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Af hverju er jesúbarnið
með geislabaug?
Séra Guðrún Karlsdóttir
svarar jólaspurningum.
krakkasíða 28

Sjónvarpsstjörnur segja
frá hátíðarmáltíðinni
Hefðirnar ráða ferðinni hjá
sjónvarpskokkunum.
matur 34

Lögðu grunn að
kvótakerfinu

Fréttablaðið/VILHELM

FME gagnrýnir Kauphöllina

Útvegsspilið
sló í gegn
fyrir jólin
1977.
spil 20

Fjármálaeftirlitið gerir athugasemdir við að Kauphöllin hafi ekki tekið eftir viðskiptum fjármálafyrirtækja
með eigin bréf 2008. Forstjóri Kauphallar segir hana hafa sent FME níu markaðsmisnotkunarmál fyrir hrun.
Viðskipti Fjármálaeftirlitið (FME)

2 sérblöð í Fréttablaðinu
Allt l Allt atvinna
Hjálparsími Rauða krossins 1717
er opinn allan sólarhringinn yfir hátíðarnar líkt og alla aðra
daga ársins. Þar veita
þjálfaðir sjálfboðaliðar stuðning vegna
þunglyndis, kvíða,
fjármálavandræða, vanlíðunar og einsemdar.
Þá eru veittar
upplýsingar um samfélagsleg úrræði
eins og matarúthlutanir og opnunartíma ýmissa athvarfa.
Sölufulltrúar: Jóna María Hafsteinsdóttir

jmh@365.is 512 5473 Brynja Dan Gunnarsdóttir

brynjadan@365.is 512 5465 Snorri

Anna Sigríður Einarsdóttir, útvarpsþulur

Ingi Pétursson vip@365.is

Sölufulltrúar Viðar

512 5426 Hrannar

við prentum

ari óskast
TÍMABók
RIT
lausa til
a auglýsir stöðu bílstjóra
2011.
Sendiráð Bandaríkjann
er til og með 30. desember
umsóknar.Umsóknarfrestur á heimasíðu sendiráðsins:
er að finna
Frekari upplýsingar
ml
v/vacancies.ht

http://iceland.usembassy.go

an individual for the
Reykjavik is seeking
The U.S. Embassy in
for this postion is
Driver. The closing date
position of Embassy 7¨`jg
further information
Application forms and
December 30, 2011. IbVg^i
Embassy’s home page:
can be found on the
;ng^gh`g^[hid[jcV
v/vacancies.html
http://iceland.usembassy.go
7¨`a^c\Vg
and resumé to :
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hæfniskröfur
Menntunar- og
og
• Yﬁrgripsmikil starfsreynsla
nauðsynleg
þekking á bókahaldi
Excel
• Góð kunnáttu á
kostur.
• Þekking á Navision
.
• Sjálfstæð vinnubrögð
• Nákvæmni.
og færni til
• Samskiptahæﬁleikar
að starfa í hóp
tta.
• Góð enskukunná
á sviði
• Háskólamenntun
viðskiptakostur

að jólin séu komin klukkan sex.

5.is 512 5441

Helgason hrannar@36

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

BÍLSTJÓRI
EMBASSY DRIVER

Snorrason snorris@365.is 512 5457

á Rás 1, tilkynnir landsmönnum

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

– tímabundið starf

Starfssvið
halds.
• Skráning fjárhagsbók
nga.
• Afstemmingar bankareikni
ar í bókhaldi.
• Ýmsar afstemming
nýrra verkferla.
• Þáttaka í mótun
Við bjóðum
• Fjölbreytt verkefni.
rﬁ
• Gott starfsumhve
hæf laun
• Vel samkeppnis

á
Umsóknir sendist
starf@hringras.is
næstkomandi.
fyrir 2. janúar 2012
Hringrás – fyrir umhverﬁð

og okkur.

landsins,
umhverﬁsverndarfyrirtæki
endurvinnslu- og
sömu starfsemi í
Hringrás er eitt öﬂugasta og rekur einnig dótturfélag með ýmiskonar úrgang
5 stöðum
Hringrás endurvinnur
með starfsemi á
eru um 80 talsins.
verðmætt hráefni.
Kanada. Starfsmenn
er síðan breytt í
og fyrirtækjum, sem sem það er endurunnið í ýmsar vörur.
frá einstaklingum
þar
a.
á erlendan markað
d og öﬂun gjaldeyristekn
Hráefnið er ﬂutt
að umhverﬁsvern
Þannig stuðlar Hringrás

hefur gert athugasemd þess efnis
að Kauphöll Íslands hafi ekki tekið
nógu snemma eftir viðskiptum til
tekinna fjármálafyrirtækja með
eigin hlutabréf á árinu 2008. Ekki
er tiltekið hvaða fjármálafyrirtæki
er um að ræða. Þetta kemur fram
í niðurstöðu athugunar FME á raf
rænu eftirliti Kauphallarinnar sem
birt var á vef eftirlitsins í fyrradag.
Viðskipti Kaupþings, Lands
bankans og Glitnis með eigin
hlutabréf fyrir hrun eru til rann
sóknar hjá embætti sérstaks sak
sóknara. Meðal annars leikur grun
ur á að þau hafi falið í sér skipulega
markaðsmisnotkun.
FME „gerir athugasemd við

ákveðna þætti í eftirliti Kaup
hallarinnar á árinu 2008. Fjármála
eftirlitið telur til dæmis að þegar
horft er yfir langt tímabil og með
hliðsjón af miklum söluþrýstingi þá
hefðu viðskipti tiltekinna fjármála
fyrirtækja með eigin hlutabréf átt
að vekja athygli Kauphallarinnar
fyrr en raunin varð“.
FME telur þó ekki að hægt sé að
fullyrða að Kauphöllin hafi brotið
gegn lögum um kauphallir. Vert
er að taka fram að meginábyrgð á
eftirliti með verðbréfaviðskiptum
á skipulegum verðbréfamarkaði
liggur hjá FME, ekki Kauphöllinni.
Henni hafa þó verið falin „tiltekin
eftirlitsverkefni“.
Í skjalinu segir að til standi að

Taka athugasemdir mjög alvarlega
„Ég held að þessi athugun hafi verið mjög gagnleg fyrir alla aðila. Við tökum
þessar athugasemdir auðvitað mjög alvarlega. En ég held líka að sú greining
sem við höfum ráðist í eftir bankahrun hafi þegar skilað öflugra eftirliti,“
segir Páll Harðarson, forstjóri Kauphallarinnar. „Það verður að hafa í huga
að eftirlit Kauphallarinnar var mjög virkt á þessum tíma. Frá ársbyrjun 2006
og fram að hruni sendum við 24 mál til FME. Þar af voru níu vegna gruns
um markaðsmisnotkun. Niðurstaðan úr athugun FME er því mjög afmörkuð
og beinist fyrst og fremst að því að Kauphöllin hefði átt að koma auga á
ákveðna þætti varðandi eigin viðskipti fjármálafyrirtækja fyrr en raunin varð.
En við hófum rannsókn á þessum málum fyrir hrun og sendum niðurstöður
okkar þangað skömmu eftir hrun.“

skipa vinnuhóp um hvernig megi
bæta eftirlit með viðskiptum á verð
bréfamarkaði og hvernig verka

skiptingu milli Kauphallarinnar
og FME verði best háttað til fram
búðar. 
- þsj
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in fegursta og hjartnæmasta kveðja ársins verður flutt í útvarpi allra
landsmanna klukkan sex
Hún fylgir í kjölfar fagn-
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klukknahljómur og á sekúndunni
upp þulinn og losar um stressið.“
sex fer ég með sömu kveðjuna
og
Önnu Sigríði er starfið ljúf
sögð hefur verið í áratugi. Allt
er
skylda þegar jólin ganga í garð.
þetta dýrmætur hluti af hefðum
„Í
í kvöld.
útvarpshúsinu ríkir hátíðlegt andjólanna, eins og aftansöngurinn
andi hljóms jólaklukkna og
rúmsloft
Sími: 59 50 300 www.isafold.is
er
fromog vel hugsað um okkur í
sem ætíð er sendur beint úr Dómpersonnel
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systems,
Work experience
knowledge of hydraulic offshore drilling rigs.
Experience and
or systems for
drilling related equipment
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Contact: Karianne

Haugom, Stafﬁng
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Við höfum
opið um jólin

Gleðilega jólahátíð
Opið aðfangadag:
kl. 8-18 í Lágmúla
kl. 8-18 á Smáratorgi

Opið jóladag:
kl. 10-1 í Lágmúla
kl. 9-24 á Smáratorgi

ÍSLENSKA / SIA.IS / LYF 57448 11/11

ies for
good opportunit
al environment with
s WE CAN OFFER:
g duties in an internation
e conditions.
Interesting and challengin
nt and competitiv
professional developme
contact person below.
as possible to the
of grades as soon
.
CV and transcript
will not be considered
Please send your
transcripts of grades
Applications without

Gleðileg jól
Opið 10–13 í dag

12:17

24. desember 2011 LAUGARDAGUR

2

Spurning dagsins

Guðmundur Felix Grétarsson gæti komist á biðlista eftir nýjum höndum í Lyon á fyrstu mánuðum nýs árs:

Vonast til að ná takmarkinu strax í janúar
Fólk „Miðað við þann gang sem hefur verið

Kristján, eru bókaútgefendur
komnir með prentverk?
„Já, og taka lestöflur við honum.“
Velta í bóksölu er meiri en í fyrra. Þrjár
bækur eru prentaðar í yfir tuttugu
þúsund eintökum. Kristján B. Jónasson er
formaður Félags bókaútgefenda.

í vestmannaeyjahöfn Sjómenn, allir
sem einn, halda jól með fjölskyldum
sínum þetta árið.
fréttablaðið/óskar

Það er af sem áður var:

Allir sjómenn
heima um jólin
jólahald Allir sjómenn á íslenska

fiskiskipaflotanum verða heima
um jólin. Síðustu skipin voru
að tínast til hafnar seint í gær.
Nokkur erlend flutninga- og fiski
skip voru innan íslenska leitarog björgunarsvæðisins í gær.
Búist er við afleitu veðri á
öllum miðum, sem getur skýrt að
íslenskir sjómenn verða í landi.
Varðstjórar í stjórnstöð Land
helgisgæslunnar verða þó á vakt
inni sem endranær um hátíð
arnar og verða til taks ef óskað
verður eftir aðstoð frá Gæslunni,
en í viðtali við Fréttablaðið feng
ust þær upplýsingar að sjaldan ef
nokkurn tímann hefði verið jafn
lítil umferð skipa um íslensku
lögsöguna eins og um þessi jól.


- shá

Útgáfa yfir hátíðarnar:

Kemur næst út
á þriðjudag
Fréttablaðið kemur næst út
þriðjudaginn 27. desember.
Fréttavakt verður þó á visir.is
yfir hátíðisdagana.
Þjónustuver 365 miðla verður
opið frá 9 til 16 í dag, aðfanga
dag. Á jóladag og annan í jólum
verður opið í þjónustuveri frá 10
til 22.
Auglýsingadeild Fréttablaðsins
verður lokuð fram til þriðjudags
ins 27. desember.

í söfnuninni ætti þetta að klárast í janúar,“
segir Guðmundur Felix Grétarsson, sem
vantar nú aðeins um fjórar milljónir af þeim
fjörutíu sem hann hyggst nota til að verða sér
úti um handaágræðslu í Lyon í Frakklandi.
„Ég er að detta í níutíu prósent, þetta er
búið að ganga alveg ótrúlega vel,“ segir Guð
mundur Felix, sem missti báðar hendurnar í
vinnuslysi fyrir þrettán árum.
Þegar nægt fé hefur safnast mun Guð
mundur flytja til Frakklands og getur þá
skráð sig á biðlista eftir nýjum handleggjum.
„Ég er búinn að selja íbúðina mína og flyt út
úr henni í lok janúar. Þá fer ég til foreldra
minna þangað til ég fæ kallið um að fara út.

Það er einn á undan mér, Ítali sem er að fá
framhandlegg, og hann fer á biðlista í janúar,
febrúar. Um leið og hann er búinn get ég flutt
út til Lyon.“
Söfnunin hefur gengið vonum framar
og Guðmundur treystir á að afgangurinn
skili sér fljótlega. Hann segir að minnt sé á
söfnunina með dreifimiða sem fylgi Frétta
blaðinu í dag.
Guðmundur hefur verið í stífu frönsku
námi og hyggst halda því áfram þegar út
verður komið. Þar er ómögulegt að segja til
um hve löng biðin verður. „Þeir segja að þetta
geti tekið frá viku og upp í tvö ár. Einn dag
inn deyja margir og næsta dag deyr enginn.“

- sh

Hjálpsamur Guðmundur Felix aðstoðaði við jóla
úthlutun Fjölskylduhjálparinnar í ár, eins og síðustu tvö
ár þar á undan.
Fréttablaðið/valli

Í Árneshreppi eru
allir með gervitré

Finnbogaskóli í Árneshreppi er einn sá minnsti á landinu, með fjóra nemendur.
Krakkarnir halda sín litlu jól og sjá um atriði sjálf. Frekar er að fjölgi en fækki í
sveitinni um jólin. Nauðsynjar fást í Kaupfélaginu en gjafir sóttar til Reykjavíkur.
Jól „Héðan fara allir að minnsta

kosti eina verslunarferð til Reykja
víkur,“ segir Ragnheiður Edda
Hafsteinsdóttir, íbúi í Norðurfirði
í Árneshreppi
á S t r ö ndu m .
Árneshreppur
er ein einangr
a ð a s t a s veit
landsins, í það
mi n nsta yfi r
vetrarmánuðina
og það getur
verið svolítið
Ragnheiður Edda
spennandi fyrir
Hafsteinsdóttir
jólin.
„Ef flugið klikkar núna rétt
fyrir jólin þá fær fólk ekki rjóma
og annan mjólkurmat um jólin,“
bætir hún við, en Edda, eins og
hún er kölluð, sér um Kaupfélagið
í Árneshreppi.
„Jólin eru samt ekki svo frá
brugðin því sem gerist annars
staðar. Nema að kannski er stress
ið minna. Kaupfélagið er til dæmis
bara opið fjóra daga í viku frá eitt
til fimm og við þurfum ekkert að
breyta því fyrir jól. Hér eru allir
sultuslakir.“
Í Kaupfélaginu segir Edda að
fáist öll nauðsynjavara og það sem
snýr að bústörfunum, auk ein
hverrar gjafavöru. „Svona ef eitt
hvað skyldi gleymast í verslunar
ferðinni suður,“ bætir hún við.
Skortur á samgöngum segir
Edda hins vegar að sé nokkuð
sem fólk lagi sig að. Þannig séu
til dæmis ekki til sölu jólatré í
hreppnum. „Hér eru allir með
gervitré. Ég var að basla við það
fyrst eftir að við fluttum að fá mér
lifandi tré, en gafst upp á því.“
Vegagerðin segir Edda að neiti

Hjálpræðisherinn býður í mat:

Þurfandi boðið
til málsverðar
Aðstoð Hjálpræðisherinn býður,

venju samkvæmt, þeim sem lítið
hafa umleikis að snæða hjá sér
yfir hátíðirnar.
Samtökin bjóða upp á veg
legan kvöldverð í kvöld klukkan
sex. Þá verður einnig boðið upp
á mat klukkan tvö á jóladag. Til
að komast að þarf að skrá sig í
afgreiðslu gistihúss Hjálpræðis
hersins.
Þá hefur kaffistofa Sam
hjálpar í Borgartúni líka boðið
fólki að líta við yfir hátíðirnar
og þar má nálgast heitan mat í
hádeginu. 
- sh

Konur dvelja í athvarfinu nú:

Opið öll jólin í
Kvennaathvarfi
Jafnréttismál Opið verður í

Á litlujólaskemmtun Ketkrókur kom á litlujólaskemmtun Finnbogastaðaskóla í

síðustu viku og gaf öllum „manandrínur“ eins og hann kallaði þær. Í skólanum eru
bara fjórir nemendur. 
Mynd/Elísa Ösp Valgeirsdóttir

Börnin sjá um öll
atriðin og skemmta
foreldrum sínum og ættingum.
Elísa Ösp Valgeirsdóttir
Skólastjóri Finnbogastaðaskóla

að moka nema einu sinni í viku
fram að áramótum og eftir það séu
engar samgöngur þar til í mars,
nema að þeim mun snjóléttara sé.
Í Árneshreppi er grunnskólinn
Finnbogaskóli, einn sá minnsti
í landinu með fjóra nemendur.
„Ég á þar elsta barnið, fjórtán
ára stelpu. En hún þarf að fara að
heiman næsta vetur því hér er eng
inn tíundi bekkur,“ segir Edda og

kveður dóttur sína fá inni hjá ætt
ingjum fyrir sunnan.
Elísa Ösp Valgeirsdóttir, skóla
stjóri Finnbogaskóla, segir jólahald
í skólanum hefðbundið, þrátt fyrir
fámenni. En vissulega sé kannski
svolítið annar bragur á þessu með
nemendurna á öllum skólastigum, í
öðrum bekk, fjórða, fimmta og svo
níunda bekk.
„Og jólin sameina náttúrlega alla.
Þau halda hér sín litlu jól, en þau eru
kannski aðeins öðruvísi hér að því
leyti að börnin sjá um öll atriðin og
skemmta foreldrum sínum og ætt
ingjum,“ segir Elísa Ösp. Fyrirséð
segir hún líka að nemendur haldist
fjórir næstu þrjú árin. Þannig bæt
ist ein sex ára í hópinn þegar sú elsta
hættir í vor. 
olikr@frettabladid.is

Kvennaathvarfinu öll jólin og
geta konur sem flýja heimilis
ofbeldi komið þangað auk þess
sem símaráðgjöf verður opin
allan sólarhringinn.
Sigþrúður Guðmundsdóttir,
framkvæmdastýra Kvenna
athvarfsins, segir að þar verði
haldin jól eins og á öðrum heim
ilum, enda dvelja bæði konur
og börn þar nú. Sigþrúður
segir mikinn velvilja gagnvart
athvarfinu og konunum þar.
Fólk hafi komið með góðan mat
og gjafir og því séu allar for
sendur fyrir hendi til að halda
eins gleðileg jól og hægt sé.

- þeb

Hjálparstarf
Tveir í útlöndum yfir jólin
Tveir sendifulltrúar Rauða krossins
verða að störfum á vettvangi yfir
jólin, að því er segir á vef Rauða kross
Íslands. „Það eru þær Áslaug Arnolds
dóttir og Hólmfríður Garðarsdóttir,
hjúkrunarfræðingar, sem báðar starfa
í Írak.“

Almannavarnir vara við slæmri veðurspá um allt land í dag, aðfangadag jóla:

Færðin getur spillst mjög fljótt
Veður Veðurspá er slæm um landið allt í dag, aðfanga
dag jóla. Almannavarnir vöktu í gær sérstaka athygli
á spá Veðurstofunnar. „Ljóst er að veður verður slæmt
í öllum landshlutum á mismunandi tíma á morgun, og
nauðsynlegt að gæta varúðar,“ segir á vef Almanna
varna.
Vegagerðin sá einnig ástæðu til að vara landsmenn
við færð um jólin og hvatti þá til að fara með ítrustu
gát, því víða væri hált eða flughált. Áréttað er að úti á
landi ljúki þjónustu Vegagerðarinnar með fyrra fall
inu í dag.
Almannavarnir benda fólki á að athuga vel bæði
færð, veður og veðurspá áður en lagt er í ferðalög á
milli landshluta því færð spillist mjög fljótt í veðri sem
þessu.
Tafir urðu á farþegaflugi innanlands fyrr í vikunni
vegna umhleypinga. Árni Gunnarsson, framkvæmda
stjóri Flugfélags Íslands, segir félagið ávallt stefna á
að halda áætlun, en hún gerir ráð fyrir að flogið verði
fram á hádegisbil í dag. Flug liggur niðri á jóladag, en
hefst svo að nýju á annan í jólum.
„Í ljósi aðstæðna buðum við hins vegar fólki sem átti
bókað far á aðfangadag að færa sig fram um dag án

Fjúk í Ártúnsbrekku Þjónustu Vegagerðarinnar úti á landi

lýkur með fyrra fallinu á aðfangadag.

Fréttablaðið/Pjetur

aukagreiðslu og hafa þó nokkrir þegið það,“ segir Árni
og kveður fólk almennt þakklátt fyrir að vera boðið
upp á þennan kost. „Við viljum tryggja að allir komist
heim fyrir jól.“ 
- óká

Við óskum þér gæfu og gleði í hjarta
að getir þú móttekið tíðina bjarta.
Vonandi bíða þín fagnaðarfundir
fagrar og upphafnar hátíðarstundir
svo kætast þú megir með kærum vinum,
kunningjum, fjölskyldu – og öllum hinum.
Í jólum gleði og gæfa liggja
gjaﬁr þeirra skaltu þiggja.
Okkar hlutverk er að tryggja.

Vátryggingafélag Íslands hf. | Ármúla 3
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Gengið 23.12.2011

Bandaríkjadalur

122,20

122,78

Sterlingspund

191,60

192,54

Evra

159,64

160,54

Dönsk króna

21,474

21,600

Norsk króna

20,536

20,656

Sænsk króna

17,81

17,914

Japanskt jen

1,5650

1,5742

SDR

188,31

189,43

Gengisvísitala krónunnar
218,7178
Heimild: Seðlabanki Íslands

Mikið hringt í hjálparsíma:

Rauði krossinn
til taks um jólin
Hjálparstarf Einmana fólk sem
sumt á engan að hringir mikið í
Hjálparsíma Rauða krossins 1717
yfir hátíðarnar, að því er fram
kemur á vef Rauða krossins.
„Svarað er í símann allan sólar
hringinn, allan ársins hring.“
Þá verður Konukot, athvarf
fyrir heimilislausar konur, í Eski
hlíð 4, opið allan sólarhringinn
yfir hátíðarnar, en á milli jóla
og nýárs verður opið frá 17 til
hádegis daginn eftir.
Vin, athvarf fyrr fólk með geð
raskanir, býður upp á jólakaffi á
annan í jólum og Dvöl, athvarf
fyrir geðfatlaða, verður opin frá
9.30 til 15.30 virka daga á milli
jóla og nýárs. 
- óká

Enginn strætó Ekki verður ekið á

jóladag né eftir klukkan 14 í dag.

Akstur Strætó yfir hátíðarnar:

Engir vagnar
aka á jóladag
Samgöngur Strætó mun skerða

þjónustu yfir hátíðarnar. Ekið
verður eins og á laugardegi til
klukkan 14 í dag, þegar vagnarnir hætta akstri. Enginn akstur
verður á jóladag og á annan í
jólum verður ekið samkvæmt
sunnudagsáætlun, að því er fram
kemur á vef Reykjavíkurborgar.
Akstur verður með hefðbundnum hætti milli jóla og nýárs. - bj

Útför Vaclavs Havel gerð í Prag að viðstöddum fjölda þjóðhöfðingja:

Á netið strax á aðfangadag:

Selja gjafirnar
sem þeir fá

Lýðræðishetja syrgð í Tékklandi
Tékkland AP Útför Vaclavs Havel

var gerð í Prag í gær að viðstödd
um fjölda erlendra þjóðhöfðingja.
Þar á meðal mátti greina David
Cameron frá Bretlandi, Nico
las Sarkozy frá Frakklandi og
Angelu Merkel frá Þýskalandi,
ásamt Hillary Clinton, utanríkis
ráðherra Bandaríkjanna, og
eiginmann hennar, Bill Clinton,
fyrrverandi Bandaríkjaforseta.
„Hann var mikill baráttu
maður fyrir frelsi þjóðanna
og fyrir lýðræði,“ sagði Lech
Walesa, fyrrverandi forseti Pól
lands, sem eins og Havel varð

forseti lands síns eftir að sigur
hafði unnist.
Havel sat lengi í fangelsi á
tímum kommúnistastjórnar
innar og varð þekktasti andófs
maður Tékklands, ásamt því að
vera þekktur leikritahöfundur.
Hann varð svo forseti Tékk
lands árið 1989, þegar flauels
byltingin svonefnda hafði steypt
stjórninni af stóli. Forseta
embættinu gegndi hann til árs
ins 2003.
Havel lést á sunnudaginn var,
75 ára að aldri.

- gb

Frelsishetja kvödd Fjöldi manns

mætti til að kveðja fyrrverandi forseta
og andófsmann.
Fréttablaðið/AP

svíþjóð Svíum sem selja jólagjafir

á netinu hefur fjölgað undanfarin
ár. Fyrstu jólagjafirnar eru aug
lýstar til sölu þegar á aðfangadag.
Annar hver Svíi getur hugsað
sér að selja jólagjöf á þennan hátt
samkvæmt könnun auglýsinga
síðunnar Blocket þar sem 400
þúsund manns hafa boðið gjafirn
ar sínar til sölu. Helsta ástæðan
fyrir sölunni er sögð vera sú að
viðkomandi eigi fyrir eins hlut.
Tölvuleikir, myndavélar og far
símar eru oftast auglýst.
- ibs

140.000 manns kíkja
í „heimsókn“ á viku

afleiðingar Skjálftans Reynt að ná
bifreið upp úr eðju sem myndaðist í
einum skjálftanna.
Fréttablaðið/AP

Fjarskiptafyrirtækið Míla hefur hlotið eftirsótt verðlaun fyrir vefmyndavél sína
við Jökulsárlón. Fjórar milljónir manna „heimsækja“ Ísland á ári í gegnum
veggátt Mílu. Frelsisstyttan í New York og Everest-fjall eru meðal vinningshafa.

Jarðskjálftar í Christchurch:

Íbúar fylltust
skelfingu á ný

tækni Vefmyndavél fjarskipta

fyrirtækisins Mílu við Jökulsárlón
hefur verið valin ein af 25 merki
legustu vefmyndavélunum árið 2011
af EarthCam, langstærsta fyrir
tæki heims sem helgar sig beinum
útsendingum á netinu. Á hverju
ári „heimsækja“ hundruð þúsunda
manna Ísland í gegnum mynda
vélarnar, sem eru tólf talsins.
Þetta er í þrettánda skipti sem
EarthCam gefur út listann og eru
sigurvegarar valdir úr þúsundum
tilnefninga. Áþekkar vefmynda
vélar skipta milljónum. Tilnefning
arnar grundvallast á þremur þátt
um; gæðum mynda, sérstöðu og
alhliða tæknilegri getu.
Sigurrós Jónsdóttir, deildarstjóri
markaðsstýringar Mílu, segir verð
launin skemmtilega viðurkenningu
og sýna vel hversu mikla athygli
vélarnar hafi vakið bæði á Íslandi
og ekki síst erlendis. Vefmynda
vélarnar eru nú tólf talsins og þær
tvær nýjustu eru á Akureyri og vél
sem sýnir gamlárskvöld frá Vatns
enda í Reykjavík. „Við verðum með
beina útsendingu frá áramótunum
og flugeldunum í Reykjavík eins og
í fyrra og það gæti því orðið ansi
mikil traffík á síðuna þegar nýtt ár
gengur í garð.“
Á venjulegum degi sýna tölur að
heimsóknir á heimasíðu Mílu eru
á bilinu 14 til 20 þúsund og yfir
mánuðinn eru heimsóknirnar því
um 350 þúsund alls.
Að sögn Sigurrósar hófst vef
myndavélaverkefnið með eldgos
inu á Fimmvörðuhálsi. „Þá fóru
okkar menn af stað og settu upp vél

nýja-sjáland, AP Harðir jarð-

skjálftar riðu yfir í Christchurch
í gær, tæplega fjórum mánuðum
eftir að stóri skjálftinn reið þar
yfir í haust.
Íbúar fylltust skelfingu og hlupu
út á götur, að minnsta kosti einn
meiddist og bjarga þurfti fjórum
úr sjálfheldu. Fyrsti skjálftinn
mældist 5,8 stig stuttu síðar kom
annar upp á 5,3 og loks sá þriðji
sem mældist 5,8 stig.
Skjálftinn í september mældist
7 stig og kostaði nærri 200 manns
lífið.
- gb

Gluggi út í heim Hér er unnið að uppsetningu vefmyndavélar á Fimmvörðuhálsi.

Dómsmálinu lokið:

Vélinni var beint að gígum sem seinna fengu nöfnin Magni og Móði. Eyjafjallajökull
hamast í baksýn. Ólafur Sveinsson, starfsmaður Mílu, er við vinnu sína.

Amagermaður í
lífstíðarfangelsi

mynd/Jóhannes K. Sólmundsson

Við verðum með
beina útsendingu frá
áramótunum og flugeldunum
í Reykjavík eins og í fyrra og
það gæti því orðið ansi mikil
traffík...

falla í góðan jarðveg hjá útlending
um.“
Míla er í fríðum flokki verð
launahafa hjá EarthCam. Þeirra á
meðal eru vélar sem sýna eldinn
í kyndli frelsisstyttunnar í New
York, Everest, hæsta fjall heims,
Fukushima-kjarnorkuverið í Japan
sem fór illa í flóðbylgju eftir jarð
skjálfta fyrr á árinu. Eins er vef
myndavélin í alþjóðlegu geimrann
sóknastöðinni meðal vinningshafa.
Sigurrós segir að daglega berist
tölvupóstur frá notendum vélanna.
Margir eru að þakka fyrir sig en
aðrir að benda á ef sendingar liggja
niðri. Sjá: live.mila.is

Sigurrós Jónsdóttir
deildarstjóri hjá Mílu

á Hvolsvelli strax í upphafi goss.
Svo erum við með vélar sem bein
ast bæði að Heklu og Kötlu, ef ske
kynni að einhverjar hræringar
hæfust þar. Aðrir staðir eru helstu
ferðamannastaðir landsins sem



Danmörk Amagermaðurinn,
Marcel Lychau Hansen, var í gær
dæmdur í lífstíðarfangelsi. Á
23ja ára tímabili myrti hann tvær
konur og nauðgaði sex öðrum,
síðast táningsstúlku á síðasta ári.
Það mál varð til þess að tengja
saman nokkur óleyst mál og bár
ust böndin að Hansen, sem var
fljótlega handtekinn.
Í réttarhöldunum neitaði hann
sök, þrátt fyrir að lífssýni tengdu
hann við mörg brotanna. Sagði
hann ljóst að annar maður, með
sama DNA og hann sjálfur, hefði
greinilega framið afbrotin.
- þj

svavar@frettabladid.is

VEÐURSPÁ
Elísabet
Margeirsdóttir

„Edda og Laddi slá í gegn“

- DV

Janúar sýningarnar komnar í sölu!

Miðasala á gamlabio.is eða á midi.is | S: 563 4000
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veðurfréttamaður

stormasamur
aðfangadagur
Þegar hátíð gengur
í garð verður veður
farið að ganga
niður á vesturhluta
landsins en um
sama leyti verður
vonskuveður um
allt austanvert
landið sem mun
mögulega vara
fram á jólanótt.
-2
Þá má gera ráð
fyrir snjókomu og
skafrenningi víðast
hvar.
á morgun
5-10 m/s, stífari
-til síðdegis.
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Frankfurt
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Friedrichshafen
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Gautaborg
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annar í jólum
5-10 m/s en 8-15 SV-til.
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Mallorca

18°

New York
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Orlando

24°

París

-7
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20°

London

Ósló
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Billund

Las Palmas

2

0
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8°

Berlín

Kaupmannahöfn

14

17°

Basel

0°
7°

San Francisco

14°

Stokkhólmur

4°

Vindhraði er í m/s.
Hitastig eru í °C.
Gildistími korta er um hádegi.
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Jólin eru til ad njóta
og líta yfir farinn veg
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KjörKassinn

Frumhlaup bresku lögreglunnar gagnvart Kaupþingi hefur ekki áhrif á rannsóknir sérstaks saksóknara:

SFO játar mistök í máli Tchenguiz-bræðra
Bretland Breska efnahagsbrota

Ert þú andvíg/ur byggingu baðhúss við Perluna?
Já

34,0%

Nei

66,0%

Spurning dagsins í dag

Borðaðir þú skötu á Þorláksmessu?
Segðu þína skoðun á visir.is

lögreglan, Serious Fraud Office
(SFO), viðurkennir að mistök
hafi verið gerð í aðgerðum sem
beindust að Kaupþingi og íransk
ættuðu bræðrunum Robert og
Vincent Tchenguiz í mars síðast
liðnum. Breska blaðið Telegraph
sagði frá þessu í gær.
Þá voru níu handteknir, þeirra
á meðal bræðurnir tveir, vegna
rannsóknar á stórfelldum lánveit
ingum Kaupþingssamstæðunnar
til þeirra. Meðal hinna handteknu
voru einnig fimm fyrrverandi
stjórnendur hjá Kaupþingi. Leitað

var á níu stöðum í Bretlandi og
tóku starfsmenn sérstaks sak
sóknara þátt í aðgerðunum.
Bræðurnir voru afar ósáttir
við aðgerðirnar og lögfræðing
ar þeirra gerðu strax á fyrstu
stigum alvarlegar athugasemdir
við málsmeðferðina. Þetta leiddi
til þess að gögnin sem lagt var
hald á voru sett í salt og hafa ekki
verið aðgengileg síðan.
Nú hafa forsvarsmenn SFO
viðurkennt að húsleitirnar og
handtökurnar hafi byggt á ófull
nægjandi upplýsingum og þarf
lögreglan því að greiða lögfræði

Robert
Tchenguiz

Vincent
Tchenguiz

kostnað bræðranna vegna máls
ins.
Hluti gagnanna verður áfram
lokaður niðri og ekki nýtileg
ur við rannsóknina, en lögregla
fagnar því að niðurstaða skuli
fengin, því það þýði að hún fái
nauðsynlegustu gögnin loks í
hendur eftir áramótin og geti þá
haldið rannsókninni áfram.
Starfsmenn sérstaks saksókn
ara fóru með í húsleitirnar vegna
rannsóknar á öðrum málum og
niðurstaðan ytra hefur engin
áhrif á þær rannsóknir.

- sh

Erdogan svarar Frökkum:

Sakar Frakka
um þjóðarmorð
Tyrkland „Talið er að Frakkar

Húsavík Höfnin er miðpunktur atvinnu

og menningarstarfs.

fréttablaðið/kk

Hæsti styrkur til Húsavíkur:

Landsvirkjun
veitir 15 styrki
samfélagsmál Úthlutað hefur
verið úr Samfélagssjóði Lands
virkjunar. Fimmtán fjölbreytt
verkefni hlutu styrk að þessu
sinni.
Verkefnin sem hljóta styrk eru
af ýmsum toga. Hæsti styrkur
inn, eða milljón króna, kom í hlut
Garðarshólms, miðstöð sjálf
bærni sem rísa mun á hafnar
bakkanum á Húsavík. Annar
hæsti styrkurinn, eða 500 þúsund
krónur, kom í hlut Landvernd
ar. Þá hlaut samstarfsverkefni
um nýja og samræmda heildar
þýðingu allra Íslendingasagna
á þremur Norðurlandamálum
styrk.
Næsta úthlutun úr sjóðnum
verður í mars 2012 og er um
sóknarfrestur til 25. febrúar. - shá

hafi frá 1945 drepið um 15 prósent alsírsku þjóðarinnar. Það
er þjóðarmorð,“ segir
Recep Tayyip
Erdogan, forsætisráðherra
Tyrklands.
Þetta er
nýjasta útspil
hans í deilu
Frakka og
Recep Tayyip
Tyrkja um
Erdogan
það hvort
rétt sé að
kalla fjöldamorð á Armenum í
átökum við Tyrki á árum fyrri
heimsstyrjaldarinnar þjóðarmorð.
Franska þingið samþykkti í
vikunni lög sem banna fólki að
afneita því að þessi fjöldamorð
teljist þjóðarmorð.


Hvolparnir þurrkaðir Það væsir ekki um litlu krílin á fyrstu mínútum lífsins.

Akureyri
Aflið fær 100 þúsund í styrk
Aflið, samtök fyrir þolendur kynferðisofbeldis, hefur fengið 100 þúsund
krónur að gjöf frá Soroptimistafélaginu, sem verður 30 ára í febrúar.
Markmið þess er að hvetja til aðgerða
og skapa tækifæri til að breyta lífi
kvenna og stúlkna með fjölþjóðlegu
samstarfi og alþjóðlegu félaganeti.

Kanarí

4. janúar í 13 nætur
Frá kr.

59.900

Einstakt tækifæri í sólina í beinu flugi til Kanaríeyja þann 4. janúar í 13
nátta ferð á frábæru tilboði. Í boði er m.a. frábær sértilboð á hinu vinsæla
íbúðarhóteli Parque Sol. Ekki missa af þessu einstaka tilboði. Athugið
takmarkaður fjöldi sæta í boði. Verð getur hækkað án fyrirvara!

Frá kr. 89.900 með gistingu í 13 nætur.
Verð kr. 59.900

Netverð á mann, Flugsæti 4 – 17. janúar.

Verð kr. 89.900

Netverð á mann, m.v. 2 fullorðna og 2 börn, 2-11 ára, í íbúð með 2
svefnherbergjum á Parque Sol í 13 nætur.

Verð kr. 96.800

Verð m.v. 4 fullorðna í íbúð með 2 svefnherbergjum á Parque Sol í 13 nætur.

Verð kr. 129.900

- gb

Verð m.v. 2 fullorðna í ibúð með 2 svefnherbergjum á Parque Sol í 13 nætur.

fréttablaðið/anton

Ellefu litlir hvolpar
teknir með keisara

Ellefu hvolpum var hjálpað í heiminn með keisaraskurði í Dýralækna
miðstöðinni í gær. Dýralæknir segir að ýmsu að hyggja yfir hátíðarnar séu
gæludýr á heimilinu. Jólakertin svipta forvitna kettlinga veiðihárunum.
DÝRAHALD Ellefu hvolpum var hjálp

að í heiminn í Dýralæknamiðstöð
inni í Grafarholti í gær. Þeir voru
teknir með keisaraskurði sem tveir
dýralæknar á spítalanum fram
kvæmdu. Allir voru þeir sprell
lifandi og komnir á spena þegar
tíkurnar tvær sem áttu þá voru
útskrifaðar síðdegis. Í báðum tilvik
um var um tíkur af ensku bolabíts
kyni að ræða.
„Þetta gekk allt rosalega vel,“
segir Sif Traustadóttir dýralæknir,
sem gerði annan keisaraskurðinn.
Hún segir sjálfa aðgerðina taka um
það bil klukkustund. Fyrst þurfi
að undirbúa tíkina, setja upp æða
legg hjá henni til að setja vökva
í æð, raka allan kviðinn og sótt
hreinsa svæðið áður en hún fer inn
á skurðstofuna. Í tilvikunum í gær
var einnig sett upp barkaþræðing
og tíkunum gefið súrefni meðan á
aðgerðinni stóð.
Miklar annir hafa verið á Dýra
læknamiðstöðinni í desember, að
sögn Sifjar. Auk heilsufarsskoðana,
geldinga og ormahreinsana hafa
komið inn dýr með margs konar
kvilla og lemstur sem hefur þurft
að sinna.
„Um daginn var komið með kett
ling sem var að þvælast fyrir þegar
verið var að hella stíflueyði í niður
fall. Hann skellti loppunni undir
bununa og brenndist illa á fæti.“
Að ýmsu þarf að huga yfir jól og
áramót þegar gæludýr eru á heim
ilinu.
„Hvolpar og kettlingar eru for
vitnir og hafa engan skilning á því
hvað kertalogi er. Þau geta velt
skreytingum um koll og kettlingar

slími sogið úr öndunarvegi Hér má sjá að mjótt rör er notað til að sjúga slímið

úr öndunarvegi hvolpanna strax eftir að þeir eru komnir í heiminn.

reyna að hnusa af loganum og
brenna þá af sér veiðihárin. Því þarf
fulla aðgát og eftirlit.“
Margir vilja gleðja dýrin sín um
jólin með einhverju góðgæti. En sú
gleði getur snúist í andhverfu sína.
„Súkkulaði er eitrað fyrir hunda
og ketti. Það er algengt að fólk
hafi samband við okkur vegna
hunda sem fengið hafa súkkulaði
eitrun ásamt meðfylgjandi niður
gangi, uppköstum og sleni. Dökkt
súkkulaði er hættulegast. Rúsín
ur eru einnig eitraðar þannig að
rúsínusúkkulaði er baneitraður
kokkteill. Þá ætti ekki að gefa

hundunum reyktan og saltaðan
mat því það er ávísun á niðurgang
morguninn eftir.“
Loks bendir Sif á hættu sem getur
stafað af flugeldum um áramót. Auk
hræðslunnar sem hrjáir hundana
þegar hvellirnir byrja þarf að passa
að þeir komist ekki í að naga leifar
af flugeldum eftir áramót.
„Við fengum einn sem hafði nagað
flugeldaprik í fyrra og hann drapst.
Í þessu eru þungmálmar og fleiri
efni sem dýrin þola alls ekki.“


jss@frettabladid.is

Fleiri myndir má sjá á visir.is

Gleðilega hátíð
– Opið til klukkan 13 í dag. –

Verið hjartanlega velkomin í verzlanir okkar. Geysir Skólavörðustíg 16, opið til 13 og Geysir Haukadal, opið til 15. Sími 519 6000.
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Veistu Svarið?

Kjararáð dregur til baka launalækkun þingmanna, ráðherra og embættismanna afturvirkt frá 1. október:

Segja samræmi í launum hafa riðlast
1 Hvað er Guðrún Ísleifsdóttir, sem

útskrifaðist á dögunum úr Menntaskólanum við Hamrahlíð, gömul?
2 Hvaða hótel í miðborginni hyggst
tvöfalda herbergjafjölda sinn?
3 Við hvaða sænska knattspyrnulið
hefur Guðjón Baldvinsson samið?
Svör:

Stjórnsýsla Kjararáð hefur ákveðið að draga
til baka lækkun á launum þingmanna, ráð
herra og embættismanna sem heyra undir
ráðið, sem ákveðin var árið 2008 og tók gildi
2009.
Í ákvörðun ráðsins, sem gildir afturvirkt
frá 1. október, segir að með lækkuninni hafi
innra samræmi í launum ríkisstarfsmanna
riðlast. Í rökstuðningi kjararáðs er einnig
vísað til þess að laun flestra viðmiðunarhópa
á almennum vinnumarkaði hafi hækkað.
Stjórnvöld ákváðu í kjölfar hrunsins að
setja lög sem skikkuðu kjararáð til að lækka
laun þingmanna, ráðherra og annarra sem
heyra undir ráðið. Í kjölfarið lækkuðu laun
þingmanna um 7,5 prósent, og laun ráðherra

BSRB vill leiðréttingar hjá fleirum
Bandalag starfsmanna ríkis og bæja (BSRB)
telur að ákvörðun kjararáðs hljóti að gefa fordæmi. Fjöldi félagsmanna hafi misst vinnuna og
aðrir þurft að taka á sig tímabundnar launalækkanir og skert starfshlutfall. Nú hafi kjararáð leiðrétt launalækkanir hjá ákveðnum hópi opinberra
starfsmanna „og krefst BSRB þess að leiðréttingar á kjörum félagsmanna bandalagsins muni
einnig koma til framkvæmda hið fyrsta“. Mun
BSRB fara fram á viðræður við fjármálaráðherra.

um 14 til 15 prósent. Þá var kjararáði óheimilt
að hækka laun þessara ríkisstarfsmanna
aftur fyrr en árið 2010. 
- bj, þeb

Laun hækka Laun ráðherra, þingmanna og annarra
sem heyra undir kjararáð verða hér eftir því sem næst
þau sömu og þau voru fyrir lækkun í ársbyrjun 2009.

Fréttablaðið/pjetur

1. 81 árs. 2. Hótel Borg. 3. Halmstad.

Gera fyrirvara um
breytt skipulag Perlu
Félag sem gert hefur kauptilboð í Perluna gerir ráð fyrir vinnu við breytt skipulag svæðisins svo hægt sé að reisa þar hótel. Slík vinna tekur um þrjá mánuði.
Ekki er komin beiðni á borð borgaryfirvalda um breytt skipulag svæðisins.
stjórnsýsla Orkuveita Reykja

víkur (OR) hefur undirritað vilja
yfirlýsingu við félag sem hefur
hug á að festa kaup á Perlunni. OR
skuldbindur sig til að eiga ekki við
ræður við aðra á gildistíma yfirlýs
ingarinnar, en hún rennur út 31.
mars 2012.
Haraldur Flosi Tryggvason, for
maður stjórnar OR, segir að félagið
geri fyrirvara um uppbyggingu á
svæðinu. Í viljayfirlýsingunni er
að finna tímasetningar og helstu
þætti verkáætlunar félagsins.
Þróun viðskiptaáætlunar félags
ins á að vera lokið 6. janúar og
hönnun og kostnaðaráætlun 17.
febrúar. Þá á fjármögnun að vera
lokið 31. mars og kaupsamningur
undirritaður. Þann dag á skipulags
ferli að vera lokið.
Ekki er nánar greint í viljayfir
lýsingunni hvernig standa á að því
ferli, en til að hugmyndir félags
ins um hótel geti orðið að veruleika
þarf að breyta skipulagi svæðisins.
Dagur B. Eggertsson, formaður
borgarráðs, sagði í samtali við
Fréttablaðið á fimmtudag að íhuga
mætti hvort ekki þyrfti nýtt sölu
ferli ef selja ætti Perluna með lóð
undir hótel. Haraldur Flosi segir að
alveg megi færa rök fyrir því að
það væri rétta leiðin. Þá segir hann
að það sé borgarinnar að selja land
ið, verði það ofan á, OR skipti sér
ekki af því. Gæta verði jafnræðisog sanngirnissjónarmiða.
Félagið bauð 1.689 milljónir
króna í Perluna. Eftir að tilboðið
lá fyrir voru gerðir fyrirvara um
breytta nýtingarmöguleika svæðis
ins. Fyrirhugað er að reisa að
minnsta kosti 200 herbergja hótel
á svæðinu og er áætluð heildar
fjárfesting yfir fimm ára tímabil

í anda bláa lónsins Hugmyndir eru uppi um heilsulind í anda Bláa lónsins í
Perlunni. Aðstaða verði fyrir allt að 500 gesti. Þá er fyrirhugað að reisa allt að 200
fermetra hótel.
mynd/thg-arkitektar

Þriggja mánaða breytingaferli
Samkvæmt upplýsingum frá skipulags- og byggingarsviði borgarinnar má
gera ráð fyrir um þriggja mánaða ferli við skipulagsbreytingar stærri mála.
Þegar uppdrættir eru komnir til skipulagsfulltrúa er erindinu vísað í borgarráð og það síðan auglýst í öllum dagblöðum og Lögbirtingablaðinu.
Þá tekur við sex vikna frestur til athugasemda. Yfir þær þarf síðan að fara
og yfirleitt fer málið til umfjöllunar hjá skipulagsstjóra. Síðan er erindið sent
til Skipulagsstofnunar. Þegar málið hefur verið yfirfarið og samþykkt er það
sent til auglýsingar/staðfestingar í B-deild Stjórnartíðinda. Þegar erindið
hefur birst þar er því endanlega lokið.

metin á átta til tíu milljarða króna.
Þá er gert ráð fyrir að koma upp
heilsulind með búningsklefum
fyrir að minnsta kosti 500 gesti.
Samkvæmt heimildum Frétta
blaðsins gerir félagið ákveðna
fyrirvara um breytingar á skipu
lagi, forkaupsrétt á aðliggjandi

landi, skipulagsstuðul og fleira.
Haraldur Flosi vildi ekki staðfesta
hverjir fyrirvararnir væru.
Lögfræðingur OR metur nú
hvort gera eigi öll tilboð í Perluna
opinber, en ósk kom fram um það á
stjórnarfundi fyrirtækisins.


kolbeinn@frettabladid.is

Tvær sjálfsvígsárásir í Damaskus í Sýrlandi kosta tugi manns lífið:

sögur
uppskriftir
leikir
gjafir
o.fl. o.fl.

Beinast gegn leyniþjónustunni

Sýrland, AP Tugir manna fór
ust í tveimur sjálfsvígsárásum í
Damaskus, höfuðborg Sýrlands.
Árásirnar beindust að höfuð
stöðvum lögreglu og leyniþjónustu
í borginni. Yfir hundrað manns
eru særðir.
Stjórnvöld líta á þetta sem stað
festingu þess að mótmæli og óeirðir
undanfarna mánuði séu runnin
undan rifjum hryðjuverkasamtaka.
„Við sögðum það frá upphafi, þetta
eru hryðjuverk. Þeir eru að drepa
hermenn og almenna borgara,“
sagði Faysal Mekdad aðstoðar
utanríkisráðherra.
Daginn áður hafði Arababanda
lagið sent undirbúningsnefnd til
landsins, til undirbúnings fyrir
eftirlit bandalagsins með átökum,
óeirðum og viðbrögðum stjórn
valda, sem kostað hafa þúsundir
manna lífið undanfarna mánuði.
Einhverjir stjórnarandstæðingar

Mikið tjón Tveir sjálfsvígsárásarmenn óku bifreiðum hlöðnum sprengiefnum að

höfuðstöðvum lögreglu og leyniþjónustu í Damaskus.

halda því fram að árásirnar hafi
verið sviðsettar af stjórnvöldum til
að hafa áhrif á sendinefnd Araba
bandalagsins.
Stjórnvöld víða um heim hafa for
dæmt viðbrögð sýrlenskra stjórn

nordicphotos/AFP

valda við mótmælabylgjunni, sem
hófst fyrir níu mánuðum. Samein
uðu þjóðirnar segja að harkaleg við
brögð stjórnvalda hafi kostað meira
en fimm þúsund manns lífið.

- gb
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Eimskipafélag Íslands
óskar landsmönnum gleðilegra jóla
Dettifoss í Sundahöfn
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greinar@frettabladid.is

Kirkjan þarf að bregðast við breyttu umhverfi.

A

Vörn í sókn

ðventan hefur verið með lítils háttar öðru sniði í mörgum
skólum í Reykjavík eftir að nýjar reglur um samskipti
skóla og trúfélaga tóku gildi í haust. Þær gengu þó
skemmra en þær áttu að gera í upphafi og spilltu minna
fyrir gömlum hefðum en margir höfðu áhyggjur af.
Í einhverjum tilvikum fóru börn í kirkju og máttu syngja sálma
en ekki biðja bænir. Það er aðallega kjánalegt. Í öðrum tilfellum
hættu skólar við hefðbundna kirkjuferð.
Í sumum sóknum borgarinnar
SKOÐUN
brugðust prestar við með því að
hafa frumkvæði að því að bjóða
Ólafur Þ.
skólabörnunum í kirkju utan
Stephensen
skólatíma. Þannig fékk hefðin að
olafur@frettabladid.is
halda sér og margir mættu. Ekki
allir, en væntanlega þeir sem
fannst hefðin – og boðskapurinn
– einhvers virði.
Slík framtakssemi er dæmi um þau viðbrögð sem þjóðkirkjan
þarf að sýna við breyttum aðstæðum. Niðurstaðan varðandi samskipti kirkju og skóla í Reykjavík varð ekki sú sem kirkjan og
margir fylgjendur hennar hefðu kosið. Ekki dugir að sýta bara
málalokin; það þarf að finna nýjar leiðir til að ná til fólks.
Ólíklegt er að nýjar reglur borgaryfirvalda, þar sem þrengt er
að starfi kirkjunnar með skólunum, hefðu orðið að veruleika hefði
kirkjan ekki þegar staðið höllum fæti gagnvart almenningsálitinu
og glatað trausti margra.
Tvennt kemur þar aðallega til síðustu ár. Annars vegar tregða
kirkjunnar að koma til móts við óskir um hjónaband samkynhneigðra (sem nú er orðið að veruleika án þess að séð verði að
kristindómurinn eða almennt siðferði hafi beðið skaða af) og hins
vegar hik hennar að hlusta á ásakanir um kynferðislegt ofbeldi
innan kirkjunnar og koma málunum í réttan farveg. Úr báðum
málum hefur verið leyst, en það tók of langan tíma og ónauðsynlegar fórnir voru færðar. Of margir urðu fráhverfir kirkjunni sem
þurftu ekki að verða það. Af þessari reynslu þarf kirkjan að læra.
Samkeppni lífsskoðana fer vaxandi í íslenzku samfélagi. Sömuleiðis er líklegt að opinbert vald haldi áfram að þrengja að þjóðkirkjunni. Mörg fordæmi eru fyrir slíku í tvö þúsund ára sögu
kristindómsins. Svarið nú eins og áður hlýtur að vera að kirkjan
snúi vörn í sókn.
Kirkjan þarf að sýna meira sjálfstæði, frumkvæði og frumleika
í að koma boðskap sínum á framfæri og treysta í minni mæli á
að allir komi og hlusti eins og þeir eru vanir. Hún þarf sjálf að
hlusta, breikka faðminn og sýna sterkari réttlætiskennd þannig að
engum finnist hann útilokaður í samfélagi hennar. Kirkjan þarf
fleiri leiðtoga, færri embættismenn. Meiri sannfæringarkraft á
prédikunarstólnum og færri bókstafskreddur.
Í kvöld fyllast kirkjur landsins af fólki sem finnst kirkjuferðin
bæði ómissandi hluti af jólahefðunum og kemur til að opna hjarta
sitt fyrir fagnaðarerindinu um fæðingu Krists. Samhugurinn er
sjaldan sterkari; fjöldinn í guðshúsunum er ekki aðeins hin íslenzka
kirkja heldur hluti af hundraða milljóna manna samfélagi um allan
heim, sem á sér tveggja árþúsunda sögu og stækkar enn. Á aðfangadagskvöldi er ekki hægt að efast um að fagnaðarboðskapurinn
sigrar alltaf að lokum, jafnvel þótt á móti blási um stund.
Gleðileg jól.

ÚTGÁFUFÉLAG: 365 miðlar ehf. STJÓRNARFORMAÐUR: Ingibjörg S. Pálmadóttir FORSTJÓRI OG ÚTGÁFUSTJÓRI: Ari Edwald
RITSTJÓRI: Ólafur Þ. Stephensen olafur@frettabladid.is AÐSTOÐARRITSTJÓRI: Steinunn Stefánsdóttir steinunn@frettabladid.is

Fréttablaðið kemur út í 90.000 eintökum og er dreift ókeypis á heimili á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri. Einnig er hægt að
fá blaðið í völdum verslunum á landsbyggðinni. Fréttablaðið áskilur sér rétt til að birta allt efni blaðsins í stafrænu formi og í
gagnabönkum án endurgjalds.
Issn 1670-3871

AF KÖGUNARHÓLI ÞORSTEINS PÁLSSONAR

Vefur þjóðar og kirkju

E

inn er sá atburður er varð
með þjóðinni á þessu ári
sem setur nokkur tímamót í menningarsögu
hennar. Tími þótti vera kominn
til að takmarka kærleikshugsjón
kristinna manna í skólum höfuðborgarbúa. Gott eitt er um hitt að
segja að allar táknmyndir kaupmennsku jóla fylla tómarúmið og
eru þar velkomnar eftir sem áður.
En einmitt sá veruleiki skerpir
mynd þeirrar nýju hugsunar sem
að baki býr.
Sú mynd sýnir að nú eru það
önnur gildi sem ríkja og þykja
meira um verð. Því er ekki að leyna

að þau endurspegla um margt
tíðarandann.
Aftur á móti
má spyrja hvort
tíðarandinn er
framför. Sú var
tíð að krafa var
gerð til þeirra
sem fóru fyrir
ÞORSTEINN
sameiginlegum
PÁLSSON
málum borgaranna að þeir legðu sig fram við að
hækka ris þjóðarinnar í andlegum
efnum fremur en að lækka það.
Tíðarandinn hefur boðið flatneskjuna velkomna. Helst má

engin hugsun vera annarri æðri.
Lágkúra er lögð að jöfnu við háleitar hugsjónir. En af því að
peningarnir hafa ekkert siðferðisgildi er jólatáknmynd þeirra velkomin í skólana. Hún verður í pólitískum skilningi hlutlaus gagnvart
kærleiksgildum kristinnar trúar
rétt eins og peningarnir eru hlutlausir gagnvart lágkúru og dyggð.
Kirkjan þarf að takast á við viðfangsefni sitt í nýjum heimi margvíslegra lífsskoðana og trúarhugmynda. Það er vandasamara
en áður. Sá vandi hefur hins vegar
ekki dregið úr þýðingu kristinna
gilda, síst á jólum.

Fögur verk með trú sterkri

K

i rkja n á v issu lega
engan einkarétt á kærleikanum og ekki heldur
öðrum þeim siðareglum
sem boðskapur hennar er reistur
á enda hefur hún ekki gert kall
til þess. Hér skiptir hitt máli að
kirkjan og þjóðin hafa átt samleið um þennan siðaboðskap í þúsund ár. Sýnist mönnum nú vera
þeir tímar að nauðsyn beri til að
greina þræðina í þeim vef hvorn
frá öðrum?
Guðmundur Finnbogason prófessor átti ríkan þátt í að lyfta
andlegri hugsun þjóðarinnar á
fyrri hluta síðustu aldar. Hann
var ekki sérstakur talsmaður

kirkjunnar en mat andlegt gildi
hennar fyrir menningu þjóðarinnar. Í ritinu Íslendingar fjallar
hann um lífsskoðun og trú í sögulegu samhengi. Þar segir:
„Það mun naumast dæmi til,
að skoðanamunur í trúarefnum
hafi nokkurntíma hér orðið til
þess að spilla félagslífi manna og
samlyndi. Hér hafa verið ýmsir
áhugamenn í trúarefnum og reynt
að hafa áhrif á þjóðina í ræðu og
riti, og tekist það stundum. En það
hefur ekki valdið neinu uppnámi.
Menn hafa hlustað á það, og haft
af því það, sem þeim líkaði.“
Um Íslendinga segir Guðmundur: „Þeir hafa skilið, að sú

trú er best, sem birtist í góðum
verkum, og því hafa þeir unnað
mest þeim kennifeðrum, sem jafnframt trúarsannindum kenndu
þeim algilda siðspeki. Þeir hafa
jafnan borið virðingu fyrir „þeim
er fyrða gram færa / fögr verk
með trú sterkri.““
Hvað vantar þessa þjóð meir
nú um stundir en fögur verk
með trú sterkri? Í því ljósi að hér
hefur skoðanamunur í trúarefnum
aldrei spillt félagslífi manna
og samlyndi verður alltént ekki
séð að þjóðin þarfnist þess mest
að gera hugmyndaheim kaupmennsku jóla meiri en kristinna
jóla í skólum höfuðborgarbúa.

Boðar nýtt ár ný tímamót?

Þ

að er í tísku að vísa til
annarra Norðurlandaríkja um fyrir myndir.
Kirkja og þjóð eiga sér
svipaða sögu í þeim löndum og
hér. Mikilvægt er að kirkjan
breytist í hátt við nýja tíma. Það
er áskorun sem hún stendur andspænis. En fyrirmyndarlöndin
eru til fyrirmyndar meðal annars fyrir þá sök að þar er samspil
fólks og kirkju virt að verðleikum
svo langt sem það nær.
Vöxtur efnislegra gæða er
hverri þjóð nauðsynlegur þó að

hann þurfi ekki að vera eins hraður og var um tíma. En vaxi þjóðin ekki samtímis að andlegum og
menningarlegum styrk kemur hitt
fyrir lítið. Það fór illa fyrir okkur
eins og fleiri þjóðum þegar hallaði um of á milli þessara vogarskála. En eru réttu viðbrögðin þau
að veikja siðaboðskap kirkjunnar?
Hér hefur kirkjan hlutverk. Hér
býr hún að traustum norrænum
arfi. Jólahátíðin er í senn trúarleg og samfélagsleg. Í dag er tími
til að spyrja hvort einhvers staðar sé holur hljómur, hvort eitt-

hvað hafi gleymst, hvort andlegt
atgervi hafi vaxið í réttu hlutfalli
við veraldlegan belging. Enginn
talar fyrir því að meirihlutinn
ráði skoðunum allra, síst í trúarlegum efnum. En er það til góðs
að ýta þessum spurningum til
hliðar?
Nú þarf að horfa til þeirra sem
trúað er fyrir samfélagslegu valdi
og meta framlag þeirra til þess að
lyfta þjóðinni í andlegum efnum.
Og þá er spurt: Verða þau tímamót á næsta ári að þjóðkirkjuskipulagið verði afnumið?
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Gleðileg jól
Landsbankinn óskar landsmönnum öllum
gleði og friðar um hátíðarnar, með ósk um
farsæld á nýju ári.

Frá jólatrésskemmtun Landsbankans.
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landsbankinn.is

410 4000
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Ég vildi geta teiknað eins og barn
Krakkarnir á Barnaheimilinu Ósi við Bergþórugötu eru með ímyndunaraflið í lagi, eins og teikningar þeirra af jólalegum furðufígúrum sýna. Teiknarinn Lóa Hlín Hjálmtýsdóttir lagðist yfir myndirnar og útfærði þær eftir sínu höfði. Hólmfríður Helga Sigurðardóttir spjallaði við Lóu, meðal annars um hvernig forða má börnum frá því að týna sínum innri listamanni á fullorðinsárum.

M

argir listamenn
eru hrifnir af
svona outsiderlist, naívisma
og þannig, því
þeir geta ekki
horfið aftur til þess að teikna
þannig sjálfir. Ég væri til dæmis
alveg til í að geta enn þá teiknað
svona eins og barn. En það er ekki
hægt að aflæra það sem maður
kann, nema það komi bara eitthvað
alvarlegt fyrir heilann í manni,“
segir Lóa Hlín Hjálmtýsdóttir,
teiknari og tónlistarkona.

Hrósað fyrir að teikna
Allir krakkar teikna og þeir gera
flestir ævintýralegar myndir sem bera vott um óendanlegt
ímyndunarafl. Svo gerist það oftar
en ekki að þeir hætta því, missa
niður hæfileikann og ná honum
aldrei upp aftur. „Ég held að þetta
megi rekja til þess að ekkert þykir
skemmtilegt að gera, nema maður
sé góður í því. Ég held ég hafi til
dæmis farið mína leið í lífinu af
því mér var hrósað fyrir að teikna
þegar ég var barn. Þess vegna
trúði ég því sjálf að ég væri góð
í því. Svo hefur þetta fóðrað sjálft
sig, ég hélt áfram að fá jákvæða
athygli og hélt þess vegna áfram.
Ég held kannski að hlutirnir séu of
fljótir að breytast í keppni á milli
barna, svo þau hætta snemma að
gera það sem þeim þykir skemmtilegt.“
Andrés og Viggó viðutan
Lóa hefur alla tíð teiknað mikið
og, ólíkt mörgum öðrum, aldrei
hætt. „Ég sat yfirleitt alltaf á
rassinum sem barn, las Andrésblöð, Viggó viðutan eða teiknaði.

JÓLATRÉ, STÚFUR, STELPA OG JÓLASVEINN Á BÁTI. ÁLFHEIÐUR, BRÁÐUM 5 ÁRA

BARA JÓLATRÉ. ORRI, 5 ÁRA

Ég var ekki með neitt sérstaklega
mörg önnur áhugamál. Ég var
menntaskólaneminn sem næstum
hótaði leikfimikennaranum fyrir
að fremja á mér mannréttindabrot
því ég þurfti að standa á höndum í
lokaprófinu.“
Hótunin virkaði ekki sem skyldi
og mamma Lóu þurfti að kenna
henni að standa á höndum, kvöldið fyrir lokaprófið í leikfimi. Hún

Titillinn segir allt sem segja
þarf um bókina Alhæft um þjóðir og það sama má segja um þá
bók sem Lóa hefur nú í smíðum –
Dreifbýlisjussur. „Sögusviðið er
einhver dauður bær úti á landsbyggðinni í ímynduðu landi. Þetta
er svona klisjugrín. Það er alltaf
verið að draga fólk í dilka, alhæfa
og flokka. Svo standast alhæfingarnar aldrei.“

náði, en fékk þó ekki verðlaun
fyrir fallegustu handstöðuna.

Dreifbýlisjussurnar
„Ég var að lesa upp úr bókinni
minni í gær,“ stingur Lóa inn, og
á þar við teiknimyndasöguna sína,
Alhæft um þjóðir, sem var að koma
út á ensku. „Það var dálítið eins og
ég væri að lesa upp úr atómljóðabók. Það hló enginn! Ég var með

míkrófón, það ískraði í kerfinu og
ég með eitthvert slide-show í gangi.
Þetta var mjög misheppnað,“ segir
Lóa og dregur öööö-ið. En hún virðist ekki vera sérstaklega leið yfir
því, heldur þvert á móti, ef marka
má breitt brosið. „Það er eitthvað
svo brjálæðislega fyndið við svona
vonlausar aðstæður. Það er eitthvað miklu áhugaverðara við að
klúðra heldur en að vinna alltaf.“
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Í bókinni má skemmta sér yfir
stuttum og skrýtnum senum.
Svona lýsir Lóa einni þeirra:
„Kona krýpur við bensínstöð, á
náttfötunum, og öskrar út í loftið:
„Ég er með innilokunarkennd!“

20 ár í Breiðholtinu
Fyrstu 20 árum ævi sinnar eyddi
Lóa í Efra-Breiðholtinu. Hún gekk
í Hólabrekkuskóla sem krakki
og færði sig ekki langt um set
þegar hún hóf nám í myndlist við
Fjölbrautaskólann í Breiðholti.
Svo tók myndlistarnám í Listaháskólanum við og seinna ákvað
hún að bæta enn við sig í teikningu. Hún fékk inngöngu í Parsons
The New School For Design, í New
York. Þangað flutti hún með kærasta sínum, besta vini og nánasta
samstarfsfélaga, Árna Rúnari
Hlöðverssyni. Þar bjuggu þau á
árunum 2007 og 2008, nutu lífsins en lifðu spart, enda hrundi
íslenska krónan á þessum tíma.
„Við áttum eiginlega bara engan
pening en það var allt í lagi. Ég
hef alltaf verið voðalega láglaunuð, þannig að ég kann það alveg.“
Lífið er ekki búið um þrítugt
Lóa segir það hafa komið henni á
óvart hversu mikið henni fór fram
í teikningu í náminu. „Maður heldur alltaf að manni geti ekki farið
fram þegar maður er fullorðinn.
En það er bara ekki satt. Það er
svo klikkað, að þegar fólk verður
þrítugt fer það að hugsa eins og
það sé dauðvona. Eins og maður
geti ekkert lært eða gert eftir þrítugt. Þetta er svo vonlaust tal. Eins
og lífið klárist bara einhvern tímann á miðri ævi fólks – það er bara
eitthvað svo grilluð hugmynd!
Mamma mín fór að læra á píanó
58 ára og henni fer alveg ótrúlega
mikið fram. Sigríður Níelsdóttir
byrjaði ekki að gera myndlist fyrr
en eftir sjötugt og tónlist eftir
fimmtugt. Mér finnst svo mikil
von í svona sögum.“
Hún gefur lítið fyrir sögur af
undrabörnum, sem voru búin að
skapa sín ódauðlegu verk á unga
aldri. „Ég held það sé ömurlegt að
vera undrabarn. Toppa sig fimmtán ára! Megi þér svo leiðast það
sem eftir er …“ segir Lóa og skellihlær, sínum smitandi hlátri.
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■ GAMAN AÐ RÝNA Í TEIKNINGAR BARNANNA OG REYNA AÐ HERMA EFTIR ÞEIM

Einn millimetri getur breytt öllu
Lóa Hlín Hjálmtýsdóttir, teiknari og tónlistarkona

Þ

etta eru mjög skemmtilegar myndir og gaman að fá tækifæri
til að rýna í þær og herma eftir þeim. Sumar eru óhugnanlegri en aðrar, en ég veit samt ekki hvort það hafi verið ætlunin
hjá krökkunum,“ segir Lóa um myndirnar sem börnin á Barnaheimilinu Ósi teiknuðu fyrir Fréttablaðið. Hún skemmti sér við
að láta sér detta í hug hver meiningin gæti verið á bakvið teikningarnar, og hver veit nema hún hafi hitt naglann á höfuðið í
sinni túlkun. „Mér finnst alltaf jafn áhugavert hvað það þarf
litlar breytingar til þess að breyta til dæmis jólasveini úr glöðum
jólasveini í reiðan jólasvein, eða ringlaðan sveinka. Það þarf ekki
annað en að færa strik um millimetra. Yfirleitt einbeiti ég mér
ekki svona mikið að því að finna eitthvað í teikningum hjá krökkum en það var mjög fyndið að túlka svipina og stemmninguna í
myndunum.“

Við erum
til taks

Við treystum sjaldan meira á orkuna en um jól og áramót. Starfsfólk
Orkuveitu Reykjavíkur er í viðbragðsstöðu til að tryggja þér birtu og yl
um hátíðirnar. Gleðilega hátíð!
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Sjötíu festivöl á einu ári
Lóa er ekki bara myndlistarmaður, heldur líka eina stelpan í einni
vinsælustu og virkustu hljómsveit landsins, FM Belfast. Hana
skipa, auk Lóu og kærastans Árna,
nokkrir af þeirra bestu vinum. Síðustu tvö ár hafa þau ferðast víða
og lítið staldrað við heima. „Ég
held að við höfum spilað á sjötíu
festivölum í fyrra og á þrjátíu
mismunandi tónleikum, túrandi í
einhverri algjörri geðveiki. Sem
betur fer er prógrammið frekar
opið hjá okkur, þannig að tónleikarnir eru aldrei eins. Þá myndi ég
tryllast! Við gerum alltaf einhverjar breytingar sem eru spennandi
fyrir okkur líka.“
Nú eru þau komin í þriggja
mánaða hlé frá spilamennsku,
sem Lóa ætlar að nýta í að teikna.
„Tónlistin er búin að taka miklu
meiri tíma og athygli frá mér en
teikningin og ég er farin að finna
fyrir svolitlum söknuði. Nú var ég
að fá mér vinnustofu og er ótrúlega ánægð með það. Það gefur
mér miklu meira að teikna mynd
og vera ánægð með hana, heldur
en að láta klappa fyrir mér eða að
vera hrósað. Þegar ég var yngri
hélt ég að álit annarra væri markmið í lífinu. En svo er ekki eins
mikil fylling í því og ég hélt. Mér
fannst mjög gott að læra það.“

Samstarf Fréttablaðsins og Lóu
Hlínar Hjálmtýsdóttur er innblásið
af ellefu ára vinnu bandaríska
listamannsins Dave Devries, sem
gerir þrívíðar útfærslur af teikningum barna undir vinnuheitinu
„The Monster Engine“. Myndirnar
og frekari upplýsingar um verkefnið má skoða á vefsíðunni
www.themonsterengine.com.
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THE MONSTER ENGINE

 Starfsfólk Orkuveitu Reykjavíkur óskar þér gleðilegra jóla og farsældar á nýju ári.

www.or.is
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JÓLAGEIMVERA SVÍFUR YFIR GILJAGAUR OG STÚFI. ÞORSTEINN, 5 ÁRA

STRÁKUR OG JÓLATRÉ.
SÆUNN, 5 ÁRA

JÓLASVEINN AÐ SETJA GJÖF Í SKÓINN.
ÞÓRIR KOLBEINN, 5 ÁRA

LÍTILL JÓLASVEINN. IÐUNN, 5 ÁRA

KRAKKAR, JÓLAKÚLUR OG GLUGGAR. SAGA, 5 ÁRA
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Hræddi börnin með Leppalúða
Tónlistarsystkinin Ellen Kristjánsdóttir og KK eru aftur í jólagírnum í ár með plötuna Jólin, en fyrri jólaplata þeirra frá 2005
vakti mikla lukku. Þau sögðu Kjartani Guðmundssyni frá eftirminnilegu jólahaldi í útlöndum, matarvenjum og öðrum siðum.
JÓLIN Ellen og KK voru ung að aldri þegar þau fluttu til Íslands frá Bandaríkjunum þar sem þau áttu heima fyrstu æviárin. Þau muna því takmarkað eftir bandarísku jólahaldi, en KK segist hrifnari af íslenskum jólum á

allan hátt.

F

yrri jólaplata systkinanna
Ellenar Kristjánsdóttur
og KK, Jólin eru að koma,
frá árinu 2005, hlaut geysifínar viðtökur og hafa lög
af henni hljómað ótt og títt
á öldum ljósvakans æ síðan á þessum
árstíma. Fyrir þessi jól hafa þau gefið
út aðra slíka plötu, sem nefnist einfaldlega Jólin. Finna þau fyrir því, í ljósi
þessa, að nokkur hluti almennings sé
farinn að tengja þau systkinin við jólin?
Ellen: „Ef svo er þá er það mjög
falleg tilhugsun.“
KK: „Já, ég finn fyrir þessu. Við
erum systkin en höfum ekki gert plötur saman nema þessar jólaplötur, svo
fólk tekur eftir því þegar þær koma.
Vinnan við þessa plötu var aðeins öðruvísi því við vorum búin að gera hina.
Við reyndum við að víkja ekki of langt
frá einfaldleikanum sem einkenndi
fyrri plötuna, en þó er alltaf nauðsynlegt að vera opinn fyrir öllu og sjá hvað
gerist.“
E l len : „ E yþór [Gu n n a rsson ,
tónlistarmaður og eiginmaður Ellenar] kom aðeins að síðustu plötu en var
fullgildur meðlimur við gerð þessarar nýju. Ég og Kristján völdum lögin,
sem var örlítið flóknara núna. Síðast
tókum við uppáhaldslögin okkar, en
núna drógum við alls kyns lög á flot.“

Pínulítið sorgmædd um jólin
Fyrstu æviárin bjuggu Ellen og KK í
Bandaríkjunum. Ellen var sex ára
þegar fjölskyldan fluttist til Íslands
og KK níu ára, en síðar hafa þau bæði
dvalið í öðrum löndum. Til að mynda
átti Ellen heima í Englandi um hríð og
KK heil þrettán ár í Svíþjóð. Hversu
margt muna þau frá bandarísku jólahaldi?
KK: „Ég man nú ekki margt frá
jólum í Bandaríkjunum. Þau eru svo
fjarlæg og ég orðinn svo gamall, hálfsextugur maðurinn. Ég man þó að
eftir væntingin í Bandaríkjunum er
helst eftir jóladagsmorgni. Þá vakna
krakkarnir eldsnemma og rjúka undir
tréð til að opna pakkana sína.“
Ellen: „Já, á náttfötunum. Sem er
í raun mun sniðugra kerfi. Hérna á
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Íslandi eru börnin orðin alveg yfirspennt þegar klukkan slær sex á
aðfangadag. Þá er nú sniðugra að opna
bara pakkana yfir morgunkaffinu. Ég
er að hugsa um að taka hreinlega þennan bandaríska sið upp.“
KK: „Mér þykir nú skemmtilegra
þegar öll fjölskyldan gerir þetta saman
á kvöldin. Að fylgjast með börnunum
að springa úr eftirvæntingu. Ég kann
betur við íslensku jólin, á allan hátt.“
Ellen: „Ég elska jólin, en verð samt
alltaf pínulítið sorgmædd á þessum
árstíma. Allir vinna svo mikið og
kaupa helling, sem er auðvitað fallegt
því það er gert til að gleðja aðra, en
stundum gengur þetta of langt. Þá
hugsa ég til þeirra sem eiga virkilega
um sárt að binda. Kannski ættu jólin
að snúast meira um að hjálpa öðrum.“
KK: „Já, það er nú heila málið, að
allir séu góðir hver við annan á þessum
dimmu dögum. En stressið er til staðar
allan ársins hring, það er bara spurning hvernig maður lítur á það.“

Börnin frávita af hræðslu
Hver er helsti munurinn á jólahaldi
hér og erlendis þar sem þið hafið eytt
jólunum?
Ellen: „Þegar ég bjó í Englandi
komum við alltaf heim um jólin. Einum
jólum eyddi ég þó hjá systur minni í
Kaliforníu og þar var borið smávegis
af hangikjöti á borð sérstaklega fyrir
mig. Mér fannst afskaplega skrýtið
að allar búðir væru opnar og fólk að
versla á aðfangadag. Svo fékk ég senda
eina íslenska bók í jólagjöf og þurfti
að passa mig á að lesa ekki of mikið í
hvert sinn því ég vildi alls ekki klára
hana strax.“
KK: „Í raun er skömm að segja frá
því, vegna þess hversu lengi ég bjó í
landinu, en ég veit ósköp lítið um það
hvernig jólin eru haldin í Svíþjóð. Þar
var íslenskt samfélag sem hélt íslensk
jól. Líkt og stundum er með útlendinga
sem búa hér á landi vorum við ekkert
sérstaklega mikið í að aðlagast öðrum
siðum. Ég var bara svo mikill Íslendingur og sannfærður að allt íslenskt
væri best. Þá vissi ég ekki hversu miklir vitleysingar við erum. Manni hafði
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verið talin trú um að við værum mesta
bókmenntaþjóð í heimi og ég veit ekki
hvað og hvað, en svo kom í ljós að við
vorum mestu fjármálasnillingarnir. En
við héldum sem sagt íslensk jól í Svíþjóð, fluttum inn hangikjöt og lékum
jólasveina fyrir börnin.“
Ellen: „Lékuð þið ekki líka Grýlu og
Leppalúða? Það er eins og mig minni
það?“
KK: „Jú, alveg rétt. Við klæddum okkur í búninga sem við gerðum
sjálfir úr íslenskum lopa og slæðum.
Svo gengum við um hverfið og börnin
urðu viti sínu fjær af hræðslu. Ég man
að Sóley dóttir mín, sem þá var lítil,
beið inni á baðherbergi og svo drösluðumst við þangað inn í gervunum og
hún stífnaði upp af hræðslu. Annar
lítill strákur tók upp trédrumb þegar
við nálguðumst, rak mömmu sína inn
í íbúð og öskraði: „Ég skal verja þig,
mamma!“ Þetta var ekki alveg nógu
gott.“
Ellen: „Er ekki barnabarnið þitt
hrikalega hrætt við jólasveinana,
Kristján?“
KK: „Jú, en það er nú ekki mér að
kenna. Amma hans fór með hann í
Rammagerðina að skoða vélmennajólasveinana, sem eru dálítið eins og
brúðan Chucky í hryllingsmyndunum. Hann varð ógurlega hræddur og
vaknar stundum á næturnar og öskrar:
„Pabbi! Jólasveinarnir!“
Ellen: „Hann er svo lítill, bara
tveggja ára.“

Vont að sjá vín á fólki
Hvernig er svo nánasta aðdraganda
jólanna háttað á ykkar heimilum nú
til dags?
Ellen: „Frá því við fluttum til Íslands
þegar við vorum börn hefur verið hefð
hjá okkur að borða á slaginu sex. Svo
lét mamma okkur vaska upp og ganga
frá öllu og þá máttum við loksins opna
pakkana. Þessa hefð hef ég haft í heiðri
í minni fjölskyldu.“
KK: „Ég líka. Svona finnst manni
bara að þetta eigi að vera, því það er
svona. Það er líka hefð hjá mér að taka
mér alveg frí á Þorláksmessu, burtséð
frá því hvort ég sé að gefa út plötu eða

ekki, og vera með fjölskyldunni. Þá
röltum við í bæinn saman, fáum okkur
súpu og ýmislegt fleira.“
Ellen: „Við förum líka stundum í
miðbæinn. Ég fór í bæinn um síðustu
helgi og þar var afskaplega jólalegt,
en leiðinlegast finnst mér þegar ég sé
fyllerí á fólki. Sjálf höfum við aldrei
áfengi á boðstólum, hvorki á jólum né
áramótum.“

Hangikjöt allan ársins hring
Hvað með margumræddasta umræðuefnið á þessum árstíma, sjálfan jólamatinn?
Ellen: „Maðurinn minn eldar matinn og hrísgrjónagrautinn og hefur
alltaf gert. Sigga dóttir mín, Þorsteinn
[Einarsson úr reggísveitinni Hjálmum]
tengdasonur minn og börnin þeirra búa
í sama húsi og við og við ætlum öll að
borða saman. Þau voru grænmetisætur
en eru nýbyrjuð að borða fuglakjöt, svo
nú ætlum við að hafa kalkún svo allir
geti borðað saman. Ellen, fimm ára
dótturdóttur minni, dettur samt ekki
í hug að borða kjöt. Hún segir bara:
„Amma, ég er grænmetisæta!“ svo það
verður elduð lítil grænmetissteik fyrir
hana. Hér áður fyrr höfðum við oftast
svínalæri með heimatilbúnu rauðkáli
og slíku. Það var svolítið dönsk stemning yfir því, svo núna ætti ég líklega
að reyna að finna danska uppskrift að
kalkún.“
KK: „Við gömlu hjónin borðum nú
hreindýrakjöt en krakkarnir vilja það
ekki, svo þau fá hangikjöt held ég.“
Ellen: „Nei, fá þau ekki hamborgarhrygg? Við borðum öll hangikjöt
saman heima hjá mér á jóladag!“
KK: „Nei, komið þið ekki til okkar á
jóladag? Eða skiptumst við á?“
Ellen: „Nei, við erum alltaf heima
hjá ykkur á gamlárskvöld. Þú ert
greinilega ekki með þetta á hreinu,
Kristján.“
KK: „Nú jæja. Hangikjötið er nú
samt best og helst vildi ég hafa það á
borðum allan ársins hring. En er ekki
tilvalið að óska landsmönnum gleðilegra jóla?“
Ellen: „Jú, og hvetja alla til að fara
vel með sig um jólin.“
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Lítill og einn
Jenna Jensdóttir er þjóðkunn fyrir sögur sínar fyrir börn og unglinga en meðal verka hennar eru Öddubækurnar sem hafa verið gefnar út
margoft. Fréttablaðið birtir hér jólasögu Jennu sem rituð var árið 1983, en í henni segir frá dreng sem bíður föður síns á aðfangadag.

H

ann var búinn að
bíða svo lengi.
Eiginlega síðan
á hádegi að hann
fór á fætur. Sitja
við gluggann íbúðinni þeirra á 4. hæð í sambýlishúsi
nálægt miðborginni. Horfa fram á
sundin með hvítfyssandi sjógangi.
Hrími klædda Viðey, Akrafjall og
Esjuna í vetrarskrúða sínum. Horfa
til Akraness sem yrði í öllum litum
í ljósadýrð sinni þegar færi að
skyggja. Það var erfitt að vera sjö
ára og bíða næstum heilan dag eftir
sjómanninum föður sínum sem fór
árla morguns á vélbátnum sínum
út á flóann til fiskjar ásamt tveim
öðrum mönnum. Hann sem ætlaði
að vera kominn aftur um hádegið
og sækja með drengnum stóra jólapakkann frá Þýskalandi. Hann var
úti á Flugleiðahóteli. Einhver sem
mamma þekkti hafði hringt í gærkvöldi og sagt frá pakkanum. Hann
vissi að það var stór stjörnustríðsbátur. Hann var nefnilega efstur
á óskalistanum sem mamma hafði
beðið hann að senda sér út. Mamma
sendi honum ávallt það sem var efst
á óskalistanum hans.
Það var erfitt að bíða svona lengi.
Af hverju þurfti endilega að versna
veðrið svona sjálfan aðfangadag? Af
hverju þurfti það líka að koma niður
á honum og pabba?
Gamla konan í íbúðinni á móti
færði honum heitt kakó í morgun
eins og venjulega á morgnana áður
en hann fór í háskólann. Hún færði
honum núna með því smákökur á
diski. Þær voru svo undurgóðar að
hann langaði til að borða þær allar
en samt geyma nokkrar handa
pabba.
Kannski hefði hann átt að fara
upp í Breiðholt með frænku sinni
þegar hún leit við um hádegið og
vildi taka hann með sér til krakkanna sinna. Þeir ætluðu hvort sem
er að vera þar um kvöldið feðgarnir.
Það dimmdi óðum.
Drengurinn leit enn út um
gluggann sinn. Um leið komu ljósin
á Akranesi til hans í öllum mögulegum litum. Veðrið var orðið fagurt. Himinninn heiður. Esjan og
Akrafjall urðu að tignarlegu málverki er máninn sem gægðist upp
á himininn bak við þau lýsti þau
svo fallega upp. Og það kviknaði
á öllum stjörnunum í himinhvolfinu. Eflaust kviknaði á jólastjörnunni líka. Sundin urðu eins og fallegur spegill. Drengurinn leit fram
á ganginn. Þaðan sá hann út um
gluggann niður að höfninni, miðborgina og vesturborgina. En sú
heillandi ljósadýrð. Jólin voru að
koma.
Gamla konan kom út úr íbúðinni
sinni. Hún var spariklædd, ferðbúin, með lítinn posa í hendi. „Viltu
koma með mér?“ spurði hún. Nei,
drengurinn vildi bíða heima eftir
föður sínum.
Biðin var orðin of löng. Honum
hugkvæmdist að nota nú tímann
og sækja sjálfur jólapakkann frá
mömmu. Daufur ómur kirkjuklukkna barst inn um lokaðan
ganggluggann. Drengurinn opnaði gluggann. Klukknahringing frá
fjórum kirkjum í borginni blandaðist saman í fagra tónlist og fyllti
hug drengsins hátíðlegri tilhlökkun.
Hurð lokaðist að baki hans. Hann
hrökk við. Íbúðin hans var læst.
Hér stóð hann á ganginum, hafði
engan lykil, engin útiföt.
Hann hljóp niður stigana, berhöfðaður, á peysunni og strigaskóm.
Ætlaði að sækja jólapakkann frá
mömmu. Veðrið var kyrrt en kalt
og frostið skar drenginn í eyrun.
Allt í einu var kallað til hans.
Gamall maður stóð við lítið hrörlegt
hús sem drengurinn hafði oft tekið
eftir sökum þess að þrestir og snjófuglar voru þar í hópum fyrir utan
þegar vetraði.
„Viltu hjálpa mér, drengur minn,
að koma þessum brauðmolum á
pallinn fyrir framan litla húsið
þarna uppi í trénu?“
Gamli maðurinn rétti drengnum
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pabba?

undirskál með brauðmolum sem
voru á fleygiferð vegna þess hve
gamli maðurinn var skjálf hentur.
Drengurinn fórst verkið vel úr
hendi.
Af því að kirkjuklukkurnar voru
búnar að hringja og gamli maðurinn sýnilega kominn í bestu fötin
sín sagði drengurinn „Gleðileg jól“,
og bjóst til að fara. En gamli maðurinn mátti ekki heyra það nefnt.
Og allt í einu sat drengurinn
þarna í lítilli fátæklegri stofu hjá
gamla manninum, sat í slitnum stól
hjá stóru jólakerti með bröndótta
kisu við fætur sér.
„Þér er kalt“, sagði gamli maðurinn og kom með gamla krukku með
heitum súkkulaðidrykk í sem tók
boðaföll yfir krukkubarmana í titrandi höndum gamla mannsins.
Þeir töluðu mikið, það var langt
síðan drengurinn hafði talað svona
mikið.
Gamli maðurinn fékk að vita að
drengurinn átti móður í Þýskalandi
sem bjó þar með ókunnum manni.
Að hún sendi stóra jólapakka. Fékk
að vita að drengurinn bjó einn með
föður sínum, fékk að vita atburði
dagsins.
Drengurinn fékk að vita að gamli
maðurinn hafði engan síma og gat
því ekki lofað drengnum að hringja
heim – vita hvort pabbi væri kominn. Að kona gamla mannsins dó í
sumar. Síðan var hann aleinn. Að
yngri sonur þeirra fórst á sjónum
þegar hann var 16 ára. Að hinn sonurinn var giftur langt úti í löndum.
Sendi alltaf jólagjöf og stórt jólakort með mörgum útlendum orðum
sem gamli maðurinn skildi ekki en

vissi að þau þýddu eitthvað ósköp
gott. Þess vegna þótti honum vænst
um nöfn sonar síns og fjölskyldunnar af því hann skildi þau.
Drengurinn stóð á fætur. Hann
hafði lokið við súkkulaðidrykkinn
og vildi nú flýta sér. Gamli maðurinn gekk að kommóðu í horninu.
Á henni stóð lítil seglskúta. Birtan frá kertinu varpaði sérkennilegum bjarma á seglin. Hann tók
skútuna upp og hélt henni upp að
brjósti sér. Sagði svo með klökkva
í röddinni: „Ég smíðaði svona skútur handa sonunum mínum þegar
þeir voru ungir. Mig langar til að
gefa þér þessa. Yngri sonur minn
átti hana. Hann kallaði hann dýrgripinn sinn.“
Drengurinn horfði á skútuna í
barnslegri hrifningu. Gamli maðurinn brosti og sagði:
„Þú komst með svo mikla jólagleði inn til mín í kvöld. Svo góð jól
að þau geta ekki horfið frá mér þótt
þú farir.“
Drengurinn þakkaði fyrir sig og
andlit hans ljómaði af gleði. Gamli
maðurinn fór í þykka ullarpeysu og
setti á sig loðhúfu. Hann tók stóran trefil og vafði um háls og höfuð
drengsins sem hreyfði engum mótmælum.
Þeir gengu hægt á leið heim til
drengsins sem bar hina dýrmætu
gjöf við barm sér, vafða inn í gamalt dagblað.
Er þeir voru á miðri leið staldraði gamli maðurinn við, benti upp
í stjörnubjartan himin og sagði:
„Þarna uppi eru þau sem mér þykir
vænst um – hjá Guði. Mig langar til
þeirra.“

Drengurinn kinkaði kolli. Hann
skildi ekki alveg hvað gamli maðurinn var að fara. Þeir voru komnir að útidyrunum hjá drengnum sem hrópaði ósjálfrátt upp af
gleði þegar hann sá ljós í íbúðinni
þeirra.
Gamli maðurinn kvaddi hann
með því að halda báðum höndum
um aðra hönd hans og segja: „Guð
blessi þig fyrir jólin sem þú gafst
mér.“ Svo fór hann en drengurinn
flýtti sér upp stigana og mundi að
hann hafði ekki einu sinni sagt
„Gleðileg jól“.
Faðirinn var nýkominn. Hann
var að klæða sig í sparifötin. Var
undrandi að sjá drenginn, hélt að
hann væri kominn upp í Breiðholtið. Hann skoðaði skútuna í
krók og kring. „Veistu að þetta
er meistaraverk, þetta er hreinn
dýr gripur“, sagði hann ákafur.
Drengur inn brosti, hann fann til
sín að eiga svona fagran hlut.
Þegar drengurinn var einnig
kominn í sparifötin hröðuðu þeir
sér út í bíl klyfjaðir jólagjöfum.
Þegar faðirinn ók af stað minnti
drengurinn hann á jólagjöfina
sína frá mömmu. „Við náum í hana
seinna. En heyrðu annars, ég er að
hugsa um hvað við fáum að borða
hjá henni systur minni. Jólagæs
eða svínahrygg. Ég er orðinn svo
skolli svangur.“‘
Er þeir gengu frá bílnum í birtu
tungls og stjarna með ljósdýrð
borgarinnar að baki heim að blokkinni í Breiðholtinu leit drengurinn
til himins. Hann var að hugsa um
gamla manninn og þau sem hann
átti þarna uppi.

Til hvers hlakka
ég í dag?
Amma mín sagði við mig: Sofnaðu
sátt að kvöldi og þegar þú vaknar
hugsaðu þá: Til hvers hlakka ég í
dag? Mér hefur tekist að gera þetta.
Ég hef ekki orðið reið þó að þjáningu hafi borið að höndum heldur
hugsað að við verðum að gleðjast
yfir því sem hægt er,“ sagði Jenna
Jensdóttir í samtali við Fréttablaðið
síðastliðið vor. Viðtalið var tekið í
tilefni þess að Jenna hlaut heiðursverðlaun Samfélagsverðlauna
Fréttablaðsins fyrir ævistarf sitt sem
rithöfundur og kennari.

Gleðileg jól
Alcoa Fjarðaál óskar landsmönnum öllum gleðilegrar hátíðar
og farsældar á komandi ári með þökkum fyrir samskiptin
á árinu sem er að líða.

Ekkert jafnast á við hressandi útiveru í Oddsskarði í fallegu jólaveðri.
Matthías Haraldsson, starfsmaður Alcoa, og fjölskylda hans njóta
nálægðarinnar við eitt besta útivistarsvæði á landinu í hjarta Fjarðabyggðar.

www.alcoa.is
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Lögðu grunn að kvótakerfinu
Haukur Halldórsson gerði Útvegsspilið ásamt Tómasi Tómassyni og Jóni Jónssyni. Spilið var vinsælasta jólagjöfin árið 1977
og markaði straumhvörf á íslenskum spilamarkaði. Höfundarnir kynntu nýstárlegar hugmyndir um kvótakerfi fyrir þáverandi
sjávarútvegsráðherra. Haukur segir í samtali við Þorgils Jónsson að ekki sé útilokað að spilið verði uppfært og endurútgefið.

E

inn af fylgifiskum
jólanna ár hvert er
útgáfa ýmiss konar
borðspila. Mikill fjöldi
nýrra spila og endurútgáfna hefur komið
fram síðustu ár og hafa mörg hver
vakið mikla lukku. Fá hafa þó náð
sama staðli og Útvegsspilið, sem var
sannarlega brautryðjandi á þessu
sviði.
Ekki var það síst fyrir einstaklega vandaða hönnun og útlit sem
spilið vakti athygli. Borðið sýndi
Íslandsmið þar sem skipin sigldu til
fiskjar. Mismikill afli fékkst á reitunum og auk þess gátu spilarar lent
í Landhelgisgæslunni eða „dottið í
lukkupottinn“.
Haukur Halldórsson, myndlistarmaður og hönnuður, er einn af frumkvöðlunum bak við Útvegsspilið.
Hann segir hugmyndina hafa kviknað þegar hann rak teikni- og auglýsingastofu í Kassagerð Reykjavíkur.

Kynntu ráðherra fyrir kvótakerfinu
„Við gerðum þar mikið af umbúðum fyrir fisk. Einhvern tíma á
góðri stundu förum við að ræða
það ég og Tómas [Tómasson, félaga
sinn] hvort við eigum ekki að búa
til svona „ræningjaspil“ því að við
vorum búnir að sjá það að það var
fullt af ræningjum í sölu á fiski hér
á landi og hafði alltaf verið.“
Jón Jónsson var þriðji maðurinn í
upprunalega útgefandahópnum.
Haukur segir að í þeirri vinnu
hafi myndast nokkurs konar kvótakerfi þar sem hvert skip gat aðeins
veitt tiltekið magn af fiski.
„Svo var það þegar við vorum
að kynna spilið að við buðum
Matthíasi Bjarnasyni, þáverandi
sjávar útvegsráðherra, um borð í
varðskipið Þór. Þar spiluðum við
Útvegsspilið og sögðum honum að
hann þyrfti að kaupa sér kvóta til að
komast á sjó. Þá sagði Matti: „Nei,
þetta er sniðugt!“ Þannig að kvótakerfið sem síðar varð mátti rekja til
okkar!“ segir Haukur og hlær dátt.
Stórhuga menn
Ekki er ofsagt að verkefnið hafi
verið krefjandi og áhættusamt, en
félagarnir þrír létu slag standa.
„Við vissum að við værum að taka
mikla áhættu með því að láta prenta
fyrir okkur 11.000 spil, sérstaklega
á þessu landi og á þessum tíma, en
við vorum enda stórhuga menn! Við
prentuðum spilið í Kassagerðinni,
sem studdi okkur mikið og hún á
heiður skilinn fyrir það. Svo nutum
við þess auðvitað að vera þar innanhúss því að við gátum gert endalausar tilraunir með prentun á
spilinu. Það var nokkuð sem enginn
annar gat gert þá.“

EFTIRSÓTT ENN Í DAG Haukur Halldórsson var meðal þeirra sem gáfu Útvegsspilið út á sínum tíma. Hann segir vinsældir spilsins hafa komið mjög á óvart, en hann hafi til
dæmis aðeins getað haldið eftir einu eintaki fyrir sjálfan sig. Haukur segist tilbúinn að ráðast í endurútgáfu ef fjármagn býðst.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Haukur bætir þó við að útkoman
hafi líka verið ótrúleg.
„Þegar ég hugsa til baka, þá
sprettur fram á mér svitinn. Hvernig í andskotanum datt okkur þetta í
hug?“ segir hann hlæjandi.

Ótrúlegar viðtökur
Viðtökurnar ollu hins vegar engum
vonbrigðum þar sem spilið var rifið
út úr búðunum fyrir jólin. Þúsundir eintaka seldust og næstum hvert
einasta mannsbarn á Íslandi prófaði
sig áfram í sjávarútvegsbransanum.
„Þetta var nú ekkert smáræði
og kom okkur gjörsamlega í opna
skjöldu. Okkur datt auðvitað í hug
að þetta yrði vinsælt og við gerðum
okkur vonir um að fá kostnaðinn til
baka með því að selja um tvö þúsund eintök. En það gekk nú á ýmsu.
Til dæmis hefur lengi verið venja
hjá bóksölum og stórverslunum hér
á landi að þeir fá vöru inn á gólf
til sín sem þeir selja, og svo borga
þeir til baka þegar þeim hentar. Við
stóðum fljótlega frammi fyrir því,

án þess að ég nefni nokkur nöfn, að
nokkrar stórar verslanir voru með
hótanir um að kaupa ekki af okkur
spilin ef þær þurftu að borga vöruna fyrirfram. Við sögðumst þá
bara myndum selja spilin annars
staðar. Svo kom fljótlega í ljós að
kúnnarnir þeirra furðuðu sig á því
og skömmuðust yfir að Útvegsspilið
væri ekki til hjá þeim. Þá var hringt
í okkur. Þá stóðum við réttum megin
við borðið og gátum sett þeim stólinn fyrir dyrnar.“
Haukur segist hafa heyrt mikið
frá fólki sem spilaði spilið og það
var einstaklega vinsælt á sínum
tíma.
„Það eru margar góðar sögur af
Útvegsspilinu. Ég man til dæmis
eftir stórútgerðarmanni sem ég
þekki frá Grindavík. Hann var
búinn að leggja borðstofuna undir
Útvegsspilið þar sem sjóararnir
sátu og spiluðu í landlegunni. Svo
þegar þeir fóru aftur út á sjó, settu
þeir stórt skilti á borðið sem stóð á:
„Ekki hreyfa!““

Ófáanlegt í áraraðir
Vinsældirnar voru með slíkum ólíkindum að spilið hefur ekki verið
fáanlegt í mörg ár og þeirra eintaka sem enn eru til er gætt eins og
mestu gersema.
„Ég á ennþá eitt eintak, merkilegt
nokk. Ég hélt tíu spilum eftir fyrir
sjálfan mig á sínum tíma, en ég fékk
engan frið með þau. Þótt ég hækkaði
verðið um helming var ég alveg jafn
umsetinn. En ég stakk einu undan
og það er það eina sem ég á í dag.“
Útvegsspilið var ekki síðasta verk
Hauks og félaga í spilabransanum
þar sem þeir gáfu ári síðar út Rallýspilið og enn síðar Spilið um dýrin
mín sem fjallaði um íslensku húsdýrin.
„Þetta var mikið ævintýri á þessum tíma,“ segir Haukur og það virðist ekki orðum aukið hjá honum.
Er tilbúinn í endurútgáfu
Nú eru liðin 34 ár síðan spilið kom
út og það hefur verið ófáanlegt í
búðum um langt árabil. Haukur

segir lengi hafa blundað í sér að
gefa spilið út að nýju þótt hann helgi
myndlist og ýmiss konar handverki
tíma sinn í dag.
„Ég hef farið yfir spilið aftur og
er að velta því fyrir mér að gefa það
út aftur. Ég fékk heilmikið af ábendingum á sínum tíma, enda voru allir
Íslendingar að spila spilið og bentu
mér á margt sem mætti betur fara.
En þetta er nú allt spurning um peninga. Ég veit hvað kostar að gera
spilið og endurhanna það og nú er
spurningin hvort LÍÚ-menn séu tilbúnir með peninga í verkefnið. Þá
skal ég hjálpa þeim að halda við
þessum rugl-rétti sem þeir halda sig
eiga. Það er allt falt fyrir rétt verð,“
segir Haukur og hlær dátt.
Að öllu gamni slepptu er Hauki þó
full alvara með því að gefa spilið út
að nýju, og það verður fróðlegt að
sjá hvort einhverjir spilaáhugamenn
séu tilbúnir til að taka þátt í endurreisn Útvegsspilsins. „Þá er ég til,“
segir Haukur og það er líklegra en
ekki að margir bíði í ofvæni.

■ ÚTVEGSSPILIÐ BRAUT BLAÐ Í ÍSLENSKRI SPILASÖGU

„Fyrsta stóra íslenska spilið“
Magni R. Magnússon

M

MEÐ REGLURNAR Á HREINU Magni á enn eitt eintak
af leikreglum Útvegsspilsins, sem hann segir hafa
markað mikil tímamót í gerð íslenskra spila.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

agni R. Magnússon kaupmaður rak um
40 ára skeið verslanir í miðborginni þar
sem flest spil voru í boði. Hann hóf rekstur
Frímerkjamiðstöðvarinnar á Skólavörðustíg
árið 1964 og svo færði hann sig niður á Laugaveg þar sem hann rak Hjá Magna allt þar til
hann settist í helgan stein árið 2005.
Hann segir Útvegsspilið hafa markað mikil
tímamót.
„Útvegsspilið var alveg meiri háttar og þeir
voru mjög klókir í markaðssetningunni. Matador hafði verið vinsælt áður allt frá því að það
var þýtt og staðfært eftir stríðið, en þetta var
fyrsta stóra íslenska spilið. Það var ógurlega
vandað, enda seldist það óhemju vel. Þá var ég
með búðina uppi á Skólavörðustíg og þetta var
rifið út.“
Magni segir að nokkur spil hafi fylgt í kjölfarið. „Til dæmis Efnahagsspilið og Landhelgisspilið en Útvegsspilið var númer eitt, tvö, þrjú
og fjögur.“
Eftir að spilið seldist upp var önnur útgáfa
framleidd, sem kláraðist líka, en Magni segir
eftirspurnina hafa haldið lengi áfram.
„Það var spurt um Útvegsspilið alveg fram
að því að ég hætti með búðina. Ég er meira að

segja enn að fá símtöl frá fólki sem er
að spyrja mig hvar hægt sé að nálgast
spilið.“
Magni var jafnan fremstur í flokki með
nýjungar á spilamarkaðinum, til dæmis
þegar Trivial Pursuit hélt innreið sína
árið 1985.
„Ég fór mikið á sölusýningar erlendis
á sínum tíma. Þar var ég einu sinni árið
1980 þegar ég sá Rubik‘s-kubbinn. Ég
hafði heyrt af honum og keypti hann
heim og ég hafði selt 8.000 kubba
áður en nokkur annar á Íslandi
fékk þá,“ segir Magni.
Þó að borðspil séu nokkuð nýlegt
fyrirbæri hér á landi hafa Íslendingar
lengi spilað sér til dægradvalar. Þar á meðal er
leikurinn Púkk sem var spilaður um áratuga
skeið.
„Þetta var aðeins spilað á jólum og var afar
vinsælt um allt land,“ segir Magni, en það hafi
þó verið misjafnt eftir landshlutum. „Púkkið
var tekið upp í byrjun jóla og var spilað fram
á þrettándann. Svo var það sett niður fram að
næstu jólum. Fólk hlakkaði jafnvel til allt árið
að fá að spila Púkk.“

Yfir hafið og heim
Leikmenn höfðu þrjú teningaköst
til að komast í heimahöfn.
Borðið samanstóð af sex hringjum
þar sem 27 reitir voru í hverjum
hring. Leikmenn komu sér upp
fiskvinnslum á útjöðrunum og
kepptust við að komast með aflann
í heimahöfn.

ȵȐϽȨȵȐȝȬ͘ȵ

ɄȹǸȽȇȨʂɑ
Við hjá Bílabúð Benna óskum viðskiptavinum og
landsmönnum öllum gleðilegrar jólahátíðar og
farsældar á nýju ári.

Chevrolet varð 100 ára á þessu ári. Af því tilefni
gerðu Bílabúð Benna og SOS Barnaþorpin á
Íslandi með sér samstarfssamning sem fól í sér
að með öllum seldum Chevrolet, á árinu, fylgdi
framlag frá Bílabúð Benna. Það rennur beint til
SOS Barnaþorpa í Afríku, í verkefni sem veita
munaðarlausum og yfirgefnum börnum heimili,
uppeldi og menntun.

Í stað þess að senda jólagjafir til viðskiptavina
lagði fyrirtækið Mæðrastyrksnefnd Reykjavíkur
lið fyrir hátíðarnar með matargjöf.

Eigendur Bílabúðar Benna, hjónin Benedikt Eyjólfsson og
Margrét Beta Gunnarsdóttir, afhentu Mæðrarstyrksnefnd
100 Nóatúns hamborgarhryggi fyrir hátíðarnar.

Margrét Beta Gunnarsdóttir með stúlku sem bræddi hjörtu
viðstaddra. Myndin er tekin fyrir utan SOS heimili í Afríku.

benni.is
SAMSTARF TIL GÓÐRA VERKA
WWW.SOS.IS - WWW.BENNI.IS

Bílabúð Benna - Chevrolet - Tangarhöfða 8-12 - 590 2000
Bílabúð Benna - Njarðarbraut 9 - Reykjanesbæ - 420 3330
Bílaríki - Glerárgötu 36 - Akureyri - 461 3636

Sérfræðingar í bílum

24. desember 2011 LAUGARDAGUR

22

Afgreiðslutímar
um hátíðarnar

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

S

lysa- og bráðamóttaka Landspítala við Hringbraut og í
Fossvogi er opin allan sólarhringinn og sinnir neyðartilfellum. Aðalsímanúmer er 543-1000.
Slysa- og bráðamóttaka Landspítala
við Hringbraut og í Fossvogi er opin
allan sólarhringinn og sinnir neyðartilfellum. Aðalsímanúmer er 5431000. Beint innval við Hringbraut er
543-2050 og beint innval á slysadeild
Landspítala í Fossvogi er 543-2000.

Læknavakt heilsugæslunnar
Vitjanasíminn, 1770, er opinn allan
sólarhringinn. Læknavaktin er opin
frá 17-23.30 alla virka daga og frá
9-23.30 um helgar og á frídögum.
Vitjunum er sinnt frá 17-23.30 á
virkum dögum og 8-23.30 um helgar og hátíðisdaga.
Neyðarlínan
Neyðarsími Neyðarlínunnar 112
er opinn allan sólarhringinn yfir
hátíðarnar og svarar fyrir slökkvilið, sjúkrabifreiðar og lögreglu um
allt land.
Rauði krossinn
1717 er hjálparsími Rauða krossins
og verður opinn yfir alla jólahátíðina.
Stígamót
Hjá Stígamótum er lokað yfir hátíðarnar. Kristínarhús, búsetuúrræði
Stígamóta, er þó opið og þar verða
sjálfboðaliðar á vakt og fagaðilar úr
hópi starfskvenna á bakvakt. Síminn í Kristínarhúsi er 546-3000
Kvennaathvarfið
Kvennaathvarfið er opið allan sólarhringinn yfir hátíðarnar. Síminn er
561-1205.

/mTTJvLASTEMMNING

SÁÁ
Tekið verður á móti sjúklingum
frá klukkan 10-12 á hátíðisdögum.
Afgreiðsla SÁÁ er opin alla virka
daga frá 8-12. Bent er á slysadeild
og bráðamóttöku Landspítala komi
upp alvarleg tilfelli.

APÓTEK

SUNDLAUGAR

Lyfja
Á aðfangadag verða afgreiðslustaðir Lyfju í Lágmúla og á
Smáratorgi opnir frá 8-18 og
frá 10-13 í Smáralind. Aðrir
afgreiðslustaðir á Garðatorgi,
Laugavegi, Grindavík, Keflavík,
Borgarnesi, Egilsstöðum, Húsavík, Ísafirði, Sauðárkróki og Selfossi verða opnir frá 10-12. Aðrir
staðir verða lokaðir. Á jóladag
verða afgreiðslustaðir Lyfju lokaðir, nema í Lágmúla þar sem er
opið frá 10-01 og á Smáratorgi þar
sem er opið frá 09-24. Á annan í
jólum er einnig lokað á afgreiðslustöðum Lyfju um allt land, nema í
Lágmúla er opið frá 08-01, í Keflavík opið frá 12-16 og á Smáratorgi
verður opið frá 09-24.

Laugardalslaug og Sund höllin
verða opnar frá 8 til 12.30 á
aðfangadag. Vesturbæjarlaug,
Breiðholtslaug og Árbæjarlaug verða opnar frá 9-12.30 og
Klébergslaug og Grafarvogslaug
verða með opið frá 10-12.30. Sundlaugar ÍTR eru lokaðar á jóladag og á annan í jólum er lokað í
öllum laugum nema Árbæjarlaug
og Laugardalslaug sem eru opnar
frá 12-18.

Árbæjarapótek
Opið til 18.30 á Þorláksmessu.
Opið frá 10-12 á aðfangadag.
Lokað á jóladag og annan í jólum.
Lyfjaval, Álftamýri
Opið á aðfangadag frá 9-12. Lokað
á jóladag og annan í jólum.
Lyfjaval, Mjódd
Opið á aðfangadag frá 9-12. Lokað
á jóladag og annan í jólum.
Lyfjaver
Opið á aðfangadag frá 10-12.
Lokað á jóladag og annan í jólum.
Bílaapótekið
Opið er frá 10-14 á aðfangadag.
Lokað á jóladag og annan í jólum.

SAMGÖNGUR
Strætó ekur eftir hefðbundinni
áætlun á Þorláksmessu. Á aðfangadag er ekið skv. laugardagsáætlun
til kl. 14. Enginn akstur er á jóladag en á annan í jólum er akstur
samkvæmt sunnudagsáætlun.

STÓRMARKAÐIR
Hagkaup
Á aðfangadag er opið til 16.00 í
verslunum Hagkaups í Skeifunni,
Garðabæ og Eiðistorgi. Verslanir
Hagkaupa í Borgarnesi, Njarðvík,
Selfossi, Akureyri, Kringlunni,
Smáralind, Spöng og Holtagörðum
eru opnar frá 9-14. Allar verslanir
Hagkaupa eru lokaðar á jóladag. Á
annan í jólum opna verslanirnar í
Skeifunni, Garðabæ og Eiðistorgi
klukkan 11.00 en aðrar verslanir
eru lokaðar þann dag.
Nóatún
Á aðfangadag verður opið til kl. 15.
Allar verslanir Nóatúns verða lokaðar á jóladag og opna aftur klukkan 11 á annan í jólum.
11-11
Verslanir 11-11 verða opnar frá
10-16 á aðfangadag. Lokað er á jóladag en opið 11-23 á annan í jólum.
Bónus
Verslanir Bónus verða opnar frá
10-14 á aðfangadag. Lokað á jóladag. Aðra daga verður hefðbundinn opnunartími í verslunum.
Krónan
Á aðfangadag er opið í verslunum
Krónunnar frá 9-13. Lokað á jóladag og annan í jólum.

ȵȐϽȨȵȐȝɑǸȬ͘ȵǸ

Við ó
óskum
k llandsmönnum
d

og gæfu í umferðinni á komandi ári

Land Rover Discovery 4

Hyundai i30 (kynntur á næsta ári)

Subaru XV (kynntur á næsta ári)

INGVAR HELGASON og B&L

INGVAR HELGASON og B&L • Sævarhöfða 2, sími 525 8000

Isuzu D-Max

BMW X5

ENNEMM / SÍA / NM49517

Renault Megane

Nissan Juke
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Krossgáta

1

Lárétt
1. Átt skilið máltíð sem þú færð lánaða (11)
6. Klórar þegar tölvan hrynur (7)
10. Mjúkar og meinlausar völskur undir sófa
og úti í hornum (9)
11. „Tals tíska er mælikvarðans mót“ (10)
12. Skjalið er ekki þurrt lengur (9)
13. Nóareipi fylgdi draugur inn
með látum (10)
16. Huslar ákveðinn Felix sem drepur með
augnaráðinu (12)
18. Aur fyrir síðustu glópana gefur
leiðtogana (14)
21. Rán og óvinur í einni bendu (4)
23. Brjáluð partí kosta á við kind (7)
24. Klof þráir stórstígar (11)
27. Geymir hinar vegna fullkominnar (8)
28. Massa innborgun gerir kássukaup
ódýrari (11)
30. Fell guma við heiðarbrún (9)
32. Lætur hirðis þraut ekki trufla
jarðarför og skírn (10)
34. Er Kláramýri gata í Reykjavík? (7)
36. Málblóm í beitarlandi fyrir hnyttna (7)
39. Rausnarlegt á ofn, klaka og kennitölur (6)
40. Kem við blett þar sem eitt
mætir öðru (10)
41. Reið heyra rætinn orðróminn (11)
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Lausnarorð síðustu viku var
heimilisstörf.
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Lóðrétt
1. Vargur í nótt sem leið en ekki í dag (8)
2. Hífuð fór með vísur þegar dimmt var (7)
3. Snöggur að finna halaklukku enda
stutt að fara (7)
4. Alveg óvitlaus matur fyrir grænmetisætu (10)
5. Lofaðan fyrir frægt flan (7)
6. Vinnur KA bikarleik? (6)
7. Þau eru minni nú en þá (8)
8. Fagni nekt, það er ruglað afnám (9)
9. Jurt lækni leiða (9)
14. Hunsar mót sem miðar áfram (10)
15. Yfirheyrslur bera vott um rör (12)
17. Leita leiða til að einfaldlega reyna innakstur
á stofnbraut (7)
18. Fékk sendinguna fyrir pakkann (12)
19. Tínið hafsjó af skepnum og sýnið hér (12)
20. Arður frá mæta (6)
22. Gerum stans núna erfiðastan (9)
25. Dama í sekki, segir sá háskólagengni (10)
26. Finn garp í höfuðborginni (4)
29. Ekki koffortið, heldur land (8)
31. Holdið er veikt, þau vilja leggjast á náinn (6)
33. Ítali hreyki sér af forsætisráðherranum (5)
35. Ferskt ryk sýnt í listasafni (4)
37. Jón þessi er grafinn norður-suður
enda fantur (4)
38. Nái gervitönnum (4)
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Vegleg verðlaun
Vikulega er dregið er úr
innsendum lausnarorðum og fær vinningshafi gjafakörfu frá Te og
kaffi að verðmæti 5.000
kr.. Vinningshafi síðustu
viku var Sigurður Briem,
Garðabæ.

Lausnarorð
Ef bókstöfunum í skyggðu reitunum er raðað rétt saman birtist
fyrirbæri sem gerir lífið léttara hér á landi (12). Sendið lausnarorðið
fyrir 28. desember næstkomandi á krossgata@frettabladid.is
merkt „24. desember“.

Í ÞÁ TÍÐ: Árið 1866

Haturssamtök stofnuð
á aðfangadag
Ku Klux Klan börðust gegn samfélagsumbótum og réttindum svartra í
Bandaríkjunum.

Á

GLEÐILEGA HÁTÍÐ
Starfsfólk Vísis óskar landsmönnum
öllum gleðilegrar hátíðar.

þessum degi fyrir réttum 145 árum, hinn 24. desember árið 1866,
voru öfgasamtökin Ku Klux Klan stofnuð í Tennessee-ríki í
Bandaríkjunum.
Í upphafi var um að ræða félagsskap hermanna úr liði Suðurríkjanna í
borgarastríðinu sem lauk árinu áður. Samtökin tóku sér nafn sem vísar í
gríska orðið kyklos, eða hringur.
Meðlimum gramdist þjóðfélagsumbæturnar sem stjórnvöld hleyptu af
stokkunum, meðal annars afnám þrælahalds og aukin réttindi þeldökkra.
Næstu árin fóru þeir kufl- og hettuklæddir um Suðurríkin með ofbeldi og
ógnunum gegn nýfrelsuðum þrælum og stuðningsfólki þeirra.
Framganga þeirra var með þeim ósköpum að fyrsta leiðtoga Klansins,
Nathan Bedford Forrest, fannst nóg um og leysti félagsskapinn formlega
upp.
Næstu misseri héldu þó staðbundnir hópar áfram ódæðum sínum áður
en Bandaríkjaþing bannaði starfsemi Ku Klux Klan með lögum árin 1870
og 1871.
Árið 1882 úrskurðaði hæstiréttur að starfsemi Klansins stangaðist á
við stjórnarskrá, en þegar þar var komið við sögu hafði félagsskapurinn
hér um bil horfið, enda hafði þeim tekist ætlunarverk sitt að hluta þar
sem samfélagsleg kúgun svartra var óumdeild staðreynd þrátt fyrir lög
og reglur.
Klanið reis aftur upp á öðrum áratug tuttugustu aldar, aðallega á
grunni ofsafenginnar þjóðernishyggju og fortíðarþrá eftir tíma „gömlu
Suðurríkjanna“. Hins vegar var uppgangur bolsévika í Rússlandi og fjölgun innflytjenda á árunum í kringum aldamótin einnig undirrót óánægju
hvítra mótmælenda sem fannst ógn steðja að „bandarískum“ gildum.
Rúmlega fjórar milljónir manna voru félagar í Ku Klux Klan þegar
mest lét og kuflklæddir spellvirkjar riðu um héruð á ný, brennandi
krossa.
Undan þeim fjaraði í Kreppunni miklu en síðasti stóri fjörkippur
Klansins var í tengslum við mannréttindabaráttu þeldökkra á sjötta og
sjöunda áratug síðustu aldar.
Ku Klux Klan telur enn nokkur þúsund meðlimi, en starfsemin er
bundin við útjaðar stjórnmálanna ásamt öðrum öfgasamtökum.
- þj
Heimildir: History.com og Britannica.

Hjálparsími Rauða krossins 1717 er opinn allan sólarhringinn yfir hátíðarnar líkt og alla aðra daga ársins. Þar veita
þjálfaðir sjálfboðaliðar stuðning vegna þunglyndis, kvíða,
fjármálavandræða, vanlíðunar og einsemdar. Þá eru veittar
upplýsingar um samfélagsleg úrræði eins og matarúthlutanir og opnunartíma ýmissa athvarfa.
Sölufulltrúar: Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Brynja Dan Gunnarsdóttir brynjadan@365.is 512 5465 Snorri Snorrason snorris@365.is 512 5457
Anna Sigríður Einarsdóttir, útvarpsþulur á Rás 1, tilkynnir landsmönnum að jólin séu komin klukkan sex.
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Sími: 59 50 300
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in fegursta og hjartnæmasta kveðja ársins verður flutt í útvarpi allra
landsmanna klukkan sex
í kvöld. Hún fylgir í kjölfar fagnandi hljóms jólaklukkna og er
svohljóðandi: Útvarp Reykjavík.
Gleðileg jól.
„Ég verð ekki beinlínis viðkvæm á þessari stóru stund, enda
óheppilegt að láta tilfinningarnar bera sig ofurliði. Ég finn hins
vegar vel fyrir hátíðleika jólanna
og mikilvægi hlutverks míns,“
segir Anna Sigríður, sem í kvöld
sest í þriðja sinn við hljóðnemann
á gömlu gufunni til að tilkynna
Íslendingum nær og fjær, til sjávar og til sveita, að jólin séu komin
með sínum himneska herskara og
hátíð í bæ.
„Fimmtán mínútum fyrir jól
þagnar útsending Ríkisútvarpsins og sú þögn er mörgum mikils virði. Síðan hefst stígandi

klukknahljómur og á sekúndunni
sex fer ég með sömu kveðjuna og
sögð hefur verið í áratugi. Allt er
þetta dýrmætur hluti af hefðum
jólanna, eins og aftansöngurinn
sem ætíð er sendur beint úr Dómkirkjunni,“ segir Anna Sigríður og
hlakkar til vaktarinnar í dag.
„Ég læt hugann hvarfla um allt
land, og ekki síst inn í sveitir, dali
og þangað sem afskekkt er, því
sjálf er ég úr litlu þorpi vestur
á Fjörðum. Hugurinn streymir
því gjarnan heim í gamla þorpið mitt,“ segir Anna Sigríður og
er hvergi hrædd um fótaskort á
tungunni þegar hún færir birtu og
gleði í hvert einasta kot með vissu
um að jólin séu loks komin.
„Ég hef aldrei verið hrædd um
að fipast. Ég gæti þess að róa
hugann, fá yfir mig jólaskapið og
hvíla í því, og vona að það skili sér
til hlustenda. Þá er mikill styrkur
að tæknimanninum sem bakkar

upp þulinn og losar um stressið.“
Önnu Sigríði er starfið ljúf
skylda þegar jólin ganga í garð. „Í
útvarpshúsinu ríkir hátíðlegt andrúmsloft og vel hugsað um okkur í
hvívetna. Á boðstólum eru ávextir, sætar kökur og sælgæti eins og
hver getur í sig látið, og hlaðborð
af fínasta jólamat. Ég hverf svo
í faðm eiginmannsins sem bíður
mín heima að vakt lokinni og þá
höldum við okkar jól,“ segir Anna
Sigríður.
En fylgir sérstök tilfinning því
að vera sá boðberi sem kemur af
stað bylgju kærleika og óska um
gleðileg jól um hvert byggt ból?
„Ég reyni að velta mér ekki um
of upp úr áhrifum kveðjunnar.
Mestu skiptir að bera virðingu
fyrir hlutverki mínu og hlustendum. Ég er bara boðberi heilagra jóla og finnst það reglulega
ánægjulegt.“
thordis@frettabladid.is

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

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

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

Ráðgjafar Intellecta

Bókari óskast – tímabundið starf
BÍLSTJÓRI
EMBASSY DRIVER
Sendiráð Bandaríkjanna auglýsir stöðu bílstjóra lausa til
umsóknar.Umsóknarfrestur er til og með 30. desember 2011.
Frekari upplýsingar er að finna á heimasíðu sendiráðsins:
http://iceland.usembassy.gov/vacancies.html
The U.S. Embassy in Reykjavik is seeking an individual for the
position of Embassy Driver. The closing date for this postion is
December 30, 2011. Application forms and further information
can be found on the Embassy’s home page:
http://iceland.usembassy.gov/vacancies.html
Please send your application and resumé to :
reykjavikvacancy@state.gov

Menntunar- og hæfniskröfur
• Yﬁrgripsmikil starfsreynsla og
þekking á bókahaldi nauðsynleg
• Góð kunnáttu á Excel
• Þekking á Navision kostur.
• Sjálfstæð vinnubrögð.
• Nákvæmni.
• Samskiptahæﬁleikar og færni til
að starfa í hóp
• Góð enskukunnátta.
• Háskólamenntun á sviði
viðskiptakostur

Starfssvið
• Skráning fjárhagsbókhalds.
• Afstemmingar bankareikninga.
• Ýmsar afstemmingar í bókhaldi.
• Þáttaka í mótun nýrra verkferla.
Við bjóðum
• Fjölbreytt verkefni.
• Gott starfsumhverﬁ
• Vel samkeppnishæf laun

Umsóknir sendist á
starf@hringras.is
fyrir 2. janúar 2012 næstkomandi.
Hringrás – fyrir umhverﬁð og okkur.

Hringrás er eitt öﬂugasta endurvinnslu- og umhverﬁsverndarfyrirtæki landsins,
með starfsemi á 5 stöðum og rekur einnig dótturfélag með sömu starfsemi í
Kanada. Starfsmenn eru um 80 talsins. Hringrás endurvinnur ýmiskonar úrgang
frá einstaklingum og fyrirtækjum, sem er síðan breytt í verðmætt hráefni.
Hráefnið er ﬂutt á erlendan markað þar sem það er endurunnið í ýmsar vörur.
Þannig stuðlar Hringrás að umhverﬁsvernd og öﬂun gjaldeyristekna.

.&$)"/*$"-&/(*/&&34 &-&$530&/(*/&&34 
130(3"..&3440'58"3&%&7&-01&34
Jobconnect is a Norwegian stafﬁng and recruiting agency. We are successfully recruiting qualiﬁed personnel from
abroad, offering exciting job opportunities in Norway within large international companies. We are now searching on
behalf of:
National Oilwell Varco Norway AS, a worldwide leader in the design, manufacture and sale of comprehensive systems and
components used in oil and gas drilling and production. The National Oilwell Varco Norway AS headquarter is in Kristiansand,
with branch ofﬁces in Stavanger, Molde, Asker and Arendal and subdivisions in Tønsberg and Trondheim. www.nov.com

s GENERAL QUALIFICATIONS AND SKILLS:
We are looking for efforts willing employees with the ability to work independently and at the same
time contribute to positive teamwork. Applicants should have a background as engineers (BSc. or
MSc.). It is also important with good communication skills in English.
s ONE OR MORE OF THE FOLLOWING POINTS IS A PLUS:
Work experience from oil-related or other relevant technical ﬁelds.
Experience and knowledge of hydraulic systems, steering systems, integrated control systems,
drilling related equipment or systems for offshore drilling rigs.
s WE CAN OFFER:
Interesting and challenging duties in an international environment with good opportunities for
professional development and competitive conditions.
Please send your CV and transcript of grades as soon as possible to the contact person below.
Applications without transcripts of grades will not be considered.

Contact: Karianne Haugom, Stafﬁng Advisor Jobconnect | e-mail: karianne@jobconnect.no |

www.jobconnect.no
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S TARFATORG.IS
Laus störf hjá ríkinu
Starfatorg.is er upplýsingavefur um laus störf hjá ríkinu. Þar er einnig að finna ýmsar
upplýsingar um málefni ríkisstarfsmanna. Nú eru laus til umsóknar eftirfarandi störf:

Starf

Stofnun

Staður

Nýtt
Eftirlitsdýralæknir
Matvælastofnun
N.v.umdæmi
Sérfr. í frjálsum, opnum hugbúnaði Mennta- og menningarmálar.
Reykjavík
Lögreglumaður í sérsveit
Ríkislögreglustjórinn
Reykjavík
Verkefnisstjóri
Veðurstofa Íslands
Reykjavík
Lögfræðingur
Alþingi
Reykjavík
Stjórnarráðfulltrúi til afleysinga
Utanríkisráðuneytið
Reykjavík
Tanntæknir
HÍ, heilbrigðisvísindasvið
Reykjavík
Hjúkrunarfræðingur
Heilbrigðisstofnunin Blönduósi Blönduós
Sérfræðilæknir í geðlækningum
LSH, dagdeild Hvítabands
Reykjavík
Sérfræðilæknir í geðlækningum
LSH, göngudeild geðsviðs
Reykjavík
Læknir
Heilbrigðisstofnunin Sauðárkróki Sauðárkrókur
Bifvélavirki, vélvirki
Vegagerðin
Reyðarfjörður
Upplýsingar um áður auglýst störf er að finna á Starfatorg.is

Nr. á vef
201112/044
201112/043
201112/042
201112/041
201112/040
201112/039
201112/038
201112/037
201112/036
201112/035
201112/034
201112/033

Á Starfatorg.is má finna ítarlegri umfjöllun um framangreind störf ásamt upplýsingum um tengiliði.
Þeir sem ekki hafa vefaðgang geta snúið sér til viðkomandi stofnunar varðandi frekari upplýsingar.
~ Fjármálaráðuneytið hefur umsjón með Starfatorg.is ~

Starfatorg.is

Sérfræðingur
í eignastýringu
Íslensk verðbréf óska eftir að ráða sérfræðing í eignastýringu.
Leitað er að hæfum einstaklingi sem hefur til að bera metnað
og brennandi áhuga á að veita viðskiptavinum framúrskarandi
þjónustu á sviði eignastýringar.

Starfskraftur óskast
á Stígamót
Óskað er eftir starfskrafti með áhuga og hvers kyns
þekkingu og/eða reynslu á kynbundnu ofbeldi. Um
er að ræða fullt starf.
Starfsemi Stígamóta er krefjandi, gefandi og fjölbreytt grasrótarstarf sem byggir á kynjaðri sýn á
samfélagið. Daglega starﬁð felst í viðtalsþjónustu og
hópastarﬁ með fólki sem beitt hefur verið ofbeldi
ásamt rekstri á búsetuúrræðinu Kristínarhúsi.
Samábyrgð, frumkvæði og traust eru forsendur
farsæls starfs með vandasöm mál. Í starfshópnum
ríkir bæði áhugi og starfsgleði sem mikilvægt er að
varðveita. Viðkomandi verður að hafa góða samskipta og samstarfshæﬁleika. Nám í félagsráðgjöf,
sálfræði, kynjafræði, eða skyldum fræðum er jafnframt eftirsóknarvert.
Við hvetjum alla með áhuga á starfsemi Stígamóta
til að sækja um. Umsóknir sendist til Stígamóta,
Hverﬁsgötu 115, 105 R. fyrir 2. janúar merktar
”Starfsumsókn” Öllum umsóknum verður svarað.

3ÏRFRILKNIRÈÓÈGELKNINGUM
3TARFÈ SÏRFRILKNISÈ ÓÈ GELKNINGUMÈ ÉÈ GÚNGUDEILDÈ GESVISÈ ERÈ
LAUSTÈ TILÈ UMSØKNARÈ 3TARFSHLUTFALLÈ ERÈ È 5MSKJENDURÈ SKULUÈ HAFAÈ
SÏRFRIVIURKENNINGUÈÓÈGELKNINGUM

(ELSTUÈVERKEFNIÈOGÈÉBYRG

»È 3TARFIÈ ERÈ UNNIÈ ÉÈ GÚNGUDEILDÈ OGÈ BRÉAMØTTÚKUÈ GESVISÈ AUKÈ ANNARRAÈ
SÏRFRISTARFAÈÓÈSAMRÉIÈVIÈYFIRLKNI
»È !UKÈKLÓNÓSKRAÈSTARFAÈTAKAÈSÏRFRILKNARÈÉTTÈÓÈKENNSLUÈOGÈVÓSINDAVINNUÈÉÈ
DEILDINNIÈOGÈVÓÈERÈREYNSLAÈÉÈVÓÈSVIIÈSKILEG

(FNIKRÚFUR

»È 2EYNSLAÈAFÈALMENNUMÈSTÚRFUMÈGELKNAÈAUKÈREYNSLUÈAFÈGÚNGUDEILDARSTARFIÈ
ÓÈVERFAGLEGUÈTEYMI
»È *ÉKVNIÈOGÈHFNIÈÓÈMANNLEGUMÈSAMSKIPTUM

3ÏRFRILKNIRÈÓÈGELKNINGUM
3TARFÈ SÏRFRILKNISÈ ÓÈ GELKNINGUMÈ ÉÈ DAGDEILDÈ (VÓTABANDSÈ ERÈ
LAUSTÈ TILÈ UMSØKNARÈ 3TARFSHLUTFALLÈ ERÈ È 5MSKJENDURÈ SKULUÈ HAFAÈ
SÏRFRIVIURKENNINGUÈÓÈGELKNINGUM

(ELSTUÈVERKEFNIÈOGÈÉBYRG
Menntunar- og hæfniskröfur
Gerðar eru kröfur um háskólapróf í hagfræði og meistarapróf er kostur. Reynsla
af hliðstæðum verkefnum á fjármálamarkaði og/eða greiningarvinnu er skilyrði.
Umsóknum skal skilað á starf@iv.is í síðasta lagi 30. desember n.k.
Umsóknir eru meðhöndlaðar sem trúnaðarmál.
Við stöndum vörð
um fjármuni þína

Nánari upplýsingar veita Björn Snær Guðbrandsson og Sveinn Torfi Pálsson,
forstöðumenn eignastýringar Íslenskra verðbréfa.

Íslensk verðbréf eru sérhæft eignastýringarfyrirtæki í mikilli sókn. Eignir í stýringu nema rúmlega
130 milljörðum króna og félagið þjónar bæði fagfjárfestum og einstaklingum. Hjá Íslenskum
verðbréfum starfa tuttugu starfsmenn og eru höfuðstöðvar þess á Akureyri. Félagið starfrækir
einnig skrifstofu í Reykjavík að Sigtúni 42.

Íslensk verðbréf hf. I Strandgata 3 600 Akureyri
Sigtún 42 105 Reykjavík. I Sími: 460 4700
www.iv.is I iv@iv.is

»È 3TARFIÈ ERÈ UNNIÈ ÉÈ DAGDEILDÈ (VÓTABANDSINSÈ AUKÈ ANNARRAÈ SÏRFRISTARFAÈ ÓÈ
SAMRÉIÈVIÈYFIRLKNI
»È !UKÈKLÓNÓSKRAÈSTARFAÈTAKAÈSÏRFRILKNARÈÉTTÈÓÈKENNSLUÈOGÈVÓSINDAVINNUÈÉÈ
DEILDINNIÈOGÈVÓÈERÈREYNSLAÈÉÈVÓÈSVIIÈSKILEG

(FNIKRÚFUR

»È 2EYNSLAÈ AFÈ ALMENNUMÈ GELKNISSTÚRFUMÈ AUKÈ JÉLFUNARÈ OGÈ REYNSLUÈ ÓÈ
VITALSMEFERÈOGÈÈÈÈMEFERÈPERSØNURASKARA
»È *ÉKVNIÈOGÈHFNIÈÓÈMANNLEGUMÈSAMSKIPTUM

.ÉNARIÈUPPLâSINGAR

»È 5MSØKNARFRESTURÈERÈTILÈOGÈMEÈÈFEBRÞARÈ
»È 3TÚRFINÈVEITASTÈFRÉÈÈMARSÈÈEAÈEFTIRÈSAMKOMULAGIÈ
»È 5MSØKNÈ FYLGIÈ VOTTFESTARÈ UPPLâSINGARÈ UMÈ NÉM È FYRRIÈ STÚRF È REYNSLUÈ AFÈ
KENNSLU ÈVÓSINDAVINNUÈOGÈSTJØRNUNARSTÚRFUMÈÉSAMTÈSÏRPRENTUNÈEAÈLJØSRITIÈ
AFÈGREINUMÈSEMÈUMSKJANDIÈKANNÈAÈHAFAÈBIRTÈEAÈSKRIFA
»È 5MSØKNARGÚGNÈSEMÈEKKIÈERÈHGTÈAÈSENDAÈRAFRNTÈSKULUÈBERAST ÈÓÈTVÓRITI È
(ALLDØRUÈLAFSDØTTUR ÈYFIRLKNI È,3(È'ELKNINGARÈFERLI ÈOGÈBRÉAJØNUSTAÈ
%ÈVIÈ(RINGBRAUT
»È 5PPLâSINGARÈVEITIRÈ(ALLDØRAÈLAFSDØTTIR ÈYFIRLKNIR ÈHALLDOLA LANDSPITALIIS È
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,AUNÈSAMKVMTÈGILDANDIÈKJARASAMNINGIÈFJÉRMÉLARÉHERRAÈOGÈVIKOMANDIÈSTÏTTARFÏLAGSÈ&ULLTÈSTARFÈ
ERÈBUNDIÈVIÈSJÞKRAHÞSIÈEINGÚNGUÈSBRÈYFIRLâSINGUÈ,3(ÈVEGNAÈKJARASAMNINGSÈSJÞKRAHÞSLKNAÈ
DAGSÈ È MAÓÈ  È SBRÈ BREYTINGUÈ È MARSÈ È 3ØTTÈ ERÈ UMÈ STARFÈ RAFRNTÈ ÉÈ HEIMASÓUÈ
,ANDSPÓTALA ÈWWWLANDSPITALIIS ÈUNDIRÈuLAUSÈSTÚRFhÈ%FÈEKKIÈERUÈTÚKÈÉÈAÈSKJAÈUMÈRAFRNTÈMÉÈ
NÉLGASTÈ UMSØKNAREYUBLÚÈ ÓÈ UPPLâSINGUMÈ &OSSVOGIÈ OGÈ (RINGBRAUTÈ OGÈ HJÉÈ MANNAUSSVII È
%IRÓKSGÚTUÈÈ4EKIÈERÈMIÈAFÈJAFNRÏTTISSTEFNUÈ,3(ÈVIÈRÉNINGARÈÓÈSTÚRFÈÉÈ,ANDSPÓTALAÈ«LLUMÈ
UMSØKNUMÈVERURÈSVARAÈEGARÈÉKVÚRUNÈUMÈRÉNINGUÈHEFURÈVERIÈTEKIN
,ANDSPÓTALIÈERÈREYKLAUSÈVINNUSTAUR

5MHYGGJAÈsÈ&AGMENNSKAÈsÈ«RYGGIÈsÈ&RAMRØUN

sími: 511 1144

LAUGARDAGUR 24. desember 2011

Íbúð og starf í boði
Óskum eftir starfskonu til að sinna sofandi næturvöktum fyrir
félagasamtök. Í boði er íbúð og laun. Viðkomandi þarf að vera
reglusöm, áreiðanleg og helst bindindismanneskja. Hentar vel
fyrir háskólanema.
Nánari upplýsingar gefur Steinunn í síma 690 3565.

&JÎLBREYTT OG GEFANDI STARF
¡G ER FERTUG GIFT KONA OG MËÈIR MEÈ HREYFIHÎMLUN ¡G
ÖARFNAST AÈSTOÈAR VIÈ FLESTAR ATHAFNIR DAGLEGS LÅFS OG ËSKA EFTIR
PERSËNULEGRI AÈSTOÈAMANNESKJU TIL STARFA (¾GT ER AÈ VELJA ¹
MILLI DAGVAKTA HELGARVAKTA OG KVÎLDVAKTA
¶EIR SEM STARFA HJ¹ MÁR STUÈLA AÈ T¾KIF¾RUM MÅNUM TIL
Ö¹TTÎKU Å SAMFÁLAGINU OG AUKA LÅFSG¾ÈI MÅN SKILEGT ER AÈ
UMS¾KJANDI HAFI BÅLPRËF ÖAR SEM ÁG HEF EIGIN BÅL TIL UMR¹ÈA
6IÈKOMANDI ÖARF EINNIG AÈ VERA BARNGËÈUR
*¹KV¾ÈNI HEIÈARLEIKI SVEIGJANLEIKI OG VIRÈING ER LYKILLINN AÈ
FARS¾LD Å ÖESSU SAMSTARFI
&YRIRSPURNIR UMSËKNIR OG FERILSKR¹ ¹SAMT MEÈM¾LUM M¹
SENDA ¹ NETFANGIÈ ASDISJENNA SIMNETIS EN EINNIG ER H¾GT
AÈ HRINGJA Å SÅMA  
SDÅS *ENNA STR¹ÈSDËTTIR

6W|UItìêèLQJDPLèVW|è
ëêèLQJDPLèVW|è XWDQUtNLVUièXQH\WLVLQV yVNDU HIWLU
Dè UièD ìêèHQGXU WLO VWDUID ëêèLQJDPLèVW|èLQ VHP
KHIXUVWDUIVVW|èYDUt5H\NMDYtNi$NXUH\ULRJËVD¿UèL
DQQDVW ìêèLQJDU (6%JHUèD i êPVXP VYLèXP VV
ZW NQL UDXQJUHLQD IMiUPiOD ODJD RVIUY RJ KHOGXU
XWDQXPO|JIU èLVWMyUQVêVOXRJVpUIU èLUêQLiO|J
JM|I(YUySXVDPEDQGVLQV
/DXQDNM|U HUX VDPNY PW NMDUDVDPQLQJL IMiUPiOD
UièKHUUD RJ )pODJV KiVNyODPHQQWDèUD VWDUIVPDQQD
VWMyUQDUUièVLQV
.U|IXUWLOXPV NMHQGD
 +iVNyODSUyI
 6WDèJyèìHNNLQJitVOHQVNXRJHQVNX
 5H\QVODDIìêèLQJXP
 6DPVNLSWDOLSXUèRJJyèIUDPNRPD
 *RWWW|OYXO VL
.XQQiWWD t |èUX HUOHQGX WXQJXPiOL HU VNLOHJ VHP
RJ PHQQWXQ t KDJIU èL QiWW~UXIU èL YHUNIU èL HèD
O|JIU èL .RVWXU HU HI XPV NMHQGXU KDID UH\QVOX DI
tèRUèDYLQQX
8PVyNQDUIUHVWXUHUWLORJPHèMDQ~DU8P
VyNQLUVNDOVHQGDiQHWIDQJLèXPVRNQ#PIDLVPHUNW
ÄëêèHQGXU ³ 8PV NMHQGXU DI EièXP N\QMXP
HUXKYDWWLUWLODèV NMDXPVW|U¿Q
/LWLèYHUèXUVYRiDèXPVyNQLUJLOGLtVH[PiQXèLIUi
ìYtDèXPVyNQDUIUHVWLOêNXUgOOXPXPVyNQXPYHUèXU
VYDUDèìHJDUiNYDUèDQLUXPUièQLQJDUKDIDYHULèWHN
QDU
1iQDULXSSOêVLQJDUXPVW|U¿QYHLWD+UHLQQ3iOVVRQ
IUDPNY PGDVWMyULìêèLQJDPLèVW|èYDU
KUHLQQSDOVVRQ#XWQVWMULV  RJ +HOJD +DXNVGyWWLU
PDQQDXèVVWMyULXWDQUtNLVUièXQH\WLVLQV
KHOJDKDXNVGRWWLU#XWQVWMULV tVtPD

5

6

24. desember 2011 LAUGARDAGUR

Námskeið

Útboð

Fasteignir

Ò7%2ç
15164 -Hönnunarsamkeppni
Stofnunar Vigdísar Finnbogadóttur

(UWXtVWXêL"


+yIVWï~QiPtUDILëQJUHLQ
UDIHëDUDIYpODYLUNMXQUDIYHLWXYLUNMXQHëD
UDIHLQGDYLUNMXQHQODXNVWïYtHNNL"


(UWXDëVWDUIDYLëï UJUHLQDUïUiWWI\ULUDë
KDIDHNNLORNLëVYHLQVSUyIL"
+HIXUï~KXJiDëOM~NDïYtQiPLVHPï~KyIVW"

.\QQLQJDUIXQGXUYHUëXUi6WyUK|IëD
PLëYLNXGDJLQQMDQ~DUNO


´(UWXtVWXëL"µHUYHUNHIQLVHP WODëHUDëILQQDOHLëLU
WLODëPHWDïiI UQLVHPïiWWWDNHQGXUKDIDDIODëVpUt
QiPLRJVWDUIL
0DUNPLëLëHUDëïiWWWDNHQGXUOM~NLVYHLQVSUyIL

Framkvæmdasýsla ríkisins, f.h. Háskóla Íslands býður til opinnar
hönnunarsamkeppni (framkvæmdasamkeppni) um byggingu fyrir
Stofnun Vigdísar Finnbogadóttur í erlendum tungumálum.
Um er að ræða u.þ.b. 4000 m² byggingu, en þar af er um 1000 m²
bílageymsla neðanjarðar, sem hýsa mun Stofnun Vigdísar Finnbogadóttur í erlendum tungumálum og er staðsett vestan Suðurgötu í
Reykjavík.
Tvö fyrirspurnartímabil eru í samkeppninni og lýkur því fyrra 19. janúar
2012 en því síðara 7. mars 2012. Skilafrestur tillagna er 22. mars 2012,
fyrir kl. 16:00 hjá Ríkiskaupum.
Veitt verða þrenn verðlaun að heildarfjárhæð 10 milljónir kr.
Gert er ráð fyrir að hönnun verði lokið og útboðsgögn tilbúin í janúar
2013 og að framkvæmdir hefjist í maí 2013 og þeim verði lokið í
ágúst 2014.
Samkeppnin fer fram í samvinnu við Arkitektafélag Íslands og er auglýst
á EES.
Nánari upplýsingar er að ﬁnna í samkeppnislýsingu sem er aðgengileg
á vef Ríkiskaupa, www.rikiskaup.is útboðsnúmer 15164. Til að nálgast
ítargögn verður að skrá sig til þátttöku á vefnum en gögn verða einnig
fáanleg, gegn framvísun staðfestingar á þátttöku og 3.500,- kr. greiðslu,
hjá Ríkiskaupum, Borgartúni 7c, 105 Reykjavík. Skrifstofa Ríkiskaupa er
opin virka daga frá kl. 9:00 – 15:00.

– www.asbyrgi.is

Suðurlandsbraut 54 - við Faxafen - 108 Reykjavík

Óskum viðskiptavinum okkar og landsmönnum
öllum gleðilegra jóla og farsæls komandi árs
Þökkum viðskiptin á árinu sem er að líða

Óskum viðskiptavinum
okkar og landsmönnum
öllum gleðilegra jóla

Fasteignir

Laugavegi 170, 2. hæð • Opið virka daga kl. 9:00-17:00
Sími 552 1400 • Fax 552 1405 • www.fold.is • fold@fold.is

Útboð

568 2444
568
2444

%RUJDUW~QLF5H\NMDYtN
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1iQDULXSSOíVLQJDUHUK JWDëIii
KHLPDVtëX)U ëVOXVNULIVWRIXUDILëQDëDULQV
ZZZIVUDILV5DXQI UQLPDW
HëDtVtPD

Sími
Sími

Starfsfólk Eignamiðlunar

Ò7%2ç
SNJÓFLÓÐAVARNIR ÍSAFIRÐI, GLEIÐARHJALLI
VERKHÖNNUN, FORVAL
NR. 15172
Framkvæmdasýsla ríkisins, f.h. Ísafjarðarbæjar, auglýsir eftir hönnunarteymum til að taka þátt í forvali vegna hönnunar snjóﬂóðavarnargarða
fyrir neðan Gleiðarhjalla á Ísaﬁrði.
Gögn vegna forvals þessa verða til sýnis og sölu á kr. 3.500 hjá Ríkiskaupum, Borgartúni 7C, 105 Reykjavík. Umsóknum um þátttöku í forvali skal
skila til Ríkiskaupa í síðasta lagi þriðjudaginn 03. janúar 2012.

Við óskum la
ndsmönnum
landsmönnum
öllum gleð
ilegra jóla
gleðilegra
og farsæls kkomandi
omandi árs.
Þökkum fyrir viðskiptin á árinu!

Síðumúla 21 · S. 588 9090 · www.eignamidlun.is

Starfsfólk Foldar fasteignasölu

%RUJDUW~QLF5H\NMDYtN
6tPL
ZZZULNLVNDXSLV

Búðarhálsvirkjun
Útboð nr. 20067
55 MVA vélarspennar
Landsvirkjun óskar eftir tilboðum í framleiðslu á
vélarspennum fyrir Búðarhálsvirkjun.
Verkið felst í hönnun, framleiðslu, prófunum,
pökkun, afhendingu og eftirliti með uppsetningu
á 55 MVA „shell type“ vélarspennum samkvæmt
nánari lýsingu í útboðsgögnum.
Rekstrarspenna er 245 kV.
Áætlaður afhendingartími spenna er í lok mars
2013.
Útboðsgögn á ensku afhendast í móttöku
Landsvirkjunar, Háaleitisbraut 68, 103 Reykjavík,
gegn óafturkræfu gjaldi að upphæð kr. 3.000 fyrir
hvert eintak.

Óskum
vinskiptavinum okkar
og landsmönnum öllum
gleðilegra jóla og
farsældar á nýju ári.
Þökkum viðskiptin á árinu.

Óskum viðskiptavinum okkar nær
og fjær og landsmönnum öllum
gleðilegra jóla

Jólakveðja,
starfsfólk Höfða fasteignasölu.

ÓÐINSGÖTU 4, SÍMI 570 4500, FAX 570 4505.
Netfang: fastmark@fastmark.is - Heimasíða: http://www.fastmark.is/
Jón Guðmundsson, sölustjóri og lögg. fasteignasali.
Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fasteignasali

Tilboðum skal skila í móttöku Landsvirkjunar,
Háaleitisbraut 68, 103 Reykjavík, fyrir klukkan 12:00
ﬁmmtudaginn 9. febrúar 2012, þar sem þau verða
opnuð sama dag klukkan 14:00 og lesin upp að
viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.
sími: 511 1144

FASTEIGNA
MARKAÐURINN

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

Smáauglýsingasíminn
er opinn alla daga kl. 8–17

BÍLAR &
FARATÆKI

Bílar óskast

Varahlutir

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga 8–17
Bókhald
B ó k h a l d - á r s r e i k n i n ga r- f ra m t ö l VSKuppgjör-launauppgjör-stofnun
félaga-erfðarfjárskýrslur o.fl. S 517-3977
www.fob.is fob@fob.is

Bíll óskast
á 25-250þús.

Má þarfnast lagfæringa. Hringdu S. 615
1810 eða sendu sms.

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

Sendibílar

Búslóðaflutningar

Bílapartasala

Höfum opnað varahlutasölu með
notaða varahluti í nýlega bíla www.
netpartar.is

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

Húsaviðhald

11 MANNA

FORD
E250
ECONOLINE
7.3
DÍSEL. Árgerð 1992, ekinn 279.þ
km, sjálfskiptur. Verð 980.000.
Rnr.124282.S:562-1717. Sjá fleiri myndir
á www.bilalif.is

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík
Sími: 562 1717
Opið virka daga 10-18
www.bilalif.is

Allar
stærðir
sendibíla.
Sendibílastöðin sími 568-5000.

Nýja

Lyftarar

ÞJÓNUSTA

Húsbílar
Pípulagnir

Sími 896 4947 Netfang: hamraborg @
simnet.is

Pípulagnir

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

Hreingerningar

Þarftu að kaupa
eða selja bíl?

Vy-þrif ehf.

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

Körfubílaleigan.

Ódýr og góð þjónusta. Vinnuhæð 32
metrar. S. 893 3573.

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610
www.bilauppbod.is
www.bilauppbod.is

Bátar

öll almenn þrif, fyrir heimili, húsfélög,
fyrirtæki ofl. Gerum verðtilboð. Sími
512-4010 www.vy.is

A-Ö Þrif&Hreinlæti
S. 662 0662

Hreingerningar,
Flutningsþrif,
Gólfbónun,
Teppahreinsun
og
Húsgagnahreinsun.

Garðyrkja

Húsaviðgerðir Nýbyggingar
Tilboð ókeypis

Múrarar, málarar, háþrýstiþvottur,
smiðir- gluggar og hurðir, rafvirkjar og
píparar með mikla reynslu í viðhaldi
fasteigna geta bætt við sig verkum.
Nýbyggingar og allt viðhald fasteigna
inni og úti. Viðhaldsverk ehf S. 699
0712 & 618 7712 verk@vidhaldsverk.is

K.R.S.
ELDON
MÚRVERKTAKAR.
Múrviðgerðir og flísalagnir. Vönduð
vinna Tilb./tímav. S. 899 4254.

Spádómar
Spásíminn 908 5666

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

Spásími 908 7000

Spámiðlun, tarot, andleg leiðsögn,
fyrirbænir, draumar og trúnaður. Opið
frá 12-23 S. 863 1987 visa/euro.

Vinnuvélar
Vantar báta og skip á söluskrá okkar.
Mikil eftirspurn. Bátar og búnaður,
Sími 663-4865 og 861-9188. www.
batarogbunadur.is
Audi A4 3,0 Quattro Wagon, árg.2002,
sjálfsk, 221hö, 4x4, leður, lúga, Bose
hljómkerfi, sportsæti omfl, Flottur bíll í
toppstandi, Ásett verð aðeins 1990þús.
kr, Rnr 115612, Er á staðnum,

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær
Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og
laugardaga 12-16.
www.100bilar.is

Hjólbarðar
44” DC DEKK

Til sölu ný og negld 44” DC dekk á
15x17” breiðum felgum. Áhugasamir
hafi samband í síma 892-0840.

Viðgerðir
Get bætt á mig öllum teg. bíla til
viðgerða. Uppl. s. 555 6020

Bílar til sölu

Er þetta jólabíllinn
þinn eða langar þig
kannski í annan?
Eigum fullt af reynslumiklum bílum til sölu!

Bílasala Funahöfða 1 110 Rvk Sími 580 8900
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KEYPT
& SELT

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

Til sölu

Ökukennsla
Líkamsræktartöðvar og
Íþróttahús ATH!

Professional, antistatic dúkar fyrir
hlaupabretti. Traust þjónusta. Gsm 666
1025.

www.aksturinn.is
S. 694 9515

Öku og bifhjólakennsla. Tek einnig að
mér akstursmat. Uppl. í s. 694 9515
Haukur Vigfússon.
Ökukennsla, aðstoð við endurtökupróf
og akstursmat. Kenni á BMW 520D. S.
893 1560 og 587 0102, Páll Andrésson.

Sumarbústaðir
GISTING - AKUREYRI

orlofshus.is S. 897 5300.

Geymsluhúsnæði
www.buslodageymsla.is

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

Geymslur.com

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

Gisting

HEILSA
Aðventuljósakrossar á leiði til sölu,
rafhlöðukrossar og 12v-24v-32v.
Áratuga reynsla og gott verð. Endist
ár eftir ár. Sendum í póstkröfu. Uppl. í
síma 898 3206.

Óskast keypt

Lesendur okkar
eru á öllum aldri

Kaupi gull !

Ég, Magnús Steinþórsson
gullsmíðameistari, kaupi gull,
gull peninga og gull skartgripi.
Kaupi allt gull, nýlegt, gamalt
og illa farið. Leitið til fagmanns
og fáið góð ráð.
Uppl. á demantar.is í s. 699
8000 eða í Pósthússtræti 13
( við Austurvöll ),
Verið velkomin

Heilsuvörur
Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu
árangri. Erla Bjartmarz S. 899 4183
www.eco.is Ný netverslun: www.
betriheilsa.is/erla
Árangur með Herbalife í yfir 30 ár.
Hringdu og fáðu frían prufupakka. Edda
Borg S. 896 4662 www.lifsstill.is

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

Nudd

HEIMILIÐ
Dýrahald
ENGLISH SPRINGER SPANIEL Hvolpar til
sölu. S. 896 9478 Gunnar.

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR
Ýmislegt
Jólagjafir kafarans fást hjá Scuba
Iceland. Allir velkomnir að Fiskislóð 26 í
heitt kakó og konfekt og kíkja á úrvalið
hjá okkur. Jólakveðja.

Gott verð, dags, viku- og
mánaðarleiga.

Staðgreiðum gull,
demanta og úr.

Hringar, hálsmen, armbönd,
Rolex, Cartier, Patek Philippe
o.fl. Hringdu núna og fáðu
tilboð þér að kostnaðarlausu!
www.kaupumgull.is
Upplýsingar í síma 661 7000.

með ólíka
sýn á lífið

KAUPUM GULL JÓN & ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr.
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg
viðskipti. Aðeins í verslun okkar
Laugavegi 61.
Jón og Óskar - jonogoskar.is
s. 552-4910.

Sjónvarp
Sjónvarps/videoviðgerðir. Afsl. til elli/
öryrkja. Sækjum. Litsýn - Síðumúli 35.
- S. 552 7095.

– og við þjónum
þeim öllum

GÓÐ GISTING
Í MIÐBÆ RVK

TANTRA NUDD

Snerting heilar líkaman og sál. Ekta
vígsla í leyndardóma Tantra með Tantra
nuddi. Einstæð upplifun fyrir pör, konur
og karla. Nálægt Foldatorg. Tímapöntun
nauðsynleg. Sími: 698 8301 www.
tantra-temple.com

EKKERT SEX NUDD,
En æðislegt LÍKAMSSKRÚBB, heitir
POTTAR og margar teg. af NUDDI. Einnig
DETOX-úthreinsun, FÓTAAÐGERÐIR,
SNYRTING og VEITINGAR. Viðráðanleg
verð og þú kemst fljótt að. Opið
frá 12-18 alla daga nema sun. JB
Heilsulind. S. 823 8280.
Jólagjöf
nuddarans.
Nokkrir
ferðanuddbekkir til sölu á 50 þ.kr. S.
891 6447, Óli.

Þjónusta

Verslun

HÚSNÆÐI

www.hotel105.com
GISTIHÚSIÐ VÍKINGUR
sími 896 4661

Húsnæði í boði

ATVINNA
Gistiheimili Guesthouse
www.leiguherbergi.is
1-2 manna herb.og stúdíó
Funahöfða 17a -19 Rvk og
Dalshraun 13 Hfj M/ baði.
eldh., þurrkara og þvottavél.
824 4535.
Room for rent 1-2 person and
studio. Funahöfða 17a -19 Rvk
and Dalshraun 13 Hfj Whith
Bath, kitch, washing room incl.
Uppl/info í S. 824 4535.
www.leiguherbergi.is

Atvinna í boði
Starfskraftur óskast

Í söluturn í Kópavogi í dagvinnu. Helst
ekki yngri en 18 ára. Uppl. í s. 564
2325.

Vinna heima

Frábært til framtíðar sem krefst vilja og
tíma. Tekjur: auka eða aðal. Þú ræður
ferðinni. 2 klst á dag 5 daga vikunnar
s. 421 4445

TILKYNNINGAR

Allt sem þú þarft

Fjarstýrðar Þyrlur í úrvali. Gott verð
og gæði. Nýjasta tækni ótrúlegir
flugeiginleikar.
Netlagerinn
slf
Dugguvogi 17-19 Sími 517-8878 Vefsíða
Tactical.is

Næsta BYRJENDANÁMSKEIÐ Í YOGA
hefst 03. janúar. Yogastöðin Heilsubót
www.yogastodin.com S: 5885711 og
6918565

Leigjendur, takið eftir!

Þið eruð skrefi á undan í leit að réttu
íbúðinni með hjálp Leigulistans. Kíktu
inn á www.leigulistinn.is eða hafðu
samb. við okkur í s. 511 1600.

Einkamál
Spjalldömur 908 5500

Opið þegar þér hentar. Engin bið nema
þegar talað er.

3M¹AUGLÕSINGAR ËSKA VIÈSKIPTAVINUM SEM
OG LANDSMÎNNUM ÎLLUM GLEÈILEGRA JËLA
OG FARS¾LDAR ¹ NÕJU ¹RI

Gleðileg jól og
far sælt k omandi ár
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VALBORG BENTSDÓTTIR skrifstofustjóri (1911-1991) var fædd þennan dag.

„Ég gekk á vit þess draums sem fjarlægðin gerði fagran.“
timamot@frettabladid.is

Merkisatburðir

ÞETTA GERÐIST: 24. DESEMBER 1818

1613 Fimmtíu manns frá Siglunesi við Siglufjörð fórust í snjóflóði á leið til kirkju.
1624 Póstþjónusta var stofnuð í Danmörku af Kristjáni 4. Hún
var fyrst til húsa í dönsku kauphöllinni.
1934 Ríkisútvarpið hóf lestur jólakveðja og hefur hann verið
fastur liður á hverju ári síðan.
1951 Líbía lýsti yfir sjálfstæði.

Frægasti jólasálmurinn frumfluttur
Sálmurinn Heims um ból var fluttur í
fyrsta sinn í bænum Oberndorf, í nágrenni
Salzburg, á aðfangadagskvöld árið 1818.
Þá hefur líklega fáa grunað að á næstu
200 árum myndi hann hljóma um jólahátíðina um allan heim.
Textann við Heims um ból samdi
Joseph Mohr árið 1816. Hann var þá prestur í Mariapfarr, afskekktu þorpi í Austurríki. Mohr 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. Hvort tveggja var svo flutt við messu
í Nikulásarkirkjunni um kvöldið.
Íslenska þýðingin á þessum frægasta
jólasálmi alla tíma er eftir Sveinbjörn
Egilsson.

Elskuleg systir mín, mágkona
og frænka okkar,

Anna Steinunn
Sigurðardóttir
Drápuhlíð 39,

lést á hjúkrunardeild Hrafnistu í Reykjavík
22. desember.
Flosi Hrafn Sigurðsson
Ágústa Lyons Flosadóttir
Sigurður Flosason
og aðrir aðstandendur

Hulda Sigfúsdóttir
John Lyons
Vilborg Anna Björnsdóttir

Bergþóra Sigfúsdóttir
er látin, útför auglýst síðar.
ÞAU MÆTTU Á BARNADEILDINA FYRIR HÖND TÍUNNAR Efri röð: Sunneva Líf Lorange, Sandra María Kjartansdóttir, Auður Arna Sigurðardóttir,
Una Birna Haukdal, Margrét Sæmundsdóttir, Hringur. Neðri röð: Guðrún Friðriksdóttir, Kristín Líf Abigail, Brynja Sigurðardóttir.

Sigfús Grétarsson.

UNGLINGARNIR Í ÁRBÆNUM: GÁFU BARNADEILD HRINGSINS GJAFIR
Hjartans þakkir færum við þeim sem
sýndu okkur samúð og hlýhug
við andlát og útför föður okkar,
tengdaföður, afa og langafa,

Jóns Aðalsteins
Jónassonar
Hjúkrunarheimilinu Hrafnistu
í Reykjavík, áður til heimilis að
Sléttuvegi 21, Reykjavík,

og heiðruðu minningu hans á margvíslegan hátt.
Sérstakar þakkir fær starfsfólk 3. hæðar G á Hrafnistu
í Reykjavík fyrir einstaka umhyggju og hlýju.
Sveinn Grétar Jónsson
Hanna Kristín Guðmundsdóttir
Jónas R. Jónsson
Helga Benediktsdóttir
Margrét R. Jónasardóttir
Jón Aðalsteinn Sveinsson Guðrún Elísabet Ómarsdóttir
Ásta Sigríður Sveinsdóttir Sigurður Karl Guðgeirsson
og barnabarnabörn.

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS

Fylltust sönnum jólaanda
og vildu láta gott af sér leiða
Það var jólalegt í strætisvagni nr. 19
einn nýliðinn morgun þegar hópur unglinga úr Árbænum var á leið á Barnaspítala Hringsins. Þar voru á ferðinni
fulltrúar frá félagsmiðstöðinni Tíunni
og hver og einn var með fangið fullt af
jólagjöfum til að færa leikstofu spítalans. Þeir höfðu, ásamt fjölmörgum
öðrum krökkum, safnað fyrir gjöfunum í góðgerðaviku sem efnt var til
í Tíunni. „Unglingarnir vildu láta gott
af sér leiða. Þeir undirbjuggu og skipulögðu þessa viku og skorti hvorki metnað né áhuga til að gera hlutina eins vel
og mögulegt var,“ segir Bjarni Þórðarson, verkefnastjóri Tíunnar.
Tían er félagsmiðstöð fyrir aldurinn
10-16 ára og er við hlið Árbæjarskóla.
Tveir stærstu viðburðir góðgerðavikunnar þar voru jólabingó og

góðgerðaball. Mörg fyrirtæki gáfu vinninga í bingóið og var aðalvinningurinn
utanlandsferð með Iceland Express.
Einnig gáfu margir listamenn vinnu
sína á ballinu og má nefna Jón Jónsson,
Friðrik Dór, Steinda Jr. og Bent. Alls
söfnuðust 150.000 krónur sem runnu
óskertar í jólagjafakaupin. „Jólaandinn
kom yfir unglingana. Þeir sáu um þessa
viðburði frá A til Ö, tóku fulla ábyrgð og
fylgdu hlutunum eftir. Við starfsfólkið
vorum bara leiðbeinendur, eins og við
eigum að vera.“ segir Bjarni.
Á Barnaspítalann koma börn allt
upp að 18 ára aldri. Bjarni segir starfsfólk deildarinnar hafa stungið upp á að
keyptir væru hlutir sem hentuðu sem
afþreying fyrir unglingaaldurinn, enda
gefendurnir sérfræðingar í þeim. Unglingarnir útbjuggu lista, Bjarni fór í

búðir og keypti það sem á listanum var
og þeir pökkuðu inn. „Þar sem Playstation 2 tölva er inni á öllum stofum
spítalans keyptum við Playstation-leiki,
og svo líka DVD-myndir, spil, púsl og
fleira,“ lýsir Bjarni.
Bjarni segir góðgerðavikuna hafa
verið upplifun fyrir unglinga og aðra
í Árbæjarhverfinu. „Ballið sem krakkarnir héldu var vinaball, þannig að þeir
máttu taka með sér vin á það, óháð því
hvort hann var úr hverfinu eða ekki.
Bingóið var opið fyrir alla og þangað
komu foreldrar og fleiri, þannig hafði
það samfélagslegt gildi,“ segir Bjarni.
Hann endar spjallið á að senda þeim
jólakveðjur og þakkir sem gáfu til góðgerðavikunnar og einnig þeim unglingum og íbúum Árbæjarhverfis sem tóku
þátt.
gun@frettabladid.is

Vaktsími:
581 3300 & 896 8242
www.utforin.is
Allan sólarhringinn

Sverrir Einarsson

Kristín Ingólfsdóttir

Hermann Jónasson

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR
        Símar: 565 5892 & 896 8242

Ú

A

RÞJÓ
TFARA NUST

ÞEKKING – REYNSLA–ALÚÐ
24 tíma vakt

Sími 551 3485

Davíð H. Ósvaldsson S: 896 8284 Óli Pétur Friðþjófsson S: 892 8947

Elskulegur faðir, tengdafaðir, afi, sonur,
bróðir og mágur,

Móðir mín, amma og langamma,

Björn Sölvi Sigurjónsson

Lindargötu 57, áður Hverfisgötu 112,
Reykjavík,

Frumskógum 1b, Hveragerði,

sem lést á Landspítalanum Hringbraut fimmtudaginn
22. desember, verður jarðsunginn frá Digraneskirkju
fimmtudaginn 29. desember kl. 11.00.
Margrét Björnsdóttir
og dætur
Guðlaug J.A. Einarsdóttir
Björgvin Sigurjónsson

Guðmundur Hallgrímsson

Sædís Magnúsdóttir.

Anna Anita Valtýsdóttir
lést laugardaginn 3. desember, Landspítalanum
Fossvogi. Útförin fór fram í kyrrþey að hennar ósk.
Rósý Karlsdóttir
Ásta Harðardóttir
Guðfinnur Harðarson
Anita Harðardóttir
barnabarnabörn

Óskar Eiðsson
Guðný Birgisdóttir

starfsfólk
bónus óskar
landsmönnum
öllum
gleðilegra jóla

afgreiðslutími í
bónus 25.des - 2.jan. 2012
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WWW.IXL.COM/MATH er vefsíða

með ýmsum stærðfræðiverkefnum
fyrir alla aldurshópa.

krakkar@frettabladid.is

KÆRLEIKUR Í PAKKANN
HANDA JESÚBARNINU

Af hverju er Jesús með geislabaug og getur hann flogið? Séra Guðrún Karlsdóttir,
prestur í Grafarvogskirkju, svarar nokkrum spurningum um ýmislegt sem dagurinn í dag snýst um.
Af hverju eru jólin haldin? „Jólin
eru haldin af kristnu fólki til
þess að minnast fæðingar frelsarans Jesú Krists. Það er þó ekki
eingöngu kristið fólk sem heldur
jól á Íslandi en þau sem ekki trúa
eru kannski að fagna því að það
nú fer aftur að birta og finnst
gott að halda þessa hátíð kærleika og friðar.“
Hvar býr Guð? „Guð býr allt um
kring og ekki síst í hjartanu.“
Er Jesús maður? „Já, Jesús var
maður. Kristið fólk trúir því að
guð hafi gerst manneskja til þess
að ná betur til mannfólksins og
til þess að sýna okkur hver guð
er. Jesús gaf okkur eilífa lífið
svo að við gætum lifað áfram
með guði eftir að við deyjum.
Aftur á móti held ég að guð sé
ekki manneskja. Ekki karl eða
kona. Guð er eitthvað allt annað
og meira en við. Það er bara svo
erfitt fyrir okkur að hugsa okkur
eitthvað sem er öðruvísi en við
og þess vegna höfum við manneskjurnar búið til mynd af guði
sem er eins og eldri karl á skýi í
himninum. En það er ekkert sem
bendir til þess að guð sé þannig.“

Dómarinn: Kallaðir þú þennan
mann þorpara og svindlara?
Sá ákærði: Já, herra.
Dómarin: Og líka hálfvita?
Sá ákærði: Nei, því miður, ég
bara steingleymdi því.

Ólöf litla horfði á hann og
spurði svo: „Er hann góður?“
„Já.“
„Jæja, þá skil ég ekki af
hverju hundurinn hrækti
honum út úr sér.“

Lítil systkini ræða saman.
„Pési, langar þig í þennan
brjóstsykur?“
„Já,“ sagði Pési og stakk
honum upp í sig.

„Læknir, hjálpaðu mér, ég sé
allt tvöfalt.“
„Jæja vinur, fáðu þér sæti
þarna á stólnum.“
„Hvorum?“

Þú getur sent brandara til krakkar@frettabladid.is

Hlustaðu á Dísu ljósálf
og Alfinn álfakóng á Vísi
Á Vísi er hægt að horfaa
á myndskreyttan upplestur úr þessum sígilduu
ævintýrum.
ý

Var Jesúbarnið alltaf gott barn,
eða kannski stundum óþekkt
líka? „Þótt Jesús hafi verið guð
var hann líka manneskja. Og
manneskjubörn eru öll einhvern
tíma óþekk. Það segir t.d. frá því
í Biblíunni að Jesús hafi eitt sinn
stungið foreldra sína af og farið
í musterið án þess að fá leyfi.
Svo að, já, ég held að hann hafi
stundum verið óþekkur.“
Eru englar menn og geta þeir
flogið? „Ég held að englarnir séu
allt í kringum okkur. Sumir eru
manneskjur og einhverjir geta
örugglega flogið.“
Getur Jesús flogið? „Ég veit það
ekki. En mig langar að komast
að því.“

Sjá Jesús og guð okkur alltaf?
„Já, það held ég. Jesús er eiginlega hluti af guði og sér okkur
alltaf eða veit alla vega alltaf af
okkur. Guð verður alltaf að sjá
okkur eða að finna fyrir okkur
því að guð elskar okkur svo
mikið og vill gæta okkar og vita
hvernig okkur líður.“
Af hverju er Jesúbarnið með
geislabaug? „Í myndlist hafa
geislabaugar verið málaðir eða
teiknaðir við fólk eða verur til
þess að sýna að það sé fyrirmyndir og betra en annað fólk.
Þegar geislabaugurinn er settur
á Jesú er það til þess að minna
okkur á að hann er heilagur, að
hann er hluti af guði þó hann
hafi verið manneskja. Mamma

Notaðu daginn vel
Mamma og pabbi eru oft
upptekin á aðfangadag enda
er margt sem þarf að klára
áður en jólin ganga í garð. Til
að fá tímann til að líða hraðar
gætu krakkarnir reynt eftirfarandi ráð:
● Notaðu tækifærið til að

flokka allt dótið í dótakassana og búa til pláss fyrir nýtt
dót. Það er aldrei að vita
hvað leynist undir jólatrénu.

● Æfðu þig í að brjóta alls

Ævintýrið um Dísu ljósálf kom fyrst út á íslensku árið
1928 í þýðingu Árna Óla og hefur margsinnis verið
endurprentað. Dísa ljósálfur er ein klassískra sagna hollenska meistarans G.T. Rotman, sem fylgt hafa íslenskum
börnum í tugi ára.

Þótt Jesús hafi
verið Guð var
hann líka manneskja.
Og manneskjubörn
eru öll einhvern tíma
óþekk.

konar flott servíettubrot og
brjóttu síðan allar servíetturnar á jólaborðið, mismunandi fyrir hvern og einn.

● Semdu vísur um alla í fjöl-

skyldunni og skrifaðu á
miða. Feldu miðana síðan

undir servíettunum á diskunum.
● Smalaðu öllum krökkunum

í götunni saman í útileiki
og rennið ykkur á sleða. Því
meira sem þið leikið ykkur
úti, því meiri matarlyst hafið
þið í kvöld.

● Pússaðu alla spariskóna á

heimilinu. Fáðu samt smá
ráðleggingar um hvaða skóáburður fer á hvaða skó áður
en þú byrjar.

● Búðu til músastiga og

skreyttu herbergið þitt frá
lofti niður í gólf.

● Heimsæktu ömmu og afa.
● Horfðu á barnaefnið í sjón-

varpinu.

hans er líka stundum með geislabaug enda er ekkert smá heilagt
að vera móðir.“
Hvað get ég gefið Jesúbarninu
í afmælisgjöf? „Það besta sem
Jesúbarnið veit er að við séum
góð við hvert annað. Ef þú ert góð
við allt fólk þá verður Jesúbarnið
mjög ánægt. Ef það misheppnast
stundum hjá þér að vera góður þá
er gott að muna eftir að biðjast
fyrirgefningar og byrja bara upp
á nýtt að vera góður.“
Hvað vildi hann sem strákur í
lifanda lífi og hvað mundi hann
vilja ef hann væri á meðal okkar
í dag? „Jesús vildi að við værum
betri við hvert annað og hann
vill það enn. Hann er nefnilega
enn þá með okkur á einhvern
hátt.“
Elskar Jesús líka vondu karlana? „Já. Ég er viss um að Jesús
elskar allt fólk. Hann veit líka
af hverju fólk er stundum vont.
Hann er líka alltaf tilbúinn til
þess að fyrirgefa og gefa fólki
annan séns þó það hafi gert eitthvað af sér.“

Því meira
sem þið leikið
ykkur úti, því
meiri matarlyst hafið þið í
kvöld.

Við óskum öllum
öruggra jóla
– og stöndum vaktina fyrir þig

Undanfarin ár hafa verið mjög viðburðarík hjá björgunarsveitunum. Mörg stór verkefni
hafa kallað á mikinn mannskap meðal annars við erfiðar leitir á jöklum, sjóbjarganir,
óveðursútköll og viðamikla aðstoð vegna eldgosa. Mörg hundruð sjálfboðaliðar hafa
margoft komið samborgurum sínum til hjálpar, oft við erfiðar og hættulegar aðstæður.

Yfir hátíðarnar verðum við með á þriðja þúsund
manns til taks, dag og nótt – þín vegna.

Aðalbakhjarlar Slysavarnafélagsins Landsbjargar eru:
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LÁRÉTT
2. varsla, 6. í röð, 8. spor, 9. draup,
11. ekki heldur, 12. frétt, 14. skran,
16. hvað, 17. gerast, 18. skörp brún,
20. tveir, 21. göngulag.

11

LÓÐRÉTT
1. helminguð, 3. frá, 4. máski, 5.
viður, 7. at, 10. ílát, 13. eldsneyti, 15.
stefna, 16. vopnað lið, 19. tveir eins.

13

14

„Bara helgisaga“
ennilega hefur engin flökkusaga farið
BAKÞANKAR
eins víða og sagan af fæðingu Jesú. JólaDavíðs Þórs
guðspjallið er löngu orðið snar þáttur af
Jónssonar íslenskum jólum og þar af leiðandi menn-

S

ingu okkar. Aftansöngurinn í útvarpinu er
ómissandi í jólahaldi margra heimila og
skólar setja gjarnan upp helgileiki þar sem
fyrsta setningin er oftar en ekki: „En það
bar til um þessar mundir að boð kom frá
Ágústusi keisara að skrásetja skyldi alla
heimsbyggðina.“ Þegar þessi setning hljómar í útvarpinu á aðfangadagskvöld þýðir hún
í raun: „Jólin eru komin.“

15

LAUSN

19

20

SUMUM finnst það varpa rýrð á þessa

LÁRÉTT: 2. vakt, 6. áb, 8. far, 9. lak,
11. né, 12. fregn, 14. drasl, 16. ha, 17.
ske, 18. egg, 20. ii, 21. rigs.
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5. tré, 7. bardagi, 10. ker, 13. gas, 15.
leið, 16. her, 19. gg.
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frásögn að engar heimildir utan Nýja
testamentisins skuli greina frá því að
boð af þessu tagi hafi komið frá Ágústusi
keisara um þessar mundir. Reyndar má
stórefa að hin sögulega persóna, Jesús
frá Nasaret, hafi í raun fæðst í Betlehem
í Júdeu. Staðsetningin þjónar líklega
fyrst og fremst þeim tilgangi að
sýna að í Jesú hafi ræst messíasarspádómur Míka (5.1).
En messías Míka var hinn
hefðbundni messías klassísks gyðingdóms; veraldlegur konungur. Míka hafði
ógeð á „stjórnmálastétt“ síns
tíma. Þess vegna þurfti foringja sem var ómengaður
af spillingu hirðarinnar í

Jerúsalem, nýjan gullaldarleiðtoga, nýjan
Davíð konung. Messíasinn skyldi því koma
frá borg Davíðs – ekki Jerúsalem. Betlehem
táknaði ferska vinda, „nýtt blóð“.

VEGNA þess hve sagnfræðilegum áreiðanleika jólaguðspjallsins virðist vera áfátt
hef ég heyrt fullyrt að það sé bara helgisaga. Í mínum huga er orðasambandið
„bara helgisaga“ aftur á móti þversögn.
Eins mætti kalla alla sögu, listir og menningu mannkynsins „bara alla sögu, listir
og menningu mannkynsins“, bróðurþel og
náungakærleika „bara bróðurþel og náungakærleika“ og sjálfan tilgang lífsins „bara
sjálfan tilgang lífsins“.
HELGISAGA miðlar ekki þurrum sagnfræðilegum staðreyndum á borð við ártöl,
dagsetningar og staðsetningar, heldur er
hún táknræn og þrungin trúarlegri merkingu. Jólaguðspjallið geymir þannig eilífan,
andlegan sannleika, en ekki sagnfræðilegan
raunveruleika. Þrír vitringar, fulltrúar
mannlegrar visku og þekkingar úr öllum
heimshornum (þau voru þrjú í Ísrael til
forna) leggja heiminn að fótum frelsarans
í formi gjafa. Guð sendir þeim lægst settu í
samfélaginu þessi skilaboð: „Verið óhræddir.“ Frelsari er fæddur. Vonin er komin í
heiminn. Lífið hefur tilgang. Guð elskar þig.
GLEÐILEG JÓL.

■ Pondus
Hæ, Emilía? Í
hverju ætlarðu
að vera í kvöld?

STEINI
PÉSI

Eftir Frode Øverli

Æææ,
veit það
ekki
elskan.

Ég var að spá í að
djassa þetta aðeins
upp en það er svosem
ekkert tilefni.

Nei, eigum við ekki
bara að hafa þetta
hversdagslegt og
skvetta rólega í
Hversokkur á öldurdagslegt
húsinu?
skal það
vera!
Sjáumst á
pöbbnum
elskan!
Ciao
bella!

■ Gelgjan

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

GAUR! Ég frétti að þið
Sara væruð
hætt
Já, ég...
saman!
bíddu,
hvernig
veistu það?

Sara hringdi í Dísu
og hún sendi SMS á
Pierce og hann póstaði
þessu á Facebook.

Fólk virðist telja að þú
sért frekar sleginn yfir
þessu.
Ég veit ekki
enn hvernig
mér líður.
Satt?
Þetta gerðist
bara fyrir tíu
mínútum.

Nú er tími
háhraðanets og tilfinningar mínar eru
á ISDN-hraða.

& GAUR Á TROMMU
Laugardagur

07.01.2012

22:30

Föstudagur

13.01.2012

22:30

Föstudagur

27.01.2012

22:30

MIÐAR Á
2012 SÝNINGA
R
KOMNIR Í SÖLU
!
bio.is
Miðasala á gamla
er í
úm
og midi.is. Síman
.
miðasölu 563 4000

:00-18:00
Opið mán.-mið. 14
-20:00.
og fim.-sun. 14:00

■ Handan við hornið

Eftir Tony Lopes

Hann er kallaður
Vit grannur...

■ Barnalán

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pabbi, þú
gleymdir
að taka
innkaupakerru!

Ég er bara að
fara að kaupa
nokkrar
ljósaperur,
af hverju
þurfum við
kerru?

Ó.
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Amaro sigraði í X-Factor

Helen Mirren í Glee

Það var hin 19 ára gamla Melanie Amaro sem vann fyrstu bandarísku X-Factor keppnina. Amaro
hlaut fimm milljónir dollara í
sigurlaun og auglýsingasamning
við Pepsi.
Sigurganga Amaro er ævintýri
líkust því Simon Cowell, einn af
dómurum keppninnar, sendi hana
heim í einum þættinum en snerist
svo hugur og fékk hana aftur. „Hún
á eftir að verða verðugur fulltrúi
þessa lands, hún er stjarna,“ sagði
Cowell og bætti því við að hann
væri himinlifandi. „Við hefðum
ekki getað fengið betri endi. Margir héldu að þetta hefði verið fyrir
fram ákveðið þegar ég sótti hana

Enska Óskarsverðlaunaleikkonan
Helen Mirren hefur samþykkt að
leika í sjónvarpsþáttaröðinni Glee.
Mirren mun hins vegar ekki birtast á skjánum heldur eingöngu tala
fyrir hugsanir einnar persónu.
Samkvæmt vefsíðunni The Wrap er
ekki vitað hvaða persóna fær rödd
Mirren, sem hlaut Óskarinn fyrir leik
sinn í kvikmyndinni The Queen.
„Helen hefur tekið upp nokkrar alveg brjálæðislega fyndnar línur fyrir þáttinn,“ hefur The Daily
Express eftir heimildarmanni sínum, en Glee er
einn vinsælasti sjónvarpsþátturinn beggja vegna
Atlantshafsins.

aftur en það var alvöru. Og hið
kaldhæðnislega er að hún vann.“
Amoro réðst ekki á garðinn þar
sem hann var lægstur í úrslitaþættinum heldur söng slagara R.
Kelly, I Believe I Can Fly, og svo
Listen með Beyoncé. Hinir tveir
keppendurnir voru þeir Chris
Rene og Josh Krajcik. Allir fengu
að heyra nokkur orð frá fjölskyldum sínum og keppendurnir felldu
flestir tár. Meðal þeirra sem tróðu
upp í lokaþættinum voru 50 Cent,
Justin Bieber og Leona Lewis en
það setti óneitanlega ljótan blett
á lokakvöldið að þrír starfsmenn
þáttarins slösuðust alvarlega í
atriði 50 Cent.

SIGUR Simon Cowell virðist orðlaus
þegar hann heyrir kynni X-Factor, Steve
Jones, tilkynna að Melanie Amaro sé
sigurvegari.
NORDIC PHOTOS/GETTY

EGILL ÖRN JÓHANNSSON Nýjustu bækur
Forlagsins nú fáanlegar í rafbókarformi.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Jólabækur fáanlegar sem
rafbækur
„Það kæmi mér ekki á óvart ef
eftirspurnin eftir rafbókum verði
nokkur og þá sérstaklega í kvöld
þegar væntanlega fjölmargir fá í
jólagjöf spjaldtölvur og lesvélar,“
segir Egill Örn Jóhannsson, framkvæmdastjóri Forlagsins.
Fyrstu rafbækur Forlagsins
eru nú fáanlegar á vef þess,
forlagid.is, og kennir þar ýmissa
grasa. Þar geta áhugasamir til að
mynda nælt sér í nýjar spennusögur Arnaldar Indriðasonar,
Steinars Braga og Stefáns Mána
auk nýrra skáldsagna Hallgríms
Helgasonar og Ólafs Jóhanns
Ólafssonar svo einhverjir séu
nefndir. Bækurnar kosta flestar í
kringum fjögur þúsund krónur.

JÓLAKVEÐJA FRÁ KPMG

Gleðileg jól
og farsælt
komandi ár
Starfsfólk KPMG óskar viðskiptavinum
og landsmönnum öllum gleðilegra jóla
og farsældar á komandi ári.
Um leið þökkum við þeim fjölmörgu
sem sótt hafa Fróðleik á ﬁmmtudegi,
Haustráðstefnu KPMG, námskeið eða
aðra viðburði félagsins samskiptin á
árinu sem er að líða.
kpmg.is

ÓSÁTTUR Bobby Gillespie, forsprakki

Primal Scream, segir að metnað skorti
í rokkið.

Rokkið er í
vanda statt
Bobby Gillespie, forsprakki
Primal Scream, segir að skortur
á metnaði og sköpunargáfu einkenni rokkbransann í dag. Primal
Scream hefur á ferli sínum gefið
út plöturnar Screamadelica og
XTRMNTR sem báðar eru í
hávegum hafðar.
„Ég rakst á Paul Weller um
daginn og við fórum að tala um
að ef þú ert alvarlega þenkjandi
ung manneskja og hefur eitthvað
að segja þá ferðu frekar í eitthvað
annað. Í tónlistinni virðist allt
vera á léttu nótunum og ekkert
sérlega listrænt. Allir virðast
sætta sig við núverandi ástand,“
sagði Gillespie við Irish Times.

TALAR Rödd Helen Mirren mun hljóma í sjón-

varpsþáttaröðinni Glee.
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menning@frettabladid.is

ÞJÓÐMENNINGARHÚSIÐ OPIÐ UM HÁTÍÐARNAR Þjóðmenningarhúsið verður með sérstakan
opnunartíma um jól og áramót. Sýningar og verslun verða opnar alla helgidagana nema jóladag. Þó verður aðeins opið til
kl. 14 á aðfangadag, gamlársdag og nýársdag. 26. til 30. desember verður opið frá klukkan 11 til 17.
Á gamlársdag og nýársdag verður opið frá klukkan 11 til 14.

Ástin á stúlkunni sem gengur inn í hjarta manns
Söknuður nefnist ný ljóðabók
Matthíasar Johannessen sem komin
er út hjá Veröld. Þar yrkir skáldið
saknaðaróð til konu sinnar, Hönnu
Johannessen, sem lést árið 2009.
Ljóðin eru þrungin tilfinningum og
harmi en um leið eru þau óður til
sextíu ára samlífs hjóna.
„Mér er það alveg eðlilegt að yrkja um tilfinningar mínar og þá með tilliti til þess
hvernig þær bregðast við umhverfinu,“
segir Matthías spurður hvort ekki hafi
verið erfitt að senda frá sér svo persónuleg ljóð. „Ef menn fást við skáldskap þá eru
þeir alltaf að fást við hjartað og þeir sem
ekki gera það eru bara einhverjir trékarlar.
Ég treysti lesendum mínum fyrir þessari
bók og held að það sé dálítið mikið traust
að treysta þeim fyrir harmi sínum og minningum og einnig gleði sinni. Ég fór reyndar ekki með þetta handrit til forlags. Vinur
minn Þröstur Helgason sá handritið hjá
mér og áður en ég vissi af var hann búinn
að tala við forlagið og þeir búnir að ákveða
að gefa það út. Mér þótti það bara ágætt og
hugsaði ekkert meira um það. Þegar maður
er búinn með verk þá er það liðin tíð.“
Hanna og Matthías voru saman í sextíu
ár, kynntust þegar bæði voru nítján ára og
skildu ekki upp frá því fyrr en Hanna lést
í apríl 2009. Hann segist ekki hafa tekið
meðvitaða ákvörðun um að yrkja þessa bók,
hún hafi komið til sín. „Ég var síyrkjandi
þessa bók eftir að Hanna fór og ljóðin voru
alltaf að koma til mín í einhverri mynd. Það
sem er erfiðast við svona bók er að finna
rétt andrúm og mér skilst á þeim sem hafa
lesið bókina að það hafi tekist.“

Ástin og Hanna
Það er mikil ást í þessari bók.
„Það er ekkert óalgengt að skáld yrki um
ást sína, hvað eiga þau að yrkja um annað?
En ást skáldanna getur verið ást annarra
líka. Það veit enginn í raun og veru hver
var ást Jónasar. Samt hefur enginn ort
betur um ástina en hann. En hjá mér hefur
það alltaf verið þannig að landið og náttúran hafa runnið saman við hugmyndir
mínar um ástina á stúlkunni sem gengur
einn góðan veðurdag inn í hjarta manns.
Þetta sér maður til dæmis í Jörð úr Ægi.
Hanna er þar, ef maður leitar að henni, en
það getur hver sem er fundið sína Hönnu í
þeirri bók, ef hann vill. Mér er líka minnisstætt þegar ég las fyrir mörgum árum
ljóðabók ítalska skáldsins Montale um lát
konu hans. Hann lokaði sig inni á hótelherbergi og fór ekki þaðan út fyrr en hann
var búinn að taka á móti þessum fallegu
minningarkvæðum um ást sína. Það hafði
mikil áhrif á mig hvað hann gerir þetta af
mikilli tilfinningu.“
Margir sálfræðingar mæla með því að
fólk skrifi sig frá erfiðleikum og sorgum.
Hjálpaði það að yrkja þessa bók? „Já, en
ég byrjaði náttúrulega ekki að yrkja hana
fyrr en það erfiðasta var liðið. Þá sneri ég
mér að minningunum. Ég fékk óskaplega
fallegt bréf frá Árna Bergmann, sem hafði
upplifað það sama, og hann hvatti mig til
að snúa mér að minningunum. Í þeim væri
besta hugsvölun sem ég gæti fengið. Það
var alveg rétt hjá honum. Þessi bók er reist

„Ég treysti lesendum mínum fyrir þessari bók og held að það
sé dálítið mikið traust að treysta þeim fyrir harmi sínum og
minningum og einnig gleði sinni,” segir Matthías Johannessen
um ljóðabókina Söknuð.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

á minningum um líf sem ég er mjög þakklátur fyrir.“
Hvernig var Hanna?
„Hanna tók mikinn þátt í mannúðarmálum og kirkjustarfi. Hún söng sína sálma
og ræktaði sína dulrænu reynslu sem átti
rætur að rekja í þá náttúruþögn sem rann
í blóði hennar. Af þessu naut ég góðs. Hún
var áreiðanlega sömu skoðunar og breska
skáldið John Betjeman sem ég átti langt
samtal við á sínum tíma. Hann flutti pistla
í útvarp, og birti síðar í bók, um breska
sálma og sálmaskáld á þeim forsendum
að sálmar væru bókmenntir fólksins, eins
og hann komst að orði. Hanna hafði yndi
af góðum sálmum og tók mikinn þátt í
kirkjustarfinu í Neskirkju, en hún var ekki
alltaf að velta fyrir sér hvað væri heimslist og hvað væri alþýðulist heldur var hún
áreiðanlega þeirrar skoðunar að góðir sálmar væru bókmenntir fólksins.“
Matthías segir Söknuð að mörgu leyti
rökrétt framhald af næstsíðustu ljóðabók
sinni Vegur minn til þín. „Sú bók var valin
úr handritum mínum af Ástráði Eysteinssyni sem sá um útgáfuna og gerði það svo
fallega að ég sagði við hann í gríni að hann
ætti meira í bókinni en ég. Þessi bók er
hins vegar alveg ný og samin með það fyrir
augum að standa sem einhvers konar minnisvarði um Hönnu.“

Ljóðið og náttúran
Söknuður skiptist í fjóra hluta: Hún var jörðin, Án hennar, Tilbrigði við orðið söknuður
og Sprengja er hjarta mitt. Í kaflanum Tilbrigði við orðið söknuður kveðst Matthías

á við önnur skáld, til dæmis fyrrnefndan
Montale, Jóhann Sigurjónsson, Ljóðaljóðin
og Jónas Hallgrímsson. „Ég hef alltaf verið
að skírskota í einhverja aðra. Ljóð fyrir mér
er tvennt, annars vegar ferðalag og hins
vegar eins konar samtal. Þá er ég kannski
að tala við einhvern sem lifði fyrir mörgum árum eða öldum eins og tíminn sé ekki
til. Mér er þetta alveg eiginlegt af því að
við eigum svo mikla menningararfleifð og
mér finnst að við eigum að rækta hana, ekki
síst nú á tímum þegar við erum berskjölduð
fyrir öllum mögulegum áhrifum. Áhrif geta
verið ágæt en þegar maður gleypir allt sem
er erlent þá er það ekki gott. Þá er gott að
eiga sér viðnám í mikilli menningu og hana
eigum við, þannig að ég er mjög hallur undir
það að minna á þessa arfleifð okkar og að
hún getur bæði verið innblástur og áskorun um ræktun og varðveislu. Virðing okkar
er nefnilega ekki fólgin í því að allir haldi
að við séum uppalin á Wall Street. Virðingu
okkar sækjum við í sögustaði eins og Reykholt og Fagurey og aðra þá staði þar sem
þessi menning varð til á sínum tíma. Sem
betur fer er það nú þannig að það er alltaf verið að ávaxta þessa arfleifð okkar með
einhverjum hætti, jafnvel þótt við vitum
ekki af því, og það er gott.“
Þ ót t d auði n n og missi r i n n séu
fyrirferðarmiklir í Söknuði þá segirðu líka
á einum stað að þú elskir lífið. „Já, ég elska
það eins og hvert annað kraftaverk. Ég lít
á lífið sem part af sköpuninni og við getum
ekkert breytt lífinu, það er bara eins og það
er. Það er náttúrulega engu líkt hvað sköpunin hefur búið til úr efninu. Sterkasta til-

finning mín er þó sú að við séum partur
af náttúrunni og ég hef í mínum skrifum
skírskotað mikið í náttúruna og horft á líf
mannsins sem part af henni. Einhvern tíma
sá ég í minningargrein í Morgunblaðinu að
verið var að tala um bónda á Kirkjulæk í
Fljótshlíð og í þessari grein var vitnað í ljóð
eftir mig sem er svona:
Bringan er vaxin
grasi og villtum blómum
og af öxlinni
vex hálsinn
inn í stórskorið andlit
fjallsins
og bláan himin.
Af lýsingu greinarhöfundar að dæma
virðist þetta ljóð geta átt jafn vel við bóndann framliðna og umhverfi hans. Þannig höfum við frá fyrstu tíð myndhverft
umhverfi okkar og þótt við höfum ekki
skapað það í eigin mynd, eins og guð skapaði okkur að sögn gamallar bókar, þá höfum
við umgengist landið og náttúruna eins og
hvern annan þátt í lífi okkar og persónugert
það ef svo ber undir. Það er ekki einungis
í kveðskap sem slíkar lýsingar koma fyrir,
heldur í öllu tali okkar og hugsun og af
því má sjá að við lifum og hugsum í skáldskap og ljóðlist án þess að gefa því gaum
og stundum án þess að vita það. Skáldskapur er þannig partur af tilveru okkar. Hann
er okkur inngróinn og í blóð borinn og svo
hversdagslegur í daglegri umgengni okkar
við land og fólk að við tökum ekki eftir því.“
fridrikab@frettabladid.is
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ELDA SAMAN FYRIR FORELDRANA
Hrefna Rósa Sætran
„Við verðum með hreindýr,“ segir Hrefna Rósa
Sætran en hún ætlar ásamt kærasta sínum,
Birni Árnasyni, að sjá um matreiðsluna á
aðfangadag þar sem gestirnir verða foreldrar þeirra beggja. Hrefna segist reyndar
fá mikið af spurningum á aðfangadag um
hvernig fólk eigi að bera sig að við matreiðsluna og segist svara þeim eftir bestu
getu. Og sjónvarpskokkurinn hlakkar mikið
til eldamennskunnar á aðfangadag því þau
ætla að leggja allt í sölurnar til að gera
veisluna sem besta úr garði. „Við ætlum
bara að vera að elda allan daginn. Björn
tekur þetta mjög alvarlega og vill gera
allt frá grunni og það má ekki minnast á neitt svindl, við verðum með
okkar eigið soð og alvöru sósu.“
Í forrétt verður boðið upp á
humarsúpu og í eftirrétt verður
svo sjerrí-ísinn.

YOUTUBE-NOTENDUR höfðu horft á skopstælingu af for-

síðumyndatöku The Charlies fyrir Monitor minna en sólarhring eftir að
myndbandið var birt.

FER ÚT AÐ BORÐA

KALKÚNN FYRIR ALLA

Sveinn Kjartansson

Rósa Guðbjartsdóttir

„Ég hef farið út að borða á aðfangadag
undanfarin ár,“ segir Sveinn Kjartansson,
matreiðslumeistari og eigandi Fylgifiska.
Í ár fer Sveinn á Vox, þar sem boðið er
upp á sérstakan jólamatseðil. „Hann var
alltaf eini staðurinn sem var opinn en nú
eru þeir reyndar orðnir fleiri.“ Sveinn segist
hafa prófað að bjóða fólki heim og elda
fyrir það. „En ég var byrjaður að reyna að
geispa fólkinu út klukkan níu.“ Fyrir forvitna
má geta þess að á matseðli Vox er meðal
annars reykt ýsa og humar í forrétt,
steikt andarbrjóst í aðalrétt og
ris à l´amande í eftirrétt.

„Uppáhaldið mitt eru veislur
þannig að jólin eru í miklu
eftirlæti,“ segir Rósa Guðbjartsdóttir. Hún sér um
eldamennskuna fyrir fjölskylduna á aðfangadag þar
sem foreldrar þeirra hjóna
snæða með þeim. „Ég hef
verið með kalkún í fimmtán
ár og það ríkir yfirleitt mikil
eftirvænting eftir honum,“
segir Rósa sem hefur þróað
sérstaka fyllingu sem nýtur
alltaf mikilla vinsælda. „Ég
læt síðan kalkúninn liggja
í pækli í tvo daga, það
er alveg ómissandi að
hafa kalkúninn og ég
dunda mér lengi við
hann.“ Í forrétt ætlar
Rósa að bjóða upp
á einhvers konar
útfærslu af reyktum
laxi en í eftirrétt
hefur verið lögð
mikil pressa á hana
að bjóða upp á
súkkulaðifreistinguna svokölluðu.
„Ætli við verðum
þá ekki með tvo,
súkkulaðifreistingu
og heimagerðan ís frá
ömmu.“

Sjónvarpskokkarnir
galdra fram jólin
Sjónvarpskokkarnir hafa galdrað fram snilldarmáltíðir á skjánum í ár og
gefið áhorfendum uppskriftir að listaverkum fyrir bragðlaukana. Fréttablaðið forvitnaðist um hvernig þeir útfæra mesta matarkvöld ársins.

HEFÐBUNDIÐ OG EINFALT

STÝRIR BRÚNUÐU
KARTÖFLUNUM

Jói Fel

Friðrika Hjördís Geirsdóttir
„Við erum með hamborgarhrygg sem bróðir minn sér
um að reykja,“ segir Friðrika Hjördís Geirsdóttir, Rikka.
Þótt Rikka stjórni eldhúsinu á aðfangadag hjálpast
fjölskyldan öll að, pabbi sjónvarpskokksins sér um
að skræla kartöflurnar og mamma hennar, sem þykir
reyndar listakokkur sjálf, býr til ísinn. Rikka reiknar
reyndar með að hún sjái um þá deild í ár. Rikka hefur
hins vegar mestu skoðunina á brúnuðu kartöflunum sem hún hefur náð miklum meistaratökum
á. „Ég vil ekki sjá forsoðnar kartöflur og það á að
sjóða þær með hýðinu. Og svo set ég smá salt í
karamelluna,“ segir Rikka en boðið verður upp á
sjávarbombu í forrétt. „Þetta er brauðréttur sem
er ákaflega fallega skreyttur.“

Adele fer í
raddþjálfun
Adele er byrjuð í raddþjálfun
eftir að hafa gengist undir aðgerð
á raddböndunum í síðasta mánuði. Söngkonan
ætlar einnig að sleppa
því að drekka
um jólin til að
vernda röddina.
Fyrri helmingur næsta árs
verður rólegur hjá henni,
AÐ JAFNA SIG
enda þarf hún
Adele er á batavegi
að jafna sig
eftir aðgerð á
á aðgerðinni.
raddböndunum í
Engir tónleikar síðasta mánuði.
eru fyrirhugaðir, engir sjónvarpsþættir, blaðaviðtöl eða neitt annað. Auk þess
að vernda röddina mun Adele
vera ánægð með að geta loksins
tekið sér frí frá sviðsljósinu eftir
annasöm síðustu ár.

„Við erum alltaf með hamborgarhrygg sem er eldaður á hefðbundinn
hátt. Við reynum að viðhalda gömlum hefðum og halda í jólin enda með
fjögur börn,“ segir Jói Fel. „Krakkarnir vilja hamborgarhrygg þannig að
við hjónin fáum okkur bara rjúpu á annan í jólum,“ bætir Jói við.
Að sjálfsögðu er þó mikið lagt í máltíðina, sósan gerð alveg
frá grunni og heimagerða rauðkálið verður að vera á sínum
stað. Jói hefur engan forrétt á aðfangadag, stjórnar aðalréttinum frá a til ö og svo er það frúin sem á heiðurinn af
eftirréttinum. „Við höfum verið saman í fjórtán ár og höfum
alltaf haft sömu eplakökuna sem hún býr til. Ég viðurkenni
að mér fannst þetta ekki besta kakan til að byrja með en
hún er alveg ómissandi núna.“

Idol-stjarna
handtekin

Las ritstjóranum pistilinn
Hollenska tískutímaritið Jackie birti
nýverið grein undir fyrirsögninni De
Niggabitch, þar sem lesendum var
sýnt hvernig hægt væri að klæða sig
eins og Rihanna. Fyrirsögnin og innihald greinarinnar vöktu mikla undrun og reiði enda þótti hún niðrandi.
Í greininni stendur meðal annars
að Rihanna sé hin fullkomna „niggabitch“ og sé óhrædd við að sýna það.
Orðavalið vakti mikla reiði og stuttu
eftir útgáfu greinarinnar birti ritstjórinn afsökunarbeðni. Rihönnu
fannst hún þó ekki duga til og las ritstjóranum Evu Hoeke pistilinn með
aðstoð Twitter-samskiptaforritsins.
„Ég vona að þú getir lesið ensku því
tímarit þitt er ekki í takt við þær
framfarir sem hafa átt sér stað í
mannréttindabaráttunni. Mér finnst
þú dónaleg og lágkúruleg. Þessi
tvö orð hafa enga þýðingu, hvað
er „niggabitch“? Fyrir hönd kynstofns míns rita ég þessi tvö orð þér
handa: Éttu skít!“ skrifaði söngkona á
Twitter-síðu Hoeke.

REIÐ Rihanna er bálreið út í ritstjóra hollenska tískutímaritsins Jackie og las

henni pistilinn í gegnum Twitter.

NORDICPHOTOS/GETTY

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

Adam Lambert Idol-stjarna var
handtekinn fyrir utan skemmtistað í Helskinki á þriðjudaginn
var. Lambert var undir áhrifum
áfengis og hafði veist að kærasta
sínum.
Lambert er staddur í Finnlandi ásamt kærasta sínum, Sauli
Koskinen, sem er finnskur, og
ætla þeir að eyða jólunum þar
ásamt fjölskyldu Koskinens. Þeir
höfðu farið út að skemmta sér á
þriðjudaginn þegar ósætti varð
og réðst Lambert í kjölfarið á
Koskinen. Dyraverðir skemmtistaðarins skárust í leikinn og
hringdu eftir aðstoð
lögreglu, sem
mætti á svæðið og
handtók Lambert.
Koskinen skrifaði
daginn á eftir á
bloggsíðu sína að
þeir væru orðnir
sáttir á ný og hlökkuðu til jólanna.

HANDTEKINN Adam

Lambert var
handtekinn
í Helsinki á
þriðjudaginn
fyrir að ráðast
á kærasta sinn.
NORDIC PHOTOS/
GETTY

LAUGARDAGUR 24. desember 2011

35

Hlutverkið breytti mér Slúðrað um bónorð

ÁNÆGJA Mikil ánægja er með sýnis-

hornið úr nýjustu mynd Ridleys Scott,
Prometheus.

Rooney Mara, sem þykir standa
sig ákaflega vel í hlutverki Lisbeth
Salander í kvikmyndinni Karlar
sem hata konur, viðurkennir að
hlutverkið hafi gert hana karlmannlegri. „Áður en ég fékk hlutverkið
þá var ég stelpuleg og kvenleg og
var mikið í ljósum litum. En núna er
ég allt í einu farin að klæðast svörtu
og dökkbláu.“
Ein erfiðasta sena bókanna og
kvikmyndarinnar er þegar umsjónarmaður hennar nauðgar Salander á viðurstyggilegan hátt. Mara
segir það atriði ekki hafa verið erfitt fyrir sig. „Salander er svo víðsfjarri mér og mínum persónuleika
að ég náði að láta þetta ekki hafa of
mikil áhrif á mig,“ segir Mara sem

SOGAST AÐ SALANDER Rooney Mara
segist vera orðin mun karlmannlegri
eftir að hafa leikið Lisbeth Salander.

eyddi tveimur mánuðum í Svíþjóð
áður en tökurnar hófust og viðurkennir að kuldinn og myrkrið hafi
reynst henni erfiður.

Þær sögur ganga nú fjöllum hærra
í Hollywood að hjarta knúsarinn
Justin Timberlake hafi skellt sér
á skeljarnar fyrir kærustuna
Jessicu Biel. Parið var að koma úr
rómantískri skíðaferð í Wyoming
í Bandaríkjunum og á bónorðið að
hafa átt sér stað þar.
Slúðurbloggarinn Perez Hilton
varð fyrstur til að flytja fregnirnar á sinni síðu en þar segir Hilton
að honum þyki ólíklegt að Timberlake hafi trúlofað sig á sama tíma
og fyrrverandi kærasta hans, Britney Spears, en hún fékk bónorð frá
kærasta sínum Jason Trawick síðustu helgi. Hvorki Timberlake né
Biel hafa talað um sögusagnirnar
hingað til.

Í SKÍÐAFERÐ Jessica Biel og Justin
Timberlake voru saman í skíðafríi en
þar á Timberlake að hafa skellt sér á
skeljarnar.
NORDICPHOTOS/GETTY

Dettifoss í
nýrri stiklu
Dettifoss kemur við sögu í nýju
sýnishorni úr stórmyndinni
Prometheus sem var að hluta til
tekin upp hér á landi í sumar.
Miðað við stikluna verður myndin mikið fyrir augað og verður
spennandi að sjá hversu stóran
sess íslensk náttúra fær í henni
þegar hún verður frumsýnd
næsta sumar. Aðalleikurunum
Michael Fassbender, Charlize
Theron og Noomi Rapace bregður fyrir í stiklunni. Viðbrögðin
við henni hafa verið góð hjá kvikmyndaáhugamönnum, sem bíða
með mikilli eftirvæntingu eftir
þessu nýjasta verk Ridleys Scott,
leikstjóra Alien og Gladiator.

Lærir
frönsku

Leikkonan Angelina Jolie er byrjuð að læra frönsku til að halda í
við börnin sín sem tala öll tungumálið reiprennandi. Móðir Jolie,
leikkonan Marcheline Bertrand,
var frönskumælandi Kanadabúi
og leggur Jolie mikla áherslu á
að börn sín, sex talsins, tali ýmis
tungumál.
„Það er til skammar að þau tali
tungumálið betur en ég og þess
vegna er ég byrjuð að læra. Einnig ætla ég að verða betri kokkur
fyrir börnin,“ segir Jolie í viðtali
sem Clint Eastwood tók við hana
fyrir Interview Magazine.

Himnesk
heilsubót
um jólin
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Afgreiðslutími sundstaða um jól og áramót 2011-2012
GJAFMILD Jennifer Aniston og Justin

Theroux eru gjafmilt par.

NORDICPHOTOS/GETTY

Gjafmilt par
Jennifer Aniston og Justin
Theroux munu eyða sínum fyrstu
jólum saman í ár og í tilefni þess
sendi parið ættingjum sínum
sameiginlegt jólakort. Í jólakortinu óska Aniston og Theroux
viðtakanda góðra jóla og segjast
hafa styrkt ákveðin hjálparsamtök í nafni hans.
Aniston og Theroux hófu samband sitt í vor og hafa verið
óaðskiljanleg allar götur síðan.
Í jólakortinu sem parið sendi
sínum nánustu stendur meðal
annars: „Við óskum þér og fjölskyldu þinni góðra jóla. Framlag hefur verið lagt til St. Jude‘s
Children‘s Research Hospital og
dýraathvarfið Best Friend í þínu
nafni.“

Árbæjarlaug
Breiðholtslaug
Grafarvogslaug
Klébergslaug
Laugardalslaug
Sundhöllin
Vesturbæjarlaug

Þorláksmessa
23. des
06:30-18:00
06:30-18:00
06:30-18:00
11:00-15:00
06:30-18:00
06:30-18:00
06:30-18:00

Aðfangadagur
24. des
09:00-12:30
09:00-12:30
10:00-12:30
10:00-12:30
08:00-12:30
08:00-12:30
09:00-12:30

* Á öðrum dögum er opið samkvæmt hefðbundnum afgreiðslutíma*

Jóladagur
25. des
Lokað
Lokað
Lokað
Lokað
Lokað
Lokað
Lokað

Annar í jólum
26. des
12:00-18:00
Lokað
Lokað
Lokað
12:00-18:00
Lokað
Lokað

Gamlársdagur
31. des
09:00-12:30
09:00-12:30
10:00-12:30
10:00-12:30
08:00-12:30
08:00-12:30
09:00-12:30

www.itr.is
s

Nýársdagur
1. jan
Lokað
Lokað
Lokað
Lokað
12:00-18:00
Lokað
Lokað

ı

sími 411 5000

*
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JÓLAMYND FJÖLSKYLDUNNAR Í ÁR

SÝND MEÐ ÍSLENSKU TALI

TOM CRUISE, SIMON PEGG, PAULA PATTON OG
JEREMY RENNER Í BESTU HASARMYND ÁRSINS!

FJÖLSKYLDAN Á SÍNUM STAÐ Örn Geirsson, afi Mugisons, Erla Jónsdóttir, amma Mugisons, og móðirin sjálf, Kristín Arnardóttir,

voru stolt af stráknum.

EGIL
ILSH
SH
HÖ
ÖL
LL
kl. 5:30 - 8 - 10:30 2D
kl. 1 - 3 - 5:30
3D
kl. 5:10 - 8 - 10:45 2D
kl. 1:30 - 3:30
2D
kl. 1 - 3.
2D
kl. 5 - 8 - 11.
2D
kl. 1:30 - 3:30.
3D
kl. 8 - 10:10
3D

ÁLFA
ÁL
FABA
FA
BAKK
BA
KKA
KK
A

NEW YEAR´S EVE 3:30 - 5:50 - 8 - 8:20 - 10:30 -10:50 2D
MISSION IMPOSSIBLE 4
kl. 5:10 - 8 - 10:50
2D
MISSION IMPOSSIBLE 4 VIP kl. 2 - 5:10 - 8 - 10:50 2D
FJÖRFISKARNIR M/ ísl. Tali
kl. 1 - 1:30 - 3:40 - 5:50 2D
HAROLD AND KUMAR Með texta kl. 8(2D) - 10:10(2D) 2D
STÍGVÉLAÐI KÖTTURINN M/ ísl. Tali kl. 1:30 - 3:40 - 5:50
3D
STÍGVÉLAÐI KÖTTURINN M/ ísl. Tali kl. 1:20 - 3
2D
PUSS IN BOOTS Ótextuð M/ ensku. Tali kl. 10:20
2D
HAPPY FEET 2 M/ ísl. Tali
kl. 1 - 3:20
2D
TWILIGHT : BREAKING DAWN kl. 5:40
2D
TOWER HEIST
kl. 8
2D

L
12
16
L
16
L
L
L
L
12
12

AK
A
KUREY
UR
RE
EY
YRII

NEW YEAR’S EVE
kl. 8 - 10:20
FJÖRFISKARNIR
kl. 2 - 4 - 6
STÍGVÉLAÐI KÖTTURINN 3D ísl tal
kl. 2 - 4
A VERY HAROLD AND KUMAR CHRISTMAS kl. 5:50
MISSION: IMPOSSIBLE 4
kl. 8 - 10:50
NEW YEAR´S EVE
MISSION IMPOSSIBLE 4
FJÖRFISKARNIR M/ ísl. Tali
PUSS IN BOOTS M/ ísl. Tali
TOWER HEIST

SE
S
ELF
LFOS
OS
O
SS
kl. 5:40 - 8 - 10:20
kl. 8 - 10:40
kl. 2 - 4 - 6
kl.1:40 - 3:40
kl. 5:50

2D
2D

L

3D
3D

L
16

2D

12

L

L
12
L

NEW YEAR’S EVE
STÍGVÉLAÐI KÖTTURINN m/ísl tali
MISSION IMPOSSIBLE 4
STÍGVÉLAÐI KÖTTURINN m/ísl tali
FJÖRFISKARNIR m/ísl tali
THE GIRL WITH THE DRAGON TATTOO
HAPPY FEET TWO m/ísl tali
HAROLD & KUMAR 3D

KRIN
KR
INGL
GL
GLUN
LU
UN
NNII
NEW YEAR´S EVE kl. 2 - 5:30 - 8 - 10 - 10:50
MISSION IMPOSSIBLE 4
kl. 5:10 - 8 - 10:30
FJÖRFISKARNIR M/ ísl. Tali
kl. 1:30 - 3:40 - 5:50
STÍGVÉLAÐI
Í É KÖTTURINN M/ ísl. Tali kl. 1:30 - 3:30
HAROLD AND KUMAR 3D Ótextuð kl. 8

L
L
12
L
L
16
L
16

2D

L

2D 12
2D L
3D L
3D 16

KEFL
K
KE
EFL
FLAV
AV
A
VÍÍK
K
THE GIRL WITH THE DRAGON TATTOO kl. 10:30
NEW YEAR’S EVE
kl. 8
MISSION IMPOSSIBLE 4
kl. 8 - 10:50
FJÖRFISKARNIR m/ísl.tali
kl. 2 - 4 - 6
ALVIN OG ÍKORNARNIR 3 m/ísl.tali
kl. 2 - 6
PUSS IN BOOTS m/ísl.tali
kl. 4

2D
2D

16

2D
2D

12

2D
3D

L

MUGISON SEGIR TAKK
Tónlistarmaðurinn Mugison hélt þrenna
tónleika í Eldborgarsal Hörpunnar á
fimmtudagskvöld. Þannig þakkaði hann
fyrir frábærar viðtökur við nýjustu plötu
sinni Haglél. Tónleikarnir voru frábærir og ljósmyndari Fréttablaðsins var að
sjálfsögðu á vaktinni.

L

L

L

FRÁBÆR Mugison var magnaður á tónleikunum í Hörpunni.

lokað 24. og 25. des.
sýningartímar gilda fyrir 26. des. gleðileg bíójól

L
12

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

ÁNÆGÐ Ingibjörg Huld HarPRÚÐBÚIN Snæfríður Ólafsdóttir og Bjarni Valdimarsson

TOM CRUISE, SIMON PEGG, PAULA PATTON OG
JEREMY RENNER Í BESTU HASARMYND ÁRSINS!
H.V.A., FBL.

SMÁR
SM
Á AB
A ÍÓ

GLERAUGU SELD SÉR
5%
GIRL WITH THE DRAGON TA
TATTOO KL. 5.45 - 8 - 9
16
GIRL
GI
RLL WWITITITHH THE DRA
RAGO
GONN TATTOO LÚXUS KL
GO
KL. 1 - 4.45
45 - 8 16
ALVIN
L OG ÍKORNARNIR 3 KL. 1 - 3 - 5.50 - 8
L
MI – GH
GHOS
OSTT PRO
R TOCOL
KKLL. 5 - 8 - 10
10.5
.550
16
STÍGVÉLAÐIKÖTTURINN 3D KL. 1 (TILBOÐ) - 3.20 L
ARTÚR 3D
KLL. 1 (TILBOÐ) - 3.20 - 5.50 L
ARTÚR BJARGAR JÓLUNUM 2D KL. 1 (TILBOÐ) - 3.20 L
ÆVIN
ÆV
INTÝ
TÝRRI TIN
INNNA 3D
KKLL. 10.10
10
7

ATH: SÝNINGARTÍMARNIR GILDA 26. DESEMBER

klæddu sig upp í tilefni tónleikanna.

aldsdóttir og Hilmir Jensson
ánægð með tónleikana.

STEMNING Óli Fannar, Árný
Alexandra og Guðrún Inga mættu
að sjálfsögðu á tónleikana.

H.S.S., MBL.

5%
HÁSK
HÁ
ÁSKKÓLAB
ABÍÓ
ÍÓÓ
NÁNAR Á MIÐI.IS
HNOTUBRJÓTURINN BALLETT
KL. 4
L
GIRL
GI
RL WIT
WITHH THE DRAGO
RAGONN TA
TATTOO
O KL
KL. 3.30 (TILBOÐ) - 6.4
6 45 - 8.
8 155 - 10 16
ALVIN
L OG ÍKORNARNIR 3
KL. 3.40 (TILBOÐ) - 6.15 - 8 L
ARTÚR BJARGAR JÓLUNUM 3D
KL. 5.50
L
JACK AND JILL
KL. 10
L
TINN
INNII
KLL. 3.30 (TILBOÐ) - 5.4
5 400 - 8 - 10.2
10.2
0.200 7

BORGARBÍÓ

GIRL WITH THE DRAGON TA
TATTOO
ALVIN
L OG ÍKORNARNIR 3
ELÍAS
MIDN
IDNIIGH
GHTT IN
IN PPAR
ARIS

NÁNAR Á MIÐI.IS
KL. 8 - 10.50
16
KL. 2 - 4 - 6
L
KL. 2 - 4 - 6
12
KL. 8 - 10
L

GLEDILEG
JÓL

Miðasala og nánari upplýsingar

ÍSLENSKT
TAL
MEÐ STUÐNINGI REYKJAVÍKURBORGAR OG KVIKMYNDAMIÐSTÖÐVAR ÍSLANDS

CAFÉ/BAR, opið 17-23 / www.bioparadis.is / midi.is

ÍSLENSKT
TAL

H.S.S. - MBL

LAUGARÁSBÍÓ

ÍSLENSKT
TAL
LOKAÐ Á AÐFANGADAG OG JÓLADAG.
SÝNINGARTÍMAR OG TILBOÐ GILDA FYRIR 26. DESEMBER

Sýningartímar

GIRL WITH THE DRAGON TATTOO

6.45, 10

MISSION IMPOSSIBLE

7, 10

ALVIN OG ÍKORNARNIR 3

2(700 kr), 4, 6

THE RUM DIARY

8

STÍGVÉLAÐI KÖTTURINN 3D

2(950 kr), 4

BLITZ

10.30

ARTÚR BJARGAR JÓLUNUM

2(950 kr), 4 - 3D

LOKAÐ Í DAG, SÝNINGAR ANNAN Í JÓLUM: THIS MUST
BE THE PLACE 17:50: 20:00, 22:10  PÍSLARGANGA
JÓHÖNNU AF ÖRK (CARL TH. DREYER) 20:00  WE NEED
TO TALK ABOUT KEVIN 22:00  HJEM TIL JUL 18:00  RARE
EXPORTS 22:20  Á ANNAN VEG 18:00  ELDFJALL 18:00,
20:00  SUPERCLASICO 20:00, 22:00
ÍSL. TEXTI / ENGLISH SUBTITLES.

GLEÐILEG JÓL KÆRU KVIKMYNDAUNNENDUR!

THIS
MUST
BE THE
PLACE
SEAN
PENN

PÍSLARGANGA
JÓHÖNNU AF ÖRK

CARL TH.
DREYER
1927
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GRÉTAR RAFN STEINSSON er ánægður með að hafa unnið sér aftur sæti í byrjunarliði Bolton eftir að hafa verið

sport@frettabladid.is

í kuldanum síðustu vikur. „Það er erfitt að fá ekki að spila,” sagði Grétar Rafn við Bolton News. „Maður vill leggja sig fram
fyrir liðið og fólkið sem er annt um félagið.” Viðtalið má sjá í heild sinni á Vísi, en Bolton mætir Newcastle á mánudaginn.

Kvennaliðið á FIFA-listanum:

Eru á uppleið
fjórða árið í röð
FÓTBOLTI Íslenska kvennalandsliðið er í 15. sæti á styrkleikalista
FIFA sem birtur var í gær. Stelpurnar halda sæti sínu frá því á
síðasta lista en hækkuðu sig um
tvö sæti frá lokum síðasta árs.
Kvennalandsliðið lék níu
landsleiki á árinu, vann sjö
þeirra, gerði eitt jafntefli og
eini tapleikurinn var á móti
Bandaríkjunum í úrslitaleik
Algarve-bikarsins.
Íslenska liðið hefur verið á
uppleið á listanum undanfarin
ár en þetta er fjórða árið í röð
sem stelpurnar hækka sig milli
ára á lokalista ársins. Sigurður
Ragnar Eyjólfsson tók við liðinu
í ársbyrjun 2007 og á þeim tíma
hefur liðið farið úr 21. sætinu upp
í það fimmtánda.
- óój

ANNA ÚRSÚLA GUÐMUNDSDÓTTIR (26 ÁRA, HANDBOLTI)

KOLBEINN SIGÞÓRSSON (21 ÁRS, KNATTSPYRNA)

Félag: Valur. Fjöldi skipta á topp 10: 1

Félag: AZ Alkmaar/Ajax í Hollandi. Fjöldi skipta á topp 10: 1

Uppgangur stelpnanna
(Staða í lok hvers árs)
2011 – 15. sæti
2009 – 18. sæti
2007 – 21. sæti

2010 – 17. sæti
2008 – 19. sæti
2006 – 21. sæti

SARA BJÖRK GUNNARSDÓTTIR
(21 ÁRS, KNATTSPYRNA)

ÓLAFUR BJÖRN LOFTSSON (24 ÁRA, GOLF)

Félag: Ldb Malmö í Svíþjóð
Fjöldi skipta á topp 10: 1

Félag: Nesklúbburinn. Fjöldi skipta á topp 10: 1

ÁSDÍS HJÁLMSDÓTTIR (26 ÁRA, FRJÁLSÍÞRÓTTIR)

Félag: Ármann. Fjöldi skipta á topp 10: 1

ÁTTA NÝLIÐAR Á LISTANUM
Hinn 5. janúar næstkomandi verður íþróttamaður ársins 2011 útnefndur af Samtökum íþróttafréttamanna. Mikil endurnýjun er á lista yfir tíu efstu í ár og átta
eru í þessum hópi í fyrsta sinn. Enginn þeirra hefur hlotið sæmdarheitið áður.
ÍÞRÓTTAMAÐUR ÁRSINS Alveg eins og í fyrra er mikið
KRAFTAVERKAMAÐURINN Leikstjórnand-

inn trúaði hjá Denver Broncos, Tim
Tebow, spilar með liði sínu gegn Buffalo
klukkan 18.00 í kvöld. NORDIC PHOTOS/GETTY

Enska úrvalsdeildin um jólin:

Nóg af bolta
yfir hátíðarnar
FÓTBOLTI Sjö leikir fara fram í
ensku úrvalsdeildinni á mánudag, öðrum degi jóla, en einnig
verður spilað í NBA- og NFLdeildunum yfir hátíðarnar, sem
og í þýsku úrvalsdeildinni í handbolta.
Í Englandi verða toppliðin frá
Manchester, City og United, bæði
í eldlínunni sem og Liverpool og
Chelsea. Umferðinni lýkur svo á
þriðjudag með þremur leikjum.
Það er þó aðeins upphitun fyrir
það sem er í vændum um áramótin því frá föstudeginum 30.
desember til miðvikudagsins 4.
janúar fara fram 20 leikir.
Svo verður spilað á fullu yfir
jólin í NFL-deildinni, bæði á
aðfangadagskvöld, jóladag og
öðrum degi jóla. Svo fer NBAdeildin aftur af stað á ný með
þremur leikjum á jóladag.
Stöð 2 Sport verður með beina
útsendingu frá leik Füchse Berlin
og Melsungen á öðrum degi jóla
en fjölmargir leikir fara fram í
þýsku úrvalsdeildinni í handbolta
á mánudag og þriðjudag.
- esá

um ný andlit á meðal tíu efstu í kjörinu á Íþróttamanni ársins og það er nú þegar orðið ljóst að 37.
íþróttamaðurinn í 55 ára sögu kjörsins
fær sæmdarheitið Íþróttamaður ársins.
Átta nýliðar eru á listanum í ár og enginn af íþróttamönnunum tíu hefur hlotið titilinn áður. Í fyrra voru sex nýliðar á
listanum og náði aðeins einn þeirra, handboltamaðurinn Aron Pálmarsson, inn á
listann í ár.
Aron er reyndar sá eini sem nær því að
vera á listanum annað árið í röð og hann
á það sameiginlegt með Þóru Björg Helgadóttur að hafa verið meðal þeirra tíu efstu
áður. Þóra er þar í þriðja sinn en hún varð í
fimmta sæti í kjörinu 2005 og í þriðja sæti
fyrir tveimur árum.
Atkvæðagreiðsla félagsmanna í Samtökum íþróttafréttamanna er leynileg
og fer þannig fram að hver félagsmaður SÍ setur saman lista með nöfnum
tíu íþróttamanna sem honum þykja
hafa skarað fram úr á árinu. Alls eru
22 félagsmenn í Samtökum íþróttafrétta-

manna og nýttu allir þeirra atkvæðisrétt sinn í
kjörinu að þessu sinni. Í kjörinu fékk 31 íþróttamaður atkvæði.
Helmingur íþróttamannanna á topp tíu listanum að þessu sinni er 25 ára og yngri og
Heiðar Helguson er elstur á listanum og eru
hann og Þóra þau einu sem eru komin yfir
þrítugt. Heiðar er 34 ára og búinn að vera
atvinnumaður í þrettán ár en er samt að ná
því í fyrsta sinn á ferlinum að komast í hóp
þeirra tíu efstu í kjöri íþróttafréttamanna.
Fótboltafólk eru fjölmennast á listanum
að þessu sinni en tveir knattspyrnumenn
og tvær knattspyrnukonur eru á listanum.
Handbolti og frjálsar íþróttir eiga bæði tvo
fulltrúa, karl og konu, og við bætast síðan
kylfingur og körfuboltamaður.
Fjórar konur eru á listanum þriðja árið í
röð sem er metjöfnun en fjórar konur voru
einnig á listununum 1998, 2003 og 2006.
Hér á síðunni má sjá mynd af þeim tíu
sem þóttu skara fram úr á árinu sem er
að líða. Kjörinu verður síðan lýst á Grand
Hóteli Reykjavík fimmtudaginn 5. janúar
klukkan 20.15.
ooj@frettabladid.is

ÞÓRA BJÖRG HELGADÓTTIR
(30 ÁRA, KNATTSPYRNA)

Félag: Ldb Malmö í Svíþjóð.
Fjöldi skipta á topp 10: 3

ARON PÁLMARSSON (21 ÁRS, HANDBOLTI)

Félag: THW Kiel í Þýskalandi. Fjöldi skipta á topp 10: 2

Íþróttir um jólin
Aðfangadagur:
18.00
10 leikir í NFL**
21.15
3 leikir í NFL**
Jóladagur:
17.00
NBA: NY Knicks - Boston
19.30
NBA: Dallas - Miami*
22.00
NBA: LA Lakers - Chicago
01.20
NFL: Green Bay - Chicago**
03.30 NBA: GS Warriors - LA Clippers***
Annar dagur jóla:
13.00
Enski: Chelsea - Fulham*
15.00
Enski: Sex leikir*
19.15 Þýski: Füchse Berlin - Melsungen*
19.45
Enski: Stoke - Aston Villa*
01.00
NBA: Oklahoma - Minnesota***
01.30
NFL: New Orleans - Atlanta**
* Stöð 2 Sport eða Stöð 2 Sport 2
** ESPN America *** NBA TV

JAKOB ÖRN SIGURÐARSON (29 ÁRA, KÖRFUBOLTI)

Félag: Sundsvall Dragons í Svíþjóð.
Fjöldi skipta á topp 10: 1

KÁRI STEINN KARLSSON (25 ÁRA, FRJÁLSÍÞRÓTTIR)

Félag: Breiðablik. Fjöldi skipta á topp 10: 1

HEIÐAR HELGUSON (34 ÁRA, KNATTSPYRNA)

Félag: QPR í Englandi. Fjöldi skipta á topp 10: 1

Gleðileg Jól
Óskum landsmönnum
öllum gleðilegra jóla
OPNUNARTÍMI VERSLANA:
24. desember
Opið til 16:00 í Skeifunni, Garðabæ og á Eiðistorgi
Opið 09:00 - 15:00 í Smáralind
Opið 09:00 - 14:00 í öllum öðrum verslunum
25. desember
LOKAÐ
26.desember
Opið frá kl.11:00 í Skeifunni, Garðabæ og á Eiðistorgi
Aðrar verslanir – Lokað

Einfalt
f
að skila
og skipta!

Nánari upplýsingar um opnunartímann
má ﬁnna inn á www.hagkaup.is
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> Tom Hanks

MÁNUDAGSKVÖLD

„Ég er glaður yfir að hafa aldrei þurft að taka
þátt í stríði. Ég er glaður yfir að ég hef aldrei
þurft að taka upp byssu og ég er glaður
yfir að hafa aldrei þurft að drepa eða vera
drepinn. Ég vona að börnin mín njóti
sama skorts á manndómi.“

FM 92,4/93,5
06.30 Árla dags 06.40 Veðurfregnir 07.00
Fréttir 07.10 Milli himins og jarðar 08.00
Morgunfréttir 08.05 Jól í frásögum og ljóðum
09.00 Fréttir 09.03 Landið sem rís 10.00 Fréttir
10.03 Veðurfregnir 10.13 Stefnumót 11.00
Guðsþjónusta í Neskirkju 12.00 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir 12.45 Veðurfregnir
12.50 Dánarfregnir 13.00 Jólasögur úr samtímanum 14.00 Jólatónleikar Kammersveitar
Reykjavíkur 15.20 Sjáðu, Maddit, það snjóar
16.00 Síðdegisfréttir 16.05 Víðáttan endalausa
17.00 Það er svo margt að minnast á... orgel,
danslög og sálmar 18.00 Kvöldfréttir 18.15
Auglýsingar 18.17 Jólamyndir 18.50 Veðurfregnir
19.00 Jólatónleikar Sinfóníuhljómsveitar Íslands
20.00 Leynifélagið 20.30 Kvika 21.10 Gleðileg
jól og gæfuríkt nýtt ár 22.00 Fréttir 22.05
Veðurfregnir 22.10 Orð kvöldsins 22.15 Engill í
snjónum 23.15 Vígð náttin 00.00 Fréttir 00.05
Næturútvarp Rásar 1

> Stöð 2 kl. 20:55
Avatar

Stórleikarinn Tom Hanks leikur í
tveimur myndum sem eru á dagskrá í
kvöld. Óskarsverðlaunamyndin Philadelphia verður á Skjá einum klukkan
22.30 og Da Vinci lykillinn á RÚV
klukkan 00.45.

Ein ótrúlegasta ævintýramynd síðari ára þar
sem hinn magnaði leikstjóri James Cameron
sýnir okkur lífið á hinni framandi plánetu
Pandóru. Þetta er mynd sem allir verða
að sjá.

annar í jólum
STÖÐ 2
08.00 Morgunstundin okkar
10.50 Refurinn og barnið (Le

renard et l‘enfant)
12.25 Jólatónleikar í Vínarborg (e)
13.45 Hestasaga (e)
14.40 Dansað á bak við tjöldin (e)
15.15 Póstmeistarinn (2:2)
(Going Postal) Mynd um svikahrapp
sem er blekktur til þess að taka að
sér starf póstmeistara í borginni
Ankh-Morpork.
16.45 Landinn (e)
17.15 Babar (8:26)
17.40 Mærin Mæja (47:52)
17.50 Hrúturinn Hreinn (37:40)
18.00 Ísklifrarinn Heimildarmynd
fyrir börn eftir Ægi J. Guðmundsson
og Lindu Ásgeirsdóttur.
18.15 Táknmálsfréttir
18.25 Óvænt heimsókn (4:5)
(Uventet besøg)
19.00 Fréttir
19.20 Veðurfréttir
19.25 Páll Óskar og Sinfó
21.05 Gauragangur
22.45 Byltingarvegur
(Revolutionary Road) Atriði í myndinni eru ekki við hæfi ungra barna.
00.45 Da Vinci-lykillinn (The
Da Vinci Code) Morð er framið á
Louvre-safninu í París og vegna vísbendinga í málverkum eftir Da Vinci
uppgötvast trúarlegt leyndarmál sem
leynifélag hefur varðveitt í 2.000 ár.
Atriði í myndinni eru ekki við hæfi
ungra barna.
03.10 Dagskrárlok

08.15 National Lampoon‘s

Christmas Vacation
10.00 A Family Thanksgiving
12.00 A Christmas Carol
14.00 National Lampoon‘s
Christmas Vacation
16.00 A Family Thanksgiving
18.00 A Christmas Carol.
20.00 Robin Hood
22.15 The International
00.10 Frost/Nixon
02.10 Cadillac Records
04.00 The International
06.00 The Family Stone

06.20 The Simpsons (6/22)
07.00 Stubbarnir
07.25 UKI
07.30 Áfram Diegó, áfram!
08.15 Mörgæsirnar frá Madagaskar

08.40 Ávaxtakarfan
10.10 Villingarnir
10.35 Maularinn
11.00 Kalli litli Kanína og vinir
11.25 UP Frábær teiknimynd fyrir

alla fjölskylduna frá Pixar-smiðju Disney um eldri ekkil sem heldur á vit
ævintýranna.
12.55 Hook Myndin byggir á leikriti J.M. Barries um hetjuna Pétur Pan
og aðrar frægar persónur. Pétur er nú
loksins vaxinn úr grasi en kann ekki
lengur að fljúga. Hann hefur í raun
gleymt því hver hann er en verður að
horfast í augu við sjálfan sig þegar
Krókur rænir bönunum hans.
15.15 Four Christmases Frábær
gamanmynd þar sem Vince Vaughn
og Reese Witherspoon leika par sem
neyðist til að heimsækja fjölskyldu
sína á jólunum.
16.45 Big Gamanmynd fyrir alla fjölskylduna um 12 ára strák sem dreymir um að verða „stærri og eldri“ og viti
menn, dag einn verður honum að ósk
sinni! Strákurinn er nú orðinn fullorðinn en þessi snögga breyting hefur ansi
marga erfiðleika í för með sér.
18.30 Fréttir Stöðvar 2
19.00 Veður
19.10 Toy Story 3 Þriðja teiknimyndin um kúrekann Vidda, Bósa
Ljósár, dúkkuna Dísu og Rex og öll
hin leikföngin sem snúa aftur og
lenda í fleiri spennandi ævintýrum.
20.55 Avatar
23.35 The Family Stone Bráðskemmtileg, rómantísk gamanmynd.
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.
01.20 The Curious Case of
Benjamin Button Benjamin
Button er vægast sagt óvenjulegur
einstaklingur. Hann eldist ekki eins
og hefðbundið fólk gerir, heldur eldist hann afturábak.
04.05 Men in Black
05.40 Modern Family (3/24)
06.05 Mike & Molly (15/24)

SKJÁREINN
17.10 Dallas - Miami Útsending
frá leik Dallas Mavericks og Miami
Heat í NBA-deildinni í körfubolta.

19.10 Þýski handboltinn:

Füchse Berlin - Melsungen
BEINT. Bein útsending frá leik
Fuchse Berlin og Melsungen í þýska
handboltanum. Dagur Sigurðsson er
þjálfari Fuchse Berlin og Alexander
Petersson leikur með liðinu.

20.50 Spænski boltinn: Real Madrid - Barcelona

22.35 Einvígið á Nesinu Sýnt frá
einvíginu á Nesinu þar sem flestir af
bestu kylfingum landsins í karla og
kvennaflokki voru samankomin.

23.25 Þýski handboltinn.

Füchse Berlin - Melsungen

12.20 Premier League Preview
Hitað upp fyrir leiki helgarinnar í
ensku úrvalsdeildinni. Viðtöl við leikmenn og þjálfara og spáð í spilin
fyrir leikina.

17.45 The Doctors (12:175)
18.25 Jamie‘s Family

Christmas

18.55 Jamie‘s Family
Christmas
19.25 Frostrósir Upptaka frá

glæsilegum tónleikum sem eru frá
2010.

21.00 Fréttir Stöðvar 2
21.35 The Deep Fyrri hluti hörku-

spennandi framhaldsmyndar frá BBC
með þeim Minnie Driver, James
Nesbitt og Goran Visnjic í aðalhlutverkum. Þau leika áhöfn á kafbátnum Orpheus sem er í vísindalegum
leiðangri en lenda í miklum hremmingum og kafbáturinn strandar þúsundum metra undir norðurheimskautinu. Hópurinn þarf að takast á
innbyrðis og finna leið til að komast
aftur upp á yfirborðið.

23.10 The Deep (2:2)
00.45 The Middle (10:24)
01.10 Modern Family (10:24)
01.35 Mike & Molly (12:24)
01.55 Friends (10:24)
02.20 Jamie‘s Family
Christmas.

02.45 Jamie‘s Family
Christmas

03.10 The Doctors (12:175)
03.50 Fréttir Stöðvar 2
04.25 Tónlistarmyndbönd frá

Nova TV

12.50 Chelsea - Fulham BEINT
14.55 Liverpool - Blackburn
BEINT

17.10 Man. Utd - Wigan
18.55 Premier League World

Áhugaverður þáttur þar sem enska
úrvalsdeildin er skoðuð frá hinum
ýmsu óvæntu og skemmtilegu hliðum.

06.00 Pepsi MAX tónlist
06.40 Dr. Phil (e)
07.25 Rachael Ray (e)
08.05 Rachael Ray
08.50 Dr. Phil
09.35 Look Who‘s Talking Too
11.05 Home for the Holidays

Claudia er einstæð móðir sem nýlega missti vinnuna. Hún ákveður að
fara til fjölskyldu sinnar til að fagna
Þakkargjörðarhátíðinni en þar lendir
hún í óvæntum ævintýrum.

12.50 Being Erica (6:13) (e)
13.35 America‘s Funniest

Home Videos (35:50) (e)

14.00 America‘s Funniest
Home Videos (1:48) (e)
14.25 Makalaus (3:10)
14.55 Makalaus (4:10)
15.25 Love‘s Christmas

Journey (2:2)

16.55 America‘s Funniest
Home Videos (18:50) (e)

17.20 Skrekkur 2011 (e)
19.20 Everybody Loves
Raymond (17:25)

19.45 Will & Grace - OPIÐ
(22:24) (e)

20.10 Phil Collins
21.00 Neverland (2:2) Stórmynd

í tveimur hlutum um ævintýri Pétur
Pans og Kapteins Króks. Sögusviðið
eru Lundúnir um aldamótin 1900
þar sem Pétur vinnur fyrir sér sem
vasaþjófur allt þar til dýrgripur einn
rekur á fjörur þeirra sem opnar þeim
dyr að áður óþekktum stað; Hvergilandi.

06.00 ESPN America 08.05 Chevr-

on World Challenge (1:4) 11.10
Golfing World 12.00 Ryder Cup Official Film 2006 13.15 Presidents
Cup 2011 (1:4) 18.00 Golfing World
18.50 ADT Skills Challenge (1:1)
22.50 Champions Tour - Highlights
(21:25) 23.45 ESPN America

ett er samkynhneigður lögfræðingur
sem nýtur velgengni allt þar til veröld hans hrynur eftir að hann greinist með AIDS.

00.35 United States of Tara
(12:12) (e)

01.05 Outsourced (15:22) (e)
01.30 Everybody Loves
Raymond (17:25) (e)

01.50 Pepsi MAX tónlist

Leeds - Man United, 2001

20.00 Bubbi Morthens 20.30

Bubbi Morthens 21.00 Bubbi
Morthens 21.30 Bubbi Morthens

10.00 Døvegudstjeneste fra Kroken
døvekirke i Tromsø 10.45 Helene
Bøksles jul 11.15 Knerten 11.50
Julestemning helt døgnet 12.25 Frosset
hjerte 13.55 Kronprinsesse Mette-Marit
14.55 Julekonsert i Vang kirke 15.55 Ut
i naturen. Fossekallen - isbader i kjole og
hvitt 16.20 Historien om Jussi Björling
17.20 Vaffelhjarte 18.00 Dagsrevyen
18.30 Julenøtter 18.45 Der ingen skulle
tru at nokon kunne bu 19.15 Året med
kongefamilien 20.15 Downton Abbey
21.35 Toralv fra Maurstad 22.15 Løsning
julenøtter

11.45 Susan Boyle - från mobbad till
superstjärna 12.35 Norska kronprinsparet
- tio år efter bröllopet 13.00 Hurtigruten
- minut för minut 15.00 Rapport 15.05
Aktion fjällräv 15.30 Skönheten och
odjuret 16.55 Sportnytt 17.00 Rapport
17.10 Regionala nyheter 17.15 Taube
håller hov 18.15 Jonssons onsdag 18.30
Rapport 18.55 Regionala nyheter 19.00
21 Peter Forsberg 20.00 Anno 1790
21.00 Helt hysteriskt 20 år 21.30 På
väg till Malung 22.00 En hjärtvärmande
historia 22.10 Humor godkänd av staten

OMEGA
18.00 Að norðan

Gleðilega hátíð
Starfsfólk Fréttablaðsins óskar
landsmönnum öllum gleðilegrar hátíðar.
Næsta blað kemur út þriðjudaginn 27. desember.

06.30 Pippi Langstrømpe 07.00 Peter
Pedal på nye eventyr 08.15 Den lille
prinsesse julespecial 08.35 Garfield
08.50 Cirkusliv i savsmuld 09.05
Victorious 09.30 Piger på landet 10.15
Miss Marple 11.10 Tigerbrødre 12.50
Julehjerter og bryllupsklokker 14.15
Qivitoq 15.55 Krummerne 2 - stakkels
krumme 17.30 TV Avisen med Sport
18.00 Aftenshowet 18.30 Huset på
Christianshavn 19.00 Spise med Price
20.00 The Bourne Supremacy 21.45
Who Am I? 01.15 Taggart 02.55
Rockford 05.00 Molly Monster

22.30 Philadelphia Andy Beck-

19.20 PL Classic Matches:
19.50 Stoke - Aston Villa BEINT
22.00 WBA - Man. City
23.50 Bolton - Newcastle

06.35 Jam & Jerusalem 07.05 QI 08.10
The Inspector Lynley Mysteries 10.30
Fawlty Towers 11.00 EastEnders 11.30
Jam & Jerusalem 13.05 QI 13.35 The
Inspector Lynley Mysteries 15.55 My
Family 17.25 My Family 19.00 Comedy
Countdown 2010 21.50 Top Gear
22.45 Keeping Up Appearances 23.15
Absolutely Fabulous 23.45 Little Britain
00.15 Only Fools and Horses 01.05
The Vicar of Dibley 01.35 Top Gear
03.20 Keeping Up Appearances 03.50
Absolutely Fabulous 04.25 Little Britain

Dagskrá allan sólarhringinn.
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> Russell Crowe

SUNNUDAGSKVÖLD

„Þegar ég var yngri varð ég foreldrum
mínum mjög oft til skammar.“

08.00 Klukknahringing 08.15 Maríusonur, mér
er kalt 09.20 Tónlist að morgni jóladags 10.00
Fréttir 10.03 Veðurfregnir 10.13 „Undrunin,
hún lýsir upp myrkrið...“ 11.00 Guðsþjónusta í
Brautarholtskirkju 12.00 Hádegisútvarp 12.20
Hádegisfréttir 12.45 Veðurfregnir 13.00
Töfraflautan 16.00 Síðdegisfréttir 16.05
Víðáttan endalausa 17.00 Það er svo margt
að minnast á....orgel, danslög og sálmar 18.00
Kvöldfréttir 18.15 Með vísnasöng ég vögguna
þína hræri 18.50 Veðurfregnir 19.00 Óratorían
Messías eftir George Friedrich Händel 21.10
Flauta og strengir 21.40 Smásaga: Barnsgrátur
22.00 Fréttir 22.05 Veðurfregnir 22.10 Í
Davíðshúsi við Bjarkarstíg 23.00 Fæðing frelsarans 00.00 Fréttir 00.05 Næturútvarp Rásar 1

> Stöð 2 kl. 20:30
A Christmas Carol

Hvort leikarinn Russell Crowe verður
foreldrum sínum til skammar í jólaboðunum í ár skal ósagt. Það er hins vegar
vel ljóst að engin skömm er að honum í
hlutverki Hróa Hattar í Ridley Scottmyndinni Robin Hood frá árinu
2010. Myndin, sem skartar einnig
leikkonunni Cate Blanchett í
hlutverki Lady Marian, er sýnd
á Stöð 2 í kvöld kl. 22.15.

jóladagur

Vönduð jólamynd fyrir alla fjölskylduna með Jim Carrey um
ævintýrið sígilda eftir Charles Dickens.
Ebenezer Scrooge er bitur gamall
maður sem þolir ekki jólin og allt
tilstandið í kringum þau. Bæjarbúum
er illa við hann og hann er ekkert
allt of vinsamlegur við fólkið í
kringum sig. En á jólanótt
heimsækja hann hins vegar þrír
draugar; draugur fortíðar, framtíðar og nútíðar. Leikstjóri myndarinnar
er Robert Zemeckis, sem gerði einnig
Forrest Gump og The Polar Express.

STÖÐ 2
08.00 Morgunstundin okkar
11.45 Páll Óskar - Leiðin upp

á svið (e) Sigurlaug M. Jónasdóttir
ræðir við Pál Óskar um lögin hans,
textana, vinsældirnar, tilfinninguna að
standa á sviði með Sinfóníuhljómsveit Íslands.
12.30 Nýársónleikar í Færeyjum (Nýggjárskonsert 2011)
14.10 Óskar og Jósefína (Oskar
og Josefine) Dönsk ævintýramynd
frá 2005
15.35 Póstmeistarinn (1:2)
(Going Postal) Mynd um svikahrapp
sem er blekktur til þess að taka að
sér starf póstmeistara.
17.10 Táknmálsfréttir
17.20 Greppikló (Gruffalo)
17.50 Stundin okkar
18.25 Hið ljúfa líf (4:4)
19.00 Fréttir
19.20 Veðurfréttir
19.25 Landinn
20.00 Andlit norðursins
Heimildarmynd um Ragnar Axelsson
ljósmyndara.
21.35 Vaxandi tungl Íslensk fjölskyldumynd frá 2010 byggð á raunverulegum atburðum. Í miðri deilu
tveggja bræðra um móðurarf verður óvænt þungun þess valdandi að
sættir takast. Sáttin er þó ekki að
allra skapi og berst hinu ófædda
barni hjálp frá systur sinni og ömmu
sem er þó ekki lengur þessa heims.
23.15 Í lausu lofti (Up in the Air)
01.00 Gallalaus (Flawless)
02.45 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

08.05 The Muppet Christmas
Carol

10.00 When In Rome
12.00 Hairspray
14.00 The Muppet Christmas

Carol

16.00 When In Rome
18.00 Hairspray
20.00 Pride and Prejudice
22.05 The Hangover
00.05 Face Off
02.20 Fargo
04.00 The Hangover
06.00 Robin Hood

FRÉTTIR

FM 92,4/93,5

07.00 Lalli
07.10 Svampur Sveinsson
07.35 Brunabílarnir
08.00 Algjör Sveppi
10.05 Latibær (17:18)
10.35 Merry Madagascar

Glæný jólateiknimynd fyrir alla fjölskylduna.
11.05 Stuart Little
12.30 Scooby Doo
12.55 iCarly (9:45)
13.20 The Simpsons (6:22)
13.45 The Middle (10:24)
14.15 Friends (10:24)
14.40 Regína Ósk - Um gleðileg jól
15.05 Christmas Cottage Falleg
jólasaga um ungan mann sem fer
heim til móður sinnar um hátíðarnar til að hjálpa henni en hún er um
það bil að missa húsið sitt.
16.50 Nothing Like the
Holidays Skemmtileg mynd um
jólahald stórrar og líflegrar fjölskyldu.
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.55 Frostrósir Upptaka frá
glæsilegum tónleikum 2010.
20.40 A Christmas Carol Vönduð jólamynd fyrir alla fjölskylduna
með Jim Carrey um sígilda ævintýrið frá Charles Dickens. Ebenezer
Scrooge er bitur gamall maður sem
þolir ekki jólin og allt tilstandið í
kringum þau. Bæjarbúum er illa við
hann og hann er ekkert allt of vinsamlegur við fólkið í kringum sig.
En á jólanótt heimsækja hann hins
vegar þrír draugar, draugur fortíðar,
nútíðar og framtíðar.
22.15 Robin Hood Hörkuspennandi og áhrifamikil ævintýramynd
með Óskarsverðlaunahöfunum Russel Crowe og Cate Blanchett í aðalhlutverkum. Þegar Hrói höttur snýr
aftur til bæjarins Nottingham, kemur
hann að honum niðurníddum af
harðræði og spillingu fógetans. Hrói
höttur snýr vörn í sókn og safnar
saman hópi manna sem aðstoða
hann við að ræna yfirstéttina til þess
eins að deila auðnum meðal þeirra
þurfandi.
00.35 Marley & Me
02.25 Nothing Like the
Holidays
04.05 Bride Wars
05.30 The Middle (10:24)
05.55 Friends (10:24)

VIÐSKIPTI

SKJÁREINN
11.25 Þýski handboltinn:

Lemgo - Füchse Berlin
12.50 Shellmótið Sýndar svipmyndir frá Shellmótinu 2011 í Vestmannaeyjum.
13.40 Norðurálsmótið Sýndar svipmyndir frá Norðurálsmótinu á
Akranesi.
14.20 N1-mótið Sýnt frá N1
mótinu á Akureyri.
15.15 Símamótið Sýnt frá Símamótinu í Kópavog.
16.05 Rey Cup mótið Sýnt frá
Rey Cup, alþjóðlegu knattspyrnumóti
sem haldið er í Reykjavík fyrir börn
og unglinga.
16.55 Pæjumót TM Sýnt frá
Pæjumóti TM á Siglufirði.
17.45 Spænski boltinn: Barcelona - Real Madrid
19.30 Dallas - Miami BEINT
Bein útsending frá leik Dallas Mavericks og Miami Heat í NBA-deildinni í
körfubolta.
22.30 Dallas - Miami

11.00 Premier League World

Áhugaverður þáttur þar sem enska
úrvalsdeildin er skoðuð frá hinum
ýmsu óvæntu og skemmtilegu hliðum.
11.30 Sunnudagsmessan Guðmundur Benediktsson og Hjörvar
Hafliðason fara yfir leiki helgarinnar í
ensku úrvalsdeildinni. Öll mörkin og
umdeildu atvikin eru skoðuð og leikirnir krufðir til mergjar.
12.50 1001 Goals Bestu mörk
ensku úrvalsdeildarinnar frá upphafi skoðuð.
13.45 1001 Goals
14.40 1001 Goals
15.35 1001 Goals
16.30 1001 Goals
17.25 1001 Goals
18.20 Man. Utd - Man. City
Enska úrvalsdeildin.
20.10 Chelsea - Arsenal Enska
úrvalsdeildin.
22.00 QPR - Man. City Enska
úrvalsdeildin.
23.50 Man. Utd - Arsenal
Enska úrvalsdeildin.

SPORT

15.10 Bold and the Beautiful
16.30 Bold and the Beautiful
16.50 Tricky TV (7:23)
17.15 Nú stendur mikið til Sér-

stakir hátíðartónleikar þar sem Sigurður Guðmundsson og Memfismafían flytja lög af plötunni sinni Nú
stendur mikið til.
18.00 The X Factor (25:26)
Það er komið að glæsilegum endaspretti hjá þessu ótrúlega hæfileikaríka fólki sem hefur allt að vinna og
engu að tapa í þessum stórkostlega
söngþætti.
19.10 The X Factor (26:26) Í
þessum lokaþætti kemur í ljós hver
stendur uppi sem sigurvegari í þessari stærstu söngkeppni heims.
20.45 Jólagestir Björgvins Upptaka frá glæsilegum jólatónleikum
Björgvins Halldórssonar í Laugardalshöll árið 2008.
22.40 The Devil‘s Mistress Fyrri
hluti magnþrunginnar framhaldsmyndar. Hér segir frá átakasögu
Angelicu Fanshawe sem er ung kona
á tímum karlaveldis sem verður svikin af konungi sínum og þarf að læra
berjast fyrir sínu.
00.15 The Devil‘s Mistress
Seinni hluti
01.50 Entourage (5:12)
02.15 Entourage (6:12)
02.45 Jólagestir Björgvins 2008
04.40 Love Bites (4:8) Frábærir
rómantískir gamanþættir
05.25 Tricky TV (7:23)
05.50 Fréttir Stöðvar 2
06.10 Tónlistarmyndbönd frá
Nova TV

14.00 Heilsuþáttur Jóhönnu 14.30

Golf fyrir alla 2. 15.00 Frumkvöðlar 15.30 Eldhús meistarana 16.00
Hrafnaþing 17.00 Svartar tungur 17.30 Svartar tungur 18.00
Djammað með Grúsk 18.30 Tölvur tækni og vísindi 19.00 Fiskikóngurinn 19.30 Bubbi og Lobbi 20.00
Hrafnaþing 21.00 Einar Kristinn og
sjávarútvegur 21.30 Vínsmakkarinn
22.00 Hrafnaþing 23.00 Motoring
23.30 Eldað með Holta

Endursýnt efni frá liðinni
viku.

UMRÆÐAN

06.00 Pepsi MAX tónlist
09.45 Barbie Fashion Fairytale
11.15 Annie Annie er munaðar-

laus stúlka sem býr við bág kjör á
munaðarleysingjahæli. Lífið breytist
til muna þegar hún fær að fara inn á
heimili hins auðuga Oliver Warbucks.
13.25 America‘s Funniest
Home Videos (20:48) (e)
13.50 America‘s Funniest
Home Videos (48:50) (e)
14.15 Makalaus (1:10) (e)
14.45 Makalaus (2:10) (e)
15.15 Love‘s Christmas
Journey (1:2)
16.45 America‘s Next Top
Model (2:13) (e)
17.30 America‘s Funniest
Home Videos (18:50) (e)
17.55 Outsourced (15:22) (e)
18.20 The Office (10:27) (e)
18.45 30 Rock (17:23) (e)
19.10 America‘s Funniest
Home Videos (19:48) (e)
19.35 America‘s Funniest
Home Videos (49:50) (e)
20.00 Simply Red: Farewell
21.00 Neverland - NÝTT (1:2)
Stórmynd í tveimur hlutum um ævintýri Pétur Pans og Kapteins Króks.
22.30 Nine Söngleikur frá 2009.
Heimsfrægi kvikmyndaleikstjórinn Guido Contini horfist í augu við
miðaldurskreppuna ógurlegu. Hann
verður að gera upp málin við konurnar í lífi sínu, sem eru nokkuð
margar. Þær eru eiginkona, hjákona,
listagyðja, trúnaðarvinkona og búningahönnuður.
00.30 House (16:23) (e)
01.20 Nurse Jackie (12:12) (e)
01.50 United States of Tara
(12:12) (e)
02.20 Mad Dogs (4:4) (e)
03.10 Pepsi MAX tónlist

06.00 ESPN America 08.10 The

World Cup of Golf (4:4) 12.10 Opna
breska meistaramótið 2011 (4:4)
17.45 The Open Championship
Official Film 2011 (1:1) 18.45 World
Golf Championship 2011 (4:4)
23.00 US Open 2009 - Official Film
00.00 ESPN America

LÍFIÐ

06.15 Jam & Jerusalem 06.45 The
Vicar of Dibley 07.15 EastEnders 07.45
EastEnders 08.20 EastEnders 08.50
EastEnders 09.20 QI 09.50 The Vicar of
Dibley 10.20 The Vicar of Dibley 10.50
QI 11.25 QI 11.55 QI 12.25 QI 13.00
Jonathan Creek 14.30 Jonathan Creek
16.00 Sense and Sensibility 16.55
Sense and Sensibility 17.50 Sense and
Sensibility 18.45 Sharpe‘s Challenge
19.15 Sharpe‘s Challenge 20.25 The
Making of Sharpe‘s Peril 21.15 QI 23.20
QI 01.25 QI 03.30 QI 05.30 Jam &
Jerusalem

07.00 Nissemaskinen 08.15 Postmand
Per 08.30 Cirkusliv i savsmuld 08.45 F
for får juler 08.50 Historien om juletræet
09.00 Over hækken 10.20 Historien
om julegaver 10.30 Pepper Ann 11.10
Boxen 11.25 DR‘s store juleshow 13.00
Gudstjeneste i DR Kirken 14.00 Glædelig
jul Mr. Bean 14.25 Krummerne 15.50
Froken Nitouche 17.30 TV Avisen
med Sport og Vejret 18.30 Huset på
Christianshavn 19.00 Her er dit liv 20.00
Mamma Mia 21.50 Officer og gentleman
23.30 Fang tyven 23.55 Taggart 01.35
Rockford

07.05 Skispor fra 1952 til 1982 07.35
Norge rundt
08.10 Blant konger
og keisere 09.10 Julefolk 10.00
Høytidsgudstjeneste i Tromsø domkirke
11.20 Vegen til Betlehem 13.00 Vi
som strikket landet 13.55 Kronprinsesse
Mette-Marit 14.55 Bogstad gård 15.05 I
et speil i en gåte 16.35 Veien til Nidaros
17.20 Vaffelhjarte 18.00 Dagsrevyen
18.30 Julenøtter 18.45 Julekonsert i
Vang kirke 19.45 Jan på Hytjanstorpet
20.25 Mamma Mia! 22.10 Løsning
julenøtter 22.15 Kveldsnytt 22.30 Mors
Elling

09.05
08.05 Nordisk julkonsert
Mikrofonmannen 09.35 Downton Abbey
10.45 Kjell 5000 10.55 Rapport 11.00
Dag 11.25 Starke man 11.55 En
hjärtvärmande historia 12.05 Juloratoriet
i Jerusalem 13.15 Peter Pan 15.05
Rapport 15.10 Trolltyg i tomteskogen
16.00 Astrids jul 17.00 Rapport 17.10
Vikingaöl
17.20 En hjärtvärmande
historia 17.30 En sång om glädje i juletid
18.30 Rapport 18.45 H.M. Konungens
jultal 19.00 Stjärnorna på slottet 20.00
Morden i Midsomer 21.30 En idiot på
resa 22.15 Damages

OMEGA
Dagskrá allan sólarhringinn.

SJÓNVARP

Starfsfólk
Vísis óskar
landsmönnum öllum
gleðilegrar hátiðar
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Við Tækið Sunna Valgerðardóttir og klukkurnar

> Stöð 2 kl. 12.35
Kung Fu Panda og fjör um jólin

Heilög þrenning aðfangadags

Bráðskemmtilegt ævintýri með íslensku
tali. Pandabjörninn Pó er beðinn um að
vera kynnir á árlegu vetrarhátíðinni
fyrir alla Kung Fu-meistarana en á
sama tíma á að vera mikil veisla á
veitingahúsi föður hans.

Alltaf koma þau nú aftur, blessuð jólin. Þrátt
fyrir tilheyrandi bölv og svartsýni í byrjun
desembermánaðar, sem undirrituð hefur
gerst sek um allt of oft síðustu árin, breytist líðanin smátt og smátt í tilhlökkun
og gleði yfir öllu stússinu, stressinu og
spreðeríinu eftir því sem lengra líður á
mánuðinn.
Hugtakið „hefð“ er nokkuð sem
þjóðin okkar er mjög gjörn á að grípa
til á þessum tíma árs og er þessi pistill
einmitt helgaður einni slíkri. Hún er tengd
30 ára gömlu útvarpi
á æskuheimili
mínu og tiltekinni
tímasetningu

– á slaginu sex í kvöld þegar
kirkjuklukkurnar byrja að
hringja. Það er eitthvað óumdeilanlega gott við þá örstuttu
stund sem klukkurnar
kynna jólin formlega til
sögunnar, þó að kjóllinn
sé ekki nýr, pakkarnir
ekki fimmtíu og takmörkuð
rjúpnaveiði hafi sett sitt
strik á matseðilinn.
Klingjandi klukkur, góður
matur og fólk sem maður
elskar. Og vegna þeirrar
heilögu þrenningar óska
ég ykkur gleðilegra jóla.

Stöð 2
08.00 Morgunstundin okkar
10.30 Madagaskar - Flóttinn til Afríku

(Madagascar: Escape 2 Africa)
12.00 Frændajól Elis Poulsen í Færeyjum
grennslaðist fyrir um hvernig forseti Íslands,
Ólafur Ragnar Grímsson, Lars Løkke Rasmussen, forsætisráðherra Danmerkur, og Kaj Leo
Johannesen, lögmaður Færeyja, halda jól.
12.50 Táknmálsfréttir
13.00 Fréttir
13.15 Veðurfréttir
13.20 Lottó
13.25 Teitur í jólaskapi
13.50 Snædrottningin (Snow Queen)
14.15 Valli (Wall-E)
15.50 Hrúturinn Hreinn (36:40)
15.57 Jóladagatalið - Sáttmálinn (e)
16.22 Jóladagatalið - Sáttmálinn
17.00 Hlé
19.10 Um gleðileg jól Upptaka frá tónleikum Regínu Óskar í Salnum í Kópavogi (e)
20.15 Nóttin var sú ágæt ein Upptaka
frá 1986. (e)
20.35 Jólatónleikar í Vínarborg (Christmas in Vienna 2010)
22.00 Aftansöngur jóla Biskup Íslands,
Karl Sigurbjörnsson, prédikar og þjónar fyrir
altari í Dómkirkjunni.
23.00 Fyrir þá sem minna mega sín
Upptaka frá tónleikum Fíladelfíukirkjunnar í
Reykjavík.
00.05 Hamingjuleit (The Pursuit of
Happyness)
02.00 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

08.00 12 Men of Christmas
10.00 Paul Blart: Mall Cop
12.00 Ástríkur á Ólympíuleikunum
14.00 12 Men of Christmas
16.00 Paul Blart: Mall Cop
18.00 Ástríkur á Ólympíuleikunum.
20.00 Date Night
22.00 The Ugly Truth
00.00 Ocean‘s Eleven
02.00 The Big Bounce
04.00 The Ugly Truth
06.00 Pride and Prejudice

fm 92,4/93,5

06.30 Árla dags 06.40 Veðurfregnir 06.50
Bæn 07.00 Fréttir 07.03 Í slitnum skóm
08.00 Morgunfréttir 08.05 Við sjávarsíðuna 09.00 Fréttir 09.03 Út um græna
grundu 10.00 Fréttir 10.05 Veðurfregnir
10.15 Kvika 11.00 Englaraddir óma 12.00
Hádegisútvarp 12.20 Hádegisfréttir 12.45
Veðurfregnir 13.00 Gleðileg jól og gæfuríkt
nýtt ár 14.00 Og hermennirnir sungu Heims
um ból 15.00 Útvarpssagan: Aðventa 15.25
Jólin koma 16.00 Síðdegisfréttir 16.08 Engill
í snjónum 17.10 Húmar að jólum 17.45
HLÉ 18.00 Guðsþjónusta í Dómkirkjunni
í Reykjavík 19.00 Jólatónleikar Útvarpsins
20.00 Jólavaka Útvarpsins 20.00 Jól í ljóðum og frásögum 21.00 Tónlist á jólavöku
22.05 Veðurfregnir 22.10 Orgeltónar 22.22
Jólaóratorían 00.42 Næturútvarp Rásar 1

SKJÁReinn

07.00 Waybuloo
07.25 Áfram Diego, áfram!
07.50 Algjör Sveppi
11.10 Algjör Jóla-Sveppi
12.00 Fréttir Stöðvar 2
12.25 Mamma Mu
12.35 Kung Fu Panda og fjör um jólin

Bráðskemmtilegt hátíðarævintýri um pandabjörninn Pó sem varð bardagakappi með
hinu heimsfræga Tryllta fimmeyki. Nú er
hann beðinn um að vera kynnir á árlegu
vetrarhátíðinni sem er haldin fyrir alla Kung
Fu meistarana. Sama kvöld á að vera mikil
veisla á veitingahúsi föður hans og því lendir
hann í klemmu að þurfa að velja á milli.
13.00 The Muppet Christmas Carol
Prúðuleikararnir setja upp jólasögu Charles
Dickens með sínum hætti. Hér segir frá aurapúkanum Skröggi og örlögum hans.
14.30 Elf Bráðfyndin jólamynd fyrir alla
fjölskylduna. Will Ferrell leikur dreng sem elst
upp hjá álfum jólasveinsins. Þegar hann fullorðnast rennur upp fyrir honum hinn skelfilegi sannleikur; að hann sé ekki álfur og þurfi
því að fara aftur til mannheima.
16.05 Lottó
16.15 How the Grinch Stole Christmas Ævintýraleg gamanmynd fyrir alla fjölskylduna. Jólin eru flestum kærkomin hátíð
í svartasta skammdeginu en þó ekki öllum
því þau fara hrikalega í taugarnar á hellisbúanum Trölla.
18.00 Aftansöngur í Grafarvogskirkju
18.50 Nú stendur mikið til Sérstakir hátíðartónleikar þar sem Sigurður Guðmundsson og Memfismafían flytja lög af plötunni
sinni Nú stendur mikið til.
19.35 Jólagestir Björgvins Upptaka frá
glæsilegum jólatónleikum Björgvins Halldórssonar í Laugardalshöll árið 2009.
21.30 Pride and Prejudice Vönduð kvikmynd sem er byggð á víðfrægri bók eftir
Jane Austin. Bennet hjónin eiga saman fimm
dætur og allar eru þær einhleypar. Þegar hinn
auðugi Darcy sest að í næsta nágrenni veldur
það mikilli spennu á heimili Bennet-fjölskyldunnar. Elizabeth Bennet svo kynnist hinum
hrokafulla Darcy sem virðist í fyrstu ekki
mikið gefinn fyrir vinalegheit en það á mögulega eftir að breytast.
23.35 The Nativity Story
01.15 The Secret Life of Bees
03.05 National Lampoon‘s Christmas
Vacation
04.40 Elf

10.00 Miami - Dallas
12.05 Liverpool - AC Milan Frá úrslita-

leik í Meistaradeild Evrópu árið 2005.
15.00 Meistaradeild Evrópu: ArsenalBarcelona Frá úrslitaleik í Meistaradeild.
16.55 Meistaradeild Evrópu: AC Milan
- Liverpool Frá úrslitaleiknum.
18.40 Meistaradeild Evrópu: Man.
Utd - Chelsea Frá úrslitaleiknum.
21.10 Meistaradeild Evrópu: Barcelona - Man. Utd Frá úrslitaleiknum.
22.55 Meistaradeild Evrópu: Bayern Inter Frá leik í úrslitum Meistaradeildar.

11.00 Sunnudagsmessan
12.20 Premier League World
12.50 Football League Show
13.20 Fulham - Man. Utd
15.10 Wigan - Liverpool
17.00 Man. City - Stoke
18.50 Tottenham - Chelsea
20.40 Sunnudagsmessan
22.00 Man. Utd - Man. City
23.50 Chelsea - Liverpool

14.00 Celebrity Apprentice (7:11)
15.30 Nágrannar
16.50 Nágrannar
17.15 Gilmore Girls (21:22)
18.00 Cold Case (3:22)
18.45 Spurningabomban (4:11) .
19.30 Wipeout - Ísland
20.25 Páll Óskar og Monika
21.00 Ben Hur (1:2) Fyrri hluti magnaðr-

ar sögu um hinn uppreisnargjarna Ben Hur
sem er tekinn til fanga af rómverska hernum.
22.35 Ben Hur (2:2)
00.10 Twin Peaks (1:22)
01.45 Cold Case (3:22)
02.30 Glee (12:22)
03.15 Gilmore Girls (21:22)
04.00 Týnda kynslóðin (5:40)
04.30 Spurningabomban (4:11)
05.15 Fréttir Stöðvar 2
05.40 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV

06.00 Pepsi MAX tónlist
09.00 Barbie in A Mermaid Tale (e)

Myndin fjallar um sextán ára stelpu sem er
frábær á brimbretti en rétt fyrir stóra keppni
fer eitthvað undarlegt að gerast. Hárið verður
bleikt og þegar hún stingur sér því til sunds
kemst hún að því að hún getur andað ofan
í sjónum. Hún kemst að því að mamma
hennar var hafmeyja og nú er hún sú eina
sem getur bjargað mömmu sinni úr klóm illrar systur sem ræður í undirdjúpinu.
10.30 Matilda
12.10 America‘s Funniest Home
Videos (2:48) (e)
12.35 America‘s Funniest Home
Videos (3:48) (e)
13.00 Charlie‘s Angels (3:8) (e)
13.50 Pan Am (5:13) (e)
14.40 Nobel Peace Prize Concert 2011 (e)
16.00 America‘s Funniest Home Videos
16.25 Saturday Night Live (10:22) (e)
17.15 Mad Love (7:13) (e)
17.40 Rules of Engagement (12:26) (e)
18.05 America‘s Funniest Home
Videos (18:50)
18.30 Nativity (e) Einstök mynd úr
smiðju BBC um samband Jósefs frá Galíleu
og Maríu Meyjar sem ber barn heilags anda
undir belti.
20.00 An Audience with Michael Bublé (e)
20.50 Man in the Iron Mask Bandarísk
stórmynd frá árinu 1998.
23.00 Sense and Sensibility Rómantísk
og skemmtileg mynd frá 1995 með Emma
Thompson, Hugh Grant og Kate Winslet í
aðalhlutverkum.
01.20 Mystic Pizza (e)
03.50 Jimmy Kimmel (e)
04.35 Pepsi MAX tónlist

06.00 ESPN America 08.10 The World
Cup of Golf (3:4) 12.10 Golfing World

08.10 Jam & Jerusalem 08.40 Jam & Jerusalem
09.15 QI 09.45 QI 10.15 QI 10.50 QI 11.15
QI 11.45 QI 12.20 QI 12.50 QI 13.20 QI
13.55 QI 14.25 QI 14.55 QI 15.30 QI 16.00
Emma 16.55 Emma 17.50 Emma 18.45
Emma 19.40 Sharpe‘s Peril 21.25 The Making
of Sharpe‘s Challenge 21.50 Frankenstein 23.25
Lead Balloon 00.05 QI 00.35 QI 01.05 QI

08.00 Vi juler for fedt på DR1 13.25 Nissebanden
i Grønland 14.00 Gudstjeneste i DR Kirken 15.00
Disneys Juleshow 15.50 Madagascar. Pingviner på
julemission 16.00 Grantræet 16.25 Grøffeldyret
16.55 Karlsson på taget 17.20 F for får juler
17.30 TV Avisen med vejret 17.40 Held og Lotto
17.45 Glædelig jul Mr. Bean 18.10 Huset på
Christianshavn 18.30 Julekoncert med Stig Rossen
19.30 Qivitoq 21.15 Robin og Marian 22.55
Midnatsmessen fra Rom 00.35 Taggart

10.00 Tre nøtter til Askepott 11.25 Reisen til julestjernen 12.55 Donald Duck og vennene hans
14.00 Jul på Slottet 15.00 Familiegudstjeneste fra
Tromsø Domkirke 15.45 Og det skjedde i de dager
... 16.00 Sølvguttene synger julen inn 16.40 KarlBertil Jonssons julaften 17.05 Jul i Blåfjell 17.35
Emil i Lønneberget 18.00 Dagsrevyen 18.20
Lotto-trekning 18.30 Norge rundt 19.05 Beat for
beat 20.10 Elling 21.40 Jul med Kurt og KORK
22.55 Hvilket juleliv! 23.55 Sølvguttene synger
julen inn 00.30 Julejukeboks m/chat

12.35 Juloratoriet i Betlehem 13.55 Årets julvärd
14.00 Kalle Anka och hans vänner önskar God Jul
15.05 Moreaus Julspecial 15.25 Kan du vissla
Johanna 16.20 Årets julvärd 16.25 Gudstjänst
16.55 Helgmålsringning 17.00 Rapport 17.10
Årets julvärd 17.15 Spisa med Price 17.45
Julkalendern 18.00 Karl-Bertil Jonssons julafton
18.25 Årets julvärd 18.30 Rapport 18.45 Humor
godkänd av staten 19.00 Nordisk julkonsert
20.00 Svensson, Svensson 20.30 Sällskapsresan
22.15 Susan Boyle - från mobbad till superstjärna

17.00 Motoring 17.30 Eldað með Holta

13.00 The Tour Championship (4:4) 17.10
Monty‘s Ryder Cup Memories 18.00 World
Golf Championship 2011 (3:4) 23.00 US
Open 2008 - Official Film 00.00 ESPN America

18.00 Hrafnaþing 19.00 Motoring 19.30
Eldað með Holta 20.00 Hrafnaþing 21.00
Svartar tungur 21.30 Svartar tungur 22.00
Djammað með Grúsk 22.30 Tölvur tækni og
vísindi 23.00 Fiskikóngurinn 23.30 Bubbi
og Lobbi 00.00 Hrafnaþing

Endursýnt efni frá liðinni viku.

Dagskrá allan sólarhringinn.

OMEGA

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

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 91,9 Kaninn

FM 93,5 Rás 1
FM 95,7FM957

FM 96,3 FM Suðurland
FM 96,7 Létt Bylgjan

FM 97,7 X-ið
FM 98,9 Bylgjan

FM 99,4 Útvarp Saga
FM 102,2 Útvarp Latibær

FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun

Við viljum öll njóta þess besta saman um jólin, hvort sem það
er heitt súkkulaði og smákökur eða stórkostleg jóladagskrá
Stöðvar 2. Vandað talsett barnaefni, hátíðlegir tónleikar og
fjölmargar bíómyndir eru meðal þess sem er á dagskrá
Stöðvar 2 og Stöðvar 2 Bíó um jólin. Njótum þess saman!
Skoðaðu stod2.is og kynntu þér frábæru jóladagskrána okkar!

Gefðu áskriftarkort að Stöð 2 í jólagjöf.
Það fæst hjá okkur í Skaftahlíðinni!
VILDARÁSKRIFT AÐ STÖÐ 2 INNIHELDUR

AUK STIGVAXANDI AFSLÁTTAR.

512 5100 STOD2.IS VERSLANIR VODAFONE VERSLANIR OG ÞJÓNUSTUVER SÍMANS 800 7000

ferð.is
Ný ferðaskrifstofa á netinu

Tenerife og
Verona í janúar
Skráðu þig í netklúbb ferð.is
og þú átt möguleika á að fá

ÍSLENSKA SIA.IS FER 57737 12/11

300.000
kr.
ferðavinning

Tenerife KBO

Verona KBO

Flug og gisting

Flug og gisting

2. janúar - 15 nætur

t1BNQFBHP4QPSU)PUFM
t7BMEJ'FNNF

Columbus
Verð frá

131.500kr.

Verð á mann m.v. 2 fullorðna í stúdíóíbúð.
Flug, flugvallarskattar og gisting. Flogið heim í gegnum Las Palmas.

Ferð.is flýgur til Verona og Tenerife
með Icelandair

ferð.is er íslensk ferðaskrifstofa sem
einungis er starfrækt í gegnum netið.
Íslendingum gefst með ferð.is kostur á að
kaupa ódýrar ferðir á netinu án þess að
slaka á kröfum um öryggi, þjónustu og
góðan aðbúnað.

19. janúar - 9 nætur

Verð frá

139.900kr.

Verð á mann m.v. 2 fullorðna í tvíbýli með hálfu fæði.
Flug, flugvallarskattar og gisting með hálfu fæði.

fljúgðu fyrir
minna
ferð.is
sími 570 4455
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Fékk loksins að skipa pabba fyrir

„Ég fer til tengdó á aðfangadag.
Hún er ekkert í hefðunum og
breytir um án þess að blikka
auga. Núna er það jólanaut. Á
meðan ég borða eitthvað ferfætt
þá er ég sáttur.“
Bragi Valdimar Skúlason, Baggalútur.

„ Þ e t t a v a r br j á l æ ð i s le g a
skemmti legt þó að maður svæfi
lítið í tíu daga,“ segir Birna
Hjaltalín Pálmadóttir, sem var
í framkvæmdastjórn í nýju
íslensku myndinni Vaxandi tungl,
sem sýnd verður á RÚV á jóladag.
Hlutverk Birnu í tökunum var
margslungið en hún var allt í öllu
í tökuliðinu og sá meðal annars
um búninga, smink, leikmuni og
stundum hoppaði hún í statistahlutverk ef þess þurfti. „Maður
var bara allt í öllu og mér fannst
ekkert mál að hoppa í hin ýmsu
hlutverk,“ segir Birna, sem leggur stund á fjarnám í sálfræði.
Hún er búsett á Bolungarvík

Myndaði Gainsbourg
„Hún var mjög fín,“ segir Silja Magg ljósmyndari, en hún myndaði
sjálfa Charlotte Gainsbourg fyrir tónlistartímaritið Self-Titled Magazine í New York. Silja hefur verið búsett í New York undanfarin ár en
hún er útskrifuð úr ljósmyndanámi við listaskólann Parsons.
Silja er að gera það gott í New York og er iðin við að munda linsuna en það má segja að hún hafi ljósmyndun í genunum þar sem hún
er dóttir Magnúsar Hjörleifssonar ljósmyndara og
systir ljósmyndarans fræga Ara Magg.
Mynd Silju af frönsku leik- og tónlistarkonunni
Charlotte Gainsbourg er andlitsmynd
í svarthvítu og í einföldum stíl. Á
heimasíðu Silju, siljamagg.com, má
sjá brot af verkum hennar en hún
hefur meðal annars tekið myndir
fyrir Barneys New York, French
Connection, VS Magazine og New
SILJA MAGG
York Post.
Charlotte Gainbourg er fræg fyrir að vera dóttir
Serge Gainsbourg og Jane Birkin og er bæði leikog söngkona. Hún hefur leikið í myndum Lars von
Trier, Antichrist og nú síðast Melancholia. Ásamt
því að gefa út sólóplötur hefur Gainsbourg sungið með sveitinni Air og Madonnu.
„Það var mjög gaman að fá að mynda hana,“
segir Silja sem er stödd á Íslandi yfir hátíðarnar.
- áp
SKEMMTILEGT VERKEFNI Silja Magg gerir það gott
New York þar sem hún starfar sem ljósmyndari.
Hún tók myndir af Charlotte Gainsbourg, leik- og
söngkonu, fyrir tónlistartímarit. NORDICPHOTOS/GETTY

Bowel Biotics+
Meltingarensím úr grænmeti og ávöxtum
• HUSK trefjar
• 5 sérvaldir acidofilus gerlar
• Inulin FOS næring fyrir
acidofilus gerlanna
:
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Ensímin hjálpa við að brjóta
niður og melta fæðuna,
eykur næringarupptöku.
Lagar uppþembu og
vanlíðan eftir máltíðir.

™

lifestream
www.celsus.is

Fæst í apótekum, heilsubúðum og Krónunni.
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Vaxandi tungl er fjölskyldumynd
byggð á raunverulegum atburðum
og fóru upptökur fram um páskana
2010 á Suðureyri og í nærliggjandi
bæjum á Vestfjörðum. Lýður Árnason leikstýrði en Birna hefur unnið
með honum áður.
Fyrir stuttu var myndin sýnd í
nýju félagsheimili Bolungarvíkur
fyrir bæjarbúa og Suðureyringa,
sem léku stórt hlutverk í gerð
myndarinnar.
„Það var æðislega gaman að
halda smá bíósýningu fyrir fólkið
hérna og myndin fékk góðar viðtökur. Það eiga samt allir eftir sitja
límdir við tækið á jóladag líka.“
- áp

SKEMMTILEGT TÖKUFERLI Birna Hjaltalín

Pálmadóttir var allt í öllu í tökuferlinu á
nýju íslensku myndinni Vaxandi tungl,
þar sem hún fékk að vinna með föður
sínum Pálma Gestssyni í fyrsta sinn.

MYND/ÁGÚST ATLASON

JOHN GRANT: VONANDI GENGUR SAMSTARFIÐ UPP

Snýr aftur til Íslands á nýju
ári og starfar með GusGus
Bandaríski tónlistarmaðurinn
John Grant ætlar að heimsækja
Ísland á nýjan leik í janúar. Síðast kom hann hingað í október
vegna Airwaves-hátíðarinnar og
var alveg í skýjunum með heimsóknina.
„Ég ætla að vera um jólin í Denver en ég kem aftur til Íslands 9.
janúar og þá verð ég í þann mund
að ljúka við að semja lögin á plötuna mína, eða ég vona það alla
vega,“ segir Grant. Platan fylgir
eftir vinsældum Queen of Denmark sem kom út í fyrra og var
valin plata ársins hjá breska tónlistartímaritinu Mojo. Hún var
einnig ofarlega á árslistum fjölmargra annarra tónlistargagnrýnenda og er eftirvæntingin því
mikil eftir nýju efni frá þessum
hæfileikaríka tónlistarmanni.
Grant sagðist í viðtali við Fréttablaðið fyrir Airwaves-tónleikana
hafa beðið eftir því í tuttugu ár að
komast til Íslands, enda einlægur
aðdáandi Sykurmolanna og GusGus. Hann dvaldi í fimm daga
hér á landi og eignaðist marga
vini, þar á meðal leikarann Guðjón Þorstein Pálmarsson sem brá
sér í hlutverk leiðsögumanns hans.
Saman fóru þeir til Víkur og skoðuðu Seljalandsfoss og virtist Grant
frá sér numinn yfir fegurð landsins. Hét hann því að koma aftur til
Íslands og því kemur endurkoma
hans hingað eftir um það bil tvær
vikur ekki á óvart.
Grant fór einnig á Biophilia-tónleika Bjarkar í Hörpunni og tónleika Sinéad O´Connor í Fríkirkjunni. Vinátta tókst með honum
og þeirri síðarnefndu og ætlar
O´Connor að syngja eigin útgáfu
af lagi Grants á næstu plötu sinni.
Grant notaði jafnframt tækifærið þegar hann var í Reykjavík
og heimsótti Bigga veiru úr GusGus í hljóðverið hans. Þar lýsti

AFTUR TIL ÍSLANDS
John Grant, til hægri, ásamt
leikaranum Guðjóni Þorsteini
Pálmarssyni við Seljalandsfoss. Tónlistarmaðurinn
snýr aftur til Íslands í
janúar. Þá ætlar hann að
vinna að lögum á næstu
plötu sína með Bigga
Veiru úr hljómsveitinni
GusGus.

hann yfir áhuga á að vinna með
íslensku sveitinni og Biggi sagði
við Fréttablaðið að það væri sjálfsagt að athuga með einhvers konar
samstarf.
Samkvæmt Grant er þetta samstarf að verða að veruleika. „Ég og
Biggi ætlum að vinna að nokkrum

hljómum fyrir tvö lög eftir mig
og við ætlum að sjá hvort eitthvað
kemur út úr því. Vonandi gengur
það upp því GusGus er ein af þeim
hljómsveitum sem hafa haft hvað
mest áhrif á minn tónlistarferil,“
segir hann.
freyr@frettabladid.is

Frumleg jólakort vinsæl í ár

Virkar vel við candida
sveppasýkingu. Kemur á
jafnvægi í maga og ristli.

nature’s richest superfoods

ásamt eiginmanni og þremur
börnum.
Svo skemmtilega vill til að Birna
er dóttir aðalleikara myndarinnar,
Pálma Gestssonar, en þetta var í
fyrsta sinn sem hún vinnur með
föður sínum. „Ég verð að viðurkenna að ég var smá stressuð yfir
að vinna með pabba fyrst en þetta
gekk rosalega vel. Pabbi er svo
mikill fagmaður og það var gaman
að fylgjast með honum að störfum.
Svo fannst mér líka einstaklega
skemmtilegt að geta loksins skipað
pabba fyrir,“ segir Birna hlæjandi
og bætir við að hún geti vel hugsað
sér að vinna í kvikmyndabransanum í framtíðinni.

Jólakortin hafa streymt inn um póstlúgur landsmanna undanfarið og eru sum þeirra orðin ansi
litrík og frumleg. Alda Guðjóndsóttir stílisti var á
meðal þeirra er sendu sínum nánustu sérstaklega
litríkt og frumlegt jólakort í ár.
Á kortinu sést Alda sitja til borðs ásamt fjórum
börnum sínum og gæða sér á litríkum bollakökum.
Hún segir hugmyndina hafa verið sótta í síðustu
kvöldmáltíðina en að fjölskyldan hafi orðið ásátt um
að hafa myndina litríka og ýkta. „Við vildum vera
ýktari útgáfa af okkur sjálfum og fengum vinkonu
mína, Guðbjörgu Huldísi, sem er sminka til að farða
okkur. Benni ljósmyndari lánaði mér svo ljós og svo
tókum við myndirnar bara sjálf. Það er mjög gott
að eiga góða að þegar maður gerir svona lagað,“
útskýrir Alda en myndin var tekin heima hjá henni
og borðið skreytt með hennar eigin jólaskrauti.
Alda segir myndatökuna vera orðna hluta af
undirbúningi jólanna og að fjölskyldan hafi gaman
af því að pæla í umgjörð kortanna. Hún viðurkennir
að kortin veki mikla lukku meðal vina og ættingja.
„Fólk bíður spennt eftir kortunum og það er því
komin svolítil pressa á okkur að standa undir eftirvæntingunni,“ segir Alda og hlær.
Nokkrir þjóðþekktir einstaklingar hafa einnig
sent nokkuð óhefðbundin jólakort frá sér í ár og má

LITRÍKT KORT Alda Guðjónsdóttir og börnin hennar sendu

vinum litríkt og frumlegt jólakort í ár. Heimir Sverrisson og
Brynhildur Guðjónsdóttir gerðu það einnig.

þar nefna jólakort leikkonunnar Brynhildar Guðjónsdóttur og Heimis Sverrissonar og uppistandarans Ara Eldjárns og sambýliskonu hans, Lindu
Guðrúnar Karlsdóttur. Ari og Linda stilltu sér upp
ásamt tuskuhumri.
- sm

Við óskum viðskiptavinum og landsmönnum öllum
gleðilegrar hátíðar og farsældar á komandi ári.

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR

við segjum fréttir smáauglýsingasíminn og skiptiborð: 512 5000
Ritstjórn: 512 5313, Fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is Auglýsingadeild: auglysingar@frettabladid.is PRENTUN: Ísafoldarprentsmiðja

Fréttir af fólki
Vinnutörn á Dalvík
Logi Bergmann Eiðsson situr nú
sveittur í húsi sínu og eiginkonunnar Svanhildar Hólm á Dalvík við að
undirbúa Spurningabombu Stöðvar
2, en þau hjónin eyða jólunum
fyrir norðan í miklum jólasnjó.
Þrjú lið munu etja þar kappi, en
þátturinn verður einhvers konar
áramótauppgjör. Tvö lið hafa þegar
skráð sig til leiks, Björn Jörundur
og Vilhelm Anton og
svo Anna Svava og
Ari Eldjárn. Þátturinn
er auðvitað nokkuð
sérstakur fyrir þær
sakir að Spurningabomban
hóf auðvitað
göngu sína
í kjölfar
vinsælda
fyrstu
áramótabombunnar. 

Vinna að nýrri plötu og
halda tónleika
Hljómsveitin Hjaltalín hefur ekki
komið mikið fram hér á landi
undanfarna mánuði, enda meðlimirnir verið uppteknir í öðrum verkefnum. Fyrstu tónleikarnir í langan
tíma voru á þriðjudaginn í Edrúhöllinni í
SÁÁ-húsinu, og var
mikil stemning þar.
Stemningin verður
líklega ekki minni
á næstu tónleikum
sveitarinnar, sem
verða 29. desem
ber á Faktorý. Þar
hefur sveitin lofað
að spila mikið af
nýju efni í bland
við gamalt, en
stefnan er tekin í
stúdíó á nýju ári.


- fgg, þeb

Mest lesið
1.

Átök í Álftamýri

2.

Rangárþing ytra og Dettifoss
á hvíta tjaldinu

3.

Veðurstofan varar við vondu
veðri á aðfangadag

4.

Fyrsta nýja eindin fundin

5.

Siku vekur lukku í Danmörku

Lokað
aðfangadag,
jóladag og
annan í jólum

vÍsir

DREIFING: dreifing@postdreifing.is
Ef blaðið berst ekki: 512 5060

LÍFIÐ

Meiri Vísir.

UMRÆÐAN

