsson , sr. Jón Dalbú.

Sunnudagur milli jóla og nýárs. Messa kl. 11.00. Forsöngvari: Sólbjörg
Björnsdóttir, Björn Steinar Sólbergsson organisti, sr. María Ágústsdóttir.
Ensk messa kl. 14.00 í umsjá sr. Bjarna Þórs Bjarnasonar.
Gamlársdagur. Hátíðahljómar kl. 17.00, tveir trompetar og orgel: Ásgeir H.
Steingrímsson, Eiríkur Örn Pálsson og Björn Steinar Sólbergsson

Aftansöngur kl. 18.00. Mótettukórinn, Björn Steinar Sólbergsson, Ian Wilson
blokkﬂautuleikari, sr. Birgir Ásgeirsson, sr. Jón Dalbú.
Nýársdagur. Hátíðarguðsþjónusta kl. 14.00. Bernharður Guðmundsson
prédikar, Mótettukórinn, Björn Steinar Sólbergsson. Sr. Jón Dalbú.
Hátíðatónleikar kl. 17.00. Messías eftir G.F.Handel. Schola cantorum, Alþjóðlega
barokksveitin í Den Haag. Stjórnandi Hörður Áskelsson. Tónleikarnir verða
endurteknir laugardaginn 3. jan. kl. 17.00
Sunnudagur milli nýárs og þrettánda. Messa kl. 11.00. í umsjá Birgis
Ásgeirssonar.

Ástbjörn Egilsson er kirkjuhaldari Dómkirkjunnar og hefur gegnt
því starfi í áratug. „Þetta eru tíundu jólin mín hérna og líkar mér
vel,“ segir hann og brosir. „Þetta
hefur verið ósköp svipað í gegnum
árin þótt vissulega vaxi hver með
sínu starfi og hver hefur sitt lag á
að vinna þetta starf. Við hér í Dómkirkjunni leggjum áherslu á að
taka vel á móti öllum. Er það mjög
mikilvægt enda fáum við mikið af
gestum alls staðar að.“
„Starfið er sambland af starfi
framkvæmdastjóra og kirkjuvarðar, þannig að það er mjög fjölbreytt.“ Að sögn Ástbjarnar er
hluti starfsins meðal annars fólginn í því að kirkjan sé tilbúin til
allra athafna, í samstarfi við annað
starfsfólk. „Síðan er ég aðra hvora
helgi við kirkjuvörslu og sem meðhjálpari. Svo sé ég um alla aðdrætti
sem fylgja umsjónarrekstri,“ segir
hann og viðurkennir að oft sé mikið
umstang í kringum hlutina. „Þetta
kemur oft í köstum, útfarir og
annað, og um jól og páska er mikið
um að vera eins og vera ber.“
Dómkirkjunni fylgja tvö hús,
safnaðarheimili
í
Lækjargötu
og skrifstofur. „Þessum tveimur
húsum þarf að sinna og við hjálpumst að við það í sameiningu.
Síðan eru ýmsar athafnir fyrir
utan þessar föstu messur. Má þar
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Ástbjörn segir starf
kirkjuhaldarans vera afar
gefandi. Miklu máli skipti
að hafa góða framkomu og
vera góður mannþekkjari.

nefna hjónavígslur, skírnir, jarðarfarir og heimsóknir sem þarf
að undirbúa,“ segir Ástbjörn. Auk
þess eiga sér margar opinberar
athafnir stað í Dómkirkjunni. Má
þar nefna þingsetningar og vígslur presta og djákna. „Oft eru þetta
mannmargar athafnir, sem krefjast stundum meiri undirbúnings.
Maður þarf því að vera vel að sér
í hefðum og kirkjusiðum en prestarnir uppfræða um það og síðan
kemur þetta með tímanum,“ segir
Ástbjörn.
Vinnudagurinn getur að sögn
Ástbjarnar verið langur og tekur
hann sem dæmi taka aðfangadag.
„Þá er ég kominn klukkan tvö í

kirkjuna og fer heim um eittleytið
um nóttina, en skýst að vísu heim
og borða,“ segir Ástbjörn glaðvær
og telur það ekkert eftir sér, enda
ánægður með starfið sem er líflegt og felur í sér samskipti við fólk
bæði í sorg og gleði. Starfið er því
mjög gefandi en mikilvægt er að
hafa góða og hlýja framkomu og
vera fús að vinna með og leiðbeina
fólki,“ segir hann ákveðinn og bætir
við að margar hendur leggi hönd á
plóginn. „Allt miðar í þá átt að þjóna
þeim sem við vinnum fyrir, hvort
sem það er fólkið eða Guð, og við
erum þess meðvituð að við erum
líka að vinna í hans umboði hér í
þessu góða samfélagi.“
- hs
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Stund fyrir óþreyjufullar litlar sálir
Undanfarin ár hefur verið boðið
upp á barnastundir í þó nokkrum
kirkjum landsins. Barnastundir
eru sérstaklega ætlaðar óþreyjufullum litlum sálum á aðfangadag. Í Grafarvogskirkju hefst
barnastundin Beðið eftir jólum
klukkan 15.
„Við munum syngja, kveikja
á aðventukertunum, segja sögur
og gefa krökkunum glaðning,“ upplýsir Gunnar Einar
Steingrímsson,
æskulýðsfulltrúi kirkjunnar, en hann segir
barnastundirnar
vel
sóttar.
„Biðin eftir því að klukkan slái
sex getur verið börnum erfið og
er markmiðið að reyna að stytta
þeim stundir.“

Gunnar segir að í sumum tilfellum komi öll fjölskyldan prúðbúin með börnunum en stundum séu það afinn og amman sem
fylgi þeim á meðan foreldrarnir geri klárt á heimilinu. „Sumir
láta þessa stund í kirkjunni duga
og hlusta svo á útvarpsmessuna en einhverjir koma þó aftur
í messu.“ Gunnar segir sífellt
fleiri kirkjur bjóða upp á stundir
sem þessar og að þær hafi mælst
vel fyrir.
„Fyrir tveimur árum byrjuðum við svo með sams konar stund
á gamlársdag en þá kveikjum við
á blysum og syngjum áramótalög. Sú stund hefst einnig klukkan
15.“
- ve

Elín Elísabet Jóhannsdóttir segir gott að minna sig á að minningar barna mótast ekki endilega af gjöfunum undir trénu. Kristmundur Sörli Kristmundsson sonur hennar er hjartanlega sammála því.
FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Samveran er dýrmætust
Jólastressið er algengur fylgifiskur aðventunnar. Stressið
gerir þó engum gott og allra
síst börnunum.

Barnastundin Beðið eftir jólum hefst í Grafarvogskirkju klukkan 15 en sams konar
stundir eru haldnar víða um land.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

● BARNASTUNDIR Á AÐFANGADAG:
Keflavíkurkirkja: Barnastund klukkan 16.
Landakirkja, Vestmannaeyjum: Barna- og fjölskylduguðsþjónusta
klukkan 14.
Lágafellskirkja: Helgistund fyrir börn klukkan 13.
Grafarvogskirkja: Beðið eftir jólum klukkan 16.
Guðríðarkirkja: Jólabarnastund klukkan 15.
Lindakirkja: Jólastund fjölskyldunnar klukkan 16.
Hjallakirkja: Jólastund fjölskyldunnar klukkan 16.
Grensáskirkja: Jólastund barnanna klukkan 16.
Háteigskirkja: Jólasöngvar barnanna klukkan 16.
Laugarneskirkja: Fjölskyldusamvera klukkan 16.

Engum dylst að jólin verða með
öðru sniði á flestum heimilum
þetta árið. Mörgum getur þó
reynst erfitt að snúa við blaðinu í neyslunni, sérstaklega
gagnvart börnunum. Elín Elísabet Jóhannsdóttir, rithöfundur, kennari og fræðslufulltrúi á
Biskupsstofu, segir að undanfarin ár hafi í raun verið jól alla
daga og frekar bætt í neysluna
yfir hátíðarnar.
„Nú er önnur staða uppi hjá
mörgum og þá veit fólk jafnvel
ekki hvernig skuli bregðast við
gagnvart börnunum sínum sem
eru vön að fá mikið,“ segir Elín
Elísabet. „Margir munu eiga mjög

erfitt með að draga úr, jafnvel þó
fólk viti að ekki er raunsætt að
halda uppi sama dampi og áður.
Þeir fullorðnu fá samviskubit og
þá er erfitt að snúa við blaðinu.“
Elín segir mikilvægt að líta
jákvæðum augum á stöðuna og
í raun sé um tækifæri að ræða
til að koma viðmiðum barnanna
í eðlilegt horf og lækka gjafastuðulinn. Nú skipti máli að finna
nýjan takt og ef rétt er haldið á
spöðunum gætu þetta orðið eftirminnilegustu jól barnanna.
„Samverustundirnar eru langdýrmætasta gjöfin og við erum
að móta minningar barnanna.
Hvort verður það sem þau koma
til með að minnast, þegar þau líta
til baka, stóri pakkinn undir trénu
eða samverustundirnar?“
Foreldrar vilja síst valda
börnunum vonbrigðum en Elín
segir mikilvægt að þeir veigri

sér ekki við að útskýra hlutina
fyrir þeim. Þau leyni á sér og séu
skynsemisverur í eðli sínu jafnvel þó þau eigi það til að vera
frekjudósir af og til.
„Það er vel hægt að útskýra og
sætta börn við hlutina. Börn vilja
alltaf meiri tíma með foreldrum sínum svo við skulum horfa
á hvað við getum gert í staðinn
fyrir neysluna. Ég man að þegar
ég var barn var stundum rafmagnslaust um jólin. Okkur systkinunum fannst það frábært því
þá slokknaði á sjónvarpinu og
ekkert var hægt að gera nema
taka upp lúdóið og spila saman.“
Á heimasíðunni www.kirkjan.
is má finna jóladagatal kirkjunnar og þar má finna góðverkadagatal, sögur, föndur og leiki sem
fjölskyldan getur gert farið í á
jólum. Þótt aðfangadagur sé í dag
eru gluggarnir allir opnir enn. - rat

Nauðsynlegt að komast út og hitta aðrar mæður
Í Landakirkju í Vestmannaeyjum fer fram blómlegt starf á foreldramorgnum. Umsjónarmaður þeirra er Gíslína Dögg Bjarkadóttir, textíl- og fatahönnuður.
„Við hittumst einu sinni í viku
á fimmtudagsmorgnum,“ segir
Gíslína en starfið er ætlað fyrir
foreldra sem eiga von á barni eða
eru nýbúnir að eignast barn.
„Þarna geta þeir hist og átt góða
samveru,“ segir hún en ávallt er
kaffi í boði og eitthvað með því.
„Einu sinni í mánuði erum við svo
með Pálínuboð sem enda á því að
líkjast fermingarveislum,“ segir
hún hlæjandi. „Þá skiptumst við
á uppskriftum og smökkum hver

hjá annarri,“ segir hún en enn
hefur enginn faðir látið sjá sig á
foreldramorgnunum. Konurnar
á mömmumorgnunum í Landakirkju halda meira að segja út
eigin Facebook-síðu þar sem þær
skiptast á uppskriftum.
Fjöldi mæðra á fundunum er
misjafn en yfirleitt mæta átta til
tólf konur en stundum allt upp í
sautján, auk þess fylgir hverri
konu eitt eða fleiri börn.
„Mömmurnar eru mjög duglegar að mæta hérna í Vestmannaeyjum, þetta eru frábærar
konur og rosa gaman hjá okkur,“
segir Gíslína, sem reynir yfirleitt
að skipuleggja eitthvað á fimmtu-

dagsmorgnum. „Ég fékk til
dæmis konu af bókasafninu til að
vera með bókakynningu um daginn og svo kom kona til að kynna
fyrir okkur brjóstsykursgerð.
Þá hafa verið snyrtikynningar
og slíkt,“ upplýsir hún en segir
nauðsynlegt að gefa sér líka tíma
í kaffi og spjall. Þá er rætt um
börnin, daginn og veginn, heima
og geima.
„Það er nauðsynlegt að komast út, hitta aðrar mæður og ræða
málin,“ útskýrir Gíslína, sem
segir konurnar fá ráð hver hjá
annarri auk þess sem þær séu
duglegar að aðstoða hverja aðra.
- sg

Konurnar á mömmumorgni í Landakirkju sitja ekki auðum höndum.
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Tónlistin og kórastarfið
eykur veg kirkjunnar
Söngmálastjóri Þjóðkirkjunnar
og organisti Hallgrímskirkju,
Hörður Áskelsson, er upptekinn maður í desember. Meðal
annars verður hann með stórtónleika á nýársdag þar sem
hann flytur Messías eftir Händel ásamt kór og hljómsveit.
Hörður Áskelsson, organisti í
Hallgrímskirkju og söngmálastjóri Þjóðkirkjunnar, býr meira
og minna í kirkjunni um jólin.
„Jólin eru einn af stórum hápunktum í starfi organistans á hverju
ári,“ segir hann og finnst gleðilegt
hversu mikið framboðið af tónlist
hefur aukist í kirkjum á aðventunni hin síðari ár.
„Ég kom til starfa í Hallgrímskirkju árið 1982 og hef starfað óslitið síðan þá. Þá var nánast
ekkert um að vera á aðventunni
í tónlistarlífinu nema aðventukvöld sem var samkoma á fyrsta
sunnudag í aðventu,“ lýsir Hörður en tónleikahald í kirkjum hefur
farið ört vaxandi síðan þá. „Þessi
jól sláum við sennilega öll okkar
fyrri met,“ segir Hörður, sem er
einnig kórstjóri Mótettukórsins
og Schola cantorum.
Fyrir utan alla venjubundna
jólatónleika kóranna og söng í
öllum jólamessum ætlar Hörður
að flytja stórvirkið Messías eftir
Friedrich Händel á nýársdag. „Á
þeim degi höfum við aldrei haldið tónleika og ég held að það séu
varla dæmi þess að haldnir hafi
verið tónleikar þennan dag á Íslandi,“ segir Hörður en tekur fram
að nýárstónleikar séu algengir og
mjög vinsælir í menningarlöndum
Evrópu.
Ástæða þess að brugðið verður á þessa nýbreytni nú er að á
næsta ári verður haldið upp á 250
ára ártíð Händels um allan heim.
„Okkur fannst við ekki geta gert
það flottar á Íslandi en að flytja
sjálfan Messías, hans frægasta
verk, á nýársdag,“ segir Hörður
en það er Schola cantorum sem
syngur ásamt fjórum einsöngvurum og átján manna hljómsveit
erlendra hljóðfæraleikara spilar undir á upprunaleg hljóðfæri.
Hörður tekur fram að ákvörðunin um tónleikana hafi verið tekin
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Þrjár syngjandi systur
Við hittum þær Urði, Áróru og
Emilíu Bergsdætur á æfingu í Bústaðakirkju. Þar eru saman komnir allir barna- og unglingakórar kirkjunnar og því fjöldi barna
hlaupandi um í mismunandi búningum. Verið er að æfa fyrir jólamessu biskupsins.
Finnst ykkur skemmtilegt að
syngja? Þær eru fljótar til svars
og kinka allar kolli. „Alveg rosalega gaman,“ segir Urður, sem er
elst þeirra systra, 13 ára, og syngur í kammerkórnum. Hún hefur
sungið alla sína tíð og verið í
næstum öllum kórum sem standa
til boða í Bústaðakirkju, barna-,
stúlkna- og kammerkór.
Áróra er í miðið, tíu ára, og
syngur í stúlknakórnum en Emilía litla fimm ára er eins og engill,
enda syngur hún í englakór.
„Ég er líka að æfa á flautu og
bjöllur,“ upplýsir Áróra og Urður
segist líka hafa verið að spila á
bjöllur lengi vel en í Bústaðakirkju starfar vel þekktur bjöllukór.
Emilía ætlar alltaf að vera

í kór. En eru mamma og pabbi
líka að syngja? „Nei,“ segja þær
og flissa. „Eða jú, pabbi syngur,
hann er leikari,“ útskýrir Urður.
„Þannig að þið hafið þetta frá
honum,“ spyr blaðamaður. „Já,“
segja þær Urður og Áróra en litla
skottið Emilía segir kokhraust:
„Ekki ég.“
Urði þykir skemmtilegt að
syngja íslensk rödduð lög en yngri
stelpurnar eru hrifnari af jólalögunum. „Við ætlum að syngja
heims um ból, í Betlehem er barn
oss fætt og Ljóss barn,“ upplýsir
Urður.
Stúlkurnar búa örstutt frá
kirkjunni og því stutt fyrir þær að
hlaupa á æfingar. Yfir hátíðarnar
eru þær mikið í kirkjunni við söng.
Þó ekki á aðfangadag. „Nei, það
væri ekki gaman,“ hvíslar Áróra
og Urður segir þær yfirleitt bara
vera heima á aðfangadag.
Emilía hlakkar mikið til jólanna
og spurð að því hvað hana langar í
kemur í ljós að Babyborn-vagn og
Dórudót er efst á óskalistanum.
- sg

Hörður Áskelsson söngmálastjóri þjóðkirkjunnar býr nánast í kirkjunni yfir hátíðarnar.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

fyrir kreppu og vissulega sé þetta
ekki áhlaupaverk að fá til liðs við
sig erlenda söngvara og hljómsveit. „En við tókum slaginn,“
segir hann. Tónleikarnir verða
klukkan 17 á nýársdag og endurteknir 3. janúar.
Hörður telur ótvírætt að tónlistin og kórastarfið auki veg kirkjunnar. Mikill fjöldi fólks starfar í kirkjukórum landsins en nýlega voru teknar saman tölur um
hve margt það er. „Okkur sýnist
þetta vera hátt í tvö þúsund manns
og þá eru ekki taldir með barnakórar og aðrir kórar sem koma
fram,“ segir hann. Í Hallgrímskirkju skiptast kórar á að syngja
en í sumum kirkjum syngur sami
kórinn í öllum messum yfir jólin.
Þetta er vissulega mikið starf og
vaknar þá sú spurning hvað fólk

fái út úr þessu. „Menn fá vissulega ánægju út úr þessu. Það er
mjög þakklát tilfinning að þjóna
öðrum, sérstaklega á jólum þegar
flestir koma til messu.“
Hörður hlakkar til að verja
tíma sínum í Hallgrímskirkju um
jólin. „Það hefur verið ólíft í kirkjunni síðustu mánuði vegna framkvæmda en þar hefur heill her
af iðnaðarmönnum verið utan
á kirkjunni með loftpressur frá
morgni og fram á kvöld. En nú
skellur á friður fram yfir áramót,“
segir Hörður sem eyðir jólunum á
annan hátt en flestir aðrir. „Á jólanótt er ég búin að vera í tveimur messum. Þegar ég kem heim
um nóttina förum við fyrst að
taka upp gjafir og erum að því til
fjögur hálf fimm, og það er alveg
yndislegt.“
- sg

Áróra er í stúlknakórnum, Urður í kammerkórnum og Emilía litla, fimm ára, í englaFRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
kórnum.

Hátíðlegt að syngja í
messu á aðfangadag

Björg Sigurðardóttir hefur sungið með Mótettukórnum í tíu ár. Hún hefur því sungið
í ófáum jólamessum um árin.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

„Það er mjög hátíðlegt að syngja
á jólunum og mikil tilhlökkun sem
því fylgir,“ segir Björg Sigurðardóttir, sem hefur sungið í Mótettukór Hallgrímskirkju í tíu ár. Hluti
af starfi kórsins er að syngja í
jólamessum í kirkjunni. „Það
krefst að sjálfsögðu skipulags og
hefur áhrif á fjölskylduna sem
þarf stundum að hliðra til jólamatnum,“ útskýrir hún.
Mótettukórinn er það fjölmennur að aðeins helmingur kórsins syngur í einu í jólamessunum. Björg þarf því ekki að standa

vaktina alla helgidagana. „Í þetta
sinn er ég bara að syngja á jóladag
og gamlárskvöld,“ segir hún og er
fjölskyldan glöð yfir því.
Þegar maður er með börn er
voðalega gott að geta borðað
klukkan sex á aðfangadagskvöld,“
segir Björg en fjölskylda hennar hefur fengið sinn skerf af jólasöng síðastliðin tuttugu ár. „Pabbi
var í kórnum í tuttugu ár og bróðir minn var líka í honum áður en
hann flutti til útlanda. Þannig að
mamma hefur þurft að hliðra til
fyrir okkur hin.“

Björg segist stundum fá gæsahúð þegar hún syngur á aðfangadag í troðfullri kirkju en einnig sé
mjög skemmtilegt að syngja í miðnæturmessum á þeim degi. „Síðan
er mun afslappaðra að syngja á
jóladag enda mun færri í kirkjunni þá.“
Innt eftir uppáhaldsjólalagi
sem sungið er í kirkjunni nefnir
Björg lagið Nóttin var sú ágæt ein
og Fögur er foldin. „Svo er auðvitað hápunkturinn að syngja Heims
um ból á jólunum sjálfum.“
- sg
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Sameining hátíða
ODDUR SPYR:
Af hverju eru jólin í 13 daga?
SIGURÐUR ÆGISSON SVARAR:
Dagarnir þrettán eru ekki tilkomnir vegna íslensku jólasveinanna, heldur er því öfugt
farið; umrædd tala þeirra kumpána og bræðra Leppalúðasona
sést fyrst í Grýlukvæði frá 18.
öld.
Enginn veit nákvæmlega
hvenær Jesús fæddist, því í
augum kirkjunnar var lengi
framan af talið ástæðulaust að
halda upp á byrjun jarðnesks
lífs. Hin sanna fæðingarstund
þótti
vera
dánardagurinn,
þegar menn öðluðust eilíft líf.
En þegar tímar liðu vaknaði
áhugi fyrir því að reyna að komast að þessu, og allt frá byrjun 3. aldar sjást merki þeirrar
viðleitni í gömlum ritum, þrátt
fyrir varnaðarorð Órigenesar
kirkjuföður (2. og 3. öld), sem
taldi afmælisdaga og prjál í
kringum þá vera af heiðnum
rótum og þar af leiðandi ekki
sæmandi hinum kristna lýð.
Eru nú m.a. tilnefndir 6. janúar,
23. mars, 28. mars, 2. apríl, 9.
apríl, 20. apríl, 20. maí, 17. nóvember og 25. desember. Á Nýja
testamentinu sjálfu er fátt að
græða hvað þetta varðar.
Í fyrstu náði 6. janúar mestri
útbreiðslu en á 4. og 5. öld víkur
hann fyrir 25. desember sem
fæðingardagur Jesú Krists víðast hvar (ekki þó í Jerúsalem og
armensku kirkjunni), líklega að
stærstum hluta til vegna áhrifa
frá ljósahátíð Rómverja tengdri
sólhvörfum að vetri, sem árið
46 f.Kr. höfðu verið ákvörðuð
einmitt þann dag, og nefndist
sú upp á latínu dies natalis solis
invicti, en það útleggst sem

„fæðingardagur hinnar ósigrandi sólar“.
Í kjölfarið gerði austurkirkjan 6. janúar að minningardegi
skírnar Jesú í ánni Jórdan, eins
og verið hafði í Egyptalandi
þegar um árið 200, og kallaði
Opinberunarhátíð, en vesturkirkjan fór á hinn bóginn að
minnast komu Austurlandakonunganna eða vitringanna
til Betlehem. Og fleiri atburðir tengdust síðar umræddum
degi, til dæmis brúðkaupið í
Kana og mettun fimm þúsundanna.
Á einhverjum tímapunkti
undir lok fornaldar eða við upphaf miðalda var sumsé ákveðið
að hin kristnu jól skyldu ná yfir
þessa daga alla – og þá til að
sameina hátíðirnar báðar, 25.
desember og 6. janúar. Hefur
mismunandi
tímatal,
ólíkar hefðir og annað slíkt ráðið
miklu þar um. Opinberunarhátíð (epiphania) er heiti þrettándans víða, til dæmis í Englandi, Þýskalandi og í Noregi.
Af www.tru.is

Þríeykið Sópranos kom fram á aðventuhátíð Íslenska söfnuðarins í Nordbergkirkju í Ósló. Eftir messuna er dansað kringum jólatréð og sungin sígild íslensk jólalög.
MYND/ARNA GRÉTARSDÓTTIR

Íslenskt bakkelsi á jólum
Íslenski söfnuðurinn í Noregi
er fastheldinn á íslenskar
jólahefðir og er þar mikið um
dýrðir í kringum jólin, að sögn
séra Örnu Grétarsdóttur.

Enginn veit nákvæmlega hvenær
Jesús fæddist.

Séra Arna Grétarsdóttir hefur
þjónað íslenska söfnuðinum í
Noregi í eitt og hálft ár. Hún segir
Íslendinga í Noregi halda sterkt í
íslenskar jólahefðir og íslenskur
bakari sé meira að segja fenginn
til að baka messumeðlætið í Ósló.
„Við viljum halda í hefðirnar. Annars svigna veisluborðin af heimabakstri og mikið er
vandað til messukaffisins. Jólaball og kirkjukaffi er alltaf á eftir
jólaguðsþjónustunum þar sem

jólasveinninn kemur í heimsókn
frá Íslandi með íslenskt jólagotterí
í poka. Dansað er í kringum jólatréð og glamra ég þá á gítarinn
hin sígildu íslensku jólalög.“
Aðventan hefst með aðventuhátíð í Nordbergkirkju í Ósló. Ískórinn, kór Íslendinga í Ósló og
nágrenni, flytur jólalög og fengnir eru góðir gestir til að syngja.
„Í fyrra kom Eiríkur Hauksson
og í ár Sópranos þríeykið. Ræðumaður var Þórhallur Guðmundsson verkfræðingur og ég sá um
hugvekju og jólasögu,“ segir
Arna. „Ég geri alltaf ráð fyrir
börnunum í jólaguðsþjónustunum
og þau fá að standa upp og hreyfa
sig. Þau fylgjast með þegar
kveikt er á aðventukransinum og

ég er með stutta sögustund fyrir
þau í upphafi guðsþjónustunnar. Sunnudagaskólinn er svo á
sínum stað í Ósló og Fredrikstad
í desember en Sunnudagaskólinn
og Íslenskuskólinn ætla að sýna
helgileik í jólaguðsþjónustunni í
ár í Ósló, annan í jólum.“
Á milli fjögur og fimm þúsund
Íslendingar eru búsettir í Noregi.
Arna segir kirkjusókn góða og á
von á fjölda gesta í kirkjuna um
jólin.
„Aðallega eru það Íslendingar búsettir í Noregi og þeirra
fólk og svo auðvitað námsmenn
sem sækja þjónustuna og stundum koma Norðmenn sem eru
forvitnir um íslenska kirkjusiði.“
- rat

Jólapredikanir á TRÚ.IS
Trúmálavefur Þjóðkirkjunnar, www.tru.is, er stærsta
predikanasafn landsins og
í hverri viku bætast fleiri
predikanir í safnið. Yfir jólin
munu fjölmargar jólapredikanir birtast
þar, þar á meðal
útvarps- og sjónvarpspredikanir biskups Íslands.
Á
tru.is
er líka að
finna safn
pistla
um
trúna og tilveruna. Á aðventu voru settir
inn fjölmargir pistlar
sem fjölluðu um aðventu og
jól en einnig má benda á
pistla er fjalla um stöðu einstaklingsins í þeim efnahags-

þrengingum sem þjóðin gengur í gegnum núna.
Þá má finna á trúmálavefnum spurningar og svör um ýmislegt er snertir trú, kirkju
og menningu. Þar er einnig hægt að bera fram
spurningu. Þar má finna
nokkrar spurningar er
snerta jólin og jólasiði, meðal annars um uppruna
jólasveinsins,
aðventukransinn, vitringana,
af hverju jólin
standa í 13 daga
og fleira.
Loks er á www.tru.
is almanak sem birtir daglega
íhugunarorð, ritningarorð og
bæn. Hægt er að gerast áskrifandi að daglegri bæn og ritningarlestri á vefnum.

SPURT OG SVARAÐ Á WWW.TRU.IS

www.forlagid.is

HVAR FINN ÉG JÓLAGUÐSPJALLIÐ?
Jólaguðspjallið sem lesið er á
aðfangadagskvöld er að finna
í öðrum kafla Lúkasarguðspjalls í Nýja testamentinu,
Lúkasarguðspjall 2:1-14. Það er
frásagan af fæðingu Jesú.

Á jóladag er lesið upphaf
Jóhannesarguðspjalls
sem
hefst á orðunum: „Í upphafi var
Orðið og Orðið var hjá Guði og
Orðið var Guð.“ Það er að finna
í Jóhannesarguðspjalli 1:1-14.

Keﬂavíkurkirkja
Aðfangadagur 24. des kl. 16.
Jólin allstaðar, barna- og fjölskyldustund með sunnudagaskólafræðurum.
Prestur sr. Skúli S. Ólafsson.
kl. 18 Hátíðarguðsþjónusta. Kór
Keﬂavíkurkirkju syngur. Organisti
Arnór Vilbergsson.
Prestur sr. Sigfús B. Ingvason.
Kl. 23.30 Nóttin var sú ágæt ein,
söngur á jólanótt. Einsöngur Jóhann
Smári Sævarsson.
Prestur sr. Skúli S. Ólafsson.
Jóladagur 25. des.
kl.14 Hátíðarguðsþjónusta. Kór
Keﬂavíkurkirkju syngur. Organisti
Arnór Vilbergsson. Prestur sr. Skúli
S. Ólafsson
kl. 15.15 Guðsþjónusta á Hlévangi.
Félagar úr Kór Keﬂavíkurkirkju syngja.
Organisti Arnór Vilbergsson. Prestur
sr. Skúli S. Ólafsson.

Sunnudagur 28. des. kl. 11.
Guðsþjónusta. Kór Keﬂavíkurkirkju
syngur. Organisti Arnór Vilbergsson.
Prestur sr. Skúli S. Ólafsson.
Gamlársdagur 31. des.
kl. 18. Hátíðarguðsþjónusta. Kór
Keﬂavíkurkirkju syngur. Organisti
Arnór Vilbergsson. Prestur sr. Sigfús
B. Ingvason.
Nýársdagur 1. jan. kl. 14.
Hátíðarguðsþjónusta. Kór
Keﬂavíkurkirkju syngur. Organisti
Arnór Vilbergsson. Prestur sr.
Skúli S. Ólafsson

Reykjavíkurprófastsdæmi eystra minnir á fjölbreytt
helgihald í öllum kirkjum prófastsdæmisins um jól
og áramót eins og sjá má nánar á heimasíðum
hverrar kirkju.

www.keﬂavikurkirkja.is

Langholtskirkja,
kirkja Guðbrands biskups

Aðfangadagur. Aftansöngur kl. 18.
Ólöf Kolbrún Harðardóttir syngur einsöng. Prestur sr. Arna Ýrr Sigurðardóttir. Kór Langholtskirkju syngur. Organisti Jón Stefánsson.

Guðsþjónustur um jól og áramót
24. desember, aðfangadagur jóla
Beðið eftir jólunum –
Barnastund í Grafarvogskirkju kl. 15:00
Aftansöngur í Grafarvogskirkju kl.
18:00
Prestur: séra Vigfús Þór Árnason
Kór Grafarvogskirkju syngur
Einsöngur: Egill Ólafsson
Aftansöngnum verður sjónvarpað beint á
Stöð 2 og visir.is
og útvarpað á Bylgjunni.
Aftansöngur í Borgarholtsskóla
kl. 18:00
Prestur: séra Guðrún Karlsdóttir
Einsöngur: Margrét Eir
Miðnæturguðsþjónusta í
Grafarvogskirkju kl. 23:30
Prestur: séra Lena Rós Matthíasdóttir
Einsöngur: Jón Þorsteinsson og Helga
Kolbeinsdóttir

25. desember, jóladagur
Hátíðarguðsþjónusta kl. 14:00
Prestur: séra Bjarni Þór Bjarnason
Kór Grafarvogskirkju syngur
Einsöngur: Gissur Páll Gissurarson
Hátíðarguðsþjónusta á
Hjúkrunarheimilinu Eir kl. 15:30
Prestur: séra Vigfús Þór Árnason
Kór Grafarvogskirkju syngur
Einsöngur: Gissur Páll Gissurarson
26. desember, annar í jólum
Jólastund barnanna – skírnarstund kl. 14:00
Prestur: séra Lena Rós Matthíasdóttir
Unglingakór og barnakórar kirkjunnar
syngja
Kórstjórar: Hákon Leifsson, Oddný J.
Þorsteinsdóttir, Guðlaugur Viktorsson
og Arnhildur Valgarðsdóttir

Jólanótt. Miðnæturmessa við kertaljós kl. 23.30.
Sr. Kristján Valur Ingólfsson predikar og þjónar fyrir altari ásamt sr Jóni
Helga Þórarinssyni. Margrét Bóasdóttir syngur. Organisti Lára Bryndís
Eggertsdóttir.

Jóladagur. Hátíðamessa kl. 14.
Séra Árni Svanur Daníelsson predikar og þjónar ásamt séra Jóni Helga
Þórarinssyni. Kór Langholtskirkju syngur. Organisti Jón Stefánsson.
Annar jóladagur. Fjölskylduguðsþjónusta kl. 14.
Gradualekór Langholtskirkju syngur. Graduale futuri og Kór Kórskóla
Langholtskirkju ﬂytja helgileikinn ‘Fæðing frelsarans’ eftir Hauk Ágústsson. Prestur sr. Jón Helgi Þórarinsson. Organisti Jón Stefánsson.

Gamlársdagur. Aftansöngur kl. 17 (ath. klukkan ﬁmm).
Kór Langholtskirkju syngur. Prestur sr. Jón Helgi Þórarinsson. Organisti
Jón Stefánsson.

Nýársdagur. Hátíðamessa kl. 14.
Andri Snær Magnson, rithöfundur, ﬂytur hátíðarræðu. Eiríkur Hreinn
Helgason syngur einsöng. Prestur sr. Arna Ýrr Sigurðardóttir. Kór Langholtskirkju syngur. Organisti Jón Stefánsson.
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Jól

í Neskirkju
24. desember – aðfangadagur
Jólastund barnanna kl. 16.00
Aftansöngur kl. 18.00
Jólasöngvar kl. 23.30

25. desember – jóladagur
Hátíðarmessa kl. 14.00

26. desember – annar í jólum
Jólaskemmtun barnastarfsins kl. 11.00
Hátíðarguðsþjónusta kl. 14.00

28. desember
Messa og barnastarf

31. desember - gamlársdagur
Aftansöngur kl. 18.00

1. janúar - nýársdagur
Hátíðarmessa kl. 14.00

Helgihald yﬁr hátíðarnar 2008
Aðfangadagur á Hrafnistu í Reykjavík
Hátíðarguðsþjónusta klukkan 16 í samkomusalnum Helgafelli.
Organisti og kórstjóri Magnús Ragnarsson. Kórfélagar úr Áskirkjukórnum syngja ásamt kór Hrafnistu.
Hátíðartón sr. Bjarna Þorsteinssonar sungið. Forsöngvari Júlíus Víﬁll Ingvarsson. Einsöng syngur Lilja
Guðmundsdóttir. Sr. Svanhildur Blöndal prédikar og þjónar fyrir altari. Heimilisfólk, aðstandendur og
starfsfólk boðið velkomið.

2. dagur jóla Hrafnista Reykjavík - H- bygging
Hátíðarguðsþjónusta klukkan 14 á 1. hæð í H- byggingu á Hrafnistu í Reykjavík. Organisti Magnús
Ragnarsson. Kórfélagar úr kirkjukór Áskirkju syngja. Einsöng syngur Alma Atladóttir. Sr. Svanhildur
Blöndal prédikar og þjónar fyrir altari. Heimilisfólk, aðstandendur og starfsfólk boðið velkomið.

Jóladagur á Víﬁlsstöðum
Hátíðarguðsþjónusta klukkan 15.30 í samkomusalnum. Organisti og kórstjóri Jóhann Baldvinsson.
Kórfélagar úr kirkjukór Vídalínskirkju syngja. Einsöng syngur Júlíus Víﬁll Ingvarsson. Sr. Svanhildur
Blöndal prédikar og þjónar fyrir altari. Heimilisfólk, aðstandendur og starfsfólk boðið velkomið.

Aðfangadagur á Hrafnistu Hafnarﬁrði
Hátíðarguðsþjónusta klukkan 16 í samkomusalnum. Organisti Skarphéðinn Þór Hjartarson.
Kirkjukór Fríkirkjunnar syngur. Séra Sigríður Kristín Helgadóttir prédikar og þjónar fyrir altari.

Gamlársdagur á Hrafnistu í Hafnarﬁrði
Hátíðarguðsþjónusta klukkan 16 í samkomusalnum. Organisti Skarphéðinn Þór Hjartarson.
Kirkjukór Fríkirkjunnar syngur. Séra Sigríður Kristín Helgadóttir prédikar og þjónar fyrir altari.

Jóladagar einsemdar,
Í fangelsum landsins eiga
margir um sárt að binda yfir
hátíðarnar. Hreinn Hákonarson
fangaprestur segir foreldra í
fangelsum eiga erfiðast um jól.
„Jólin eru fyrst og fremst fjölskylduhátíð og í fangelsum verður
aðskilnaður fjölskyldna hrópandi
á mjög skammarlegan hátt; því í
fangelsisvist felst yfirlýsing samfélagsins um vanþóknun á gjörðum
fangans,“ segir séra Hreinn Hákonarsonar fangaprestur, sem predikar
í fjórum guðþjónustum á aðfangadag.
„Jólahald í fangelsum er með
hefðbundnum hætti. Ég verð með
guðþjónustur á Sogni klukkan 14,
Litla-Hrauni klukkan 16, í Hegningarhúsinu klukkan 18 og Kópavogsfangelsi klukkan 19.30. Fangar fá
jólagjafir sem þeir taka upp í fyrra
fallinu á aðfangadag og flestir sjá
um jólamatinn sjálfir. Margir eru
afbragðs kokkar og með því að elda
sjálfir þurfa þeir að hugsa um hvað
á að vera í matinn og vera hagsýnir,
en allir fá þeir matarpeninga til að
versla með í Rimlakjöri,“ segir séra
Hreinn um jólahátíðina í fangelsum
landsins, þar sem margir eiga mjög

Séra Hreinn Hákonarson fangaprestur messar í fjórum fangelsum á aðfangadag,
ásamt því að flytja ávarp á jólasamkomu Hjálpræðishersins á aðfangadagskvöld.
Hann hefur ekki notið hefðbundinna jóla við hátíðaborðið klukkan sex síðastliðin
sextán ár.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Er gefandi í alla staði
Rósa Kristjándóttir, djákni á Landspítalanum, hefur yfirleitt í mörg
horn að líta í starfi sínu því hún
þjónar Landspítala við Hringbraut
og tekur svo vaktir í Fossvogi,
Landspítala Landakoti, Landspítala geðdeild, Barnaspítala Hringsins og líknardeild Landspítalans í
Kópavogi. Hún slær ekki slöku við
þessi jólin.
„Við erum alltaf með mikið
helgihald á aðventu í formi aðventustundar, þar sem annað
hvort kemur saman starfsfólk eða
starfsfólk, sjúklingar og aðstandendur þeirra. Við erum þá með
hugleiðingu og höfum haldið utan
um þessar stundir. Þess utan er ég
síðan með guðsþjónustu.“
Rósa bætir við að átta starfsmenn annist helgihald á spítölunum og sjö deili með sér vöktum yfir árið. „Við skiptum deildunum á milli okkar og sömuleiðis
aðventustundum eftir þeim deildum sem við þjónum. Þegar aðventu lýkur er farið inn í aðfangadag. Þar eru fimm til sex hátíðar-

Rósa er með kyrrðarstundir á fimmtudögum sem eru að hennar sögn vel sóttar. „Ég
held að fólk sæki sérstaklega í andlega næringu núna.“
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

guðsþjónustur víða um spítalana.
Á jóladag leikur svo Lúðrasveit
Reykjavíkur undir í guðsþjónustu.
Við komum líka á jólaball starfsmanna og opnum þá samveru. Svo
eru skráðar þrjár áramótaguðsþjónustur: á Landakoti, Grensási
og í Fossvogi.“

Af ofansögðu má ljóst vera að
Rósa hefur í nógu að snúast um
jólin sem endranær. „Já, hér er sko
unnið dag og nótt. En ég er hjúkrunarfræðingur og hef vanist því
að vinna alla daga. En því má heldur ekki gleyma að þetta er mjög
gefandi í alla staði.“
- rve

Að njóta líðandi stundar
Grensáskirkja
Aðfangadagur 24. desember.
Jólastund barnanna kl. 16 í umsjá Lellu.
Aftansöngur kl. 18.
Geir Jón Þórisson syngur einsöng.
Prestur sr. Ólafur Jóhannsson.
Náttsöngur kl. 23:30
Prestur sr. Ólafur Jóhannsson

Jóladagur 25. desember.
Hátíðarguðsþjónusta kl. 14.
Prestur sr. Guðný Hallgrímsdóttir

Annar í jólum 26. desember.
Jólaguðsþjónusta kirkju heyrnarlausra kl. 14.
Prestur sr. Miyako Þórðarson.
Frekari upplýsingar á vefsíðunni:
www. kirkjan.is/grensaskirkja

„Á aðfangadag er hátíðarguðsþjónusta klukkan 15.30 í kapellu
líknardeildarinnar. Þá er opið
fyrir sjúklinga og aðstandendur og reynt að gera þetta eins hátíðarlegt og hægt er. Líka fyrir
starfsfólkið. Enda snýst þetta ekki
um dauðann heldur að njóta líðandi stundar,“ segir Svandís Írís
Hálfdánardóttir, sérfræðingur í
hjúkrun á Landspítalanum, sem
hefur starfað á líknardeild spítalans yfir jólin.
Alls eru átta rúm á líknardeild
og yfirleitt er þar fullt að sögn
Svandísar. „Allt er gert til að koma
því við að sjúklingarnir fái að fara
heim í að minnsta kosti nokkra
klukkutíma á aðfangadag. Margir
aðstandendur koma líka á aðfanga-

Svandís, sem vinnur á líknardeild, segir
mikilvægt að gera gleðinni hærra undir
höfði á líknardeild um jólin þótt sorgin
sé undirliggjandi.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

dagskvöld, sumir með mat að
heiman til borða með sínum nánustu. Engin ein leið er til að fara í
gegnum jólin. Hver og einn verður að finna hvað gefur stundinni
gildi, en við reynum að stuðla að
því að stundirnar verði innihaldsríkar með því að mæta þörfum
sjúklinga og aðstandenda. Þetta
er ómetanlegt fyrir aðstandendur,
einkum þegar fram í sækir.“
Svandís bætir við að sorgin
sé óhjákvæmileg um jólin. „Ég
heyrði eitt sinn að í lífinu væri
sorgin 30 prósent, gleðin 30 og hitt
undir manni sjálfum komið. Galdurinn er að gera gleðinnni hærra
undir höfði þótt sorgin sé undirliggjandi. Þetta snýst um að gera
tímann hér og nú mikilvægan.“ - rve
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trega og sárs söknuðar
um sárt að binda á helgasta kvöldi
ársins.
„Fangar fá engar heimsóknir
til sín á aðfangadag en geta verið
í símasambandi við sína nánustu.
Jólin eru þeim ætíð erfiður tími en
þeir reyna og tekst oft að halda jólaskapinu, þótt það sé blandið söknuði
yfir því að geta ekki verið í faðmi
fjölskyldu sinnar. Þeir skreyta
fangaklefana, reyna að slá á létta
strengi og sýna sínar bestu hliðar,“
segir séra Hreinn og bætir við að
fangar fái líka jólagjafir frá Fangahjálpinni Vernd og Hjálpræðishernum.
„Þeir sem eiga börn fá jólagjafir handa þeim í gegnum verkefnið Englatréð sem á aðventu stendur í Grensáskirkju, en á því hanga
miðar með nöfnum barna sem eiga
foreldra í fangelsi. Þá finnur safnaðarfólk jólagjöf handa hverju barni,
sem það leggur við tréð og ég kem
til fanga sem koma þeim til barna
sinna,“ segir séra Hreinn, en um
jólin voru skráð 50 börn sem fangar eiga eða hafa forræði yfir og eru
ekki með sínum foreldrum á jólum
og það reynist þeim mjög erfitt.“
Séra Hreinn segir þá sem hafa
hlotið lengsta dóma og eiga börn
eiga erfiðast um hátíðarnar.

„Faðir ungra barna, sem hefur
fengið sextán ára dóm, á vitaskuld
mjög bágt um jólin, en fjölskyldur
taka yfirleitt mjög vel á þessu og aðlagast í vissum mæli.“
Hann segir meira um að vera í
starfi sínu í desember en ella.
„Það er eitt og annað sem bankar
upp á hjá fólki, ýmsar áhyggjur um
sína nánustu, því margir eiga aldraða og sjúka foreldra sem þarf að
annast, auk þess sem fyrrverandi
fangar hafa samband og eru í vanda
staddir. Ég held að fangar upplifi fangelsi mjög sterkt á þessum
tíma og kannski sterkara en í annan
tíma, því aðskilnaðurinn verður svo
hrópandi.“
Séra Hreinn hefur gegnt starfi
fangaprests í sextán ár. Hann segist enn ekki hafa hitt fyrir illmenni
í fangelsi. „Fangar eru allir hinir
bestu menn inn við beinið, en þeir
breytast í illmenni undir áhrifum eiturlyfja og vímugjafa. Níu
af hverju tíu afbrotum eru framin í vímu sem ræna menn ráði og
rænu,“ segir séra Hreinn.
Um þessi jól verða fimm konur
í fangelsi, sumar hverjar mæður,
en séra Hreinn segir það horfa
öðruvísi við því konur séu jafnan
í nánari tengslum við börn sín og

SPURT OG SVARAÐ Á WWW.TRU.IS

Nöfn vitringanna
ÁGÚSTA SPYR:
Mig langar að vita hvað vitringarnir hétu?
STEINUNN ARNÞRÚÐUR BJÖRNS
DÓTTIR SVARAR:
Sæl vertu, og takk fyrir spurninguna.
Mattheusarguðspjall
greinir frá heimsókn vitringanna.
Þar er reyndar ekki sagt hve
margir þeir voru, en gjafirnar sem nefndar eru gull, myrra
og reykelsi, hafa líklega leitt til
þeirrar hefðar að tala um þrjá
vitringa. Í kirkjusögunni voru
þó til tilgátur um að þeir hafi
verið tólf eða jafnvel fleiri.
HVERJIR VORU ÞEIR?
Gríska orðið yfir þessa menn
er magoi, eintala magos. Þeir
komu úr austri og fylgdu
stjörnu og því hafa þeir oft
verið tengdir við prestastétt
Zaraþústratrúar, sem lagði
stund á stjörnuspeki.
Þeir gætu hafa komið frá
Persíu (Íran) eða frá Babýloníu
þar sem stjörnuspeki var með
miklum blóma. Fleiri kenningar eru þó til um uppruna þeirra.
Ein tilgátan er Arabía, en þar
var að finna allar gjafirnar og
það í ríkum mæli en Indland og
fleiri lönd hafa verið nefnd.
Spurning þeirra til Heródesar „hvar er hinn nýfæddi konungur Gyðinga“ bendir til þess
að vitringarnir hafi ekki verið
Gyðingar sjálfir né sérlega
kunnugir stjórnmálum í Ísrael
á þessum dögum.
HVAÐ HÉTU ÞEIR?
Í vesturkirkjunni (sem nú nær
yfir rómversk-kaþólska og mótmælendur) hafa vitringarnir

Ýmsar kenningar eru um uppruna
vitringana. Þeir gætu hafa komið
frá Persíu (Íran) eða Babýloníu, svo
dæmi séu tekin.

verið nefndir Kaspar, Melkíor
og Baltasar. Mósaíkmynd í Ravenna á Norðaustur-Ítalíu, frá
um 550 e.Kr., er elsta heimild
um þessi nöfn og eru þau endanlega fest í vesturkirkjunni á
12. öld. Þau eru líklega dregin af Gathaspa, Melichior og
Bithisarea, sem fyrst birtast
okkur í ritinu Excerpta latina
barbari, frá 8. öld, en sem talið
er vera þýðing á grískum texta
frá því um 500.
Í austurkirkjunni, það er
rétttrúnaðarkirkjum, eru mun
fleiri kenningar um nöfn vitringanna. Í riti, sem talið er vera
eftir Efraim hinn sýrlenska frá
4.öld, eru konungarnir einnig
sagðir hafa verið þrír: Hormizdad frá Makhozdi í Persíu,
Izdegerd frá Saba, og Perozad frá Shaba í austri. Og í Bók
Adams og Evu, sem talið er að
hafi verið rituð einhvers staðar á bilinu 3. til 7. öld, eru þeir
nefndir Hor, Basantar og Karsundas. Fleiri nöfn eru til, þar
á meðal tólf nöfn er fylgja sögu
um að þeir hafi verið tólf persneskir konungar.

margar hafi staðið í stímabraki við
barnaverndaryfirvöld þegar þær
hafi verið í óreglu.
„Ég skal ekki segja um tárafjölda
í fangelsum en tel að erfiðasti tíminn allan ársins hring sé þegar búið
er að loka fólk inni eftir klukkan tíu
á kvöldin og það er orðið eitt með
sjálfu sér, læst inni í fangaklefa. Þá
segir nú fátt af einum, og það er hið
raunverulega fangelsi,“ segir séra
Hreinn sem lýkur starfsdegi sínum
á níunda tíma aðfangadagskvölds
eftir ávarp sem formaður Verndar í jólafagnaði Hjálpræðishersins í
Herkastalanum.
„Ef ég gréti yfir allir eymdinni
sem ég sé væri lítið eftir í tárakirtlunum. Maður getur minna aðstoðað fólk ef maður lamast með því
og þótt maður finni til með fólki,
sem mestu máli skiptir því þá getur
maður hjálpað, blindar það sýn og
veldur hjálparleysi ef maður gefur
sér sorg og eymd annarra á vald.“
Séra Hreinn hefur ekki í sextán
ár sest við hátíðaborð fjölskyldu
sinnar yfir útvarpsmessunni þegar
jólin hringja inn klukkan sex .„Ég
sakna þess, en er í það minnsta orðinn margblessaður þegar ég snæði
jólamatinn undir níu,“ segir hann
glaður í bragði.
- þlg

Þröngt mega sáttir sitja
„Hér eru ýmsar skemmtilegar hefðir í kringum jól. Á miðri aðventu syngjum við jólalög í léttari kantinum, segjum sögur og
færum okkur yfir í hátíðlegri lög seinni partinn. Þannig reynum
við að syngja okkur inn í jólahátíðina og endum á Faðir vorinu.“
Svona lýsir séra Bára Friðriksdóttir, prestur í Ástjarnarsókn,
helgihald í sókninni sem er sérstök fyrir þær sakir að vera án
kirkjubyggingar. „Ástjarnarsókn var stofnuð árið 2001. Þá var
verið að byggja upp nýtt hverfi í Hafnarfirði þar sem um 300
manns bjuggu. Ákveðið var að hafa sóknina í sama pakka og
Kálfatjarnarsókn, þar sem ekki
þótti stætt á öðru en að setja
þær undir eitt prestakall.“
Enn hefur sóknin ekki eignast kirkju og hefst við í bráðabirgðaaðstöðu, í tveimur færanlegum kennslustofum sem
Hafnarfjarðarbær færði henni
að gjöf. „Þetta er kapella fyrir
70 manns. Svo höfum við lítið
safnaðarheimili.“
Séra Báru finnst ánægjulegt að vinna
Að sögn Báru hefur fjölgað
í Ástjarnarsókn.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
verulega í Ástjarnarsókn. Rúmlega 5.000 manns búa á svæðinu og oft komast færri að en vilja
í messur. „Við vorum um 150 á aðventukvöldi; setið var í kapellunni og safnaðarheimilinu. Sumir stóðu og börn sátu á gólfinu.“
Til stóð að sóknin kæmist í eigið kirkjuhúsnæði en þeim fyrirætlunum hefur verið frestað, þar sem fjárframlög til kirkjubygginga hafa verið skorin niður vegna efnahagsástandsins. „Við
sjáum ekki fram á að vera komin í hús fyrr en árið 2012. Okkar
eina von er að fá stuðning einhvers staðar frá til að geta hrint
verkinu af stað. Um leið myndi það skapa atvinnu fyrir fjölda
manns.“ Bára lætur plássleysi þó ekki setja sig út af laginu þessi
jól. „Nei, við gerum ráð fyrir að hér verði mjög hátíðlegt.“
- rve
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Upplýsingar um messur um jól og áramót

Sveitamessa
Í Lindahverfi í Kópavogi er
verið að byggja kirkju og var
safnaðarsalur hennar vígður við hátíðlega athöfn á aðventu. Það er mikil lyftistöng
fyrir safnaðarlífið og helgihald.
Helgihald á aðfangadag
verður í fokheldum kirkjuhlutanum en safnaðarsalurinn verður líka nýttur yfir
hátíðarnar. Auk hefðbundins helgihalds verður sveitamessa í kántrístíl, annan jóladag klukkan 11. Þetta er í
annað sinn sem slík messa
er haldin í Lindasöfnuði um
jól og mæltist hún vel fyrir í
fyrra. Er hefðbundnu messuformi um jól fylgt en útsetning sálma er í öðrum stíl en
Íslendingar eiga að venjast
yfir jólin. Tónlist er í höndum
Keith Reed, organista, en auk
hans koma fram Kór Lindakirkju og himneska kántríhljómsveitin Hirðarnir.

Reykjavíkurprófastsdæmi
eystra,
www.kirkjan.is/eystra,
nær yfir ellefu sóknir í Reykjavík austan Elliðaáa og Kópavog.
Það er stærsta prófastsdæmi Þjóðkirkjunnar og því tilheyra tæplega
67 þúsund manns.
Reykjavíkurprófastsdæmi
vestra, www.kirkjan.is/vestra, nær
yfir tíu sóknir frá Seltjarnarnesi
að Elliðaám. Því tilheyra tæplega
50 þúsund manns. Þetta prófastsdæmi hefur einnig umsjón með
sérþjónustu kirkjunnar og söfnuðum erlendis.

**
++

*
*
+

Í kirkjugarðinum
Margir fara með ljós að leiði
ástvina fyrir jólin eða um jólin.
Hér er bænagjörð sem lesa má
þegar kveikt er á kertinu.
Kertinu er komi fyrir á leiðinu
og ljósið tendrað.
SIGNING

Í nafni Guðs + föður og sonar
og heilags anda.
Amen
Vaktu minn Jesús, vaktu í mér
vaka láttu mig eins í þér
sálin vaki þá sofnar líf
sé hún ætíð í þinni hlíf.

Gjafabrf Hjlparstarfs kirkjunnar

(Sb.337.v2.Hallgrímur Pétursson)

RITNINGARORÐ

Postulinn skrifar: Ef við lifum,
lifum við Drottni, ef við deyjum, deyjum við Drottni. Hvort
sem við þess vegna lifum eða
deyjum þá erum við Drottins.
(Róm.14.8)
BÆN

Einn les:
Góði Guð. Við þökkum þér fyrir
ljósið sem skín í myrkrinu.
Við höfum kveikt þetta ljós í
minningu (nafn).
Við þökkum þér fyrir hann/
hana og biðjum þig að blessa
hann/hana og varðveita í eilífu ríki þínu, þar sem ekki er
myrkur og engin sorg og engir
sjúkdómar og allir eru frískir
og glaðir. Við þökkum þér fyrir
minningarnar og fyrir kærleikann.

www.gjofsemgefur.is

*

Allir fara með faðir vor.

+
+

**
++

Gef okkur öllum börnum
þínum á jörðu og á himni
gleðileg jól í Jesú nafni.
Amen.

G jöf
sem gefur

Að því loknu signa þau yfir
leiðið og halda heim, en ljósið
logar á leiðinu.

Upplýsingar
um helgihald
má finna á
vefsíðum
kirknanna.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Keith Reed organisti les við vígslu
safnaðarsals Lindakirkju.

Upplýsingar um helgihald er að
finna á heimasíðum kirknanna.
Yfirlit yfir söfnuði sem hafa vefsíður er að finna á www.kirkjan.is/
vefir.
Yfirlit yfir kirkjur þriggja
stærstu prófastsdæma landsins má
finna á vefum prófastsdæmanna.
Kjalarnesprófastsdæmi, www.
kjalarpr.is, nær frá Kjós að Mosfellsbæ og frá Garðabæ um
Suðurnes öll. Því tilheyra einnig
Vestmannaeyjar. Kjalarnesprófastsdæmi tilheyra 17 sóknir og
tæplega 56 þúsund manns.

Allar smáauglýsingar
vikunnar á visir.is
Smáauglýsingasíminn er 512 5000
smaar@frettabladid.is / visir.is

Smáauglýsingasíminn
er opinn alla daga kl. 8–17
Hjólbarðar

Búslóðaflutningar
Búslóðaflutningar S. 555
6363

Búslóða flutn., vörufl., píanó flutn. og
aukamenn ef óskað er. Sama verð alla
daga !! Allar stærðir bíla. Uppl. í síma
555 6363 & 899 7188.

Tölvuviðgerðir, vírushreinsun. Yfir 15 ára
reynsla, ódýr og örugg þjónusta. S. 821
6839, Stefán.

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga 8–17
Verslun

Spádómar

Búslóðaflutningar

Tökum að okkur alla búslóðaflutninga
og aðra flutninga. Góð þjónusta. Einnig
aukamenn ef óskað er. Erum með
besta verðið. Uppl. í síma 899 2536
& 659 4403.
Ert þú að flytja? Búslóðafl., fyrirtækjafl.,
píanófl. o.fl. Extra stór bíll. Flutningaþj.
Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is

Húsaviðhald

PORSCHE CAYENNE TURBO S 520 HÖ,
árg 2006, ek.17þús.km, Einn með öllu
og hlaðinn aukabúnaði!! Flottasti Turbo
S á landinu!! Ásett verð 14900 þús.kr,
Tilboð staðgreitt!!!

Viðhaldsþjónusta
Tökum að okkur almennt
viðhald og breytingar á t.d
pípulagnir, smíðar, rafvirkjun og
múrviðgerðir.
Vanir menn, vönduð vinna.
Upplýsingar í síma 892 1524.
Klippið út - Geymið auglýsinguna!

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær
Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.30 og
laugardaga 12-16
www.100bilar.is

Bílar til sölu
Hreingerningar

Fagþjónusta - Allt á
einum stað

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

Rafvirkjun
Heilsuvörur

Getum bætt við okkur í flísalögn, múrverki, pípulögn, málningu, parketlögn, glerísetningum og fleira. Sérhæfum okkur í
lekavandamálum. Einnig tökum
við að okkur niðurrif úr húsum
og múrbrot. Fljót og góð vinnubrögð. Tímavinna eða tilboð.
Upplýsingar í síma 899 2420
Steingæði ehf.

Fágæt verð!

Nýr Tafe 35DI Classic. Verð 1,890
þ. + vsk. Tilboð 1,290 þ. + vsk.
Flutningaskassar m/sturtum fyrir
Ferguson. Verð 59 þ. Malarjafnari Verð
59 þ. Gúmmískaga 1,4 m Verð 99 þ.
S. Einnig Nalli, árg.’64. Vökvastýri og
ámoksturstæki. Verð 159þ. 697 3217,
www.tafe.is
Ódýr Dodge Caravan, árgþ ‘06. 7
manna. með krók. Einnig Antik-fataskápur til sölu, ca. 2 m. á hæð og 1,4 m.
á breidd. S. 555 2408 eða 897 7953.

Vörubílar

Betri lífsstíll aukin orka með Herbalife.
Reynsla í heilsuráðgjöf. Kaupauki/prufur. www.rkb.heilsuskyrsla.is Rannveig
iðjuþjálfi/einkaþj. s. 862 5920.
Taktu þér tak! Með Herbalife nærðu
árangri og betri líðan. Erla Bjartmarz, s.
899 4183 www.eco.is
Botnlaus orka betri líðan! Herbalife
Shapework. Heilsuráðgjöf og eftirfylgni.
Kaupauki fylgir. Halldóra Bjarna hjúkrunarfræðingur. www.halldorabjarna.is
S. 861 4019 & 868 4876.

Pípulagnir

Hreingerningar - Bónun - Bónleysing
Flutningsþrif - Þrif eftir iðnaðarmenn
thvegillinn.is - Stofnað 1969 Traustir og
vanir menn
Ertu að flytja? Og búin á því? Láttu mig
um þrifin. Föst verðtilb. Flutningsþrif
Bergþóru, s. 699 3301.

Vy-þrif ehf.

Öll almenn þrif, regluleg ræsting sameigna. Verðtilboð. Simi 512 4010. www.
vy.is

Garðyrkja

Árangur með Herbalife í 28 ár. Pantaðu
frían prufupakka. Edda Borg S. 896
4662 www.lifsstill.is

Faglærðir píparar geta bætt við sig
verkefnum í bæði viðhaldi og nýlögnum. Vönduð vinnubrögð. Upplýsingar í
síma 663 5315.

Fæðubótarefni

Húsaviðhald!

Þak- og utanhússklæðningar og allt
húsaviðhald. Ragnar V. Sigurðsson ehf.
S. 892 8647.

Viltu léttast? Eða þyngjast? Prófaðu
Herbalife! Ólöf 861 5356, osa@
ismennt.is

Húsaviðgerðir

Skiptum um rennur og bárujárn á
þökum og smávægilegar múrviðgerðir
og fl. Uppl. í s. 659 3598.

Nudd
Nudd nudd nudd heilnudd. Tilboð í
dag. Uppl. í s. 616 6469.

Stífluþjónusta

Exclusive tantra massage

For men, women and couples. Tel. 698
8301 www.tantra-temple.com

Til sölu

Nudd - Japanska baðið

Skrúbb, heitur pottur, veitingar, ditox og
margt fl. (Ekki erótískt nudd). Opið frá
kl. 12.00 og frameftir alla daga nema
sunnud. S. 823 8280.

Vagnasmiðjan sendir

Evrur og dollarar til sölu!

viðskiptavinum sínum svo og landsmönnum öllum bestu óskir um gleðileg
jól og gæfuríkt komandi ár, með þökk
fyrir viðskiptin á árinu. Vagnasmidjan.
is Eldshöfða 21 R. S. 587 2200 & 898
4500.

Evrur og dollarar til sölu, takmarkað magn til afhendingar
hérlendis og erlendis. Uppl. í s.
618 7001
Uppl. í s. 618 7001

Mótorhjól
Ökukennsla
www.aksturinn.is
S. 694 9515

Bókhald

Öku og bifhjólakennsla. Tek einnig að
mér akstursmat. Uppl. í s. 694 9515
Haukur Vigfússon.

Tölvur

Bókhald, VSK, laun, framtöl, ársreikningar ofl. S. 696 3969 og á www.
ulfurinn.is

Fjármál
Dýrahald

20% JÓLAAFSLÁTTUR

AF
ÖLLUM
ALPINESTAR
MÓTORHJÓLAVÖRUM.
BÍLABÚÐ
BENNA VAGNHÖFÐA 23. SÍMI 5902000 OPIÐ Í DAG FRÁ KL 09:00 TIL
12:00

Varahlutir
Bílapartar ehf
S. 587 7659.

Eigum mikið úrval af varahlutum í
flestar gerðir Toyota bifreiða. Kaupum
Toyota bíla. Opið virka daga frá kl.
9.00 - 18.00. Grænumýri 3 Mosfellsbæ
www.bilapartar.is

WWW.VORTEX.IS

Vandaðar tölvuviðgerðir

Viltu margfalda peningana þína?
Skattamál, stofnun fyrirtækja, gjaldþrotaðráðgjöf atoz@atoz.is s: 771 45 45

Geri við allar tegundir. MEDION DELL
ACER HP TOSHIBA IBM/LENOVO
FUJITSU O.FL. Ríkharður - Miðnet ehf
S. 615 2000

Til sölu 12 volta leiðiskrossar með rafgeymi, einnig 24 volta og 32 volta vandaðir díóðuljósakrossar á leiði. Smásala.
JS Ljósasmiðjan ehf Skemmuvegur 34
(brún gata) 200 kóp. S. 554 0661, 897
4996 & 699 2502. Opið á laugardögum
frá kl. 9-16.

Til bygginga
Krossviður, timbur, dokar og fl. til sölu.
S: 840-7273 og á www.ulfurinn.is

Jólapakkatilboð 20-40% afsláttur af
öllum búrapökkum fyrir nagdýr, fugla
og fiska. Opið alla daga til kl 22:00
fram að jólum. Opið Aðfangadag 913. Dýragarðurinn Síðumúla 10 S:5176525
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Stefnumót.is

Geymsluhúsnæði
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Jólatilboð

Nýr og vandaður vefur fyrir fólk sem vill
kynnast með félagsskap, vinskap eða
varanleg kynni í huga. Ekkert rugl, engin
nekt, ekkert lauslæti. Vertu velkomin/n
í heimsókn.

Til sölu

32 ára strákur

ljóshærður, í mjög fínu formi, vill kynnast karlmanni. Auglýsing hans er hjá
Rauða Torginu Stefnumót, sími 9052000 (símatorg) og 535-9920 (kreditkort), augl.nr. 8759.

Ný upptaka!

30% afsláttur af Aqua Art fiskabúrum.
Búrin koma í 3 stærðum, 20, 30 og 60
lítra.Með búrunum fylgir hreinsibúnaður, lok með ljósi, matur og bætiefni.
DýragarðurinnSíðumúla 10S:517-6525

Ung kona í afar innilegum leik í sófanum sínum! Njóttu lífsins með henni
í síma 905-2002 (símatorg) og 5359930 (kreditkort, miklu ódýrara), upptökunúmer 8754.

54 ára karlmaður

vill kynnast sér yngri manni. Auglýsing
hans er á Rauða Torginu Stefnumót,
sími 905-2000 (símatorg) og 535-9920
(kreditkort), augl.nr. 8344.

Atvinna

Kona á miðjum aldri,

Húsnæði í boði

Geymsla fyrir bíla, fellihýsi, hjólhýsi og
tjaldvagna. Austan Selfoss. Uppl. í s.
897 1731 Ásgeir

Gistiheimili Langtímaleiga /
Guesthouse long term
rent.
Herb. til leigu. Eldh. baðh. internet, 12 sjónvarpsst., þvottah.
Verð frá 38 þús. Dalshraun HFJ
og Funahöfða RVK.
Long term rent. Kitchen,
bathroom, 12SAT TV, laundry
room. Price from 38.000 ISK.
Dalshraun HFJ & Funahöfða
RVK.
Uppl/info í S. 824 4530.

www.buslodageymsla.is

Búslóðageymsla Olivers 100 kr á dag
hvert bretti. Starfað í yfir 20 ár. S. 567
4046 & 892 2074.

geymslur.com

Geymslur frá 3990.- kr á mán.Í Garðabæ
(hjá Ikea) og Reykjavík (Fiskislóð)
Upphitað, vaktað & öryggismyndavélar.
S. 555 3464

Gisting
Gista.is / S. 694 4314

2ja-3jaherbergja íbúðir á Akureyri.
Uppábúin rúm, Internet, ADSL TV.

blíð og góð, ágætlega stæð, búsett rétt
utan Reykjavíkur, vill kynnast einhleypum karlmanni sem er með allt sitt á
hreinu, bæði fjárhagslega og á aðra
vegu. Auglýsing hennar er á Rauða
Torginu Stefnumót, sími 905-2000
(símatorg) og 535-9920 (kreditkort),
augl.nr. 8904.



.EPTUNE EHF ËSKAR EFTIR VÁLSTJËRA
.EPTUNE EHF ËSKAR EFTIR VÁLSTJËRA ¹ RANNSËKNARSKIP SITT -IKILL
KOSTUR EF AÈ VIÈKOMANDI ER MEÈ 33/ RÁTTINDI SAMKV¾MT )303
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Fasteignir

Leigjandi skráðu þig frítt á óskalistann.
www.husaleiga.is. Sími 471 1000.
Meiriháttar útsýnisherbergi á besta stað
í 101. Must see. Kreppuafsláttur v.
ástandsins. Hringdu í Björgu í síma:
865-6750.

Atvinna óskast
Sjálfstæður smiður getur bætt við sig
verkefnum. Uppl. í s. 770 0970.

Bæjarhrauni 10 - Hafnarfirði - Sími 520 7500 - www.hraunhamar.is

Falleg 100 fm Íbúð til leigu í 104 Rvk.
Laus fljótlega. Nánar upplýsingar í síma
6990809.
FRÁBÆR MIÐBÆJARÍBÚÐ! 2 herbergja
60 fm íbúð á 2. hæð í Norðurmýri.
Nýuppgerð. Baðkar / svalir. Þvottavél,
þurrkari og ísskápur fylgja. Laus strax.
115 þ/mán m/öllu. 6949732

Húsnæði óskast
Par með eitt barn óskar eftir 3-5 herb.
íbúð í HFJ, greiðslugeta 70-90þús.
Reglusemi og skilvísum greiðslum heitið. S. 615-0115

Einkamál
Símaþjónusta
Spjalldömur S. 908 6666,
opið allan sólarhringinn.
Öll stærstu símafyrirtækin ná
nú í gegn.

Tilkynningar
Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali
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Óskum viðskiptavinum okkar
og landsmönnum öllum farsældar
á nýju ári. Þökkum viðskiptin
á liðnum árum.
Starfsfólk Eignamiðlunar

K^h`jbk^h`^eiVk^cjbd``Vg\aZ^aZ\gV
_aVd\[Vgh¨aYVg{`dbVcY^{g^#
``jbhVbhiVg[^{{g^cjhZbZgVaV

H@Ó<6G=AÏ &'&%*G:N@?6KÏ@HÏB>*'%),%%

lll#]V\kVc\jg#^h

Síðumúla 21 · S. 588 9090 · www.eignamidlun.is
Þ v e r h o l t i 2 · S. 5 8 6 - 8 0 8 0 · w w w. f a s t m o s. i s
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Afgreiðslutímar um jólahátíðina
lysa og bráðamóttaka Landspítala við Hringbraut og í Fossvogi
er opin allan sólarhringinn og
sinnir neyðartilfellum. Aðalsímanúmer er 543 1000. Beint
innval á bráðamóttöku Landspítala við Hringbraut er 543 2050 og beint innval á slysadeild Landspítala í Fossvogi er
543 2000.

sími 553-3210
Jóladagur Ragnar Árnason Hamraborg 7, sími
554-2515
2. í jólum Anna Stefánsdóttir Núpalind 1, sími
564-6131

Þeir sem þurfa á lyfjum að halda geta haft samband við læknavaktina utan þjónustu apótekanna ef brýna nauðsyn ber til.

Sjúklingum er bent á að snúa sér til slysadeildar
sjúkrahúsanna komi upp alvarleg tilfelli utan
opnunartíma.

10-11
Opið á aðfangadag til klukkan 16.
Lokað á jóladag en opnað um miðnætti.

SÉRLEYFISHAFAR Á BSÍ

LÆKNAVAKT HEILSUGÆSLUNNAR

APÓTEK

Krónan

Lyf og heilsa

Opið á aðfangadag frá 9 til 13 nema í Mosfellsbæ, Árbæ, Jafnaseli og Hvaleyrarholti frá 9 til 14.
Opið á aðfangadag frá 10 til 14.
Lokað á jóladag og annan í jólum.

Aðfangadagur
Hveragerði og Selfoss 8.30 og 12,30
Þorlákshöfn, Eyrarbakki, Stokkseyri og Selfoss
kl. 10.
Hvolsvöllur 12.30
Laugarvatn Reykholt 8.30
Borgarnes 13.

SAMGÖNGUR

Jóladagur
Lokað.

S

Vitjanasíminn 1770 er opinn allan sólarhringinn.
Læknavaktin er opin á aðfangadag frá klukkan
9 til 18 og opnar aftur klukkan 20.30 og verður
opin til 23.
Á jóladag og annan í jólum er opið eins og
venjulega frá 9 til 23.30.

NEYÐARLÍNAN

Aðfangadagur
Apótekið í Austurveri er opið frá 9 til 16.
Apótekið í Kringlunni er opið frá 9 til 13. Önnur
apótek Lyfja og heilsu eru opin frá 9 til 12.
Öll lokuð á jóladag

Neyðarlínan er opin allan sólarhringinn í númeri
112 og svarar fyrir slökkvilið, sjúkrabifreiðar og
lögreglu um allt land.

Annan í jólum er opið í Austurveri frá 10 til 22
en önnur apótek eru lokuð nema í Keflavík er
opið frá 10-14.

RAUÐI KROSSINN

Lyfja

1717 er sími vinalínunnar og Rauða krossins og
er svarað í því númeri hvenær sólarhrings sem
er yfir hátíðarnar.

STÍGAMÓT
Stígamót eru lokuð yfir hátíðarnar. Hægt er að
leita til Neyðarmóttökunnar.

SÁÁ

Afgreiðslustaðir Lyfju í Lágmúla og á Smáratorgi
verða opnir á aðfangadag frá klukkan 8 til 18.
Á jóladag er opið frá klukkan 10 til 24 á Smáratorgi og 10 til 24 í Lágmúla. Á annan í jólum
er opið frá 8 til miðnættis. Önnur apótek fylgja
hefðbundnum opnunartíma verslana nema í
Keflavík er opið á jóladag frá 10 til 14.

Skrifstofur SÁÁ og Bráðamóttakan á Vogi verða
lokuð yfir hátíðarnar. Bent er á slysadeild og
bráðamóttöku Landspítala komi alvarleg tilfelli
upp.

Árbæjarapótek

Göngudeild SÁÁ í VON, Efstaleiti 7 í Reykjavík
verður opin:
Aðfangadag frá 9 til 12
Jóladag og 2. í jólum lokað

Opið á aðfangadag frá 8.30 til 12.

KVENNAATHVARFIÐ
Kvennaathvarfið er opið allan sólarhringinn yfir
hátíðarnar. Síminn er 561 1205.

TANNLÆKNAÞJÓNUSTA
Opið verður á stofum eftirtalinna tannlækna yfir
hátíðarnar:
Aðfangadagur Kristinn Kristinsson Síðumúla 25,

Opið frá 9 til 12 á aðfangadag og lokað á jóladag og annan í jólum.

Lyfjaver Suðurlandsbraut 22
Lyfjaval
Opið á aðfangadag frá 10 til 12.30 og lokað á
jóladag og annan í jólum.

Bílaapótekið
Opið á aðfangadag frá klukkan frá 10 til 14. Á
jóladag og annan í jólum er lokað.

Apótekarinn á Akureyri
Opið á aðfangadag frá 9 til 12. Lokað á jóladag.
Opið á annan í jólum frá 12 til 14.

STÓRMARKAÐIR

Nóatún

Strætó bs.
Aðfangadagur
Ekið á öllum leiðum samkvæmt áætlun laugardaga en akstri lýkur um það bil klukkan 14.
Jóladagur
Lokað.
Annar í jólum
Ekið eftir áætlun sunnudaga.

Herjólfur
Aðfangadagur
Siglt frá Vestmannaeyjum klukkan 8.15 og frá
Þorlákshöfn klukkan 11.
Jóladagur
Engar siglingar.
Annar í jólum
Siglt frá Vestmannaeyjum klukkan 8.15 og 16 og
frá Þorlákshöfn klukkan 12 og 19.30.

Flugfélag Íslands
Aðfangadagur
Síðasta brottför
frá Reykjavík er klukkan 1, það er flugvél á leið
til Akureyrar.
frá Akureyri klukkan 14.10
frá Egilsstöðum klukkan 12.25
frá Vestmannaeyjum klukkan 09.05

Jóladagur:
Ekki er flogið á jóladag.
Annar í jólum:
Flogið er samkvæmt áætlun á annan í jólum.
Nánari upplýsingar á www.flugfelag.is
Brottför frá BSÍ

Annar í jólum
Ekið samkvæmt helgaráætlun.

SUNDLAUGAR
Sundlaugar í Reykjavík og nágrenni
Aðfangadagur
Í sundlaugarnar í Reykjavík verður opið frá 8 til
12.30, að frátalinni Kjalarneslaug þar sem opið
er frá 10 til 12.30, í Kópavogi frá 8 til 12 og í
Hafnarfirði frá 6.30 til 11 í Sundhöll, Suðurbæjarlaug frá 06.30 til 11.15 og Ásvallalaug frá 6 til 12.
Jóladagur
Lokað.
Annan í jólum
Opið í Laugardalslaug og Árbæjarlaug frá 12 til
18 og Kópavogslaug frá 10 til 16.
Sundlaug Akureyrar
Aðfangadagur
Opið frá 6.45 til 11.
Glerárlaug
Aðfangadagur
Opið frá 9 til 11
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ÞETTA GERÐIST: 24. DESEMBER 1818

Heims um ból, helg eru jól

AVA GARDNER FÆDDIST ÞENNAN
DAG ÁRIÐ 1922

Okkar kæri,

Þorsteinn Oddsson
bóndi frá Heiði,

lést á Dvalarheimilinu Lundi, föstudaginn
19. desember. Útförin fer fram frá Keldnakirkju á
Rangárvöllum laugardaginn 3. janúar kl. 13.00.

„Ég held að meginástæðan fyrir því að hjónabönd
mín mistókust hafi verið að
ég elskaði ávallt mikið en
aldrei skynsamlega.“
Ava Gardner var bandarísk
leikkona sem nokkrum sinnum var tilnefnd til Óskarsverðlauna. Hún lést árið 1990.

Helga Þorsteinsdóttir
Sigurgeir Bárðarson
Birna Þorsteinsdóttir
Rúnar Bjarnason
Reynir Þorsteinsson
Jóna María Eiríksdóttir
barnabörn og langafabörn.

timamot@frettabladid.is

Á aðfangadag árið 1818 var
frumfluttur sálmur í bænum
Oberndorf í Austurríki, í námunda við Salzburg. Líklega hefur fáa rennt í grun
að þessi sálmur, sem á íslensku ber heitið Heims um
ból í þýðingu Sveinbjarnar
Egilssonar, myndi næstu tvö
hundruð árin sameina fólk
SÖNGUR Jólasálmurinn hljómar í kirkjum landsins í kvöld.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
um jólahátíðina um allan
heim.
Textann við Heims um ból samdi Joseph Mohr 1816, en hann var
þá prestur í Mariapfarr, afskekktu þorpi í Austurríki. Hann varð síðan
aðstoðarprestur í Oberndorf, og að morgni aðfangadags árið 1818 á
hann að hafa komið að máli við Franz Gruber, sem var tónlistarkennari á staðnum, og beðið hann að semja lag við textann fyrir tvo einsöngvara, kór og gítar. Þeir fluttu svo lagið ásamt öðrum við messu í
Nikulásarkirkjunni um kvöldið.

Þökkum auðsýnda samúð og hlýhug við
andlát og útför móður minnar, tengdamóður, ömmu og langömmu,

Guðrúnar Zakaríasdóttur.
Sérstakar þakkir til starfsfólks hjúkrunarheimilisins
Sunnuhlíðar.
F.h. barnabarna og barnabarnabarna,
Svavar Sölvason Valborg Sigurðardóttir.

Okkar ástkæri,

Björgvin Jósteinsson
kennari, Grandavegi 45, Reykjavík,

verður jarðsunginn frá Neskirkju mánudaginn
29. desember kl. 13.00.
Guðrún Steingrímsdóttir
Dóra Björgvinsdóttir
Ingi Steinn Björgvinsson
Vera Buus-Nilsen
Dagný Björgvinsdóttir
Jóhann S. Bogason
Bryndís Björgvinsdóttir
Brjánn Ingason
og barnabörn.

AFMÆLISBARN Jólasagan af því hvernig Kristinn Helgi kom í heiminn á aðfangadag hefur oft verið rifjuð upp af fjölskyldunni á þessum árstíma.
MYND/KATLA KJARTANSDÓTTIR

Móðir okkar, tengdamóðir og amma,

Hanna M. Jóhannsdóttir
Austurbrún 6,

lést af slysförum á heimili sínu fimmtudaginn
11. desember sl. Útför hennar fór fram í kyrrþey
22. desember. Hún verður jarðsett með vorinu
og verður það auglýst síðar.
Rósa Mikaelsdóttir
Bjarndís H. Mitchell
Hallgrímur Stefánsson
Jóhann D. Jimma
Samantha R. Jimma
Einar Jimma
Stefán M. Þ. Mitchell
Tristan H. Mitchell
Fannar D. Hallgrímsson

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

Adolf Óskarsson
pípulagningameistari, Hrafnistu,
Hafnarfirði,

KRISTINN HELGI SCHRAM ÞJÓÐFRÆÐINGUR: DEILIR AFMÆLI SÍNU MEÐ JESÚ

NAFNIÐ ÞÓTTI TILVALIÐ
Kristinn Helgi Magnússon Schram
þjóðfræðingur deilir afmæli sínu með
Jesú Kristi. Þótt honum hafi alltaf fundist það eðlilegt varð hann þess snemma
áskynja að mörgum þótti afmælisdagurinn skrítinn enda ákveðnir þættir
frábrugðnir. Til dæmis var þennan dag
iðulega rifjuð upp sagan af jólunum
sem Kristinn Helgi kom í heiminn.
„Það fór allt úr skorðum, mamma fór
á fæðingardeildina á svipuðum tíma og
steikin fór í ofninn, og pabbi söng með
kirkjukórnum í messu klukkan ellefu,
um það leyti sem ég kom í heiminn,“
segir Kristinn Helgi, sem er yngstur
margra barna.
„Fyrstu árin drakk ég í mig athyglina með trúðslátum og vitleysislegum
tilsvörum og átti megnið af pökkunum undir trénu,“ segir Kristinn Helgi,
sem með árunum fór að átta sig betur
á merkingu jólanna og að þau snerust

sem andaðist mánudaginn 15. desember, verður jarðsunginn frá Hafnarfjarðarkirkju mánudaginn
29. desember kl. 13.00.
Ásta Vigfúsdóttir
Hörður Adolfsson
Erla Adolfsdóttir
Hilmar Adolfsson
Adolf Adolfsson
barnabörn og langafabörn.

Nanna M. Guðmundsdóttir
Jóhann Pétur Andersen
Ólöf S. Sigurðardóttir
Júlía Henningsdóttir

stöku nafni með tilliti til afmælisdagsins. Var hann skírður því að yfirlögðu ráði? „Ég held að ég hafi nú átt
að heita öðru nafni en pabba þótti það
of væmið þannig að þau duttu niður á
þetta nafn, sem þótti tilvalið af því ég
fæddist á þessum helga degi,“ útskýrir hann og segir að nafnið hafi ekki
leitt til mikillar stríðni af hálfu jafnaldra. „Menn sáu færi á að gera grín
að Schram-nafninu miklu fyrr en að
Kristni Helga,“ segir hann og minnist
þess að hafa meðal annars verið kallaður skran og skrambinn.
Kristinn Helgi fer í kirkju á jólum
þegar færi gefst en annars notar hann
jólin og jólaguðspjallið sem tækifæri
til að hugleiða það sem máli skiptir:
trú, von og kærleika. „Þetta er tíminn
til að trúa á kraftaverk og algeran viðsnúning frá myrkri og kulda til birtu
og yls.“
solveig@frettabladid.is

100 ára afmæli
Svanlaug Einarsdóttir
Hjartkær bróðir okkar,

Ari Arason
frá Skuld, Blönduósi,

lést mánudaginn 22. desember.
Jarðarförin verður auglýst síðar.
Tilkynningar um merkisatburði, stórafmæli og
útfarir má senda á netfangið timamot@frettabladid.is.

um allt annað en hann sjálfan. „Ég held
ég hafi gert nokkurs konar samkomulag við þennan keppinaut minn að ég
fengi að eiga fyrri part aðfangadags
og hann seinni,“ segir hann glettinn
en að morgni aðfangadags fékk hann
afmælisgjafirnar. „Svo leit ég stórt á
mig fyrri hluta dags en jólahelgin kom
síðan yfir mann seinni partinn.“
Með árunum fór afmælishaldið að
færast yfir á Þorláksmessu. „Þá fór ég
að fá afmælisóskir og skálaði í jólaöli
á miðnætti Þorláksmessu,“ segir hann
og hefur enn þann háttinn á að gerast
sjálfselskur að morgni aðfangadags.
„Ég fæ morgungjöf, eða gef mér hana
sjálfur ef enginn hefur haft fyrir því
að hafa hana til og svo fer ég kannski í
langan göngutúr,“ segir Kristinn Helgi,
sem starfar sem forstöðumaður Þjóðfræðistofu á Hólmavík.
Kristinn Helgi heitir svolítið sér-

Systkinin frá Skuld og fjölskyldur þeirra.

til heimilis að Birkimörk 8, Hveragerði,
áður Fannborg 1, Kópavogi,
verður 100 ára á jóladag.
Svanlaug dvelur núna á Sjúkrahúsinu
á Selfossi vegna lasleika.
Hún vill koma bestu kveðju til
allra vina og vandamanna.
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Gleði og friðarjól

L

NOKKUR ORÐ
Alma Guðmundsdóttir
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oks er runninn upp aðfangadagur, minn
uppáhaldsdagur á árinu. Flest okkar
minnumst við látinna vina eða ættingja
og förum með kerti á leiði þeirra, áður en við
fögnum nýju upphafi, fæðingu frelsarans.
Ljúfsárar minningar fylla mann þakklæti
þegar heilagleikinn færist yfir allt klukkan
18. Við borðum góðan mat, opnum gjafir og
njótum jólanna með okkar nánustu.
Þessi jól verða samt frábrugðin þeim sem
við höfum haldið undanfarin ár. Margir hafa
misst vinnuna eða háar fjárhæðir á meðan
aðrir standa frammi fyrir óviðráðanlegum
skuldum sem enginn sér fram úr. Í
kjölfarið breyttist uppskriftin að hinum
„fullkomnu“ jólum sem við eigum flest.
Hlutirnir eru ekki eins og við höfðum
hugsað okkur og mörgum reynist
erfitt, eða jafnvel ómögulegt, að láta
reiði og sorg víkja fyrir þessu
þakklæti sem á að einkenna jólin.

Þegar ég sat föst í langri bílaröð í gær,
sem rétt svo mjakaðist áfram, hljómaði
Gleði og friðarjól í útvarpinu með Pálma
Gunnarssyni. Þrátt fyrir að hafa heyrt þetta
lag svo ótal sinnum frá því ég var lítil, eða
öllu heldur barn því ég er enn lítil, fannst
mér textinn hans Magnúsar Eiríkssonar
skyndilega öðlast nýtt líf. Hann varð allt í
einu að áminningu um þakklætið og þessa
samstöðu sem hefur sjaldan verið jafn
mikilvæg og akkúrat nú. Þakklæti fyrir það
sem við höfum, þrátt fyrir allt.
Mundu að þakka Guði
gjafir, frelsi’ og frið.
Þrautir, raunir náungans
víst koma okkur við.
Bráðum klukkur klingja,
kalla heims um ból,
vonandi þær hringja flestum
gleði’ og friðarjól.

■ Pondus

Eftir Frode Øverli

Póker á
netinu!

■ Gelgjan
Jahérna!

Aaaa!

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Þetta er
ótrúlegt!

Geta þessi samtök
notað hárið mitt til
að gera hárkollur fyrir
börn með
krabbamein?
Eða í hártoppa.

Þannig verður
vandamál þitt
að lausn fyrir
aðra.

■ Handan við hornið

Allt í einu
varð ég
talsvert
eldri.

Er allt í
lagi?

Eftir Tony Lopes

Prófaðu vítamínin okkar það verður ekki betra!

■ Kjölturakkar

Eftir Patrick McDonnell

Þetta var bara
flott hjá þér!

Vel gert!

■ Barnalán
Mamma, Lóa
situr alveg ein
og óstudd.

Ég vona að það sé
búið að taka hann
úr sambandi.

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Er það?

Ég næ í
myndavél!
Nei, vídeótökuvélina!

Nei, ég næ í
pabba!
Nei, ég hringi í
ömmu!

Þetta er ekkert mál,
hún lét líka svona þegar
ég var á þínum aldri.

äp_kr_

_lljj

K_pi__pglq
Ickspr0-+bcqck`cp

Kc_jcdlgq`j_gls8
 Hmmkdmctqnfdqkdmctquhrjhos``mm kk Uhrjhos`l`tq qrhmru`khmmnfs`qkdfsuhs`k
uhg`mmahqsak`hmt Adrstnfudqrstuhrjhoshm  qhmt Fqdhm`qeq enqjketluhrjhos`kerhmr-åqhfdqstoo
nfgnqeseq`l udfhmm-

?sej qclbsp_rfseg
Sqxffhxjjtq`tfk rhmf`ok rrsl`-M m`qhtook rhmf`qudhshqqmFdhqrrnm+
mdse`mf9nqm?eqdss`ak`chc-hr+rlh94014337-

32

24. desember 2008 MIÐVIKUDAGUR

> ALLTAF Í GÓÐU SKAPI
Leikkonan Courteney Cox þolir ekki
sviðsljósið þegar hún er í vondu
skapi. „Það eina sem ég þoli ekki
við frægðina er að þú verður að
vera í góðu skapi ef þú ætlar út
úr húsi. Það versta sem gerist er
ef einhver angrar þig þegar þú ert
í vondu skapi,“ sagði hún og á þar
við stöðugt áreiti ljósmyndara.

folk@frettabladid.is

Pabbi Britney fær launahækkun
Dómstóll í Los Angeles hefur úrskurðað að Jamie Spears, pabbi Britney
Spears, megi hækka launin fyrir starf
sitt í þágu velferðar dóttur sinnar.
Jamie hefur verið forráðamaður yfir
auðæfum Britney Spears eftir að hún
fékk taugaáfall. Í október úrskurðaði
dómari í Los Angeles síðan að Jamie
og lögfræðingur á hans vegum hefðu
verið æviráðnir til starfsins. Og nú
hafa þeir félagar sem sagt fengið
launahækkun.
Jamie hefur þegið tíu þúsund dollara fyrir starfið á mánuði eða rúma
eina milljón íslenskra. Með launahækkuninni fær Jamie nú 16 þúsund
dollara á mánuði eða tæpar tvær
milljónir. Hækkunin er afturvirk
þannig að Jamie fær auk þess 51 þús-

Unnusta Lindsay
Lohan á batavegi
Plötusnúðurinn Samantha Ronson,
eflaust þekktust fyrir að vera
kærasta Lindsay Lohan, er á batavegi eftir að hafa verið lögð inn á
spítala vegna þreytu og þunglyndis. Bandarískir fjölmiðlar hafa á
undanförnum vikum keppst við að
segja fréttir af parinu og þær hafa
verið undir miklu álagi. Enda
hvergi mátt sig hreyfa án þess að
það rataði á forsíður slúðurblaðanna. Fregnir herma að Ronson
hafi verið við það að gefast upp á
álaginu enda ekki vön því að vera
elt á röndum af ljósmyndurum.
En Ronson líður sem sagt betur
og hefur sent aðdáendum sínum
þakkir fyrir allan þann stuðning
sem hún hefur fengið á meðan á
spítalavistinni stóð. „Ég er komin
heim og líður vel, ég held ég hafi
keyrt mig út við að kaupa gjafir
handa fjölskyldunni minni,“ skrifaði Ronson á My Space-síðu sína
og bætir því við að hún sé nú að
horfa á alla uppáhalds Jerry
Bruckheimer-sjónvarpsseríurnar
sínar.

und dollara eingreiðslu fyrir jólin
sem samsvarar sex milljónum
íslenskra króna. Jamie er hins vegar
ekkert að ydda blýanta í skrifstofu
sinni heldur hefur hann haft í nægu
að snúast við að koma dóttur sinni
aftur í gang. „Jamie hefur unnið baki
brotnu við að skipuleggja tónlistaferil dóttur sinnar og tónleikahald og sjá
til þess að allt gangi snurðulaust fyrir
sig,“ sagði dómarinn í úrskurði
sínum.
Og ekki er hægt að horfa fram hjá
þeirri staðreynd að eftir að pabbinn
tók við stjórnartaumunum í búi Britney hefur söngkonan blómstrað sem
aldrei fyrr og gera menn sér miklar
vonir um að hún muni endurheimta
titil sinn á toppi afþreyingaheimsins.

DÝR PABBI Britney greiðir pabba sínum tæpar
tvær milljónir íslenskra á mánuði fyrir störf í
sína þágu.

JÓLAGJAFIR FJANDVINANNA
Jólin eru tími sátta og samlyndis. Þeir sem stóðu í stappi og orðaskaki hugsa nú eflaust
fallega til meintra óvina sinna og vilja færa þeim sáttargjöf. Fréttablaðið fékk nokkra
sem elduðu grátt silfur á árinu til að velja jólagjöf fyrir „fjandvin“ sinn.

FRIÐRIK ÓMAR OG GILLZENEGGER
Friðrik Ómar: „Ég hugsa að ég myndi gefa Agli einhverja
góða málsháttabók. Það er alltaf gott að hafa slíkt við
hendina.“
Gillzenegger: „Friðriki gef ég að sjálfsögðu gjafabréf í
Fjarþjálfun. Hann var kominn í fínt form, með þessar
fínu 27 sentimetra byssur, en svo hefur hann greinlega
slakað á. Ég vil auðvitað aðstoða hann við að ná fyrra
formi.“

KOMIN HEIM Ronson er komin heim

eftir spítalavist en hún var lögð inn með
þunglyndi og vegna þreytu.

Bandarískir fjölmiðlar fullyrða
margir að þessi uppákoma hafi
styrkt samband Lohan og Ronson
enda hafi leikkonan töluverða
reynslu af svona líðan, gekk sjálf í
gegnum svipaða hluti á meðan hún
drakk og neytti eiturlyfja á sínum
villtu árum.

Jólagjafakaupin
erfið fyrir Brad Pitt
Hvað myndi starfsmaður Skífunnar gera ef einhver kúnni hringdi,
kynnti sig sem Brad Pitt og vildi gera góð kaup í versluninni. Starfsmenn DVD-verslunar í Búdapest tóku leikarann ekki trúanlegan, töldu
þetta vera hrekk og skelltu ítrekað á hann. Þrátt fyrir ótal tilraunir
gekk hvorki né rak hjá Pitt og að endingu neyddist hann til að fá
óperusöngvarann Laszlo Domahidy til að kaupa safn
hins goðsagnakennda leikstjóra, Bela Tarr, fyrir
sig.
Heimildarmaður breska blaðsins Daily Mail
segir að starfsmennirnir hafi aldrei trúað því að
þarna talaði Brad Pitt. „Hann reyndi nokkrum
sinnum en gafst loks upp enda trúðu þeir því
aldrei að Brad Pitt vildi versla við þá,“ hefur
blaðið eftir heimildarmanni sínum.
Annars virðist Adam ekki lengur búa í Paradís
því að sögn vefmiðla mun Brad Pitt hafa sagt nei við
Angelinu Jolie þegar hún bað hann að giftast sér.
Parið er um þessar mundir að koma sér fyrir í
villu í Frakklandi en fjölmiðlar gera að því
skóna að Jolie sé nú í frjósemismeðferð
enda þrái hún annað par af tvíburum.
Þau Brangelina eiga nefnilega ekki
nema sex börn og langar í fleiri.

ÓTRÚVERÐUGUR Starfsmenn DVD-versl-

unar í Búdapest trúðu því ekki að Brad
Pitt væri að versla við þá.

Allt var á suðupunkti þegar Eurobandið sigraði Merzedes
Club á æsispennandi lokaspretti Eurovision í febrúar.
Gillzenegger og félagar höfðu farið mikinn en þegar úrslit
lágu fyrir sagði Friðrik Ómar að hæst glymdi í tómri
tunnu og var greinilega að beina orðum sínum að
trommuberjandi vöðvatröllunum. Nokkuð fár skapaðist
í þjóðfélaginu í framhaldi af þessari rimmu.

BUBBI OG BIGGI Í MAUS

SVERRIR OG GUÐNI

Bubbi: „Bigga gef ég náttúrulega heildarsafn
Bubba Morthens. Það gæti hjálpað honum að
staðsetja þetta efni í sögunni.“
Biggi í Maus: „Bubba gef
ég tvær bækur eftir Eckhart
Tolle, Mátturinn í núinu og
Ný jörð. Hann fjallar um það
hvernig skal leggja sjálfinu
og verða núvitandi, eins
og það er kallað. Það hafa
allir gott af því að kynnast þessum bókum.“
Þegar Bubbi byrjaði að blogga flugu vænar
fýlubombur í ýmsar áttir. Helst voru það þeir sem
dirfst höfðu að dissa kónginn á prenti sem fundu
til tevatnsins. Einn þeirra var Biggi í Maus sem
dró í efa leiðtogahlutverk og áhrifamátt Bubba
í íslenskri tónlistarsögu. Bubbi svaraði fyrir sig og
sagði Bigga falskan söngvara sem enn biði eftir
símtali frá sér.

Sverrir stormsker: „Ég vil gefa
Guðna ævisögu Ingibjargar Sólrúnar „10 góð ráð til að hætta að
svíkja fólk og fara að segja upp“.

REYNIR TRAUSTA OG JÓN BJARKI
Reynir Traustason: „Ég gef Jóni upptökutæki. Ég held hann eigi ekkert svoleiðis. Það
er vaninn að blaðið leggi blaðamönnum til
slík tæki.“
Jón Bjarki Magnússon: „Ég gef Reyni siðareglur blaðamanna, prentaðar út og
heftar saman af mér sjálfum.“
Reynir Traustason, ritstjóri DV, varð
tvísaga í viðskiptum sínum við unga blaðamanninn Jón
Bjarka þegar Kastljósið spilaði upptöku frá tveggja manna
tali þeirra. Í framhaldinu lá Reynir undir ámæli um að birta
ekki óæskilegar fréttir, ef þær kæmu DV illa. Reynir kaus að
sitja sem fastast, en Jón er atvinnulaus.

Guðni Ágústson vill
ekki gefa Sverri gjöf.
Guðni Ágústsson
rauk út úr viðtali
hjá Sverri
stormsker
á Útvarpi
Sögu
þegar
Sverrir
gekk full
hart fram
við hann í
þættinum
Miðjunni.

KARLAHÓPUR FEMÍNISTA OG BAGGALÚTUR
Haukur Valdimarsson, ráðskona: „Við viljum gefa
þeim alveg helling af því að þeir eru svo frábærir,
en við látum sérmerktar nærbuxur frá Stígamótum nægja. Svo látum við náttúrulega ársskýrslu
Stígamóta fylgja með.“
Bragi Baggalútur: „Karlahópur femínista, já.
Er það ekki bara einn gúmorenn og ársáskrift
af Samúel?.“
Fyrir verslunarmannahelgina kom karlahópur
Femínista fram og ásakaði gleðibandið Baggalút fyrir að beinlínis „hvetja til nauðgana“ með laginu „Þjóðhátíð ´93“. Þessum ásökunum
vildu Baggalútar ekki una þegjandi og úr varð nokkurt orðaskak í gúrkunni fyrir bankahrunið.
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Leikstjóri Mockingbird allur

Afslappaður Obama

Leikstjórinn Robert Mulligan er
látinn, 83 ára að aldri. Ferill Mulligans nær yfir fjörtíu ára tímabil
en þekkastur er hann sennilega
fyrir meistaraverkið To Kill a
Mockingbird. Mulligan lést úr
hjartaáfalli á laugardaginn.
Myndin To Kill a Mockingbird
er klassík í bandarískri kvikmyndagerð og í hávegum höfð
meðal kvikmyndaunnenda. Mulligan fékk fyrir hana sína einu tilnefningu til Óskarsverðlauna en
lögfræðingurinn Atticus, leikinn
af Gregory Peck, var meðal annars valinn mesta hetja hvíta tjaldsins af AFI, bandarísku kvikmyndastofnunni.

Barack Obama bíður þess nú að
sverja hollustueið sem næsti forseti Bandaríkjanna. Eftir nær
linnulausa
tveggja
ára
kosningabaráttu reynir Obama
nú að safna kröftum enda mikið verk
sem bíður hans
eftir átta ára forsetatíð George
W. Bush. Obama
er mikill aðdáandi golfíþróttarinnar og stundar
hana nú af miklum þrótti í
sumarleyfi sínu á Hawaii.
Blaðamenn fylgja honum

LEIKSTJÓRINN LÁTINN Robert Mulligan, leikstjóri To Kill a Mockingbird, er látinn, 83

að aldri.

Ferill Mulligans var nokkuð
skrykkjóttur í þau fjörutíu ár sem
hann sat í leikstjórastólnum. Hans
verður þó alltaf minnst fyrir að
hafa gefið bók Harper Lee líf árið

1962. Síðasta mynd Mulligans var
kvikmyndin The Man in the Moon
frá árinu 1991 en í henni þreytti
Reese Witherspoon sína frumraun
í kvikmyndum sem Dani Trant.

að sjálfsögðu við hvert fótmál og
engum sögum fer af hæfni forsetans á vellinum. Hann ku hins
vegar vera hinn rólegasti
og bauð meðal annars
fjölmiðlamönnum upp
á bjór. Sem þeir þáðu
ekki.

GOLFARI Barack

Obama er forfallinn
golfari en hæfileikarnir þykja víst ekki
alveg í samræmi
við áhugann.

Nóg að gerast á annan í jólum
Á annan í jólum verður nóg
um að vera í höfuðborginni,
þar á meðal útgáfutónleikar
og tveir jóladansleikir.

PÁLL OG MONIKA Páll Óskar og Monika

koma fram á miðnæturmessu í Fríkirkjunni í kvöld.

Páll Óskar í
Fríkirkjunni
„Jólin koma bara ekkert hjá mér
fyrr en þetta gigg rennur upp,“
segir Páll Óskar Hjálmtýsson um
sína sjöttu miðnæturmessu sem
hann heldur með hörpuleikaranum Moniku í Fríkirkjunni í kvöld
klukkan 23.30. Njóta þau aðstoðar
kórs og strengjakvartetts á
tónleikunum.
„Þetta er ekki messa heldur
meira svona hugvekja,“ segir Páll
og hvetur fólk til að láta sjá sig
enda sé aðgangur ókeypis. Séra
Hjörtur Magni flytur hugvekju
og Anna Sigríður flytur jólasálma
ásamt kór. Allir syngja síðan
saman Heims um ból í lokin áður
en þeir ganga út í jólanóttina.

Hljómsveitirnar
FM
Belfast,
Sprengjuhöllin, Hjaltalín og Retro
Stefson ætla að leika saman á jólaballi á Nasa 26. desember. „Við
viljum bara fagna jólunum,“ segir
Atli Bollason, hljómborðsleikari
Sprengjuhallarinnar. Hann segir
að hljómsveitirnar séu líka að
vissu leyti að gera upp árið í
leiðinni. „Allar þessar hljómsveitir eru búnar að eiga fínt ár. Við
viljum bara fagna hækkandi sól
og fá fólk til þess að sletta úr
klaufunum.“
Dóri DNA hefur verið fenginn
til þess að vera kynnir á tónleikunum. Að sögn Atla ætlar Dóri að
ganga undir nafninu Jóli DNA á
tónleikunum og vera í jólasveinabúningi. Miðar eru seldir í forsölu á midi.is, og kosta 1.500 krónur. Það kostar hins vegar 1.800
krónur við innganginn, en viðskiptavinir Nova fá miðann á
1.000 krónur.
Á Club 101, þar sem Organ var
áður til húsa, verða útgáfutónleikar hljómsveitarinnar Steed Lord.
Þar verður nýútkominni plötu
hljómsveitarinnar, Truth Serum,
fagnað. Ásamt sveitinni munu
plötusnúðarnir Danni Deluxxx og
Dj Rampage koma fram. Miðar á
tónleikana eru seldir á miði.is og
kosta 1.000 krónur. Steed Lord eru
á leið í tónleikaferðalag um Evrópu og Bandaríkin eftir áramót,
og verða þetta því síðustu tónleikar sveitarinnar hér á landi í bili.

SPRENGJUHÖLLIN Kemur fram ásamt FM Belfast, Retro Stefson og Hjaltalín á jóla-

dansleik á Nasa.

RAGNHEIÐUR EIRÍKSDÓTTIR Heiða og
Guffi úr For a Minor Reflection hafa
gefið út jólalagið Kertaljós á jólanátt.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

MYND/JÓI KJARTANS

Jólalag um
yfirdrátt
MILLJÓNAMÆRINGARNIR Halda

STEED LORD Verða með útgáfutónleik-

jóladansleik sextánda árið í röð á Hótel
Sögu.

ana sína á Club 101. Þetta verða einu
tónleikar sveitarinnar á Íslandi í bili.

Milljónamæringarnir ætla að
blása til jóladansleiks á Hótel
Sögu á annan í jólum. „Þetta er
sextánda árið í röð sem við höldum þennan dansleik,“ segir Steingrímur Guðmundsson, Milljónamæringur. „Þetta er alltaf jafn
skemmtilegt og spennandi.“ Steingrímur segir að aðalsöngvarar
sveitarinnar, þeir Raggi Bjarna,
Bjarni Arason og Bogomil Font,
muni syngja með sveitinni, auk
sérstaks leynigests. Sá er sagður

vera meðal annars í hljómsveitinni Hjálmum. Ekki er ólíklegt að
þar sé um að ræða Sigurð Guðmundsson, sem einnig hefur sungið og spilað með Memfismafíunni.
Miðaverð á dansleikinn er 2.000
krónur.
Auk þessara atburða verður
Skítamórall með tónleika á Broadway, Eurobandið á Players og Sálin
hans Jóns míns á 800 Bar á Selfossi, svo eitthvað sé nefnt.
thorunn@frettabladid.is

Söngkonan Heiða og Guffi,
gítarleikari For a Minor Reflection, hafa gefið út jólalagið
Kertaljós á jólanátt. Fyrir
tveimur árum sameinuðust þau
um að búa til jólalag en það lá í
dvala þangað til ákveðið var að
taka það upp fyrir þessi jól.
Þótt lagið sé samið árið 2006 á
toppi góðærisins á það vel við í
dag, enda er sungið um að allir fái
yfirdrátt í viðlaginu.
Heiða hefur sungið með
hljómsveitunum Unun og Hellvar.
Einnig hefur hún tekið þátt í
undankeppnum Eurovision hér á
landi. Hljómsveit Guffa, For a
Minor Reflection, gaf út frumraun sína Reistu þig við, sólin er
komin á loft, undir lok síðasta árs
og fékk hún góðar viðtökur.

Betsson gerir góðverk
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Veðmálafyrirtækið
Betsson
afhenti á dögunum Mæðrastyrksnefnd og kaffistofu Samhjálpar
ávísun upp á hundrað þúsund
handa hvoru fyrir sig. Hans-Martin Nakkim, markaðsstjóri Betsson, þvertekur fyrir að fyrirtækið
sé með þessu að slá ryki í augu
landans en gerir sér fyllilega grein
fyrir því að einhverjir kunni að
hafa horn í síðu gjafanna í ljósi
eðli fyrirtækisins. „Við erum ekkert að hreinsa okkur af einhverri
sök heldur langar einfaldlega að
leggja okkar af mörkunum,“ segir
Hans -Martin.
Betsson styrkir margvísleg góð
málefni í öðrum löndum. Hins
vegar hefur staðið nokkur styrr
um starfsemi fyrirtækisins á
Íslandi og Íslensk getspá kærði
fyrirtækið fyrir auglýsingar í maí
á þessu ári. Samkvæmt íslenskum
lögum má aðeins reka happdrætti
hér á landi til þess að afla fjár til
almannaheilla en Betsson hefur
auglýst fjárhættuspil sem hægt er
að stunda á vefsíðu fyrirtækisins
frá árinu 2006. Betsson er starfrækt í Svíþjóð, er skráð í sænsku
kauphöllina og hefur öll tilskyld
leyfi samkvæmt EES. Hans-Martin er sér fyllilega meðvitaður um
það hornauga sem fyrirtækið er
litið af mörgum hér á landi. „Við
höfum verið að reyna að brjóta á
bak aftur þá einokunarstefnu sem

GÓÐ GJÖF Aðalheiður Frantzdóttir tekur við hundrað þúsund krónum frá fulltrúa
Betsson, Jórunni Steinson.

ríkir um happdrætti og annað
tengt því,“ útskýrir Hans-Martin
sem vonast til að stjórnvöld komi
til móts við óskir fyrirtækisins um
að hleypa því af fullum krafti inn
á þennan markað.
Hans-Martin segir að verði þeim
að ósk sinni muni þeir láta enn
frekar til sín taka í góðum málefn-

um. Og nefnir þar sérstaklega
íþróttalið. Ekki ætti að vera vanþörf á enda hafa ansi mörg íþróttafélög þurft að horfa á eftir háum
fjárhæðum
þegar
bankarnir
hrundu. „En þessi stefna sem ríkir
á Íslandi og reyndar víða kemur í
veg fyrir það,“ segir Hans-Martin.
- fgg

g
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Láttu YES MAN koma þér og þínum í jólaskap, segðu já við

JÓLAGRÍNMYNDINNI Í ÁR
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ileg bíójól

Jackson heill heilsu

JIM CARREY ER HREINT STÓRKOSTLEGUR Í SINNI

BESTU GRÍNMYND SÍÐAN DUMB AND DUMBER

sýnd með íslensku og ensku tali

KRINGLUNNI
DIGITAL
YES MAN
kl. 2 - 4:10 - 6:20 - 8 - 8:30 - 10:20 -10:50 7

BOLT m/ísl. tali
YES MAN

BOLT 3-D m/ísl. tali
BOLT 3-D m/Ensku tali

kl. 2 - 4
kl. 6

L

16

L

APPALOOSA
kl. 10:20
ZACK AND MIRI MAKE A PORN kl. 8

CITY OF EMBER
MADAGASCAR 2 m/ísl. tali

kl. 6
kl. 2 - 4

7

MADAGASCAR 2 m/ísl. tali

kl. 12 - 2 - 4

L

TWILIGHT
W

kl. 8
kl. 10:20

12

BOLT m/ísl. tali
YES MEN

AKUREYRI
kl. 2 - 4 - 6
kl. 6 - 8 - 10

L

MADAGASKAR 2 m/ísl. tali
CITY OF EMBER

kl. 2 - 4
kl. 8

L

TWILIGHT

kl. 10

16

ÁLFABAKKA
YES MAN
kl. 1:30 - 3:40 - 6 - 8D - 8:20 - 10:20D -10:40

7

YES MAN

kl. 12 - 3:40 - 6 - 8:20 - 10:40

VIP

BOLTI 3-D m/ísl. tali
CITY OF EMBER

kl. 12(3D) - 2(3D) - 4(3D) - 6(3D)
kl. 1:30 - 3:40 - 5:50 - 8 - 10:40

L

TWILIGHT
MADAGASCAR 2 m/ísl. tali

kl. 5:50 - 8 - 10:40
kl. 12 - 2 - 4

12

MADAGASCAR 2 m/Ensku tali
BODY OF LIES

kl. 6
kl. 8:10 - 10:40

L

HIGH SCHOOL MUSICAL 3
GEIMAPARNIR m/ísl. tali

kl. 3:40
kl. 12 - 2

L

BOLTI m/ísl. tali

L

YES MAN
kl. 5:50 - 8 - 10:20 7
MADAGASCAR 2 m/ísl. tali
kl. 12 - 2 - 4
L

7

L

SPARbíó kr. 550 á myndir merktar með appelsínugulu.
kr. 850 á digital 3D myndir, merktar með grænu

GLEÐILEG JÓL!

L

12

SELFOSS
kl. 12 - 2 - 4 - 6 L

16

DAY THE EARTH STOOD

KEFLAVÍK
kl. 12 - 2 - 4 - 6
kl. 5:50 - 8 - 10:20

kl. 8 - 10:20

L
7

16

Talsmaður popparans Michaels
Jackson, Dr. Thome Thome, hefur
neitað orðrómi um að Michael þjáist af sjaldgæfum öndunarfærasjúkdómi og þurfi á lungnaígræðslu að halda. Sagði hann
manninn bak við fregnirnar vera
rithöfundinn Ian Halperin sem
hafi með þeim reynt að kynna nýja
ævisögu sína um Jackson sem er
gerð án hans samþykkis.
„Ótrúlegar ásakanir höfundarins í garð Jacksons eru algjör uppspuni,“ sagði hann. „Varðandi yfirlýsingar hans í framtíðinni vonum
við að fjölmiðlar haldi ekki áfram
að láta hann nota sig. Jackson er
við góða heilsu og er að leggja
lokahönd á samningaviðræður við
stórfyrirtæki í skemmtanaiðnaðinum og sjónvarpsstöð vegna tónleikaferðar um heiminn og framkomu í sjónvarpi.“

MICHAEL JACKSON Popparinn þjáist ekki
af sjaldgæfum lungnasjúkdómi að sögn
Dr. Thomes Thome.

7

7

SÝNINGARTÍMARNIR GILDA
26., 27. OG 28. DESEMBER

12

NÝTT Í BÍÓ!

GLEÐILEG JÓL!
Bráðskemmtileg mynd þar sem heimur
galdra og ævintýra lifnar við

JAMES BOND Nýjasta Bond-myndin, Quantum of Solace, hefur slegið rækilega í gegn
hér á landi sem annars staðar.

Vinsælasta Bondmynd Íslands

STÓRKOSTLEGT
EPÍSKT MEISTARAVERK
MEISTARAVERK
STÓRKOSTLEGT EPÍSKT
EFTIR LEIKSTJÓRA
MOULIN ROUGE
EFTIR
LEIKSTJÓRA MOULIN
LIN ROUGE

HÖRKUSPENNANDI MYND
ÚR SMIÐJU LUC BESSON
EKKERT GETUR UNDIRBÚIÐ
ÞIG FYRIR

ÞÚ MUNT ALDREI TRÚA ÞVÍ
HVERNIG ÞETTA ENDAR!

AÐEINS

500 kr.

SÍMI 564 0000

SÍMI 551 9000

AUSTRALIA D
AUSTRALIA LÚXUS D
SKOPPA OG SKRÍTLA Í BÍÓ D
INKHEART
THE DAY THE EARTH STOOD STILL D
FOUR CHRISTMASES
IGOR
QUANTUM OF SOLACE

kl. 4.30 - 8
kl. 1 - 4.30 - 8
kl. 1 - 2.30 - 4 - 5.30
kl. 1 - 3.20 - 5.40
kl. 8 - 10.20
kl. 1 - 4 - 6 - 8 - 10
kl. 1
kl. 8 - 10.30

12
12
L
10
12
7
L
12

AUSTRALIA
THE DAY THE EARTH STOOD STILL
ZACK AND MIRI MAKE A PORNO
QUANTUM OF SOLACE
SAW 5

kl. 5.30 - 9
kl. 2.30 - 4
kl. 3.20 - 5.40 - 8 - 10.20
kl. 8 - 10
kl. 5.40 - 8 - 10.20
kl. 4 - 6
kl. 3.20

16
L
10
16
12
7
14

SKOPPA OG SKRÍTLA Í BÍÓ *
INKHEART **
AUSTRALIA
THE DAY THE EARTH STOOD STILL
FOUR CHRISTMASES
* 27. - 28.
500 kr.
** 27. - 28.

kl. 3 - 6.30 - 10
kl. 3.20 - 5.40 - 8 - 10.20
kl. 3.40 - 5.50 - 8 - 10.10
kl. 3 - 5.30 - 8
kl. 10.20

12
16
16
12
16

kl. 3.30 - 4.45
kl. 6 - 8
kl. 6 - 9
kl. 10
kl. 4
kl. 2 - 3.30 - 4.45
kl. 2 - 6 - 8

L
10
12
7

SÍMI 462 3500

SÍMI 530 1919

AUSTRALIA
SKOPPA OG SKRÍTLA Í BÍÓ
INKHEART
TAKEN
THE DAY THE EARTH STOOD STILL
FOUR CHRISTMASES
REYKJAVÍK-ROTTERDAM

SÝNINGARTÍMARNIR GILDA FRÁ 26.DESEMBER - TIL OG MEÐ 30. DESEMBER

NÝTT Í BÍÓ
ÆVINTÝRAMYND
AF BESTU GERÐ

Sími: 553 2075

- bara lúxus

GLEÐILEG JÓL

+++1/2
S.V – MBL

+++

S.V – MBL.

LAUGARÁSBÍÓ - SÝNINGARTÍMAR
"Þrælgóð spennumynd"

MYND OG HLJÓÐ

++++

V.J.V – Topp5.is/FBL

LOKAÐ Á AÐFANGADAG OG JÓLADAG.
SÝNINGARTÍMAR OG TILBOÐ GILDA FYRIR ANNAN Í JÓLUM.

BOLT 3D - Íslenskt tal
INKHEART
SKOPPA OG SKRÍTLA
TAKEN
FOUR CHRISTMASES

kl. 2(800 kr), 4 og 6
L
kl.2(500 kr), 4, 6, 8 og 10 10
kl. 2(700 kr) og 4
L
kl. 6, 8 og 10
16
kl. 8 og 10
7

Tilboð í bíó! Gildir á allar sýningar merktar með rauðu!

Alls hafa rúmlega 62 þúsund Íslendingar séð nýjustu James Bond-myndina
Quantum of Solace síðan
hún var frumsýnd í haust.
Þar með hefur hún slegið út
Die Another Day, sem kom
út fyrir sex árum.
Quantum of Solace er vinsælasta
Bond-myndin á Íslandi til þessa.
Die Another Day hefur hingað
til trónað á toppnum yfir vinsælustu Bond-myndir á Íslandi,
enda var hún að hluta til tekin
upp hér á landi og vakti því enn
meiri áhuga Íslendinga en ella.
Alls sáu 55 þúsund manns síðustu Bond-mynd, Casino Royale,
þar sem Daniel Craig spreytti
sig í fyrsta sinn á hlutverki
njósnara hennar hátignar, 007.

Svo virðist sem hann hafi slegið í
gegn hjá Íslendingum miðað við
aðsóknartölurnar.
Jón Gunnar Geirdal hjá Senu
segir að vinsældir Quantum of
Solace hafi ekki komið sér á óvart
eftir að hann sá myndina. „Væntingarnar til Bonds eru alltaf miklar og núna er það spurning hvort
hún nær Batman og verði önnur
vinsælasta mynd ársins,“ segir
hann og á þar við The Dark Knight
sem 69 þúsund Íslendingar hafa
séð. Aðeins Mamma Mia! hefur
verið vinsælli á árinu. „Hún hefur
alla burði til að ná Batman,“ bætir
hann við.
Sýningar á The Dark Knight eru
hættar, enda er myndin komin út á
DVD-mynddiski og hefur rokselst.
Quantum of Solace kemur út á
mynddiski næsta vor og hefur því
nægan tíma til að ná að skjóta leðurblökumanninum aftur fyrir sig í
bíóhúsum landsins. freyr@frettabladid.is

Lay Low fékk gullog platínuplötu
Tónlistarkonan Lay Low fékk
afhenta gull- og platínuplötu í
verslun Skífunnar fyrir skömmu.
Gullið fékk hún fyrir fimm þúsund eintaka sölu nýjustu plötunnar, Farewell Good Night´s Sleep,
sem kom út í október. Platínuplötuna fékk hún fyrir að selja fraumraun sína Please Don´t Hate Me í
tíu þúsund eintökum.
Ferill Lay Low er í þann mund
að fara á flug erlendis því hún
hefur samið við alþjóðlega útgáfufyrirtækið Nettwerk Music Group
um útgáfu þriggja platna, auk þess
sem tónleikaferð um Evrópu er
fyrirhuguð á næsta ári.
HLAÐIN VERÐLAUNUM Lay Low heldur

á gull- og platínuplötunum sem hún
fékk fyrir frábæra sölu á tveimur plötum
sínum.
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> Guðjón kemur sterklega til greina
Forráðamenn C-deildarfélagsins Crewe á Englandi eru
enn ekki búnir að gera upp hug sinn um hver verði
ráðinn sem nýr knattspyrnustjóri félagsins. Guðjón
Þórðarson og John Ward, fyrrverandi stjóri Carlisle, eru
almennt taldir líklegastir til þess að berjast um starfið.
Dario Gradi, bráðabirgðastjóri Crewe sem stýrði félaginu
einnig frá árunum 1983-2007, reiknar með því að sinna
sínu hlutverki enn á annan í jólum. „Það eru 99,9
prósent líkur á því að ég verði enn
bráðabirgðastjóri þegar við mætum
Oldham á annan í jólum en það er
spurning með leikinn gegn Hartlepool
28. des,“ segir Gradi í samtali við BBC
Sports í gær.

sport@frettabladid.is

ÞÓRUNN HELGA JÓNSDÓTTIR, LEIKMAÐUR KR OG SANTOS: TVÖFALDUR BIKARMEISTARI Á ÁRINU 2008

Það mátti ekki koma við andstæðinginn
Þórunn Helga Jónsdóttir missti af bikarúrslitaleiknum með KR árið
2007 þar sem hún var farin til náms í Bandaríkjunum. Hún bætti
heldur betur fyrir það í ár þegar hún varð bikarmeistari með KR 20.
september og svo aftur með brasilíska liðinu Santos 17.
desember.
„Ég er hundrað prósent á því að ég hafi bætt mig
þarna út enda lærði ég eitthvað nýtt nánast á
hverri æfingu,“ segir Þórunn sem lék í nýrri
stöðu aftarlega á miðjunni. Hún segir leikinn í Brasilíu vera allt öðruvísi en heima.
„Dómarinn dæmir á minnstu snertingu
og það er svolítið um leikaraskap. Það
mátti ekki koma við andstæðinginn,”
segir Þórunn. Hún segist líka hafa
lært heilmikið í portúgölsku. „Fyrsta
mánuðinn sagði ég ekki orð en síðustu vikurnar var þetta aðeins farið að
koma og þá gat ég átt einföld samtöl,“
segir Þórunn sem eignaðist margar
góðar vinkonur í liðinu. Santos-liðið

vann alla átta leikina sem hún spilaði með markatölunni 23-4 og varð
bikarmeistari í fyrsta sinn. „Það var rosaleg stemning í kringum liðið.
Þar var mikið fjölmiðlafár fyrir síðasta leikinn og það kom mér á óvart
hvað fjölmiðlar höfðu mikinn áhuga á liðinu. Það var mikið um viðtöl
í blöðunum og síðustu leikirnir voru sýndir beint í sjónvarpinu,“ segir
Þórunn.
„Við æfðum tvisvar á dag, klukkan tíu á morgnana og klukkan þrjú
á daginn og lífið var þannig að það var eins og ég hafi verið atvinnumaður þennan tíma nema að ég fékk ekki peningana fyrir,” segir
Þórunn í léttum tón.
Þórunn er ekki búin að ákveða hvað tekur við. Hún
ætlar að byrja á því að mæta æfingar hjá KR en er
jafnframt mjög spennt fyrir að komast út í atvinnumennsku. „Þetta líf heillar,” segir Þórunn sem
dreymir líka um að vera með á EM í Finnlandi.
„Það er alveg raunhæft að stefna á það að komast til Finnlands en ég þarf að gera ýmislegt til
þess að koma mér í þennan hóp. Ég held að
þessi ferð til Brasilíu hafi samt ekki skemmt
fyrir,“ sagði Þórunn að lokum.

Fljótur að hlaupa af mér jólasteikina
Aron Einar verður á sínum stað í eldlínunni með félaginu Coventry í næstefstu deild í þéttu æfinga- og
leikjaplani yfir hátíðarnar en það kemur ekki í veg fyrir að hann borði nægju sína af jólasteikinni.

VONBRIGÐI Cesc Fabregas verður frá

vegna meiðsla í langan tíma hjá Arsenal.
NORDIC PHOTOS/AFP

Meiðsli Fabregas slæm:

Fjórir mánuðir?
FÓTBOLTI Arsenal fékk slæm

tíðindi í gær þegar í ljós kom að
fyrirliðinn Cesc Fabregas verður
frá vegna meiðsla, sem hann
hlaut eftir tæklingu landa síns
Xabi Alonso hjá Liverpool í leik
félaganna um helgina, í þrjá til
fjóra mánuði.
„Þetta eru slæm tíðindi og útlit
fyrir að hann verði ekki klár fyrr
en eftir þrjá til fjóra mánuði. Við
vitum samt að Cesc mun leggja
hart að sér til þess að verða
leikfær fyrir þann tíma,“ segir
Wenger á blaðamannafundi. - óþ

Á BERNABEAU Diarra lék listir sínar fyrir

blaðamenn í gær.

NORDIC PHOTOS/AFP

Blaðamannafundur hjá Real:

Valdi Coventry
„Ég var í samningarviðræðum við AZ Alkmaar
en sá um leið að það
stefndi ekki í þá átt sem
ég var að vonast eftir og
því vildi ég skipta um
umhverfi. Það voru
nokkur félög sem
sýndu mér áhuga
eftir það og þar
á meðal voru
ensku úrvalsdeildarfélögin
Middlesborough, Hull og
Stoke ásamt

Diarra kynntur
FÓTBOLTI Spænska stórliðið Real
Madrid hélt blaðamannafund í
gær til þess að kynna nýjasta
leikmann sinn, Lassana Diarra,
sem skrifaði þá undir fjögurra og
hálfs árs samning.
Madridingar þurftu að greiða
Portsmouth 20 milljónir punda
fyrir hinn 23 ára gamla franska
miðjumann sem lék áður með Le
Havre, Chelsea og Arsenal.
- óþ

HARÐJAXL

Aron Einar
hefur verið í lykilhlutverki hjá Coventry
á tímabilinu.
NORDIC

IÈNAÈARHÒSN¾ÈI
5M ER AÈ R¾ÈA UM  FERMETRA
HÒSN¾ÈI MEÈ  STËRUM INNKEYRSLU
HURÈUM MEÈ RAFMAGNSOPNUN -IKIL
LOFTH¾È OG GËÈ AÈKOMA 'ËÈ STAÈ
SETNING VIÈ 6ESTURHRAUN Å 'ARÈAB¾
HVERÙÈ ¹ MËTI )+%!  ,AUST NÒ ÖEGAR

5PPLÕSINGAR Å SÅMA  

Coleman er toppeintak
Aron Einar hefur hlotið mikið hrós
frá Chris Coleman, knattspyrnustjóra Coventry, fyrir spilamennsku sína og þeim félögum
kemur vel saman.
„Coleman er algjört toppeintak
og ég er mjög ánægður með hann
sem þjálfara og ber gríðarlega
virðingu fyrir honum. Hann hefur
mikla trú á mér og hrósar mér
mikið fyrir mitt framlag til liðsins
og það er gott að finna fyrir því,“
segir Akureyringurinn.
Coca-Cola Championship deildin er gríðarlega jöfn og Coventry
vermir sem stendur 14. sætið en
er þó aðeins átta stigum frá 6. sætinu sem gefur þátttökurétt í
umspili um laust sæti í ensku
úrvalsdeildinni á næsta keppnistímabili.
„Coleman er náttúrulega að
reyna að búa til nýtt lið og það
getur tekið tíma og menn sýna því
skilning. En markmiðið hjá okkur
strákunum í liðinu er að komast í
úrslitakeppnina sama þótt að það
sé ef til vill ekki yfirlýst markmið
félagsins,“ segir Aron Einar
ákveðinn.
ARON EINAR Lék sinn fyrsta A-landsleik í febrúar á árinu og hefur

verið fastamaður í landsliðshópi Ólafs Jóhannessonar síðan þá og
leikið níu landsleiki.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Coventry. Ég var
alveg ákveðinn að
lenda ekki í sama
pakka á Englandi og í Hollandi og vildi
fara til félags
þar sem ég
myndi fá að
spila reglulega
í
byrjunarliði
hjá
aðalliði í
stað þess

að spila með unglinga- og varaliðum. Eftir að hafa ráðfært mig við
nokkra af íslensku strákunum sem
spila á Englandi, Grétar Rafn,
Hemma Hreiðars og Jóa Kalla, þá
valdi ég Coventry og ég sé alls
ekki eftir því. Ég meina, ég er
bara ungur pjakkur enn þá og er
að fá að spila fáránlega mikið
miðað við það.“
Þrátt fyrir ungan aldur hefur
Aron Einar til þessa leikið 22 af 24
leikjum Coventry í Coca-Cola
Championship deildinni, þar af 21
leik í byrjunarliðinu, auk þess að

Hamborgarhryggur og jólaöl
Coventry á leik á annan í jólum,
28. desember og 3. janúar og þess
á milli er æft stíft, meðal annars á
aðfangadag. Það breytir engu um
það að Aron Einar ætlar ekkert að
hafa hemil á sér þegar jólasteikin
verður borin á borð í faðmi fjölskyldunnar.
„Mamma og pabbi, systir mín
og litli frændi minn eru úti hjá
mér og það verður að sjálfsögðu
boðið upp á hamborgarhrygg og
jólaöl á aðfangadag. Ég fæ bara
vatn í munninn við tilhugsunina
og ég mun ekkert spara mig í jólasteikinni, ég verð bara fjótur að
hlaupa hana af mér aftur,“ segir
Aron Einar á léttum nótum.
omar@frettabladid.is

Það verður ekki slegið slöku við í ensku úrvalsdeildinni yfir jólahátíðina:

Heil umferð á annan í jólum
Fótboltaáhugamenn fá
nóg fyrir sinn snúð yfir jólin þar
sem enski boltinn mun rúlla
áfram.
Heil umferð fer fram á
annan í jólum og þar á meðal
eru nokkrir áhugaverðir leikir. Spútniklið Aston
Villa mætir Arsenal
en leikmenn Villa
hafa
komið
hressilega
á
óvart í vetur og
eru af mörgum taldir hve
líklegastir til
að stíga fram
og brjóta hefð
„topp fjögur“
félaganna í lok
leiktíðar.

FÓTBOLTI

4IL LEIGU

spila tvo leiki með liðinu í enska
deildarbikarnum.

FÓTBOLTI Hinum nítján ára Aroni
Einari Gunnarssyni hefur skotið
upp á stjörnuhimininn á þessu ári
þar sem hann hefur unnið sér fast
sæti í A-landsliðshópi Íslands og
vakið mikla athygli með félaginu
Coventry sem leikur í næstefstu
deild.
Aron Einar fékk fá tækifæri
með aðalliði AZ Alkmaar í Hollandi tímabilið 2007-2008 en var
þó kallaður inn í A-landsliðshóp
Ólafs Jóhannessonar landsliðsþjálfara fyrir æfingamót á Möltu í
byrjun febrúar á þessu ári og spilaði þá sinn fyrsta landsleik, gegn
Hvíta-Rússlandi. En hann hafði þá
leikið fyrir öll yngri landslið
Íslands.
„Ég var mjög sáttur að fá kallið
en Luka Kostic [þáverandi landsliðsþjálfari U-21 árs landsliði
Íslands] var búinn að segja mér að
ég gæti átt von á því fljótlega.
Þegar ég var kominn þarna inn þá
vildi ég náttúrulega gera allt til
þess að halda mér þar,“ segir
Aron Einar.

Þá mæta Englandsmeistarar
Manchester United til leiks að
nýju í ensku úrvalsdeildinni
eftir sigur í HM félagsliða í
japan og mæta Stoke, Liverpool leikur gegn Grétari Rafni
Steinssyni og félögum í Bolton
og Chelsea fær botnlið WBA í
heimsókn.
Annars er risið búið að
vera misjafnt á toppliðunum upp á síðkastið eins
og sést þegar síðustu
fimm
deildarleikirnir
eru skoðaðir (sjá töflu).
- óþ

HEITIR Gabriel Agbonlahor

og félagar í Aston Villa
hafa spilað vel í vetur.
NORDIC PHOTOS/AFP

ENSKA ÚRVALSDELDIN
-Leikir á annan í jólum
Stoke-Man. Utd kl. 12.30
Chelsea-WBA kl. 13
Portsmouth-W. Ham kl. 13
Tottenham-Fulham kl. 13
Liverpool-Bolton kl. 14.45
M‘boro-Everton kl. 14.45
Man. City-Hull kl. 14.45
Sunderl.-B‘burn kl. 14.45
Wigan-Newcastle kl. 14.45
A. Villa-Arsenal kl. 17.15

Stöð2Sport2
Stöð2Sport3
Stöð2Sport4
Stöð2Sport5

STÓRLEIKUR Kobe Bryant og félagar í

Stöð2Sport2

Lakers mæta Celtics.

Stöð2Sport4
Stöð2Sport3
Stöð2Sport5
Stöð2Sport6
Stöð2Sport2

ÁRANGUR TOPPLIÐANNA
-Stigum náð í síðustu fimm leikjum
Aston Villa (3. sæti)
Man. Utd (4. sæti)
Arsenal (5. sæti)
Liverpool (1. sæti)
Chelsea (2. sæti)

11 af 15 stigum
11 af 15
8 af 15
7 af 15
6 af 15

NORDIC PHOTOS/AFP

Stórleikur Lakers og Celtics:

Jólaveisla NBA
KÖRFUBOLTI Boðið er upp á

sannkallaða körfuboltaveislu á
jóladag þegar erkifjendurnir Los
Angeles Lakers og Boston Celtics
mætast en leikurinn er í beinni
útsendingu á Stöð 2 Sport kl. 22.
Bæði lið hafa leikið frábærlega
til þessa í vetur.
- óþ.

TIL HAMINGJU
GRINDAVÍK
Náðst hefur samkomulag við bæjaryfirvöld
Grindavíkur um uppsetningu Fréttablaðskassa
þannig að nú fæst Fréttablaðið á miklu fleiri stöðum.
Hægt er því að nálgast Fréttablaðið á eftirfarandi stöðum:
Fréttablaðskassar við:
Við Skipastíg
Við Vesturhóp 8
Við Austurhóp
Við Blómsturvelli 2
Við Heiðarhraun / Leynisbraut
Við Suðurvör
Við Ægisgötu / Túngötu
Við Austurveg 12-14
Við Hraunbraut
Við Sunnubraut

Afhent í verslun
Báran Hafnargata 6
Shell Seljabót
Nettó Víkurbraut
Sundlaugin í Grindavík
Olís Grindavík

Einnig bendum við á að hægt er að lesa Fréttablaðið sem pdf inni á visir.is
Nánari uppýsingar færð þú á www.visir.is/dreifing
Óskir þú frekari upplýsinga eða vilt koma á framfæri óskum um uppsetningu Fréttablaðskassa
bendum við þér á að hafa samband við Pósthúsið á dreifing@posthusid.is eða í síma: 585-8330.

Allt sem þú þarft...

...allaa daga
dag
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Tekur Íslendingur við norska gullliðinu?
Norska kvennalandsliðið í handbolta vann tvö stór gull á árinu, varð Ólympíumeistari í ágúst og Evrópumeistari í desember. Þórir
Hergeirsson er aðstoðarþjálfari liðsins og hugsanlegur eftirmaður Marit Breivik.
Bíður eftir ákvörðun hennar
Það er ekki von á ákvörðun fyrr en
á nýju ári og Þórir heldur öllu
opnu. „Ég bíð bara eftir því hvað
hún ákveður og hún ætlar að nota
janúar í að skoða þessi mál. Ég
skoða þetta síðan bara vel þegar
að því kemur. Það borgar sig ekkert að taka tilboðinu fyrirfram
heldur tekur maður því þegar tilboðið kemur ef það þá kemur,“
segir Þórir.
Það er erfitt að fylgja eftir
tveimur gullverðlaunum á einu ári
en það leynir sér ekki að Þórir
hefur mikinn áhuga á að vera
áfram í kringum liðið. Fram undan
eru stór og spennandi verkefni og
það er mikill áhugi hjá flestum
leikmönnum að vera áfram.

HANDBOLTI Norðmenn eru stoltir af
kvennalandsliði sínu í handbolta
þessa dagana eftir að liðið vann
sitt annað stóra gull á tæpum fjórum mánuðum. Íslendingar eiga
þátt í velgengni liðsins því aðstoðarþjálfari liðsins er Þórir Hergeirsson sem hefur verið búsettur í
Noregi síðan 1986. Hann hefur frá
2001 verið hægri hönd Marit Breivik sem hefur stýrt norska landsliðinu til sigurs í sex stórkeppnum
frá því að hún tók við árið 1994.
Það leynir sér ekki að Þórir er í
skýjunum með árangurinn en að
baki honum liggur líka mikil
vinna. „Þetta er búið að ganga
mjög vel í ár og við erum búin að
ná hámarksárangri með liðið,“
segir Þórir en það háði ekki liðinu
að vera án lykilmanna á EM. „Við
vorum án leikmanna á EM sem
voru í mikilvægum hlutverkum á
Ólympíuleikunum. Þrír af fjórum
leikmönnum sem voru ekki með í
Makedóníu eru leikmenn í heimsklassa. Þetta sýnir að við erum
með töluvert mikla breidd og sýnir
líka það að það er að skila sér að
við erum búin að vinna með stóran
hóp yfir langan tíma,“ segir Þórir.

Gríðarlegur áhugi á liðinu
Áhuginn á norska kvennalandsliðinu er gríðarlegur í Noregi. „Þetta
hlýtur að vera lið ársins í Noregi
og það er að minnsta kosti ekki
karlaliðið í fótbolta,“ sagði Þórir í
léttum tón.
„Það er geysilegur áhugi á liðinu og það voru 1,6 milljónir Norðmanna sem fylgdust með úrslitaleiknum á EM. Það er mikilvægt
að liðið sé sigursælt en það skiptir
líka miklu máli að það eru leikmenn í liðinu sem eru sterkir karakterar með mikla útgeislun sem
ná til fólks. Þær ná til venjulegs
fólks, ekki bara handboltaáhugamanna. Það hefur mikið að segja,“
segir Þórir.
Þórir er kannski í skugga Marit
Breivik en hann á mikið í velgengni liðsins sem var taplaust og
vann 15 af 16 leikjum sínum á ÓL
og EM á þessu ári.
Skipta þjálfuninni á milli sín
„Hún ber ábyrgðina á vinnuteyminu í kringum liðið og sér um að
ráðstafa því fjármagni sem liðið

GÓÐ SAMAN Þórir Hergeirsson og Marit Breivik sjást hér stjórna norska landsliðinu.

fær. Það er líka hún sem ber aðalábyrgðina á árangri liðsins en
hvað varðar sportið sjálft, þjálfun
og stjórnun á liðinu, þá skiptum
við þessu á milli okkar,“ segir
Þórir.
„Við höfum sömu hugmyndir
um handboltaþjálfun en við
komum hvort úr sinni áttinni sem
er kostur. Við höfum því ekki alltaf sömu sýn hvað varðar spilið en
það gerir það að verkum að það
verða góðar umræður. Það er hluti
af samstarfinu að vera bæði
óhrædd við að tjá okkar skoðanir
og ræða málin,“ segir Þórir og þau
Marit ná mjög vel saman.
„Við erum búin að vinna saman
mjög lengi. Marit er búin að vera
með A-liðið síðan 1994 og á sama

tíma byrjaði ég með yngri kvennalandsliðin. Eitt af lykilatriðunum á
bak við þennan árangur er að við
höfum unnið þetta mikið saman og
erum alltaf í miklu samstarfi við
yngri landsliðin. Við fylgjum yngri
landsliðunum eftir í bæði mótum
og undirbúningi þannig að við
kynnumst
þessum
stelpum
snemma,“ segir Þórir sem fór í
teymi með Marit í kvennaliðinu
fyrir sjö árum.
Það hefur verið mikið fjallað
um framtíð Marit í norskum fjölmiðlum en hún er ekki búin að
ákveða hvort hún skrifar undir
nýjan samning. „Það er eðlilegt að
hún skoði sína framtíð því að
samningur hennar rennur út í vor.
Hún er búin að vera í þessu í

NORDICPHOTOS/AFP

fimmtán ár og er búin að vinna
það sem er hægt að vinna. Einn af
hennar styrkleikum er að hún
hefur alveg ótæmandi áhuga og er
alltaf klár í slaginn. Hún lifir fyrir
þetta, hún er barnlaus og þetta lið
er eiginlega hennar barn sem er
svolítið sérstakt,“ segir Þórir sem
hefur
verið
nefndur
sem
eftirmaður hennar.
„Það er einn af möguleikunum
að ég taki við en það eru samt allt
aðrir en ég sem ráða þjálfarana.
Ef ætlunin er að halda áfram þessari þjálfunarhugsjón og vinna
áfram eftir því skipulagi sem við
höfum verið með síðustu ár þá
koma ekki margir aðrir þjálfarar
til greina,“ segir Þórir.

HM í Kína á næsta ári
„Það er HM í Kína og það eru tíu
ár síðan Noregur varð heimsmeistari síðast sem var í Noregi
1999. Síðan þá erum við búin að
tapa tvisvar sinnum fyrir Rússum
í úrslitaleik, 2001 og 2007. Margar
þeirra stelpna sem eru búnar að
vera kjarninn í þessu liði lengi
vantar HM-titilinn sem gerir það
að verkum að þær vilja margar
vera áfram með í EM og sennilega
líka á Evrópumótinu sem verður í
Noregi og Danmörku 2010,“ segir
Þórir og það finnst örugglega
flestum algjör óþarfi að brjóta
upp
sigursælt
þjálfarateymi
liðsins.
„Það er freistandi að vera með í
þessu því þetta eru miklar áskoranir og spennandi verkefni. Þessar stelpur eru allar toppíþróttamenn og það er mjög spennandi að
fá að vinna með þeim. Svo verður
bara að koma í ljós hvert hlutverk
manns verður. Einn möguleikinn
er að taka við þessu, annar að vera
áfram í einhverju teymi og síðan
er sá þriðji að fara að gera eitthvað annað,“ segir Þórir en hann
viðurkennir að það er pressa á
þeim að halda áfram.
„Það er mjög mikill áhugi fyrir
því að við höldum áfram þannig að
þetta verður bara að koma í ljós.
Við ætlum að nota janúar til þess
að skoða þessi mál vel og svo
kemur þetta í ljós í febrúar.“
ooj@frettabladid.is

Norðmenn nota markvörðinn sinn sem útileikmann þegar liðið er manni færri:

Hugmyndin kom frá tveimur
leikmönnum í norska liðinu
HANDBOLTI Norska kvennalandsliðið hefur vakið mikla athygli
fyrir það að nota markvörðinn
sem útileikmann þegar einn
mann vantar í liðið. Markið er þá
tómt á meðan en liðið er með fullskipað lið í sókninni.
Þórir Hergeirsson, aðstoðarþjálfari liðsins, segist alltaf vera
opinn fyrir góðum hugmyndum.
„Handboltinn er ung íþrótt og við
erum bara búin að sjá pínulítið af
möguleikunum í þessari íþrótt.
Það er því um að gera að vera
svolítið skapandi,“ segir Þórir.
„Við byrjuðum með þetta á
Evrópumótinu í Svíþjóð árið
2006. Þetta kom út úr hugmyndavinnu með leikmönnum þar sem
við stilltum upp spurningunni:
Við erum ekki með nógu góða
nýtingu þegar við erum einum
færri. Hvað er sniðugt að gera?“
rifjar Þórir upp.
„Þá kom þessi hugmynd frá
Lunde-tvíburasystrunum
um
hvort við gætum ekki bara notað
markvörðinn í sókninni. Þær
höfðu aðeins gert þetta pínulítið í
æfingaleikjum í Danmörku. Svo
var þetta rætt fram og til baka og
svo bara kýldum við á þetta. Þetta
lukkaðist vel á EM 2006, HM í
fyrra og á Ólympíuleikunum en
við erum ekki að fá nógu mikið út
úr þessu núna,“ segir Þórir og

KLÁR Í BÚNINGNUM Útileikmaðurinn Karoline Dyhre Breivang er hér kominn í

markmannsbúninginn tilbúin til að fara inn á.

bætir við „Það er fyrst núna sem
við höfum verið að fá á okkur
mark. Þar kemur að ég held tvennt
til. Andstæðingarnir eru orðnir
betur vakandi fyrir þessu og eru
farnir að finna svör við þessu og
svo vorum við líka ekki að nota
réttu leikmennina í treyjunni. Það
er líka ekki sama hver er inni á
vellinum þegar við gerum þetta.
Við ætlum að skoða þetta og

NORDICPHOTOS/AFP

kannski eitthvað að breyta þessu.
Það er samt engin ástæða til að
gefa þetta upp á bátinn,“ segir
Þórir sem hefur jafnvel hugmyndir um að ganga enn lengra.
„Það er líka hægt að setja inn
aukamann þegar þú ert að spila 6
á móti 6. Taka markmanninn út
og spila 7 á móti 6,“ segir Þórir
sem er greinilega opinn fyrir nýjungum í handboltanum.
- óój
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SKJÁR EINN 25.-27. DESEMBER KL. 21.00

> Michael Caine

Þríleikurinn um Hringadróttinssögu

„Ég er sannfærður um að þegar
kemur að endalokunum er
betra að sjá eftir því sem
maður hefur gert heldur
en því sem maður þorði
ekki að gera.“
Caine leikur í myndinni
The Prestige sem sýnd er
á Stöð 2 25. des.

Skjár einn sýnir um jólin allar þrjár myndirnar í þríleiknum
Hringadróttinssögu sem leikstjórinn Peter Jackson gerði
eftir sögu J.R.R. Tolkien á árunum 2001-2004. Myndirnar
verða sýndar dagana 25.-27. desember og hefjast allar
klukkan 21.00.
Þetta eru sérstakar útgáfur sem eru lengri og viðameiri
en þær sem sýndar voru í kvikmyndahúsum.
Hobbitinn Fróði Baggi erfir dularfullan hring eftir
frænda sinn og fóstra, Bilbó Bagga. Hringurinn er
sköpunarverk hins illa Saurons og búinn töfrum. Þegar
Sauron glataði hringnum missti hann allan mátt og flúði
burt og veldi hans hrundi til grunna. En nú er Sauron
byrjaður að eflast aftur og vill fá hringinn til baka. Það
þarf því að eyða hringnum en það er aðeins hægt með
því að fara með hann til Mordor þar sem hringurinn var
búinn til. Fróði leggur í mikla háskaferð með Sóma vini
sínum í von um að hægt sé að losa heiminn við hringinn.

25. desember, Jóladag

SJÓNVARPIÐ
08.00 Morgunstundin okkar Lítil prinsessa, Halli og risaeðlufatan, Lubbi læknir,
Geirharður boijng boijng, Stjáni, Sígildar
teiknimyndir, Gló magnaða, Alvöru dreki,
Afríkan okkar, Jólin hjá Gurru grís og Matta
fóstra og ímynduðu vinir hennar.
11.15 Ferðalag keisaramörgæsanna
12.40 Mormónakórinn og Sissel
Kyrkjebø (e)

13.40 Dagbækur prinsessunnar 2 (e)
15.30 Ballettskór (e)
17.00 Kóala bræður
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Jólastundin okkar
18.40 Handlaginn maður handa
mömmu (e)

19.00 Fréttir
19.15 Veður
19.20 Kjötborg
20.05 Mótunarár Jane Bresk bíómynd
frá 2007 byggð á bréfum skáldkonunnar
Jane Austen, um ævi hennar áður en hún
varð fræg.

22.05 Bíódagar Bíómynd eftir Friðrik Þór
Friðriksson frá 1994. Meðal leikenda eru
Örvar Jens Arnarsson, Rúrik Haraldsson, Sigrún Hjálmtýsdóttir og Orri Helgason.

23.30 Wimbledon Bresk bíómynd frá
2004. Tennisleikari sem má muna sinn fífil
fegri kynnist ungri tenniskonu sem stappar í
hann stálinu. (e)

01.05 Sæludagur Dönsk bíómynd frá
2004.

02.40 Dagskrárlok

08.00 The Mupptet‘s Wizard of Oz
10.00 The Devil Wears Prada
12.00
14.00 My Super Ex-Girlfriends
16.00 Honey, I Shrunk the Kids
18.00 The Devil Wears Prada
20.00 Charlotte‘s Web Hugljúf bíómynd

STÖÐ 2
07.00 Draumalandið
08.20 Smá skrítnir foreldrar
08.45 Búi og Símon
10.15 Home alone 2
12.15 The Simpsons (9:22)
12.40 Snow Wonder Rómantísk gamanmynd í anda Love Actually. Myndin gerist á
jólanótt þegar undraverður snjóbylur blæs
smáræðis kraftaverkum inn í líf fimm manneskna sem eiga það sameiginlegt að þurfa á
ofurlítilli gæfu að halda.

14.05 Jingle All the Way Kaupsýslumaðurinn Howard Langston þýtur af stað til að
kaupa síðasta túrbókarlinn í bænum handa
syni sínum í jólagjöf. Annar pabbi hefur einnig augastað á þessu sama leikfangi og það
verður mikill hvellur þegar þessum tveimur
lendir saman.
15.35 Snowglobe Hugljúf og falleg mynd
fyrir alla fjölskylduna. Angela fær dularfulla
jólakúlu senda í pósti. Þegar hún opnar pakkann er hún flutt inn í töfraheim þar sem jólaandinn svífur yfir vötnum.

17.10 Logi í beinni
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.50 Charlotte‘s Web Hugljúf bíómynd
fyrir alla fjölskylduna sem fjallar um sveitastelpuna Furu sem kynnist köngulónni Karlottu sem vefur fegurri vefi en nokkur önnur
og grísinum Völundi sem vill ekki enda í sláturhúsinu.

SKJÁREINN
08.45 Kaupþingsmótið Sýnt frá Kaupþingsmótinu sem haldið var á Akranesi fyrr
í sumar.
09.20 Shellmótið Fjallað um Shellmótið í
Vestmannaeyjum í máli og myndum.

10.10 N1-mótið Sýnt frá N1-mótinu sem
fram fór á Akureyri þar sem 5. fl. drengja
öttu kappi.
11.00 Símamótið Símamótið gert upp í
máli og myndum.
11.40 Rey-Cup mótið Sýnt frá Rey-Cup
mótinu sem fram fór í Laugardalnum.

12.20 Pæjumótið Sýnt frá Pæjumótinu á
Siglufirði.

13.10 Spænski boltinn Útsending frá
leik Barcelona og Real Madrid.

14.50 Sá besti Útsending frá fögnuðinum
þar sem besti knattspyrnumaður Íslendinga
fyrr og síðar var valinn.

16.00 Umhverfis Ísland á 80 höggum
Logi Bergmann Eiðsson fer Umhverfis Ísland
á 80 höggum.

16.50 Umhverfis Ísland á 80 höggum
17.30 NBA Action
18.00 LA Lakers - Boston Celtics,
1985

22.00 NBA körfuboltinn Bein útsending frá leik Lakers og Boston í NBA körfuboltanum.

22.00 The Prestige Rupert Angier og Al-

fyrir alla fjölskylduna. Fura kynnist köngulónni
Karlottu sem vefur fegurri vefi en nokkur
önnur og grísinum Völundi sem vill ekki enda
í sláturhúsinu.

fred Borden keppast um að vera vinsælustu
sjónhverfingamenn í Lundúnum um aldamótin 1900, en ganga sífellt lengra í að komast að atvinnuleyndarmálum hvor annars.
Það sem í fyrstu er heilbrigður metingur á
eftir að breytast í hatramman ríg sem á eftir
að hafa skelfilegar afleiðingar í för með sér.
Aðalhlutverk: Christian Bale, Hugh Jackman,
Michael Caine og Scarlett Johansson.

22.00 Firewall
00.00 The Breakfast Club
02.00 Palindromes
04.00 Firewall
06.00 In Good Company

00.10 Three Wise Guys
01.35 Jingle All the Way
03.00 Snowglobe
04.25 Snow Wonder
05.55 The Simpsons

Racheal Ray fær til sín góða gesti og eldar
gómsæta rétti.

12.15 Dr. Phil Sjónvarpssálfræðingurinn dr. Phil McGraw hjálpar fólki að leysa öll
möguleg og ómöguleg vandamál, segir frábærar sögur og gefur góð ráð.
13.00 Miss Lettie and Me (e)
14.30 America’s Funniest Home Videos (24:42) (e)

15.00 Finding John Christmas (e)
16.30 America’s Funniest Home Videos (25:42) (e)

17.00 Charmed (14:22) (e)
17.50 America’s Next Top Model (7:13)
18.40 Friday Night Lights (10:15)
Dramatísk þáttaröð um unglinga í smábæ
í Texas. Þar snýst allt lífið um árangur fótboltaliðs skólans og það er mikið álag á
ungum herðum. (e)

19.30 America’s Funniest Home Videos (26:42) Bráðskemmtilegur fjölskylduþáttur þar sem sýnd eru fyndin myndbrot sem venjulegar fjölskyldur hafa fest á
filmu. (e)
20.00 Family Guy (17:20) Teikinmyndasería fyrir fullorðna með kolsvörtum húmor
og drepfyndnum atriðum. (e)
20.30 30 Rock (11:15) Bandarísk gaman-

20.25 Mýrin Íslensk kvikmynd sem er
byggð á samnefndri metsölubók Arnaldar
Indriðasonar. Hér segir frá rannsókn Erlendar og Sigurðar Óla á morði á tæplega sjötugum karlmanni sem reynist hafa átt flókna
og skuggalega fortíð. Samhliða rannsókninni á þessu flókna morðmáli þarf Erlendur
að glíma við dóttur sína sem á við eiturlyfjavanda að stríða og er sokkin djúpt í heim
glæpa og ofbeldis sem hvorki hún né faðir
hennar lögreglumaðurinn fá við ráðið.

06.00 Óstöðvandi tónlist
10.45 Dr. Phil (e)
11.30 Rachael Ray Spjallþáttur þar sem

09.00 Premier League Review

sería þar sem Tina Fey og Alec Baldwin fara
á kostum í aðalhlutverkunum. (e)

2008/09

21.00 Lord of the Rings: Fellowship

09.55 Coca Cola mörkin 2008/2009
10.25 4 4 2
11.35 Goals of the Season 1999/2000

of the Ring Fyrsta myndin í trílogíu leikstjórans Peters Jackson um Hringadróttinssögu eftir J.R.R. Tolkien.

Öll glæsilegustu mörk hverrar leiktíðar Úrvalsdeildarinnar frá upphafi til dagsins í dag.

12.30 Goals of the Season 2000/2001
13.25 Goals of the Season 2001/2002
14.20 Season Highlights 1996/1997

16.00 Hollyoaks (88:260) Bresk unglingasápa sem segir frá lífi og ástum íbúa
Hollyoaks í Chester.
16.30 Hollyoaks (89:260)
17.00 Seinfeld (22:24)
17.30 Help Me Help You (10:13)
18.00 Sex and the City (1:18)
18.30 Sex and the City (2:18)
19.00 Hollyoaks (88:260)
19.30 Hollyoaks (89:260)
20.00 Seinfeld (22:24) Jerry Seinfeld er
uppistandari sem nýtur mikillar kvenhylli en á
í stökustu vandræðum með eðlileg samskipti
við annað fólk. Hann er nefnilega óendanlega smámunasamur og sérvitur. Sem betur
fer á hann góða vini sem eru álíka duttlungafullir og hann sjálfur.

20.30 Help Me Help You (10:13) Grátbroslegir gamanþættir þar sem Ted Danson
leikur afar sjálfhverfan sjálfshjálpargúru sem
fæst við að hjálpa veiku fólki við að takast
á við raunveruleikan en þyrfti sjálfur að fara
eftir eigin ráðum.

21.00 Sex and the City (1:18) Stöð
2 Extra sýnir eina eftirminnilegustu og
skemmtilegustu þáttaröð síðari tíma. Sex
and the City er saga fjögurra vinkvenna sem
eiga það sameiginlegt að vera einhleypar og
kunna vel að meta hið ljúfa líf í hátískuborginni New York.

21.30 Sex and the City (2:18)
22.00 Tónlistarmyndbönd frá Skífan TV

00.25 Law & Order: Special Victims
Unit (19:22) (e)
01.20 In Plain Sight (9:12) (e)
02.10 Friday Night Lights (15:15) (e)
03.00 The Dead Zone (2:12) (e)

Allar leiktíðir Úrvalsdeildarinnar gerðar upp í
hröðum og skemmtilegum þætti.

15.15 Season Highlights 1997/1998
16.10 Season Highlights 1998/1999
17.05 Season Highlights 1999/2000
18.00 Season Highlights 2000/2001
18.55 Season Highlights 2001/2002
19.50 Season Highlights 2002/2003
20.45 Season Hightlights 2003/2004
21.40 Season Hightlights 2004/2005
22.35 Season Hightlights 2005/2006

SJÓNVARP NORÐURLANDS
Jólakveðjur allan sólarhringinn.
N4 Sjónvarp Norðurlands
Digital Ísland rás 15

OMEGA
Dagskrá allan sólarhringinn.

20.00 Hrafnaþing Í umsjá Ingva Hrafns
Jónssonar. Ingvi Hrafn skoðar jólapólitík að
þessu sinni.
21.00 Himinn og jörð Hugleiðingar um
jólin. Umsjón hefur Sr. Örn Bárður Jónsson
sóknarprestu rí Neskirkju.

Dagsskrá ÍNN er endurtekin um
helgar og allan sólarhringinn.
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> Emma Watson

Flags of Our Fathers

„Hermione segir oft löng og
skrítin orð sem ég hef oft ekki
hugmynd um hvað þýða.“
Emma Watson leikur
galdrastelpuna Hermione í
kvikmyndinni Harry Potter and
the Order of Phoenix sem
sýnd er á stöð 2 26. des.

Stöð 2 sýnir stórmynd Clints Eastwood Flags of Our Fathers frá árinu
2006 sem tekin var að hluta í Sandvík á Reykjanesi. Myndin byggir á
endurminningum hermanns úr síðari heimsstyrjöldinni sem barðist í
orrustunni um Iwo Jima við japanska sjóherliðið árið 1945. Snemma
í orrustunni fór hópur manna með bandaríska fánann á topp fjallsins
Kurubachi og reisti hann þar. Þar var tekin ljósmynd sem átti eftir að
breyta allri ásýnd stríðsins og veita stríðsþreyttu fólki heima í Bandaríkjunum innblástur. Hermennirnir þrír sem lifðu af fyrstu dagana á Iwo
Jima, voru í framhaldi fluttir heim til Bandaríkjanna og þeir kynntir fyrir
almenning sem stríðshetjur í þeim tilgangi að stjórnvöld gætu haldið
áfram að láta áróðursvélarnar ganga og viðhaldið stríðsrekstrinum. Þeir
áttu aftur á móti erfitt með að gegna hetjuhlutverkinu þar sem þeim
fannst heiðurinn frekar tilheyra þeim þúsundum manna sem létust á
ströndinni á Iwo Jima.
Með aðalhlutverk í myndinni fara Íslandsvinirnir Ryan Phillippe, Jamie
Bell, Paul Walker og Barry Pepper en fjöldi Íslendinga er í smærri hlutverkum og sem statistar, þar á meðal Jóhann G. Jóhannsson, Björgvin
Franz Gíslason, Darri Ingólfsson og Hilmar Guðjónsson.

26. desember, annar í jólum

SJÓNVARPIÐ
08.00 Morgunstundin okkar Lítil prinsessa, Halli og risaeðlufatan, Lubbi læknir,
Geirharður boijng boijng, Jólastjarnan hennar Láru, Nýi skólinn keisarans og Alvöru
dreki.

10.30 Palli var einn í heiminum (e)
11.00 Jólasöngvar (e)
12.45 Eiríkur Hauksson í sviðsljósinu
13.25 Jólahátíð (e)
15.00 Stelpurokk
16.35 Leiðarljós
17.15 Táknmálsfréttir
17.25 Matta fóstra og ímynduðu vinirnir hennar (64:65)

17.47 Músahús Mikka (36:55)
18.10 Ljóta Betty (e)
19.00 Fréttir
19.20 Veður
19.25 Ama Dablam – Handan tómsins Heimildarmynd um leiðangur Viðars
Helgasonar og Ingvars Ágústs Þórissonar á
Ama Dablam í Himalajafjöllum.

20.30 Brúðguminn
22.05 Perlur og svín Bíómynd eftir Óskar
Jónasson frá 1998. Hjón sem eru nýflutt á
höfuðborgarsvæðið ætla sér að verða rík í
velferðinni í Reykjavík. Þau kaupa sér gamalt bakarí og hefja rekstur en samkeppnin er
hörð og fljótt fara hlutirnir að snúast í höndunum á þeim. Aðalhlutverk: Ólafía Hrönn
Jónsdóttir, Jóhann Sigurðarson, Ólafur Darri
Ólafsson og Edda Björgvinsdóttir.

23.35 Rennihurðin Bresk gamanmynd
frá 1998. (e)
01.10 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

STÖÐ 2
07.00 Barnatími Stöðvar 2 Lalli, Gulla
og grænjaxlarnir og Könnuðurinn Dóra.

09.00 Meistaradeildin - Gullleikir Bar-

08.10 Ævintýraferðin Teiknimynd fyrir

10.40 Meistaradeildin - Gullleikir

alla fjölskylduna sem fjallar um hóp dýra
sem leggja upp í háskaferð.

Bremen - Anderlecht 8.12.1993.

09.35 Shark Tale Hressandi og skemmti-

bikarnum í golfi þar sem Evrópa og Bandaríkin háðu harða baráttu.

Sannsöguleg mynd í leikstjórn George Clooney um fréttamanninn Edward Murrow.

22.00 Crank
00.00 King Kong
03.00 Fallen: The Beginning Fyrsti hluti
04.25 Crank
06.00 Eulogy

celona - Man. Utd. 2.11. 1994.

12.25 Ryder Cup 2008 Sýnt frá Ryder

leg fjölskyldumynd um lítinn fisk sem verður skyndilega hetja þegar sá orðrómur breiðist út að hann hafi banað stórum hákarli.

16.25 NBA körfuboltinn Útsending frá
leik Lakers og Boston í NBA körfuboltanum.

11.05 Bratz
11.35 Shrek the Halls
12.00 Friends (10:23) Chandler þarf að

18.25 Meistaradeildin - Gullleikir AC Milan - Barcelona 1994.
20.10 Ultimate Fighter Þáttaröð þar sem

eyða jólunum í Tulsa út af vinnunni og Monicu líst ekkert á það, sérstaklega þar sem
hinn gullfallegi vinnufélagi Chandlers, Wendy,
verður þar líka.

sextán bardagamenn keppast um að komast
á milljónasamning hjá UFC.

12.30 Miracle on 34th Street Falleg bíómynd um Susan Walker, sex ára hnátu, sem
hefur sínar efasemdir um jólasveininn.

22.40 Meistaradeildin - Gullleikir Barcelona - Man. Utd. 25.11. 1998.

00.25 Meistaradeildin - Gullleikir
Manchester United - Real Madrid 8 liða úrslit 2000.

14.20 Garðar Thór Cortes og gestir
Hátíðartónleikar Garðars Thórs Cortes sem
haldnir voru í Háskólabíói í desemberbyrjun
2007.

20.30 Harry Potter and the Order of
Phoenix Harry Potter er sannfærður um
að hinn illi Voldermort sé kominn aftur en
galdraskólinn er í algerri afneitun. Ráðuneytið
sendir því nýjan kennara til Hogwarts til að
reyna þagga niður þann orðróm sem Harry
hefur komið af stað.

22.45 Flags of Our Fathers
00.55 Man in the Iron Mask
03.05 The League of Extraordinary
Gentlemen

04.50 Miracle on 34th Street

14.30 Comfort and Joy Jólamynd frá
árinu 2003 um framakonu sem hefur bara
áhuga á veraldlegum gæðum en allt breytist þegar hún lendir í bílslysi á jólunum og
hún fær nýja sýn á lífið og tilveruna.

16.00 America’s Funniest Home Videos (28:42) (e)

16.30 Frasier (11:24) (e)
17.00 Charmed (11:22) (e)
17.50 America’s Next Top Model
(8:13) (e)

18.40 Friday Night Lights (11:15) (e)
19.30 America’s Funniest Home Vid-

sería fyrir fullorðna með kolsvörtum húmor
og drepfyndnum atriðum. (e)

20.30 30 Rock (12:15) Bandarísk gamansería þar sem Tina Fey og Alec Baldwin fara
á kostum í aðalhlutverkunum. (e)

21.00 Lord of the Rings: Two Towers

16.50 Santa Clause 3: The Escape

hjálm Vilhjálmsson Upptaka frá eftirminnilegum minningartónleikum um ástsælasta söngvara þjóðarinnar, Vilhjálm Vilhjálmsson, sem haldnir voru í Laugardalshöllinni í októbermánuði

eos (27:42) (e)

20.00 Family Guy (18:20) Teiknimynda-

Gamanmynd um ungan háskólanema í Kaliforníu sem á í stökustu vandræðum með að
komast heim til New York fyrir jólin. Skólafélagar hans gera honum grikk og skilja hann
eftir í eyðimörkinni í Kaliforníu allslausan og
klæddan jólasveinabúningi.
Clause Sannkölluð jólamynd fyrir alla fjölskylduna. Undanfarin ár hefur Scott Calvin
staðið vaktina sem einn besti jólasveinn allra
tíma. Nú er komið svo að hinn illi Jack Frost
vill eyðileggja jólin og koma öllum í uppnám.
Með aðalhlutverk fara Tim Allen, Elizabeth
Mitchell og Martin Short.

06.00 Óstöðvandi tónlist
11.45 Dr. Phil (e)
12.30 Rachael Ray
13.15 Dr. Phil
14.00 America’s Funniest Home Vid-

eos (29:42) Bráðskemmtilegur fjölskylduþáttur þar sem sýnd eru fyndin myndbrot
sem venjulegar fjölskyldur hafa fest á filmu.

15.20 I‘ll Be Home for Christmas

18.30 Fréttir Stöðvar 2
19.05 Minningartónleikar um Vil08.00 Little Manhattan
10.00 Music and Lyrics
12.00 Good Night, and Good Luck
14.00 In Good Company
16.00 Little Manhattan
18.00 Music and Lyrics
20.00 Good Night, and Good Luck

SKJÁREINN

08.15 Enska úrvalsdeildin Útsending frá
leik Bolton og Portsmouth.
09.55 Enska úrvalsdeildin Útsending frá
leik Arsenal og Liverpool.
11.35 Premier League Review
2008/09 Allir leikir umferðarinnar í ensku
úrvalsdeildinni skoðaðir. Öll mörkin og öll
bestu tilþrifin á einum stað.
12.30 Enska úrvalsdeildin Bein útsending frá leik Stoke og Man. Utd.
14.45 Enska úrvalsdeildin Bein útsend-

Önnur myndin í þríleiknum Hringadróttinssögu eftir J.R.R. Tolkien. Sagan kallast Tveggja
turna tal og nú er föruneytið sundrað en
förin til að eyða hringnum eina heldur
áfram. Fróði og Sómi verða að treysta Gollri
fyrir lífi sínu ef þeir ætla að komast til Mordor. Her Sárúmans nálgast og eftirlifandi
meðlimir föruneytisins, ásamt íbúum og
verum Miðgarðs, búa sig undir orrustu.

16.00 Hollyoaks (89:260) Bresk unglingasápa sem segir frá lífi og ástum íbúa
Hollyoaks í Chester.

16.30 Hollyoaks (90:260)
17.00 Ally McBeal (4:24)
17.45 The O.C. (1:27)
18.30 20 Good Years (1:13)
19.00 Hollyoaks (89:260)
19.30 Hollyoaks (90:260)
20.00 Ally McBeal (4:24) Gamanþættir
sem unnu til fjölda verðlauna á sínum tíma.
Þættirnir fjalla um lögfræðinginn Ally McBeal
og samstarfsfólk hennar en einkalíf þeirra og
ástarmál eru drepfyndin og stórfurðuleg.

20.45 The O.C. (1:27) Stöð 2 Extra og
Stöð 2 endursýna þessa vinsælu þáttaröð frá
upphafi. Orange sýsla í Kaliforníu virðist vera
friðsæl paradís þar sem lífið virðist leika við
bæjarbúa. Þegar við kynnumst þeim betur
koma hins vegar leyndarmálin í ljós. Með aðalhlutverk fara Rachel Bilson, Mischa Barton,
Adam Brody, Benjamin McKenzie og Peter
Gallagher.
21.30 20 Good Years (1:13) Frumlegir og
ferskir gamanþættir um John Mason og Jeffrey Pyne sem eru eins og ólíkir og hugsast
getur. Það eina sem þeir eru sammála um
er að þeir eiga tuttugu ár eftir ólifuð og eru
staðráðnir í því að nýta þau til hins ýtrasta.
Með aðalhlutverk fara John Lithgow og Jeffrey Tambor úr Arrested Development.
22.00 Tónlistarmyndbönd frá Skífan TV

00.50 In Plain Sight (10:12) (e)
01.40 Jay Leno (e)
02.30 Jay Leno (e)
03.20 Vörutorg
04.20 Óstöðvandi tónlist

ing frá leik Liverpool og Bolton.

17.05 Enska úrvalsdeildin Bein útsending frá leik Aston Villa og Arsenal.

19.30 4 4 2 Heimir Karlsson og Guðni
Bergsson fara yfir hverja umferð í ensku úrvalsdeildinni ásamt valinkunnum sérfræðingum. Allir leikirnir, öll mörkin og umdeildustu
atvikin á einum stað.

22.20 4 4 2
23.30 4 4 2
00.40 4 4 2

SJÓNVARP NORÐURLANDS
Jólakveðjur til kl. 24.00.
N4 Sjónvarp Norðurlands
Digital Ísland rás 15

OMEGA
Dagskrá allan sólarhringinn.

20.00 Mér finnst Í umsjá Ásdísar Olsen.
Endurfundir stelpnanna úr í Mér finnst-þáttunum.
21.00 Sportið mitt Íþróttaþáttur í umsjá
Sigurðs Inga Vilhjálmssonar og Sverris Júlíussonar. Íþróttaviðburðir verða til umfjöllunar
og fólkið sem stendur á bak við þá.

Dagskrá ÍNN er endurtekin um helgar og allan sólarhringinn
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VIÐ TÆKIÐ: FREYR GÍGJA GUNNARSSON HRÆÐIST HLÉ

> Jim Carrey

Hinir skelfilegu tveir tímar af stillimynd

„Suma morgna sit ég með kaffið mitt og
hugsa um hvað ég hef það gott. Lífið
er hverfult og maður verður að
muna eftir því að njóta þess.“
Carrey fer með hlutverk Trölla í
kvikmyndinni How the Grinch
Stole Christmas sem sýnd er á
Stöð 2 í dag.

Sjónvarpið leikur lykilhlutverk í jólahaldi Íslendinga.
Sérstaklega á morgnana þegar smáfólkið er aðframkomið af spennu og ræður sér vart fyrir kæti yfir
komu jólanna. Foreldrarnir nýta þá imbakassann
til að hafa ofan af fyrir börnunum á meðan þau
staulast á fætur eftir þrammið í mannmergðinni á Laugaveginum. Ef jólapakkarnir eru
komnir undir tréð á aðfangadagsmorgun er
skvaldur í gjafapappír það versta sem nokkur fullorðinn getur ímyndað sér. Þess vegna
er um að gera að beina krökkunum í átt
að sjónvarpinu og segja þeim frá skemmtilegu teiknimyndunum sem brátt munu líða
yfir skjáinn. Svo er kannski hægt að leggja sig
í þennan aukahálftíma sem gæti bjargað annars
fremur svefnlausri nótt.
Þegar ég var sjálfur á þessu skeiði upplifði ég bæði
skelfingu og ótta á aðfangadag. Ekki vegna þess að barnaefnið

væri eitthvað skelfilegt heldur vegna hlésins sem brestur á
í sjónvarpinu milli fjögur og átta. Tveimur tímum áður
en klukkurnar taka hringja inn jólin. Við tók stjórnlaust skeið hjá mér, þessu annars fremur rólegu
og yfirveguðu barni. Spurningaflóðið var nánast
óstöðvandi og á þessum tveimur klukkutímum
tókst mér að spyrja föður minn að minnsta
kosti hundrað sinnum hvað klukkan væri
eiginlega, hvort vísirinn hefði nokkuð stöðvast,
HVORT HEIMURINN STÆÐI NOKKUÐ KYRR!!!!!!
En loksins, þegar Þrjú á palli höfðu kvalið
mig með jólasöng sínum og maður hafði lesið
fjögur bindi af uppátækjum Einars Áskels, spilað
rommý og Olsen Olsen á methraða, hringdu jólabjöllurnar jólin inn og þá upplifði maður andlegan
létti yfir því að þessu skelfilega tímabili væri loksins
lokið. En ég vissi að sjálfsögðu að það myndi alltaf snúa
aftur að ári.

24. desember, aðfangadag

SJÓNVARPIÐ

12.50

How the Grinch Stole

STÖÐ 2

Christmas

10.25 Jóladagatal Sjónvarpsins (e)
10.35 Litli kjúllinn
11.55 Stundin okkar (e)
12.25 Gamla brúðan (e)
12.50 Táknmálsfréttir
13.00 Fréttir
13.15 Veður
13.20 Beðið eftir jólum með Skoppu
og Skrítlu

Lake House STÖÐ 2 BÍÓ

▼

14.00

13.25 Pósturinn Páll (28:28)
13.40 Jóladagatal Sjónvarpsins (e)
13.50 Litli draugurinn Laban (6:6)
13.57 Ég kem heim fyrir jólin
14.47 Litla prinsessan
15.10 Jólastjarnan hennar Láru
16.00 Fjórði vitringurinn
16.27 Jóladagatal Sjónvarpsins
16.39 Millý og Mollý
17.00 Víkingalottó
17.05 Hlé
19.25 Jólasöngvar
21.00 Nóttin var sú ágæt ein (e)
21.15 Jólatónar (e)
22.00 Aftansöngur jóla
22.55 Fyrir þá sem minna mega sín
00.05 Hroki og hleypidómar (e)
02.10 Dagskrárlok

16.27 Jóladagatal Sjónvarps-

SJÓNVARPIÐ

ins

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Jesús og Jósefína, Galdrabókin, Áfram Diego, áfram! og
Kalli og Lóa.
08.25 Algjör Jóla-Sveppi
09.15 Könnuðurinn Dóra
09.45 Grallarajól
10.10 Bratz
10.35 Over the Hedge Tölvuteiknimynd
fyrir alla fjölskylduna. Undirförull þvottabjörn
platar hóp saklausra skógardýra til að stela
matvæli frá mannfólkinu. Það sem skógardýrin vita ekki er að þvottabjörninn ætlar
sér að nota þau til að greiða skuld sína við
grimman skógarbjörn.

12.00 Hádegisfréttir
12.25 Shrek the Halls
12.50 How the Grinch Stole Christ-

▼

08.00 Morgunstundin okkar Gurra
grís, Lítil prinsessa, Lubbi læknir, Snillingarnir, Lærlingur jólasveinsins, Nýi skólinn keisarans og Gleðileg Jóajól.

STÖÐ 2

mas Ævintýraleg gamanmynd fyrir alla fjölskylduna. Jólin fara hrikalega í taugarnar á
hellisbúanum Trölla svo nú ætlar hann að
stela þeim og öllu því dásamlega sem þeim
fylgir.

14.35 Home Alone McCallister-hjónin
fara í jólafrí til Parísar en í öllum látunum
steingleyma þau að taka átta ára son sinn
með og skilja hann eftir aleinan heima.

16.20 The Santa Clause Gamanmynd
með Tim Allen í aðalhlutverki. Hann leikur
fráskilinn mann sem hræðir óvart jólasveininn ofan af húsþaki. Sveinki safnast til feðra
sinna eftir slysið en vinur okkar smeygir sér í
búninginn hans. Smám saman breytist hann
í hinn eina sanna jólasvein, fyrst að utan en
síðan hið innra.
18.00 Aftansöngur úr Grafavogskirkju
19.40 Ray - A Gospel Christmas Tónleikar með Ray Charles þar sem hann leikur þekkt jólalög ásamt gospelkór.

21.30
mas

Seinfeld

STÖÐ 2 EXTRA

▼

17.00

08.00 Aquamarine
10.00 Last Holiday
12.00 RV
14.00 Lake House Rómantísk mynd

um einmana lækni sem kynnist arkitekti í
gegnum bréfaskriftir. Það undarlega er að
hann virðist senda bréfin sín úr fortíðinni.

Finding John Christ-

SKJÁREINN

16.00 Aquamarine
18.00 Last Holiday
20.00 RV
22.00 License to Wed
00.00 Hostage
02.00 Deja Vu
04.05 License to Wed
06.00 My Super Ex-Girlfriends

21.10 Miracle On 34th Street Sannkölluð jólamynd í gamansömum dúr um jólasvein sem þykist vera hinn eini sanni jólasveinn. Susan Walker, sex ára, er ein þeirra
sem efast og jólasveinninn á því bara um eitt
að velja. Hann verður að sanna mál sitt.
22.45 The Family Stone Meredith er
stíf og íhaldssöm viðskiptakona sem þarf
að eyða jólunum með tilvonandi tengdafjölskyldu sinni. Þetta getur ekki annað en
farið illa enda er tengdafjölskyldan frjálslyndur hópur sem á fátt sameiginlegt með
Meredith.

00.25 Suzanne‘s Diary for Nicholas
01.55 The Santa Clause
03.30 How the Grinch Stole Christ-

SKJÁREINN
09.00 10 Bestu - Pétur Pétursson
09.45 10 Bestu - Guðni Bergsson
10.30 10 Bestu - Arnór Guðjohnsen
11.15 10 Bestu - Rúnar Kristinsson
12.00 10 Bestu - Sigurður Jónsson
12.45 10 Bestu - Ríkharður Jónsson
13.25 10 Bestu - Eiður Smári Guð-

06.00 Óstöðvandi tónlist
13.30 Dr. Phil (e)
14.15 Rachael Ray
15.00 Dr. Phil
15.45 America’s Funniest Home Videos (22:42) (e)

16.10 Are You Smarter Than a 5th

johnsen

Grader? (18:27) (e)

14.10 10 Bestu - Ásgeir Sigurvinsson
15.00 10 Bestu - Atli Eðvaldsson
15.50 10 Bestu - Albert Guðmunds-

17.00 Charmed (9:22) (e)
17.50 America’s Next Top Model (e)
18.40 Friday Night Lights (9:15) (e)
19.30 America’s Funniest Home Vid-

son

16.30 10 Bestu - Pétur Pétursson
17.15 10 Bestu - Guðni Bergsson
18.00 10 Bestu - Arnór Guðjohnsen
18.45 10 Bestu - Rúnar Kristinsson
19.30 10 Bestu - Sigurður Jónsson
20.15 10 Bestu - Ríkharður Jónsson
20.55 10 Bestu - Eiður Smári Guðjohnsen

21.40 10 Bestu - Ásgeir Sigurvinsson
22.30 10 Bestu - Atli Eðvaldsson
23.20 10 Bestu - Albert Guðmundsson

eos (23:42) (e)

20.00 Family Guy (16:20) (e)
20.30 30 Rock (10:15) (e)
21.00 Frasier (11:24) Síðasta þáttaröðin af einni vinsælustu gamanseríu allra tíma.
Útvarpssálfræðingurinn Frasier Crane er
engum líkur og sérviska hans og snobb á
sér engin takmörk.

21.30 Finding John Christmas Jólamynd frá árinu 2003 með Peter Falk og Valerie Bertinelli í aðalhlutverkum. Sagan segir
frá fyrrum slökkviliðsmanni í Chicago sem
vann mikla hetjudáð fyrir mörgum árum en
hvarf síðan sporlaust. Mörgum árum síðar
er birt mynd af honum í dagblaði og heitið
verðlaunum fyrir upplýsingar um hann.

▼

EKKI MISSA AF

frá leik Everton og Chelsea.

23.00 The Wedding Planner Rómantísk
gamanmynd með Jennifer Lopez og Matthew McConaughey í aðalhlutverkum. (e)

10.40 Enska úrvalsdeildin Útsending frá

00.40 Race To Space Wilhelm von

09.00 Enska úrvalsdeildin Útsending

leik Arsenal og Liverpool.

12.20 Premier League World 2008/09
12.50 Coca Cola mörkin 2008/2009
13.20 Premier League Review 2008/09
14.15 4 4 2
15.25 Leikur vikunnar
17.05 PL Classic Matches Liverpool Manchester Utd, 00/01.

17.35 PL Classic Matches Liverpool Newcastle, 98/99.

Huber er vísindamaður hjá NASA sem er
nýlega fluttur til Flórída með syni sínum
Billy. Samband feðganna er orðið heldur
stirt og gjáin milli þeirra breikkar stöðugt.
Billy vingast við apa sem senda á út í geiminn og tekur gleði sína á ný. (e)

02.30 Law & Order (13:24) (e)
03.20 In Plain Sight (8:12) (e)
04.10 Vörutorg
05.10 Óstöðvandi tónlist

18.05 PL Classic Matches Manchester
Utd - West Ham Utd, 99/00.

18.35 PL Classic Matches Chelsea - Arsenal, 00/01.

SJÓNVARP NORÐURLANDS

19.05 PL Classic Matches Everton Liverpool, 2003.

Jólakveðjur allan sólarhringinn.

19.35 PL Classic Matches Arsenal Blackburn, 2001.

N4 Sjónvarp Norðurlands

20.05 Enska úrvalsdeildin Útsending frá

mas

leik Arsenal og Man. Utd.

05.10 Over the Hedge

21.45 Enska úrvalsdeildin Útsending frá
leik Arsenal og Tottenham.

Digital Ísland rás 15

OMEGA
Dagskrá allan sólarhringinn.
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VIÐ MÆLUM MEÐ
Aftansöngur
úr Grafarvogskirkju, beint
Stöð 2 kl. 18.00

Í KVÖLD
STÖÐ 2 KL. 8.25
Algjör Jóla-Sveppi

Rétt eins og hin síðari ár verða Stöð 2
og Bylgjan með beina útsendingu frá
aftansöng í Grafarvogskirkju. Prestur er
séra Vigfús Þór Árnason.
Tónlistin verður sem endranær
einkar vel valin og flutningurinn
vandaður. Egill Ólafsson mun syngja
einsöng en um undirleik sjá Hjörleifur
Valsson og Steinunn Harðardóttir, sem
leika á fiðlu, Birgir Bragason leikur á
kontrabassa og organisti
verður Hörður
Bragason, organisti
Grafarvogskirkju. Kór
Grafarvogskirkju
syngur.

Eins og öll alvöru
jólabörn getur Sveppi
ekki beðið eftir því að
jólin komi svo hann
geti opnað pakkana
og borðað góða
matinn. Hann fer í
heimsókn til ömmu
og reynir að finna sér
eitthvað að gera til að
drepa tímann. Sem
betur fer er Sveppi
uppátækjasamur
með afbrigðum og
þarf sjaldnast að sitja
aðgerðalaus.

RÁS 1 FM 92,4/93,5
06.05 Morgunvaktin
06.40 Veðurfregnir
06.50 Bæn
07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir
08.30 Fréttayfirlit
09.05 Okkar á milli
10.03 Veðurfregnir
10.13 Hátíð fer að höndum ein
11.03 Í snævi þöktum Mánafjöllum
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.45 Veðurfregnir
12.50 Dánarfregnir og auglýsingar
13.00 Langt frá Grýlu og Leppalúða
13.50 Hvít jól

14.10 Kærleiksblómin spretta
15.00 Útvarpssagan: Aðventa
15.30 Jólaljós skært
16.00 Síðdegisfréttir
16.08 Veðurfregnir
16.10 Vaknaðu, næturgali
17.00 Húmar að jólum
17.42 HLÉ
18.00 Aftansöngur í Dómkirkjunni í
Reykjavík
19.00 Jólatónleikar Kammersveitar
Reykjavíkur
20.10 Jólavaka Útvarpsins
22.07 Veðurfregnir
22.13 Jólaóratorían
01.00 Næturtónar

FM 90,9 Talstöðin FM 99,4 Útvarp Saga FM 98,9 Bylgjan FM 95,7 FM957 / Topp
tónlistarstöðin FM 102,2 Útvarp Latibær / Fjölskyldu útvarp FM 102,9 Lindin /
Kristilegt efni FM 96,7 Létt Bylgjan / Tónlist og afþreying FM 105,5 Útvarp Boðun
/ Kristilegt efni FM 88,5 XA-Radíó / 12 spora efni FM 97,7 X-ið / Enginn viðbjóður

16.00 Hollyoaks (87:260) Bresk unglingasápa sem segir frá lífi og ástum íbúa
Hollyoaks í Chester.

▼

16.30 Hollyoaks (88:260)
17.00 Seinfeld (21:24)
17.30 Smallville (17:20)
18.15 Justice (11:13)
19.00 Hollyoaks (87:260)
19.30 Hollyoaks (88:260)
20.00 Seinfeld (21:24) Jerry Seinfeld er

NACHO LIBRE
2. JANÚAR

MIRACLE ON 34TH STREET
AÐFANGADAG

PIRATES OF THE CARIBBEAN:
AT WORLD‘S END
NÝÁRSDAG

ROCKY BALBOA
3. JANÚAR

HARRY POTTER AND
THE ORDER OF THE PHOENIX
ANNAN Í JÓLUM

CHARLOTTE’S WEB
JÓLADAG

FLAGS OF OUR FATHERS
ANNAN Í JÓLUM

NATIONAL TREASURE:
BOOK OF SECRETS
27. DESEMBER

THE GRINCH
AÐFANGADAG

MÝRIN
JÓLADAG

CARS
27. DESEMBER

Gott Fólk

uppistandari sem nýtur mikillar kvenhylli en á
í stökustu vandræðum með eðlileg samskipti
við annað fólk. Hann er nefnilega óendanlega smámunasamur og sérvitur. Sem betur
fer á hann góða vini sem eru álíka duttlungafullir og hann sjálfur. Saman lenda þau Jerry,
George, Elaine og Kramer oft í afkáralegum
aðstæðum og taka upp á afar fáránlegum tiltækjum.

20.30 Smallville (17:20) Sjöunda þáttaröðin um ofurmennið Superman á unglingsárum. Clark Kent heldur áfram að berjast við
ill öfl sem ógna honum og framtíð heimsins.

21.15 Justice (11:13) Spennandi lögfræðiþættir, framleiddir af Jerry Bruckheimer (CSI).
Þættirnir gerast á eftirsóttri lögfræðistofu í
Los Angeles þar sem stóru og umtöluðu
málin koma inn á borð og ósjaldan tengjast
þau ríka og fræga fólkinu. Þáttunum hefur
verið líkt við Practice.
22.00 Tónlistarmyndbönd frá Skífan TV

20.00 Lífsblómið Umsjónarkona er
Steinunn Anna Gunnlaugsdóttir. Vangaveltur um heilsu, lífsviðhorf og heilbrigði. Kristbjörg Kristmundsdóttir og Edda Björgvinsdóttir mæta til leiks.
21.00 Himinn og jörð Hugleiðingar um
jólin. Umsjón hefur Sr. Örn Bárður Jónsson
sóknarprestur í Neskirkju.

Dagskrá ÍNN er endurtekin um helgar og allan sólarhringinn.

09.45 Nu‘ det jul 11.20 Gepetto News
11.45 Nu‘ det jul 12.30 Lucky Luke og
Daltonsbrødrenes jul 12.50 Nu‘ det jul
14.00 Juleaftensgudstjeneste 15.00 Disneys
Juleshow 15.45 Madagascar 16.00 Nissernes
Ø 16.30 Julefandango 17.00 Max 17.30 TV
Avisen med vejret 17.40 DR‘s store juleshow
19.20 Mød mig på Cassiopeia 21.00 Patch
Adams 22.55 Midnatsmessen fra Rom 00.35
En sag for Frost

10.00 Tre nøtter til Askepott 11.25 Reisen til
julestjernen 12.55 Donald Duck og vennene
hans 14.00 God jul - Sjokedorisei! 15.00
Familiegudstjeneste i Ilen kirke, Trondheim 15.45
Og det skjedde i de dager ... 16.00 Sølvguttene
synger julen inn 16.35 Karl-Bertil Jonssons julaften 17.00 Jul i Blåfjell 17.30 Superjulevangeliet
17.35 Pingvinens første jul 17.40 Musevisa 17.45
Strong hold 17.55 Herberge i særklasse 18.00
Dagsrevyen 18.20 Norge rundt 18.55 Julekonsert
i Oslo Konserthus 19.50 Da jeg traff Jesus ... med
sprettert! 21.15 Vikinglotto 21.25 Postkort fra livet
22.25 Stavanger Symfoniorkester med Fabio Biondi
22.55 Midnattsmesse fra Roma

SVT 1
10.55 Uppesittar-Go‘kväll 14.00 Kalle Anka och
hans vänner önskar God Jul 15.05 Kan du vissla
Johanna? 16.00 Med Britt till Nordpolen 16.30
Gudstjänst 17.00 Rapport 17.15 Oväntat besök
17.45 Julkalendern 18.00 Karl-Bertil Jonssons
julafton 18.30 Rapport med A-ekonomi 18.45
Folk i bild 2008 19.00 Julkonsert - Sånger för
livet 20.00 Svensson, Svensson 20.30 Grabben
i graven bredvid 22.00 Robert Plant & Alison
Krauss 22.45 Mordet på Orientexpressen 00.50
Sändningar från SVT24

24 REDEMPTION
- SÉRSTÖK BÍÓMYND
28. DESEMBER

Betri bíómyndir

notalegri jól með Stöð 2

gjöf
a
l
ó
j
i
r
g
e
l
Nota
skju með
faö
silega gja
Gefðu glæ Stöð 2 í jólagjöf
áskrift að

ð2
jur hjá Stö s
k
s
ö
fa
ja
g
á Stod2.i
læsilegar
Þú færð g ð, í Kringlunni og
í Skaftahlí

NÝJU JÓLASVEINARNIR
Þrettándi var forsetinn,
– hann sá um veisluhöld,
og mærði útrás fína
á heimskri belgingsöld.
Hann elti ríku skinnin
uns krepputíð brast á,
þá vild‘ann láta lækka
launin sín um smá.
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Þingmenn fengu jólabók frá Jóni Ólafssyni
„Þeir hafa gott af því að lesa þessa bók og
skoða aðeins sjálfa sig áður en þeir skoða
eitthvað annað,“ segir vatnskóngurinn Jón
Ólafsson. Hann gaf öllum alþingismönnum
bókina Ferðalagið að kjarna sjálfsins eftir
Max Gaudio. Bókunum var komið fyrir í
pósthólfum þeirra og sendi Jón öllum
þingmönnum vefpóst með gjöfinni sem
hefst á þessum orðum: „Það er hart sótt
að þingmönnum um þessar mundir og
standa á þeim öll spjót … Þeir verða
að sýna styrk, afla sér trausts og búa
yfir framsýni. En einungis sá getur
sýnt styrk, sem hefur styrk sjálfur,
sá einn öðlast tiltrú sem hefur trú á
sjálfum sér og sá einn er framsýnn sem
horfir ekki stöðugt aftur á bak.“
Jón hefur sjálfur notið góðs af fræðum og
kenningum Gaudio. Hann hefur oft talað um
að Max sé fararstjóri í sínu andlega ferða-

lagi, gúrú, og skrifaði meðal annars formálann að áðurnefndri bók. Jón er sjálfur ekki í
nokkrum vafa um hvar sé að leita orsakanna
fyrir íslenska efnahagshruninu, þær séu í
græðginni og frjálshyggjunni sem keyrðu
íslenskt samfélag á bólakaf. „Og nú er
einmitt rétti tíminn til að leita inn á við, leita
að okkur sjálfum,“ segir Jón ákveðinn. Hann
áréttar hins vegar að hann sé ekki með þessu
að upphefja sjálfan sig og segjast vera betri
en aðrir menn. „Ég hef farið inn á þessa
braut og hún hefur hjálpað mér.“
Jón segist aldrei hafa upplifað reiði
gagnvart einum eða neinum og trúir því að
allar þrautir lífsins séu til þess að læra af
þeim. „Reiði er líka svo orkufrek tilfinning
og hún bitnar á engum öðrum en sjálfum
manni. Sá sem maður er reiður út í finnur
aldrei fyrir því, hún truflar þann mest sem
er reiður.“
- fgg

GAF ÞINGMÖNNUM BÓK Jón Ólafsson gaf öllum þing-

mönnum Alþingis bókina Ferðalagið að kjarna sjálfsins
eftir Max Gaudio. Hann segir þingmenn hafa gott af því
að lesa þessa bók.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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ÓMAR RAGNARSSON Á hálfrar aldar afmæli nánast upp á dag og ætlar að troða upp með sömu skemmtidagskrána sem á eins

vel við nú og þá.

FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

ÓMAR RAGNARSSON: HÁLFRAR ALDAR AFMÆLI SEM SKEMMTIKRAFTUR

Fyrsta skemmtidagskrá
Ómars á jafn vel við í dag
„Tilfinningin er dásamleg. Þarf
ekkert að hrófla neitt við prógramminu,“ segir Ómar Ragnarsson.
Einhver ástsælasti skemmtikraftur Íslands, sjálfur Ómar Ragnarsson, á nú hálfrar aldar afmæli
sem skemmtikraftur – nánast upp á
dag. „Ég byrjaði í bransanum á
gamlárskvöld árið 1958. En nokkrum dögum fyrr frumflutti ég
skemmtidagskrá í MR sem ég svo
flutti svo næstu átta mánuði á yfir
hundrað stöðum á landinu,“ segir
Ómar sem nú sendir boðskort til
þeirra sem þá voru við skólann:
„Þriðjudagskvöldið 30. desember
nk. kl. 20.30 býð ég þeim, sem voru
í Menntaskólanum í Reykjavík
1958, til skemmtunar á Sal M.R. þar
sem endurtekinn verður hluti dagskrár, sem flutt var þar fyrir réttum fimmtíu árum á jólagleði skólans. Á jólagleðinni kom Halldór
Laxness fram og ég undirritaður

flutti í fyrsta sinn skemmtidagskrá
sem átti eftir að verða mér örlagarík því að átta mánuðum síðar hafði
ég flutt hana yfir hundrað sinnum
um allt land og í hönd fór ferill sem
staðið hefur til þessa dags,“ skrifar
Ómar sem er fæddur árið 1940.
Tveir voru þeir einkum sem
höfðu áhrif á að Ómar hóf farsælan
feril sinn. „Ólafur Egilsson, fyrrverandi sendiherra, fékk mig til að
skemmta á Borginni og svo var það
Jónas Jónasson, þá blaðamaður á
Vikunni. Hann skrifaði grein um
skemmtunina sem birtist tveimur
dögum síðar og það hafði sín áhrif.
Þeim er báðum boðið.“
Í bréfi sem Ómar sendir MRingum ársins 1958 kemur meðal
annars fram að fyrir ótrúlega tilviljun séu svipaðar aðstæður nú og
fyrir hálfri öld: „... því að sömu
tvær stjórnmálahreyfingar hafa
tekið við stjórn landsins nú og þá, og í einum gamanbragnum, sem

fluttur var á jólagleðinni ´58, er
leitað eftir úrræðum stjórnmálaforingjanna þegar þjóðarskútan sé
strönduð og verjist áföllum.“ Og
Ómar heldur áfram: „Auðvelt verður að flytja þann brag aftur og
breyta nöfnum. Lokalagið fyrir 50
árum á enn betur við nú en þá!
Farið með nokkra kviðlinga og stutt
lög, sem flutt voru á skólaskemmtunum á árunum 1957-58 svo sem
„Vorkvöld í Reykjavík“ eftir Sigurð
Þórarinsson. Einnig verður sungið
lokalag
Þrettándakvölds
eftir
Shakespeare eftir Halldór Haraldsson, en um þetta leyti fyrir 50 árum
stóðu yfir lokaæfingar á leikritinu
fyrir minnisverða Herranótt á
þrettándakvöld. Þetta lag hefur
aldrei síðan verið flutt opinberlega.“
Væntanlega mun ljúf og létt fortíðarfíkn flæða um Sal og ganga
gamla góða Menntaskólahússins
þessa kvöldstund. jakob@frettabladid.is

Sorg hjá Begga og Pacas
„Við vorum svolítið sorgmæddir
yfir þessu, það verður bara alveg
að viðurkennast. En þær koma
bara í staðinn í maí,“ segir Guðbergur Garðarsson, betur þekktur
sem Beggi. Eins og Fréttablaðið
greindi frá höfðu Beggi og eiginmaðurinn Pacas gert sér vonir um
að dætur Pacasar gætu komið til
Íslands og haldið upp á jólin með
þeim á Jófríðarstaðaveginum í
Hafnarfirði. „Þetta virtist allt
vera að ganga upp, þær ætluðu að
koma 15. desember og þetta leit
allt saman vel út alveg þangað til
10. desember. Þá fengu þær sig
bara ekki lausar úr skóla og vinnu
enda er efnahagsástandið víða
alvarlegt eins og á Íslandi,“ segir
Beggi og viðurkennir að þeir hafi
verið nokkuð hryggir yfir þeim
tíðindum.

Hins vegar voru þeir Beggi og
Pacas ekki lengi að taka gleði sína
á ný því dæturnar ætla að koma í
maí. Þrátt fyrir að þær hafi verið
spenntastar fyrir að sjá snjó þá er
ekkert mál að redda því. „Nei, nei,
við förum bara með þær upp á
Hvannadalshnúk eða Snæfellsjökul,“ útskýrir Beggi. Og það er ekki
eins og þeir verði einir um jólin
því við jólaborðið sitja alls ellefu
manns, börn og barnabörn. „Við
ætlum að bjóða upp á kalkún, fylltan með rósmaríni og beikoni,“
segir Beggi og lofar því að veisluborðið muni svigna undan kræsingum þeirra í kvöld.
- fgg
FÁ EKKI DÆTURNAR Beggi og Pacas
höfðu gert sér vonir um að fá brasilísku
dæturnar hans Pacasar til sín um jólin.
Þær koma í maí.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Gesthús Dúna
Tveggja manna herbergi
á kr. 5.000 nóttin

SÍMANÚMER FRÉTTABLAÐSINS: 512 5000, fax: 550 5099 Ritstjórn: 512 5313, fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is PRENTUN: Landsprent
Auglýsingadeild: auglysingar@frettabladid.is DREIFING: dreifing@posthusid.is Veffang: visir.is EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 512 5000

Gesthús Dúna - Suðurhlíð 35 - 105 Reykjavík
Pantanir: 588-2100 / duna@islandia.is

Uppbúið rúm
í svefnpokaplássi
kr. 2.000 nóttin

BAKÞANKAR
Jóns Sigurðar
Eyjólfssonar

Umbreytingin
mikla

Þ

að gerðist í gær, lesandi
góður, meira að segja áður
en ég byrjaði að skrifa þennan
pistil svo í þínum sporum myndi
ég bara fara að lesa jólakort
eða eitthvað.

FYRSTU einkenni voru þau að
mér fannst ég vera Kristín
Birta frænka mín. Það er ekki
leiðum að líkjast en þó var þetta
heldur bagalegt því ég kann því
afar vel að vera karlkyns og
svo er hún Kristín Birta aðeins
sex ára. Ég fann fyrir verkjum
í hjartanu og andúð mín á Arsenal hvarf eins og hendi væri
veifað. Taldi ég þá víst að sá
eiginleiki væri fyrir borð borinn. Þá mundi ég að þetta er
bara hin árlega umbreyting
sem jafnan á sér stað á þessum
árstíma. Ég er nefnilega jólabarn og því stækkar hjartað um
nokkur númer síðdegis á Þorláksmessudag og því fylgja
ýmsir kvillar sem hafa vissulega bein áhrif á skrif mín;
afsakaðu það.
AF þessum sökum hef ég engan
áhuga á því að vera með gáfulegar athugasemdir um það
sem betur má fara í þjóðfélaginu. Ég hef heldur ekki skoðun
á því í augnablikinu hver hefur
staðið sig vel og hver illa í pólitíkinni að undanförnu og í raun
er mér fjarri einmitt núna að
vera að setja út á hlutina.
Besservisarar og kverúlantar
hljóma eins og trúðar og nú skil
ég af hverju Kristín Birta hlær
svo mikið að þessu fólki þegar
hún sér það á skjánum. Nú langar mig bara til að fara út að
leika og láta ekki brösugang við
Austurvöll né annars staðar
hafa áhrif á mína brjáluðu kæti.
Það eina sem spillir gleði minni
að nokkru leyti er að pakkinn
sem ég fæ frá Zemb frænda er
mjúkur eins og í fyrra. Jæja en
það er svo sem ekkert stórmál.

ÉG hef því ekkert voðalega
mikið að segja í svona pistli,
eins og ástandið á mér er í svipinn. Annað en að óska þess að
þetta verði alveg obboslega
skemmtileg jól hjá þér og að þú
fáir marga harða pakka. Svo
óska ég þess að nýja árið verði
alveg rosa, rosa, rosalega
skemmtilegt.
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Starfsfólk Norðuráls

GÓÐAN DAG!
Í dag er miðvikudagurinn 24.
desember, 359. dagur ársins.
Sólarupprás
Reykjavík
Akureyri

11.23
11.40

Hádegi
13.27
13.12

Sólarlag
15.32
14.45

Heimild: Almanak Háskólans

