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Drifhvít mjöllin skapar friðsæld er hún breiðir mjúka og þykka voð yfir hús og tré á mynd Þóris Ó. Tryggvasonar, málarameistara á Akureyri, sem sigrar í jólamyndakeppni Fréttablaðsins í ár. Eins og sjá má er klukkan tuttugu mínútur gengin í sex og auðvelt að ímynda sér
að brátt heyrist kirkjuklukkur í fjarska hringja inn heilög jól. 16
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– Lifið heil

Gleðilega jólahátíð
Við höfum
opið um jólin

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

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

Nýtt íslenskt dansverk sýnt
í Kassanum, Þjóðleikhúsinu.

FRUMSÝNING 28. DES.
30.DES. 5.JAN. 6.JAN.
9.JAN. & 10.JAN.
JAELSKAN.IS / LEIKHUSID.IS
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Íslensk erfðagreining verður rekin með óbreyttu sniði hér á landi eftir kaup Amgen:

Hannes veitti ráðgjöf við söluna á ÍE
Kertasníkir, ert þú eitthvað
merkilegri en aðrir af því að
þú kemur síðastur?
„Já, mamma segir að ég sé algert
merkikerti.“
Kertasníkir Leppalúðason, jólasveinn og
sérlegur áhugamaður um kerti, kom síðastur
bræðranna til byggða í nótt.

VIÐSKIPTI Hannes Smárason,
fyrrum forstjóri FL Group og
aðstoðarforstjóri Íslenskrar
erfðagreiningar, veitti Íslenskri
erfðagreiningu ráðgjöf við söluferli fyrirtækisins til bandaríska
lyfja- og líftæknifyrirtækisins
Amgen.
Þetta er meðal þess sem kemur
fram í nýjasta þætti Klinksins,
viðtalsþætti um efnahags- og
þjóðfélagsmál, á Vísi þar sem
rætt er við Kára Stefánsson, forstjóra Íslenskrar erfðagreiningar.

KÁRI
STEFÁNSSON

HANNES
SMÁRASON

Í þættinum kemur fram að
viðræður um kaup Amgen á
Íslenskri erfðagreiningu hafi
hafist í kjölfar viðræðna um samstarf fyrirtækjanna tveggja í
tengslum við verkefni um hjartabilanir.
Þá segir Kári að Íslensk erfðagreining hafi fengið þau fyrirmæli frá Amgen í kjölfar kaupanna að halda áfram vísindastarfi
sínu með óbreyttu sniði en fyrirtækið verður rekið sem sjálfstæð
eining innan Amgen.

Gengið var frá kaupunum
hinn 10. desember síðastliðinn
en Amgen greiddi 415 milljónir
Bandaríkjadala, jafngildi um 53
milljarða króna, fyrir Íslenska
erfðagreiningu. Þá segir Kári
að hann hafi átt sáralítinn hlut í
fyrirtækinu en komið ágætlega út
úr kaupunum fjárhagslega. - mþl

visir.is
Viðtalsþáttinn Klinkið má sjá í
heild sinni á Vísi.is

Facebook-lokanir á
Nesinu og Reykjanesi
Seltjarnarnes og Reykjanes hafa haft lokað fyrir Facebook-aðgang starfsmanna
í nokkur ár. Umræður um að endurskoða bannið innan beggja bæjanna. Einnig
lokað fyrir Myspace og Youtube á Seltjarnarnesi. Einstaka undantekningar gerðar.
TÆKNI Reykjanesbær og SeltjarnarnesYS OG ÞYS Það var margt um manninn á Skólavörðustíg og Laugavegi í gær.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Veðurskilyrðin voru góð fyrir jólainnkaup:

„Allt of margt fólk í bænum“
VERSLUN „Veðrið gæti ekki verið betra fyrir Þorláksmessu,“ sagði
Hörður Ágústsson í Maclandi við Klapparstíg, þegar haft var samband
við hann í gær. „Það er búið að vera mjög gaman síðustu dagana.“
Spurður hvernig traffíkin hafi verið svaraði hann: „Það er náttúrulega
búið að vera alveg gjörsamlega sturlað að gera.“
Stemningin hefur einnig verið góð í jólaösinni og margt fólk í bænum.
Svo margt raunar að Hörður segist hafa óskað þess að Laugaveginum
væri breytt í göngugötu á meðan mest væri um gangandi vegfarendur.
„Það er bara allt of margt fólk í bænum og það þarf að gefa því meira
pláss heldur en bílunum.“
- bþh

Líknarmál

Matthíasar Mána enn leitað:

Fær gönguþjálfunartæki

Strokufanginn
enn ófundinn

MS-félagi Íslands hefur verið færður að
gjöf göngulyftubúnaður til gönguþjálfunar þeirra sem kljást við MSsjúkdóminn. Það er byggingafyrirtækið
Sveinbjörn Sigurðsson hf. sem gefur í
tilefni af 70 ára afmæli fyrirtækisins.

ENDURVINNSLA

Jólapappír í bláu tunnuna
Pappírinn utan af jólapökkunum má
endurvinna og geta þeir sem eru með
bláa endurvinnslutunnu fyrir
pappír sett pappírinn beint
í tunnuna, að því er segir á
vef Reykjavíkurborgar. Þar
er þó tekið fram
að sterkrauðan
pappír eigi ekki
að setja í endurvinnslu.

LÖGREGLUMÁL Matthíasar Mána

Erlingssonar sem strauk af LitlaHrauni hefur nú verið leitað í
heila viku en lögreglan hefur
fáar vísbendingar fundið.
Komið hefur í ljós að Matthías
hótaði konunni sem hann réðst
á símleiðis áður en hann strauk
17. desember. Konan hefur flúið
land með börn sín. Matthías hlaut
fimm ára dóm fyrir árásina.
Ábendingar hafa borist lögreglunni um fólk sem gæti þekkt
Matthías og hefur verið reynt
að hafa upp á því fólki. Sem fyrr
óskar lögreglan eftir upplýsingum um málið í síma 444-1000. - bþh

bær eru meðal þeirra bæjarfélaga sem
hafa lokað fyrir Facebook á tölvum bæjarstarfsmanna. Ekki hefur verið opið inn á
síðuna í nokkur ár í bæjunum tveimur.
Guðrún Þorsteinsdóttir, starfsþróunarstjóri hjá Reykjanesbæ, segir aðganginum
hafa verið lokað að beiðni stjórnenda í
stofnunum innan bæjarins, meðal annars
vegna kostnaðar við niðurhal.
„Þá var þessi ákvörðun tekin, en það eru
gerðar undantekningar,“ segir hún. „Ég
get ekki svarað fyrir það hvort þetta hafi
tekið mikinn tíma frá starfsmönnum, en
stjórnendur fögnuðu því þegar þessu var
lokað, enda óskuðu þeir sjálfir eftir því.“
Guðrún segir að alltaf sé verið að ræða
hvort opna eigi fyrir Facebook-aðgang
að nýju, en engar ákvarðanir hafi verið
teknar.
Ásgerður Halldórsdóttir, bæjarstjóri
Seltjarnarnesbæjar, segir að lokað hafi
verið alla hennar bæjarstjórnartíð og
fyrir þann tíma. „Það hefur alltaf verið
mín stefna að hafa lokað fyrir Facebook,
Myspace og Youtube,“ segir Ásgerður. „Til
að opna fyrir það þarf bæjarstjórn að fara
yfir málið, móta stefnu og setja sérstakar
reglur og viðmið.“
Nú vilja skólastjórar og fræðslustjórar
innan bæjarins opna aðgang fyrir nemendur og kennara grunnskóla. Að sögn
Ásgerðar eru fræðslustjórar nú að safna
upplýsingum um málið til að kynna fyrir
bæjarstjórn.
„Starfsmenn hafa aldrei verið með þetta
opið. Síðan hafa skoðanir og tölfræði sýnt
það að fólk er að eyða mismiklum tíma í
þetta,“ segir hún.
Bæði Seltjarnarnesbær og Reykjanesbær eru með skráðar Facebook-síður, en
ekki hefur verið mikil virkni hjá þeim
fyrrnefnda undanfarin misseri. Undantekningar eru gerðar fyrir starfsmenn
Reykjanesbæjar sem sjá um síðuna.
sunna@frettabladid.is

MÁ EKKI Í VINNUNNI Lokað hefur verið fyrir Facebook hjá starfsmönnum bæjarfélaganna í nokkur ár, en nú standa yfir viðræður um hvort
kominn sé tími til að endurskoða bannið.
NORDICPHOTOS/GETTY

Nauðsynlegt til að
ná til krakkanna
Félagsmiðstöðin Selið á Seltjarnarnesi er eini staðurinn
þar sem undantekning er
gerð varðandi opinn aðgang.
Þar eru tveir starfsmenn og er
Ari Sigurjónsson annar þeirra.
„Það var lokað á okkur á
tímabili í síðustu viku því það
kom einhvers konar þverlokun
á bæinn,“ segir hann. „En við
hringdum og létum opna fyrir
þetta aftur. Facebook er eitt
sterkasta verkfærið sem við höfum
til að ná til krakkanna.“

ÞEKKIRÐU DÆMI?
Sendu línu á
meira@frettabladid.is.

Júlíus Valsson læknir varð hlutskarpastur í jólasögukeppni Fréttablaðsins:

Tófan bar sigur úr býtum

EPSON SKJÁVARPAR
FRÁ 79.990
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Smásagan Tófan eftir Júlíus Valsson lækni bar sigur úr býtum í
jólasögusamkeppni Fréttablaðsins sem efnt var til í fyrsta sinn í
ár. Yfir 250 sögur bárust í keppnina og hafði dómnefnd því úr nógu
að moða.
Þrjár sögur urðu að endingu
fyrir valinu. Í þriðja sæti var
sagan Hvít jól eftir Sif Sigmarsdóttur, í öðru sæti sagan Fjárhúsin eftir Steinunni Guðmundsdóttur og sem fyrr segir var sagan
Tófan eftir Júlíus Valsson í fyrsta
sæti.
Júlíus er læknir en hefur fengist við ritstörf um langt skeið.
Hann á meðal annars sögu í smásagnasafni sem kom út á rafbók á
vegum Rithrings.is á dögunum og
ætlar að gefa út eigið smásagnakver í vor. Tófuna samdi Júlíus
sérstaklega fyrir keppnina en

segir hugmyndina að baki henni
hafa blundað með sér um skeið.
„Ég er sjálfur veiðimaður og
persónurnar eru gamlir kunningjar ef svo má segja.“ Hann segir
það sér mikils virði að hafa sigrað í keppninni. „Þetta er heilmikil
hvatning og lyftistöng.“
Júlíus fékk í verðlaun Intel
Pentium-fartölvu frá Toshiba, en
Steinunn og Sif fengu spjaldtölvur af gerðinni United í boði Tölvulistans.
Í dómnefnd sátu Steinunn Stefánsdóttir, Guðmundur Andri
Thorsson og Arndís Þórarinsdóttir. Um söguna sem hreppti hnossið segja þau. „Tófan er haganlega
skrifuð saga. Hún er kannski ekki
hefðbundin jólasaga, í það minnsta
framan af, en boðskapur hennar er
sígildur.“
- bs / Jólasagan Tófan er á síðu 18.

JÚLÍUS VALSSON Segir það heilmikla
hvatningu og lyftistöng að hafa sigrað í
keppninni. Hann hyggur á útgáfu smásagnasafns í vor.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Vid óskum vidskiptavinum
okkar gleðilegra jóla
og farsæls komandi árs

ÍSLENSKA SIA.IS TOY 61699 12/12
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GENGIÐ
21.12.2012
Bandaríkjadalur

USD

Sterlingspund

204,82 205,82

Evra

166,54 167,48

Dönsk króna

22,319 22,449

Norsk króna

22,626

Sænsk króna

19,333 19,447

Japanskt jen

1,4976 1,5064

SDR

194,41 195,57

126,03

Ný löggjöf um matvæli hindrar ekki þjóðlega matvælagerð á Íslandi:

Gleðitíðindi frá Svíþjóð:

Ekkert í vegi fyrir vinnslu á hákarli

Madeleine í
hnapphelduna

Matvælastofnun sá
ástæðu til að slá á áhyggjur matgæðinga á heimasíðu sinni og
tekur af allan vafa um að þjóðlegar
aðferðir við að vinna hákarl standa
óhaggaðar þrátt fyrir breytingar á
matvælalöggjöfinni.
Í nýrri löggjöf um matvæli á
Evrópska efnahagssvæðinu er þess
gætt að sveigjanleiki sé til staðar
varðandi framleiðslu, vinnslu og
dreifingu matvæla og að löggjöfin dragi ekki úr fjölbreytileika í
evrópskri matargerð og hefðum.
MATVÆLI

22,76

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
228,8443

Nýjum bílum fjölgar:

4% ökumanna stungu af:

Um 7.800 nýir
bílar á árinu

55 vegfarendur
orðið fyrir bíl

BÍLAR Tæplega 7.800 fólksbílar
hafa verið nýskráðir hér á landi
á þessu ári samkvæmt tölum
Umferðarstofu. Þetta er veruleg aukning miðað við tvö
síðustu ár en í fyrra
voru rétt rúmlega 5.000 bílar
nýskráðir og
um 3.000 árið
2010.
Bílamarkaðurinn hefur
smám saman verið að taka við
sér eftir bankahrun.
Hápunktinum var náð árið
2007 þegar um sextán þúsund
bílar voru nýskráðir en árið 2009
voru þeir rétt um 2.200.

LÖGREGLUMÁL Ekið hefur verið

á að minnsta kosti 55 gangandi
vegfarendur það sem af er ári á
höfuðborgarsvæðinu. Þeim slysum sem hafa átt sér stað á nóttunni hefur fjölgað. Þetta kom
fram í fréttum Stöðvar 2 í gær.
Á síðustu fjórum árum hafa
flest slys, þar sem ekið er á
gangandi vegfarendur, orðið yfir
vetrarmánuðina.
Í langflestum tilvikanna eða
84% var ekið á gangandi vegfarendur þegar þeir voru á umferðargötu en aðeins í 7% tilvika á
fólk sem var að fara yfir gangbraut.
Í um 4% tilvika óku ökumenn
burt af vettvangi slyssins.

Sveigjanleiki í löggjöfinni er
sérstaklega mikilvægur varðandi
framleiðslu á matvælum samkvæmt gamalgrónum hefðum og
aðferðum. Vinnsla á hákarli er ein
slíkra aðferða sem byggja á sögulegri hefð. Stefnt er að því að reglur um hefðbundna framleiðslu verði
gefnar út á komandi ári.
Því hafa ekki verið gerðar neinar
breytingar á heimildum framleiðenda til að setja á markað hákarl
sem unninn hefur verið á hefðbundinn hátt.
- sh

SVÍÞJÓÐ Sænska konungsfjöl-

ÞJÓÐLEGT Sigurður Hólm og nafni

hans Tómasson gera sig líklega til að
skera hákarl.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

skyldan færði sænsku þjóðinni
gleðitíðindi í gær þegar hún tilkynnti að Madeleine prinsessa
og unnusti hennar, Christopher
O‘Neill, ætli að gifta sig í júní.
Talsmaður konungsfjölskyldunnar segir að brúðkaupið verði
ekki eins íburðarmikið og brúðkaup eldri systurinnar, Viktoríu.
O‘Neill er bresk-bandarískur
bankastjóri en hjúin kynntust í
New York í fyrra og trúlofuðu sig
í október síðastliðnum.

MONTI OG BERSANI Mario Monti til vinstri og Pier Luigi Bersani, formaður hins vinstri sinnaða Lýðræðisflokks, sem er talinn

líklegasti eftirmaður Monti sem forsætisráðherra Ítalíu.

MYNDIR/AP OG AFP/NORDICPHOTOS

Monti ekki fram en
til í að halda áfram
Mario Monti, forsætisráðherra Ítalíu, batt í gær enda á vangaveltur um að hann
myndi leiða bandalag miðflokka í þingkosningum þar í landi í febrúar. Monti segist
reiðubúinn til að halda áfram sem forsætisráðherra en hyggst ekki fara í framboð.
RÓM, AP Mario Monti, sem leitt

BÓKSALA Það var nóg að gera í bókabúð Máls og menningar við Laugaveg í gær.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Vinsælustu bækurnar fara í um 20 þúsund eintök:

Bóksala fór hægt af stað
MENNING „Eftir hæga byrjun virðist bóksala hafa verið lífleg síðustu

tvær vikur,“ segir Kristján B. Jónasson, formaður Félags íslenskra
bókaútgefenda. „Mér skilst á stærri forlögunum að þau séu mjög ánægð
með sinn hlut. Sérstaklega hafa skáldsögurnar verið að taka mjög við
sér undanfarið.“
Að sögn Kristjáns hafa vinsælustu bækurnar verið að seljast í um
15-20 þúsund eintökum og einhverjar þar yfir, þar á meðal Arnaldur
Indriðason, Yrsa Sigurðardóttir og Matreiðslubók Disney.
Kristján segir erfitt að skjóta á hvort bóksala sé á pari við síðustu ár
en telur þó að veltan verði svipuð í ár, eða í kringum fimm milljarða. - kh
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hefur sérfræðingaríkisstjórn á
Ítalíu í rúmt ár, mun ekki bjóða
sig fram í þingkosningunum þar í
landi í febrúar þrátt fyrir hvatningu til þess. Monti er þó reiðubúinn til að gegna starfi sínu
áfram falist sigurvegarar kosninganna eftir því og séu þeir tilbúnir
til að styðja þá stefnu sem ríkisstjórn Monti hefur markað.
Monti hélt blaðamannafund
í gær þar sem hann opinberaði
fyrirætlanir sínar. Sagðist hann
ekki geta boðið sig fram í komandi
kosningum þar sem hann styddi
engan stjórnmálaflokka landsins.
Silvio Berlusconi, forveri Monti
og leiðtogi hægri flokksins Forza
Italia, hafði boðið Monti að vera
forsætisráðherraefni flokksins í
kosningunum í febrúar. Á blaða-

mannafundinum í gær sagðist
Monti hins vegar furða sig á boðinu þar sem flokkur Berlusconi
hefði verið mjög gagnrýninn á
aðgerðir ríkisstjórnar sinnar.
Með tilkynningunni batt Monti
enda á margra vikna vangaveltur
um fyrirætlanir sínar. Hafði hann
víða fengið hvatningu til þess að
bjóða sig fram og hafði viðskiptajöfurinn Luca Cordero di Montezemolo, stjórnarformaður Ferrari,
stofnað miðjusinnaða stjórnmálahreyfingu sem hann vonaðist til að
Monti féllist á að leiða.
Ríkisstjórn Monti tók við völdum í nóvember 2011 þegar síðasta
stjórn Berlusconi hrökklaðist frá
völdum. Stjórninni var falið það
verkefni að rétta af efnahag Ítalíu
og endurreisa trúverðugleika
landsins í augum fjármálamark-

aða. Ríkisstjórnin þykir almennt
hafa staðið sig vel þótt vinsældir
hennar hafi dvínað eftir því sem
liðið hefur á starfstíma hennar.
Á sama tíma hafa flokkarnir á
ítalska þinginu orðið tregari til að
samþykkja stefnu stjórnarinnar.
Ríkisstjórn Monti ákvað að fara
frá á dögunum þegar flokkur Berlusconi hætti að styðja stjórnina
en áður naut hún stuðnings allra
helstu flokka ítalska þingsins.
Stjórnin ákvað þó að klára að koma
fjárlagafrumvarpi fyrir næsta ár í
gegnum þingið áður en boðað var
til kosninganna í febrúar.
Samkvæmt skoðanakönnunum
nýtur hinn vinstri sinnaði Lýðræðisflokkur mests fylgis og er
leiðtogi hans, Pier Luigi Bersani,
líklegastur til að taka við af Monti.
magnusl@frettabladid.is
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JÓLAVEÐRIÐ verður ólíkt milli landshluta. Norðaustanátt ríkir næstu daga með
snjókomu eða éljum norðan- og austanlands en það léttir heldur til syðra. Það kólnar
heldur í veðri og á annan í jólum eru líkur á töluverðu frosti, einkum NA-til.
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Alicante 18°
Aþena 12°
Basel
8°

Berlín
10°
Billund
4°
Frankfurt 12°

Friedrichshafen 13°
4°
Gautaborg
Kaupmannahöfn 4°

Las Palmas 24°
London
13°
Mallorca
20°

New York 3°
Orlando 22°
Ósló
-5°

París
12°
San Francisco 13°
Stokkhólmur -4°

-7°
Miðvikudagur - annar í jólum
13-18 m/s en hægari inn til landsins.
Soffía Sveinsdóttir
veðurfréttamaður
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Fjármálaráðherrar Íslands og Færeyja funduðu fyrir helgi:

Breytingar á rekstri Hörpu:

Lán frá Færeyingum endurgreitt

Rekstur Hörpu
sameinaður

EFNAHAGSMÁL Ríkissjóður Íslands

1. Hvað heitir framkvæmdastjóri samtaka byssueigenda í Bandaríkjunum?
2. Hver er jólasýning Borgarleikhússins í ár og eftir hvern er hún?
3. Hver kemur í stað Alexanders
Peterssonar í íslenska landsliðinu í
handknattleik?
SVÖR

1. Wayne LaPierre. 2. Mýs og menn eftir
John Steinbeck. 3. Ásgeir Örn Hallgrímsson.

Gæsluvarðhald runnið út:

Spilavítisfólki
sleppt úr haldi
LÖGREGLUMÁL Gæsluvarðhald

yfir þremur körlum og einni konu
sem handtekin voru í rassíu í
spilavíti í Skeifunni fyrir rúmri
viku rann út fyrir
helgi. Það var
ekki framlengt og er
fólkið því
laust úr
haldi.
Fólkið
var handtekið ásamt
fjórum öðrum
aðfaranótt 12.
desember þegar mikið
lögreglulið réðst til inngöngu í
bækistöðvar spilaklúbbsins P&P.
Húsleit var einnig gerð á heimilum stjórnarmannanna þriggja,
sem úrskurðaðir voru í varðhald.
Talið er að spilað hafi verið
fyrir stórfé í klúbbnum um
nokkurt skeið.
- sh

Fjölskyldur sem snæða saman:

Borða frekar
grænmetið sitt
BRETLAND Ef fjölskylda borðar
saman kvöldmat nokkrum sinnum í viku bætir það matarvenjur barna og eykur grænmetisog ávaxtaneyslu þeirra.
Þetta sýnir ný rannsókn sem
birt var í Bretlandi og breska
ríkisútvarpið BBC segir frá.
Börn sem borða alltaf kvöldmat með fjölskyldu sinni borða
ráðlagðan dagskammt af grænmeti og ávöxtum. Börn sem
borða með fjölskyldunni nokkrum sinnum í viku voru nálægt
því. Börn sem aldrei borðuðu
með fjölskyldunni fengu 3,3 af
fimm ávöxtum og grænmeti
sem mælt er með að sé neytt á
hverjum degi.
- þeb

Hluti suðurskautsins nefnt:

Nefnt í höfuðið
á Elísabetu
BRETLAND Hluti Suðurskautslandsins verður nefndur í höfuðið á Elísabetu Englandsdrottningu. Þetta
var tilkynnt
í heimsókn
drottningarinnar í bústað
forsætisráðherra í síðustu
viku.
Drottningin
er fyrsti þjóðhöfðinginn frá
ELÍSABET
árinu 1781 sem
DROTTNING
er viðstaddur
ríkisstjórnarfund í Bretlandi.
Eftir fundinn var tilkynnt að
hluti þess svæðis sem tilheyrir
Bretum muni framvegis heita
„Queen Elizabeth Land“ eða
Land Elísabetar drottningar.
Svæðið sem um ræðir er
næstum tvöfalt stærra en Bretland, og var áður án nafns. - þeb

endurgreiddi í síðustu viku lán sem
færeyska ríkið veitti því íslenska
í kjölfar bankahrunsins í október
2008. Um var að ræða lán upp á
300 milljónir danskra króna, jafngildi 6,76 milljarða íslenskra króna
á núverandi gengi.
Í tilkynningu frá fjármála- og
efnahagsráðuneytinu segir að Færeyingar hafi skorið sig úr frá öðrum
lánveitendum Íslendinga með því
að setja engin skilyrði við lánveitinguna. Þá segir þar enn fremur að

vinsemd Færeyinga í garð Íslands
verði lengi í minnum höfð.
Af þessu tilefni kom Jørgen Niclasen, fjármálaráðherra Færeyja, til
fundar við Katrínu Júlíusdóttir,
fjármála- og efnahagsráðherra.
Á fundi sínum ræddu ráðherrarnir eflt samstarf Íslands og Færeyja og aukin tengsl.
Þá hefur ríkisstjórn Íslands samþykkt að standa á næsta ári straum
af kostnaði við ráðstefnu um
atvinnu- og nýsköpunarmál landanna tveggja.
- mþl

Í FJÁRMÁLARÁÐUNEYTINU Jørgen

Niclasen og Katrín Júlíusdóttir, fjármálaráðherrar Færeyja og Íslands.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

STJÓRNSÝSLA Rekstur tónlistarog ráðstefnuhússins Hörpu hefur
verið færður í eitt rekstarfélag.
Reksturinn hefur frá stofnun
verið í mörgum rekstrarfélögum. Fyrirkomulagið hefur verið
gagnrýnt og þótti óskilvirkt.
Á hluthafafundi í Austurhöfn,
yfirfélagi Hörpu, á fimmtudag
var samþykkt eigendastefna
fyrir Hörpu. Ríkið á 54 prósenta
hlut í húsinu og Reykjavíkurborg
46 prósent. Sameinað félag verður opinbert hlutafélag.
- bj

Átak við móttöku úrgangs
Umhverfisstofnun og hafnaryfirvöld vinna að því að allar hafnir landsins vinni áætlanir um móttöku og
meðhöndlun úrgangs. Tryggja á viðunandi aðstöðu og draga úr losun úrgangs í sjó.
Lengi var viðkvæðið
að hafið tæki lengi við, en
þetta er ekki rétt og á því
hafa allir áttað sig.

UMHVERFISMÁL Umhverfisstofnun

hefur að undanförnu unnið að því
í samvinnu við hafnaryfirvöld
að hafnir á landinu vinni áætlanir um móttöku og meðhöndlun
úrgangs. Markmiðið er að tryggja
viðunandi móttökuaðstöðu í höfnum og draga úr losun úrgangs í
sjó frá skipum.
Tilefnið er úttekt Siglingaöryggisstofnunar Evrópu árið
2010 á hafnaraðstöðu hér á landi.
Var fundið að því að engar áætlanir hafna um móttöku og meðhöndlun úrgangs höfðu verið
staðfestar.
Sigurrós Friðriksdóttir, sérfræðingur hjá Umhverfisstofnun,
segir að þrátt fyrir aðfinnslur
Siglingaöryggisstofnunar hafi
verið við lýði ágætt kerfi á
Íslandi hvað varðar úrgangsmál
skipa og hafna. Hins vegar segir
Sigurrós að magntölur vanti í
þessu samhengi en í áætlun, sem
er í vinnslu, verður gætt að því
sérstaklega að hafnirnar safni
slíkum upplýsingum. „Áætlanirnar eru endurskoðaðar innan
þriggja ára, og ráðgert að þá

Sigurrós Friðriksdóttir
sérfræðingur hjá Umhverfisstofnun

FRIÐARHÖFN Hafnaraðstaða og umgengni er víðast til fyrirmyndar
FRÉTTABLAÐIÐ/ÓSKAR

verði hafnirnar með þessar upplýsingar.“
Umhverfisstofnun fór fram á
það við 44 rekstraraðila hafna að
skila inn áætlunum um móttöku
og meðhöndlun úrgangs fyrir

samtals 82 hafnir. Viðbrögð voru
almennt góð en í september var
þeim veitt áminning sem þrátt
fyrir tilmæli höfðu enn ekki sent
inn áætlun.
Sigurrós telur enga ástæðu til

að halda að aðstöðuleysi í höfnum
hafi orðið til þess að letja sjómenn í að skila af sér úrgangi
sem fellur til um borð.
„Ég tel einnig að mikil framför hafi orðið á síðustu árum og
íslenskir sjófarendur fari vel út
úr samanburði um umgengni við
önnur lönd. Lengi var viðkvæðið
að hafið tæki lengi við, en þetta
er ekki rétt og á því hafa allir
áttað sig.“
Í ársskýrslu Úrvinnslusjóðs
fyrir árið 2011 kemur fram að
ágætlega hefur gengið að fá veiðarfæraúrgang til endurvinnslu,
en það er stór hluti þess úrgangs
sem fellur til hjá fiskiskipaflotanum. Gert er ráð fyrir að um 1.100
tonn af veiðarfæraúrgangi falli til
á Íslandi árlega. svavar@frettabladid.is

ÁÆTLANIR UM MÓTTÖKU OG MEÐHÖNDLUN ÚRGANGS OG FARMLEIFA
(staða þann 13. desember 2012)
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Tvö sveitarfélög lækka útsvar
14,42%
SKATTAMÁL Tvö íslensk sveitar-

félög, Seltjarnarneskaupstaður
og Grindavíkurbær, hafa ákveðið
að lækka útsvarshlutfall á árinu
2013. Fjármálaráðuneytið hefur
birt samantekt á útsvarshlutfalli
sveitarfélaga á árinu 2012.
Á Íslandi eru alls 74 sveitarfélög sem geta samkvæmt lögum
um tekjustofna sveitarfélaga

ákvarðað útsvar á bilinu 12,44% til
14,48%. Alls 65 sveitarfélög leggja
á hámarksútsvar en þar af eru
sautján af tuttugu stærstu sveitarfélögum landsins. Undantekningarnar eru Garðabær, Seltjarnarnes og Grindavík. Tvö sveitarfélög
leggja á lágmarksútsvar; Skorradalshreppur og Ásahreppur.
- mþl

er meðalútsvar í íslenskum
sveitarfélögum árið 2013 en
það lækkar um 0,02
prósentustig milli ára.

65 af 74
sveitarfélögum landsins
verða með 14,48% hámarksútsvar á árinu 2013.

2 af 74
AF SELTJARNARNESI Seltjarnarnes ætlar að lækka útsvarið á næsta ári úr 14,18% í
13,66%. Í Grindavík lækkar útsvar úr 14,48% í 14,28%.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

sveitarfélögum landsins
lækka útsvar milli áranna
2012 og 2013 en þar að auki
lækkar útsvar á Álftanesi
sem sameinast Garðabæ um
áramótin.

hafnir

Landeyjahöfn,
Haganesvíkurhöfn, Garðshöfn
andi:

Alls 65 af 74 sveitarfélögum landsins leggja á hámarksútsvar:

3
ja um
hjálp leitarhun
da.

JÓN KARLSSO
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Karlssonar hafa Burstabæir Jóns
vakið verskuld
athygli vegfaren
aða
da í Salahver
finu.
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Selur burstabæ
i
beru lofti í Sa undir
lahverfi

Ellilífeyrisþeginn
Jón Karlsson smíða
um landið til
r jafnt skipslíkön
að selja. Unda
sem burstabæi
nfarið hefur Jón
og flakka
selt b i
ú

FÓLK „Ég
hef ská

ÚR FRÉTTABLAÐINU Sagt var frá

burstabæjum Jóns Karlssonar í blaðinu
þann 20. desember.

Lesendur virðast hrifnir:

Slegist um
burstabæi
FÓLK Lesendur Fréttablaðsins
virðast afar hrifnir af heimasmíðuðu burstabæjunum hans
Jóns Karlssonar líkanasmiðs
sem sagt var frá hér í blaðinu á
fimmtudag.
Fyrirspurnum hefur rignt inn frá
lesendum sem vilja komast í samband við Jón.
„Erum mikið búin að leita
að einhverjum sem er að selja
svona, þetta er frábært. Þá getur
pabbi glatt mömmu,“ segir í
tölvuskeyti eins lesanda.
„Ég þarf endilega að nálgast
einn svona bæ hjá kappanum,“
segir annar.
- gar

ÞÚ FÆRÐ EINFALDLEGA ALLT
TIL JÓLANNA Í HAGKAUP
Bækurnar

Hátíðatur-rinn
ma

Snyrtivaran

Spilin &föngin
leik

Ávextirnir

Afgreiðslutími 24.-27. desember
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Nánari upplýsingar um afgreiðslutíma
má ﬁnna inn á www.hagkaup.is

EINFALT AÐ SKILA OG SKIPTA

SKOÐUN
Hvar býr hinn sanni jólaandi?

Jólin þín byrja

Í

IKEA, segir sænski smásölurisinn. Einhvern tímann
í lok október. Og hefur eitthvað til síns máls. Innkaup
á jólaglingri og gjöfum með einkennilegum sænskum
nöfnum eru partur af jólatilstandinu sem okkur finnst
ómissandi. Þegar einhverjir vitleysingar kveikja í risastóru geitinni fyrir utan vitum við svo að hátíðin er virkilega
farin að nálgast.
Þjófstart á jólaundirbúningi og skreytingum, kaupæði,
óhóf, ofát, yfirborðsmennska,
innfluttir óþjóðlegir jólasiðir;
af öllu þessu höfum við haft
áhyggjur áratugum saman.
Þetta er ekki það sem jólin
Ólafur Þ.
snúast raunverulega um,
Stephensen
hefur verið bent á.
Samt er þetta allt saman
olafur@frettabladid.is
fremur einkenni framþróunar
þjóðfélagsins en merki um að
við séum að týna jólahátíðinni í umbúðum og skrumi.
Fólk hefur alltaf gert sér dagamun á jólum. Jólagjafirnar,
sem vöktu sanna gleði þrátt fyrir að vera fábrotnar á mælikvarða nútímans, voru yfirleitt það bezta sem fólk hafði
efni á einhvern tímann á síðustu öld. Og nánast hver einasta
jólahefð og siður er innflutt, það er bara mismunandi langt
síðan innflutningurinn átti sér stað. Alþjóðavæðing jólahefða
er merki um samfélag sem er opið og reiðubúið að sækja sér
fjölbreytt áhrif.
Þótt vakin hafi verið athygli á þeirri dapurlegu staðreynd
að fleiri en áður þurfi á aðstoð að halda við jólahaldið endurspeglar hún öðrum þræði breyttar kröfur og dregur hins
vegar fram að það eru líka nógu margir tilbúnir að leggja
sitt af mörkum til að þeir sem minna hafa á milli handa geti
haldið jól með sæmilegum brag.
Staðreyndin er sú að þótt ytri umgjörð jólanna breytist,
í takt við bættan efnahag og breytta menningarstrauma,
er innihaldið það sama þegar allt kemur til alls. Og nánast
ómögulegt að yfirgnæfa það með endurunnu ítölsku poppi,
sænskum strágeitum og skvaldri markaðarins.
Jólaboðskapurinn er sá sami, raunar óbreyttur síðastliðin
tvö þúsund ár eða svo: „Verið óhræddir, því sjá, ég boða yður
mikinn fögnuð, sem veitast mun öllum lýðnum: Yður er í dag
frelsari fæddur, sem er Kristur Drottinn, í borg Davíðs. Og
hafið þetta til marks: Þér munuð finna ungbarn reifað og lagt
í jötu.“
Margir sækja sína jólagleði beint í þetta fagnaðarerindi
sem hljómar í kirkjum landsins og útvarpstækjum í kvöld.
Aðrir fremur í samveru fjölskyldunnar, hefðirnar og hátíðleikann, þar sem öllu því bezta er tjaldað til.
Svo mikið er víst að jólin þín byrja í hjartanu – eða, ef
við viljum forðast gagnrýni frá fólki sem kann líffræði, á
staðnum þar sem við geymum ást og náungakærleik, þakklæti, gjafmildi, friðsemd og fyrirheit um að verða ögn betri
manneskja. Sá sem á þetta allt saman þarf strangt til tekið
ekki allt dótið og umbúðirnar, þótt það þjóni vissulega sínum
tilgangi, til að finna hinn sanna jólaanda.
Gleðileg jól!
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Reglum breytt fyrir formannskjör
Samfylkingarfólk mun velja sér nýjan
formann í janúar en frambjóðendurnir Árni Páll Árnason og Guðbjartur Hannesson hafa sammælst
um að kjörið fari fram meðal allra
flokksmanna fremur en á landsfundi.
Vefmiðilinn Eyjan vakti í gær athygli
á bréfi sem félagsmenn
í Samfylkingarfélaginu í Reykjavík hafa
fengið sent. Kemur
þar fram að frá og
með áramótum munu
einungis þeir sem
greitt hafa gjöld hafa
kosningarétt í atkvæðagreiðslum flokksins.
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Jólakveðja
Í þessum kersknisfulla dálki er oft
vakin athygli á einkennilegum eða
óheppilegum ummælum eða gjörðum stjórnmálamanna og annarra
í fréttum. Væri þessi dálkur lesinn
einn og sér væri auðvelt að draga þá
ályktun að stjórnmálamenn landsins
væru upp til hópa sauðir með
mótsagnakenndar skoðanir.
Það er því kannski við hæfi
á aðfangadag að taka
svona einu sinni fram
að vitaskuld eru stjórnmálamenn landsins vel
meinandi fólk sem reynir
að vinna vinnuna sína eins
vel og það getur, rétt eins og
flestir aðrir. Gleðileg jól!
magnusl@frettabladid.is

Lífsbjörg og framtíðarvon í Gambíu
HJÁLPARSTARF

sviðsstjóri hjálparstarfssviðs Rauða
krossins

Birtingur treystir okkur fyrir
öruggri dreiﬁngu á Júlíu

Guðbjarti gerður greiði
Bréfið er athyglisvert fyrir þær sakir
að í því eru kynntar breytingar
sem minnka mengi kjósenda í
formannskjörinu. Forvitnilegt er að
velta fyrir sér hvor frambjóðandinn
hagnast á slíkri breytingu. Skoðanakannanir hafa bent til þess að
Árni njóti meiri stuðnings meðal
almennra kjósenda en Guðbjartur
hefur verið sagður njóta meiri
stuðnings innan þingflokksins.
Það er því líklegra en hitt að
breytingin henti Guðbjarti
og má álykta sem svo að
stuðningsmenn hans séu að
baki henni. Það er greinilegt
að makk vegna formannskjörsins er í fullum
gangi.

HALLDÓR

Þórir
Guðmundsson

Við skutlum Júlíu heim
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FRÁ DEGI
TIL DAGS

Nú sjá 42.859 einstaklingar í Gambíu
fram á að eiga mat langt fram á næsta
ár, þökk sé aðstoð frá almenningi í köldu
landi í norðri.
Það rigndi stopult á Sahel-svæðinu í
vesturhluta Afríku í fyrra. Uppskeran
brást. Neyðaraðstoð var veitt en mikið
vantar upp á að náðst hafi til allra.
Í Gambíu – minnsta landi Afríku – tók
Rauði krossinn á Íslandi að sér að veita
neyðaraðstoð og hjálpa fólki að ná sér
á strik eftir áfallið. Nú, sex mánuðum
síðar, hafa 42.859 einstaklingar fengið
hrísgrjónauppskeru sem þeir hefðu annars ekki fengið.
Margir voru orðnir uppiskroppa með
mat þegar í sumar. Rauða krossinum
tókst að hjálpa sumum þeirra sem voru
verst staddir. Þeir, og fleiri til, fengu svo
hrísgrjónaútsæði til að tryggja uppskeru
fyrir næsta ár.
Birna Halldórsdóttir, sendifulltrúi
Rauða krossins, leiðir nú framhald
hjálparstarfsins, sem felst meðal annars
í því að hjálpa fátækum konum við að
koma sér upp matjurtagörðum. Í þeim
geta þær ræktað grænmeti sem er bæði
hægt að borða með hrísgrjónunum, til
að auka næringargildi máltíðarinnar, og
selja til að afla tekna fyrir heimilið.
Meðfram matjurtagörðunum er komið

➜ Um 500 krakkar söfnuðu samtals
600 þúsund krónum sem verða
notaðar til að kaupa námsvörur
og skólabúninga fyrir börn, sem
annars kæmust ekki í skóla.

upp lágum veggjum til að geitur flækist ekki í garðana og éti þar allt góðgætið og brunnar eru grafnir til að tryggja
reglulega áveitu. Þá læra konurnar nýjar
aðferðir við að yrkja garðinn og geyma
matinn, þannig að útbreiðsla þekkingar er
líka hluti af verkefnunum.
Nærvera Birnu í Gambíu gerði Rauða
krossinum sömuleiðis kleift að koma
framlagi tombólukrakka í góð not. Um
500 krakkar söfnuðu samtals 600 þúsund
krónum sem verða notaðar til að kaupa
námsvörur og skólabúninga fyrir börn,
sem annars kæmust ekki í skóla. Birna
telur ekki eftir sér að vinna þetta starf
yfir jólin.
Hjálparstarf Íslendinga er ekki fyrirferðarmikið á alþjóðavísu. En fátækt fólk
í Gambíu sem Íslendingar hjálpuðu til að
lifa af mesta matarskortinn í sumar og
haust – og aðstoða þessa dagana við að ná
sér á strik á ný – hugsa án efa hlýlega til
landsins í norðri yfir hátíðirnar.
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Þökkum og njótum
Aðfangadagur jóla er í dag. Dagur- JÓL
inn sem yngsta kynslóðin hefur
Við erum tengd öðru
beðið eftir með eftirvæntingu.
fólki á ýmsan hátt, en
Dagur sem einhverjir hafa kviðið.
án tengingar við Guð er líf
Aðstæður fólks eru misjafnar.
Sumir tilheyra stórum fjölskyldum,
okkar sem í lausu lofti. Jólin
samheldnum fjölskyldum, aðrir
minna okkur á það og þau
ekki. Einsemdin verður aldrei
meiri en á þessum degi ef hún er til
minna okkur á að boðskapstaðar á annað borð. Sorgin nístir
Agnes M.
urinn sem engillinn flutti er
sárar og söknuðurinn verður meiri Sigurðardóttir
okkur líka ætlaður.
en aðra daga ef þannig stendur á.
biskup Íslands
Þetta er dagur tilfinninga. Ef hægt
er að kalla einhvern tíma heilagan
nóttina. „En í sömu byggð voru hirðar úti í
þá er það kvöldið í kvöld. Hin helga nótt. Á
haga og gættu um nóttina hjarðar sinnar.
tónleikum aðventunnar hefur sálmurinn
Og engill Drottins stóð hjá þeim og dýrð
um hana oft heyrst:
Drottins ljómaði kringum þá“.
Fátækir hirðar, sem sátu yfir kindum,
Ó helga nótt, þín stjarna blikar blíða,
fengu fyrstir fréttirnar. Reynsla þeirra
Þá barnið Jesús fæddist hér á jörð.
hefur verið lesin og leikin og fræðimenn
Í dauða myrkrum daprar þjóðir stríða,
hafa rannsakað þátt þeirra í jólasögunni
uns Drottinn birtist sinni barna hjörð.
og þýðingu þess að þeir voru valdir fyrstir
til að heyra boðskapinn. Þeirra sem ekki
Ég spurði vinkonu mína hvort hún vildi
voru hátt skrifaðir í samfélagi mannanna
koma með mér á stutta aðventutónleika
hefur verið minnst um aldir. Það hefur
og sagði henni að þar væri meðal annars
verið tekið eftir viðbrögðum þeirra, en þau
sunginn þessi sálmur. Hún treysti sér ekki
eru í samræmi við það sem við þekkjum
til þess. Ég er búin að gráta nóg, sagði hún.
úr mannlegu eðli. „Þegar englarnir voru
Þetta eru fyrstu jólin hennar eftir fráfarnir frá þeim til himins sögðu hirðarnir
fall móður hennar. Á þessum tíma árssín á milli: „Förum beint til Betlehem að
ins, aðventunni, þegar myrkrið er mest
sjá það sem gerst hefur og Drottinn hefur
og tilfinningarnar brjótast fram hver af
kunngjört okkur.“ Og þeir fóru með skyndi
annarri, er stutt í tárin hjá þeim sem misst
og fundu Maríu og Jósef og ungbarnið sem
hafa, stutt í hláturinn hjá þeim sem gleðjlá í jötu. Þegar þeir sáu það skýrðu þeir
ast, stutt í væntumþykjuna hjá þeim sem
frá því er þeim hafði verið sagt um barn
hafa reynt hana.
þetta. Og allir sem heyrðu undruðust það
er hirðarnir sögðu þeim. En María geymdi
Minnt á ljósið
allt þetta í hjarta sér og hugleiddi það. Og
hirðarnir sneru aftur og vegsömuðu Guð
Mitt í þessu myrkri og myrkrinu sem fylgir
og lofuðu hann fyrir það sem þeir höfðu
árstímanum erum við minnt á ljósið. Það
heyrt og séð en allt var það eins og þeim
lýsir ekki aðeins okkar innri manni heldur
hafði verið sagt.
einnig umhverfi okkar. Jólaljósin skreyta
og lýsa upp dimmasta tíma ársins. JólaFagnaðarboðskapur
guðspjallið, sem Lúkas læknir skráði og
Margir fara í aftansöng í kirkju sinni í
er að finna í 2. kafla guðspjalls hans, segir
kvöld og aðrir fara í jólaguðsþjónustur um
líka frá því þegar birtan lýsti upp dimma

hátíðirnar. Þar er fluttur fagnaðarboðskapurinn um fæðingu frelsarans. Jólaboðskapurinn vekur upp þá tilfinningu er
hirðarnir höfðu, að fara og sjá og lofa Guð.
Boðskapur himinsins hafði náð eyrum
hirðanna og þeirra mannlegu viðbröð voru
að fara og sjá. Eins er það með okkur sem
nú lifum. Reynslan mótar okkur og hvetur
okkur til viðbragða. Reynsla okkar er ekki
sýnileg öðrum en þeim er við segjum frá,
en hún mótar og breytir. Við erum ekki
söm á eftir. Og þannig hefur það verið með
hirðana. Þeir lofuðu Guð, segir í guðspjallinu.
Við komum saman á jólum og lofum
Guð fyrir það að fá að heyra þennan himneska boðskap. Fyrir það að barnið hennar
Maríu er líka okkar. Fyrir það að í jötunni
er bæði Guð og maður. Jesús sem þekkir
mannlegar tilfinningar og þrár. Jesús sem

Bjarni Haukur Þórsson

Nokkrar aukasýningar milli jóla
og nýárs fyrir Íslendinga sem
og erlenda ferðamenn.
Komdu og sjáðu frábæra,
fyndna og fræðandi
gamansýningu!
Erum við
virkilega
svona?

s
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„I have not laughed
this much... ever!”
Celina Merino,
Travel Agent Madrid
„Comic perfection.
What are you waiting for?
Book Now!!”
Richard Ings, WOR

Sýningartímar milli jóla og nýárs:
27.
28.
29.
30.

desember
desember
desember
desember

kl.
kl.
kl.
kl.

20:00
20:00
19:00
19:00

ÖRFÁ
ÖRFÁ
ÖRFÁ
ÖRFÁ

SÆTI
SÆTI
SÆTI
SÆTI

LAUS
LAUS
LAUS
LAUS

Miðasala
a
www.harpa.is
Sími: 528 5050

gerir heilt samband okkar við Guð. Guð
sem er frelsari okkar, vinur og sálufélagi.
Guð sem skilur okkur ekki eftir ein og
yfirgefin heldur sendir okkur hjálparann,
huggarann, andann heilaga. Við erum ekki
eyland í þessum heimi. Við erum tengd
öðru fólki á ýmsan hátt, en án tengingar
við Guð er líf okkar sem í lausu lofti. Jólin
minna okkur á það og þau minna okkur á
að boðskapurinn sem engillinn flutti er
okkur líka ætlaður: „Verið óhræddir, því
sjá, ég boða yður mikinn fögnuð sem veitast mun öllum lýðnum: Yður er í dag frelsari fæddur, sem er Kristur Drottinn, í borg
Davíðs.“
Hirðarnir fóru og sáu barnið í jötunni.
Það megum við líka gera. Við megum falla
á kné og láta blessun barnsins í jötunni
streyma til okkar. Þökkum og njótum.
Gleðilega hátíð.
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ESB-aðild og nýr stofn
í íslenskri fiskveiðilögsögu
Hér á landi eru það EVRÓPUskipta landskvóta viðkomíslensk stjórnvöld sem VEFURINN
andi ríkis milli útgerða og/
hafa ákvörðunarvald um Mundi ESB-aðild
eða fiskiskipa í því ríki.
leyfilegan heildarafla breyta því hvernig Vald Evrópusambandsins
í íslenskri lögsögu og á tekið yrði á því
nær í aðalatriðum til allra
öðrum miðum sem Ísland ef nýr ﬁskistofn
hafsvæða sem heyra undir
hefur ráðstöfunarrétt yfir. gengi inn í íslenska lögsögu aðildarríkjanna,
ﬁskveiðilögsögu?
Fiskveiðistjórnunarkerfþað er landhelginnar, efnaið er mótað í löggjöf frá
hagslögsögunnar og landAlþingi en síðan útfært
grunnsins.
nánar af stjórnvöldum.
Það er meginregla innan
Þegar nýr fiskistofn, til
Evrópusambandsins að
að mynda makríll, fer að
fiskveiðar skuli byggja
ganga í miklum mæli inn
á hlutfallslega stöðugum
í íslenska efnahagslögveiðum en í því felst að
sögu kemur það því í hlut
landskvóta til aðildarríkja
íslenskra stjórnvalda að Hildur Ýr
er úthlutað á grundvelli
ákveða hversu miklum Viðarsdóttir
sögulegrar veiðireynslu.
afla er úthlutað úr stofn- héraðsdómsHlutdeild hvers og eins
inum og til hverra. Þetta á lögmaður
aðildarríkis í sameiginlegreyndar ekki við ef Ísland
um fiskveiðiheimildum á
hefur skuldbundið sig að þjóðarþannig að haldast stöðug. Þá er það
rétti til annars, það er gert samneinnig meginregla í Evrópusambandinu að fiskveiðiskip aðildaring við önnur ríki sem kveður á
um annað. Undanfarin ár hefur
ríkja eiga að hafa jafnan aðgang að
makríl verið úthlutað til íslenskra
hafsvæðum og auðlindum á öllum
fiskveiðiskipa eftir reglum setthafsvæðum sambandsins. Aðildarríkin hafa þannig jafnan rétt
um af stjórnvöldum, nú síðast með
til veiða innan hafsvæða Evrópureglugerð um stjórn makrílveiða
sambandsins án tillits til þess
íslenskra fiskiskipa árið 2012.
innan hvaða lögsögu svæðin kunna
Framselt vald
að falla, að því gefnu að þau hafi
Aðildarríki Evrópusambandsins
yfir að ráða tilskildum aflakvóta.
hafa framselt vald sitt á þessu
Í fyrirsvari
sviði til sameiginlegra stofnana
sambandsins. EvrópusambandAf meginreglunni um hlutfallsið hefur sjálfstæða stefnu í fisklega stöðugar veiðar leiðir að ef
fiskistofn fer að ganga úr efnaveiðimálum og er meginreglan sú
að sambandið eitt hafi vald til að
hagslögsögu eins aðildarríkis inn
setja lagareglur um verndun fiskií efnahagslögsögu annars aðildauðlinda. Í því felst meðal annars
arríkis þá á landskvóti fyrra ríkvald til að ákveða skiptingu kvóta
isins að haldast óbreyttur þrátt
fyrir breytingar á göngu fiskimilli aðildarríkja. Af þessu leiðir
að aðildarríkin sjálf hafa ekki vald
stofnsins. Ef hins vegar fiskistofn
til að ákveða skiptingu kvóta milli
fer að ganga inn í efnahagslögsögu aðildarríkis frá þriðja ríki
landa en er hins vegar látið eftir að

➜ Af þessu leiðir að aðildarríkin sjálf hafa ekki vald til
að ákveða skiptingu kvóta
milli landa en er hins vegar
látið eftir að skipta landskvóta viðkomandi ríkis milli
útgerða og/eða ﬁskiskipa í
því ríki.

eða alþjóðlegu hafsvæði þá gildir
sú regla að Evrópusambandið skal
ákveða aðferð við úthlutun nýrra
fiskveiðiheimilda að teknu tilliti
til hagsmuna sérhvers aðildarríkis.
Evrópusambandið hefur þannig
vald til að vera í fyrirsvari fyrir
aðildarríkin og gera þjóðréttarsamninga við ríki utan sambandsins um fiskveiðar, hvort sem er
um rétt aðildarríkjanna til fiskveiða í lögsögu þriðju ríkja eða rétt
þriðju ríkja til veiða í lögsögu Evrópusambandsins. Það er af þeim
sökum sem Írland og Bretland
eru ekki beinir aðilar að makríldeilunni við Íslendinga heldur Evrópusambandið, þrátt fyrir að það
séu Bretar og Írar sem helst hafa
stundað makrílveiðar í Atlantshafi
og hafa hagsmuni af veiðunum.
Ljóst er að sem aðili að Evrópusambandinu hefði það ekki verið
á færi íslenskra stjórnvalda að
úthluta kvóta úr makrílstofninum.
Það hefði komið í hlut Evrópusambandsins eftir þeim meginreglum
sem reifaðar hafa verið hér að
framan. Svarið við spurningunni
er því já, ESB-aðild mundi breyta
því hvernig tekið yrði á því ef nýr
fiskistofn gengi inn í íslenska fiskveiðilögsögu.

Rafiðnaðarsamband íslands óskar þér og þínum
gleðilegra jóla og gæfuríks komandi árs.
Við þökkum ánægjulegt samstarf á árinu
og hlökkum til samstarfs á komandi ári.

RAFIÐNAÐARSAMBAND ÍSLANDS

Nokkur orð um
verðtryggð
húsnæðislán
Hingað og ekki lengra,
nú er komið að þolmörkum. Hvar er skjaldborgin
sem átti að standa vörð
um heimilin?
Verðtryggð húsnæðislán
hafa stökkbreyst á undanförnum árum. Greiðslubyrði heimilanna eykst
stöðugt og lítið er gert til
að leiðrétta þessi mál. Það
er komið nóg og tími kominn til þess að gera breytingar á stöðu þessa hóps
sem tók verðtryggð lán.

➜ Við tókum verð-

FJÁRMÁL

Elsa Lára
Arnardóttir
í 3. sæti á
lista Framsóknar
í Norðvesturkjördæmi

Upphafið
Í ársbyrjun 2007 ákváðum við,
fjögurra manna fjölskyldan, að
stækka við okkur. Bjuggum þá
í eldra húsi hér á Skaganum og
langaði í nýrra hús sem þarfnaðist minna viðhalds en gamla
húsið. Við fórum á stúfana og
skoðuðum ýmsar eignir sem
voru til sölu en svo ákváðum við
að byggja okkur heimili. Sáum
að það var hagkvæmasti kosturinn, við gætum unnið sjálf í
húsinu um kvöld og helgar og
auk þess bauðst okkur að flytja
inn á ættingja okkar til að spara
leigu. Þetta gerðum við og það tók
okkur rétt tæpt ár að koma okkur
inn í húsið.
Ekki misskilja mig, þarna
horfðum við í hverja einustu
krónu. Keyptum innréttingar og
tæki í ódýrari kantinum.
Við tókum verðtryggð lán upp
á 28 milljónir þegar við höfðum
lokið við húsið. Þá var það metið
á 38 milljónir og við nokkuð sátt
með stöðuna. Hugsuðum með
okkur að við gætum selt húsið ef
við myndum lenda í vandræðum.
Breytt staða
Á haustmánuðum 2008 breyttist
staða ansi margra. Íslenska fjármálakerfið hrundi og það hefur
enginn sloppið við að verða var
við þau ósköp, því miður.
Maðurinn minn missti vinnuna
um jólin 2008. Sem betur fer fékk
hann vinnu á fyrstu mánuðum ársins 2009 en launin voru langt frá
því að vera þau sömu og hann var
með áður. Það munaði um 240 þúsund útborguðum krónum á mánuði og setti það stórt strik í reikninginn.
Við sáum í hvað stefndi og
fórum í bankann. Þar tók yndislegt fólk á móti okkur sem vildi
allt fyrir okkur gera. Við gerðum samning við bankann sem
var þess eðlis að við lögðum öll
okkar laun inn á reikning sem
bankinn hafði umsjón yfir. Bankinn skammtaði okkur svo pening í
hverri viku sem framfærslu. Þetta
kerfi hentaði vel, við fengum að
halda heimilinu okkar og vorum
sátt við það. Viss um að það væri
verið að hugsa einhverja almenna
aðgerð til hjálpar heimilum í þessari stöðu.
Ferlið tók langan tíma, lánin

tryggð lán upp á 28
milljónir þegar við
höfðum lokið við
húsið. Þá var það
metið á 38 milljónir
og við nokkuð sátt
með stöðuna. Hugsuðum með okkur að
við gætum selt húsið
ef við myndum lenda
í vandræðum.

voru fryst og á endanum var
okkur boðið upp á 110 % leiðina.
Á þessum tíma hafði húsnæðisverðið hrunið og lánin rokið upp.
Staðan núna
Enn búum við í húsinu okkar. En
110% leiðin hefur lítið hjálpað
okkur því húsnæðislánið er að
nálgast þær hæðir sem það var í
áður en við fengum hjálpina.
Maðurinn minn hefur unnið
erlendis í tvö ár og þarf að vinna
þar áfram því þar bjóðast betri
laun. Án þeirra kjara værum við
ekki lengur í húsinu. Greiðslubyrðin hefur stóraukist þrátt fyrir að
við séum ekki að bæta við okkur
neinum nýjum útgjaldaliðum.
Þvert á móti höldum við í hverja
krónu og skoðum í hvað peningarnir fara.
Það spyrja sig líklega einhverjir
við lestur þessarar greinar af
hverju við búum enn í húsinu. Ég
get sagt ykkur það. Við eigum ekki
neitt í húsinu og við erum föst. Ef
við förum þá þurfum við að borga
með okkur og við höfum ekki efni
á því, eins og svo margir aðrir sem
eru í sömu sporum og við.
Breytingar
Ég spyr fyrir okkar hönd og fyrir
hönd allra þeirra sem eru í sömu
stöðu og við, hvenær á að hjálpa
heimilunum? Hvenær sjáum við
fram á aðgerðir sem hjálpa þessum hópi fólks, áður en stór hluti
þeirra fer í þrot?
Einhver spyr líklega hvar eigi
að fá peninga til þess að leiðrétta
þessi lán. Mig langar því að benda
á að frá hruni hefur ríkið sett 400
milljarða í fjármálakerfið og 1.000
milljarða í afskriftir fyrirtækjanna. Ég spyr, hvaðan voru þessir
peningar teknir?
Hingað og ekki lengra
Ég er með íbúðarlán sem ég borga
160 þúsund krónur af á mánuði.
Lánið stendur í 34 milljónum og í
hverjum mánuði hækkar það um
u.þ.b 120 þúsund krónur. Það gera
um 1.440 þúsund á ári. Ég segi því
hingað og ekki lengra. Ég er búin
að fá nóg. Hvað með ykkur?
Núverandi stjórnmálamenn og
þeir sem sækjast eftir kjöri í vor
verða að einbeita sér að þessum
málum. Komum heimilunum til
hjálpar.

Athugasemd frá Dróma

Brandenburg

Við ﬂytjum þér góðar fréttir
365 miðlar treysta okkur fyrir öruggri dreiﬁngu á Fréttablaðinu
Póstdreiﬁng býður upp á fjölbreytta og örugga dreiﬁngu á blöðum og
tímaritum. Við komum sendingunni í réttar hendur. Örugglega til þín.
Póstdreiﬁng | Suðurhraun 1 | 210 Garðabær | Sími 585 8300 | www.postdreiﬁng.is

Í Fréttablaðinu 20. desember er
opið bréf til alþingismanna frá
Hafdísi Óskarsdóttur þar sem hún
lýsir meintri reynslu sinni af samskiptum við Dróma hf. og Frjálsa
hf. Af því tilefni vilja Drómi hf. og
Frjálsi hf. taka fram að efnisatriði
greinarinnar eru röng í veigamiklum atriðum en vegna bankaleyndar er félögunum ekki heimilt að
fjalla opinberlega um málefni einstakra viðskiptavina.
Drómi vill vekja athygli á
ummælum eftirlitsnefndar á
vegum atvinnu- og nýsköpunarráðuneytisins sem birt var sl.
þriðjudag, þar sem m.a. kemur
fram að vegna reglna um banka-

leynd þurfi fjármálafyrirtæki að
sitja þegjandi undir umfjöllun
fjölmiðla þar sem viðskiptamenn
þeirra hafi ekki samþykkt að
aflétta bankaleynd. Nefndin skoðaði sérstaklega skuldamál einstaklinga og fyrirtækja sem verið hafa
í umfjöllun fjölmiðla og hafi niðurstaðan jafnan verið á þann veg
að vinnsla mála var innan þeirra
viðmiða sem unnið skyldi eftir.
Umfjöllun fjölmiðla um þau hafi
því hvorki verið í takti við efni
máls né byggð á öllum staðreyndum sem máli skipti.
Virðingarfyllst,
Magnús Steinþór Pálmarsson

Gleðilega hátíð

Landsbankinn

landsbankinn.is

410 4000
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SIGURJÓN VILHJÁLMSSON Við vorum

mjög fegin að komast niður á jörðina
eftir hristinginn og hávaðann um borð
og að fá góðan mat,“ rifjar hann upp úr
fyrstu flugferðinni til útlanda 1945.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Í roki og ískulda í 8.000 fetum
Sigurjón Vilhjálmsson ólst upp við stærsta flugvöll Íslands. Tæknin heillaði og tvítugur hélt hann í
flugvirkjanám til Kaliforníu. Ferðalagið var strangt og tók um hálfan mánuð, millilandaflugvélin var
óinnréttuð og ísköld og öll hótel í New York full þegar þangað kom. En lánið var líka með í för.
Gunnþóra
Gunnarsdóttir
gun@frettabladid.is

➜ Vinnustaðir Sigurjóns eftir heimkomu frá USA
■ Flugfélag Íslands í Reykjavík.
■ Lockheed, American Overseas,
Esso og Bandaríkjaflotinn, allt á
Keflavíkurflugvelli.
■ Skeljungur, Olís og eigið
fyrirtæki: G. Arnórs ehf. allt í
Reykjavík

M

eðan ég beið eftir
flugfari til Bandaríkjanna mætti ég
skólasystur minni
úr Laugarvatnsskóla af tilviljun
á götu og sagði henni frá fyrirhugaðri ferð minni í flugvirkjaskólann. Þá spurði hún hvort ég
væri búinn að hitta strákana frá
Akureyri sem væru á Hótel Vík að
bíða eftir fari til Ameríku, í sama
skóla. Ég kom af fjöllum en fór
beint niður á Vík og hitti þar Aðalmund Magnússon, Ásgeir Samúelsson, Finn Björnsson, Kristin
Magnússon og Sigurpál Guðlaugsson. Þeir voru á svipuðum aldri og
ég og færir í flestan sjó.“
Þannig segist Sigurjóni Vilhjálmssyni frá þegar hann rifjar
upp sína fyrstu utanlandsferð, árið
1945, til náms í Cal-Aero Technical Institute í Kaliforníu. Hann
er nú að verða áttatíu og átta ára
en er unglegur og ern og man ferðina í smáatriðum. Svo á hann líka
enn alla farmiðana úr flugi, lestum
og rútu.
Sigurjón átti sín bernskuár
vestast í vesturbæ Reykjavíkur
en flutti níu ára með foreldrum
sínum, Hólmfríði Oddsdóttur og
Vilhjálmi Hinriki Ívarssyni, að
Merkinesi í Höfnum. Þar fæddust

fjögur börn í viðbót. Tvö þeirra
sungu sig síðar inn í hjörtu landsmanna, þau Elly og Vilhjámur.
Þó Sigurjóni væri meinilla við að
flytja suður með sjó varð það til
þess að braut hans var mörkuð til
framtíðar.
Vegalaus í stórborginni
„Ég ólst upp við hliðina á flugvellinum í Keflavík sem þá hét Meeks,
varð þar eins og grár köttur og
fylgdist með flugvélaþróuninni
nánast frá byrjun,“ segir Sigurjón
sem um tvítugt kveðst hafa kannað möguleika á að komast til náms
í flugvirkjaskóla í Bandaríkjunum. Mikill tími hafi farið í að afla
hinna ýmsu gagna en 14. október
1945 hafi hann fengið vegabréfið stimplað á lögreglustöðinni í
Reykjavík, ásamt ferðafélögunum
fimm. „Við fórum í bíl frá hernum suður á völl en þegar þangað kom reyndist ekki pláss fyrir
okkur í vélinni sem var að fara til
New York. Okkur var komið fyrir
á Hotel De Gink á flugvellinum í
gistingu og fæði á vegum hersins.
Þar biðum við í þrjá daga óþreyjufullir.“
Fjórða daginn fengu þeir félagar
loks far. „Vélin var af gerðinni
Skymaster C-47 og nánast óinnréttuð. Farangri og vörum var

Fjöllin eru rauð og
við sólarkomuna sló svo
undarlegum bjarma yfir
allt að ég varð alveg furðu
lostinn. Síðan tók Mohaveeyðimörkin við með
rauðleitan sand og einstaka runna á stangli og
Dauðadalurinn sem er
talsvert undir sjávarmáli.

staflað eftir endilöngu gólfinu en
bekkir með strigafléttum voru
meðfram veggjunum. Farþegarnir voru flestir hermenn en
líka tvær íslenskar stúlkur, auk
okkar,“ segir Sigurjón og lýsir
flugferðinni. „Við flugum í 8000
feta hæð og fengum óskaplegan
mótvind og kulda og það var áreiðanlega mjög lítið eldsneyti eftir í
geymum vélarinnar þegar við
lentum eftir sjö og hálfa klukkustund á Gander á Nýfundnalandi.
Við vorum mjög fegin að komast
niður á jörðina eftir hristinginn og
hávaðann um borð og að fá góðan
mat. Eftir stuttan stans var haldið áfram til New York, þá upphófst

aftur sama streðið en eftir fjóra
og hálfa klukkustund var lent á La
Guardia-flugvelli.“
Íslendingarnir tóku tvo leigubíla og hugðust halda á eitthvert
hótel í New York en bílstjórarnir sögðu ekkert gistirými laust,
herinn hefði tekið allt hótelpláss í
borginni fyrir hermenn sem væru
að flykkjast heim úr stríðinu. „Þá
ákváðum við í bjartsýni okkar að
fara í íslenska konsúlatið á Manhattan,“ rifjar Sigurjón upp. „Þar
komum við auðvitað að lokuðum
dyrum enda var laugardagur og
klukkan um sjö að kvöldi. Þetta
leit ekki vel út. En allt í einu dró
Finnur lítinn miða úr vasa sínum
og sagði: „Pabbi lét mig hafa þetta
símanúmer, ef ég lenti í vandræðum, það er hjá Gunnari Pálssyni.“ Finnur fór í næsta almenningssíma og sá sem varð fyrir
svörum var maður á skrifstofu
Gunnars sem kom þangað hálfsmánaðarlega að vinna við bókhald
í klukkutíma. Finnur fékk heimanúmer Gunnars sem sagði okkur
að sleppa bílunum og halda kyrru
fyrir. Okkur fannst við bíða óralengi en allt í einu vorum við spurð
á íslensku hvort við værum Íslendingar. Sá maður leiddi hópinn í lest
sem skrölti með okkur langar leiðir, að stóru húsi á Long Island þar

FARMIÐINN
VESTUR UM HAF

Í GARÐINUM HJÁ
GUNNARI Finnur

Keflavíkurflugvöllur
hét Meeks field á
þessum tíma.

Björnsson, Aðalmundur Magnússon,
Kristinn Magnússon,
Sigurpáll Guðlaugsson, Sigurjón Vilhjálmsson og Ásgeir
Samúelsson.
MYND/GUNNAR PÁLSSON
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VEGABRÉFSMYNDIN Sigurjón áður en

hann hélt til Ameríku, 18. október 1945.

Stóri vinningurinn
Sigurjóni þótti sléttan tilbreytingarlaus en á milli var stoppað í stórborgum. „Í Las Vegas var áð til að
borða og þegar við vorum að tínast
aftur út í rútuna setti Kristinn 25
sent í eina peningavélina, skellti
handfanginu niður – og fékk stóra
vinninginn! Við hinir vorum hjálplegir að tína aurana saman því
bílstjórinn var farinn að hóta að
skilja okkur eftir,“ rifjar hann upp.
Fegurð musterisbyggingar mormóna í Salt Lake City er Sigurjóni minnisstæð úr ferðalaginu
og líka mikilfengleg sólarupprás er hann var staddur í miðjum
hlíðum Klettafjalla. „Fjöllin eru
rauð og við sólarkomuna sló svo
undarlegum bjarma yfir allt að
ég varð alveg furðu lostinn. Síðan
tók Mohave-eyðimörkin við með
rauðleitan sand og einstaka runna
á stangli og Dauðadalurinn sem er
talsvert undir sjávarmáli.“
Það var að kvöldi 23. október
sem Sigurjón og félagar komu
til Los Angeles, slæptir og syfjaðir. Nú var bara eftir að finna
næturstað eina nótt. „Þá kom til
okkar maður sem spurði hvort
við værum frá Íslandi. Mr. Pálsson hefði hringt frá New York og
beðið um að okkur yrði séð fyrir
mat og húsnæði fyrstu nóttina.
Hann gerði það ekki endasleppt
við okkur,“ rifjar Sigurjón upp.
„Það voru syfjulegir ungir menn
sem mættu í fyrsta tímann í skólanum næsta morgun en við náðum
fljótlega fullum dampi.“
Alls voru fjórtán Íslendingar við nám í Cal-Aero skólanum
á sama tíma, í ýmsum deildum,
að sögn Sigurjóns. „Minn hópur
fór heim að námi þar loknu en
ég fór í annan skóla og kom heim
ári seinna,“ lýsir hann og heldur áfram. „Oft vorum við búnir
að velta fyrir okkur hvernig við
gætum sýnt Gunnari Pálssyni
þakklætisvott fyrir allt sem hann
gerði fyrir okkur. Þegar félagar
mínir komu til New York á heimleið, haustið 1946, buðu þeir honum
út að borða og báðu hann að velja
einhvern góðan stað. Hann fór
með þá á mjög fínan stað, þar sem
þeir sátu dýrindis veislu honum til
heiðurs. Ásgeir Samúelsson var
gerður út til að gera upp borðið en
yfirþjónninn rak upp stór augu og
sagði mjög virðulega: „Hér borgar
enginn fyrir matinn, sérstaklega.
Mr. Pálsson er klúbbmeðlimur.“

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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sem Gunnar og kona hans Else
Hoffmann biðu með kvöldverð og
uppbúin rúm handa öllum hópnum.“
„Gunnar var forstjóri hjá inn-og
útflutningsfyrirtæki sem hét G.
Helgason og Melsted og næsta dag
fórum við öll með honum á skrifstofu hans á Manhattan. Þar hófst
hann handa við að greiða götu
okkar,“ heldur Sigurjón áfram
frásögninni. „Fljótlega kom í ljós
að allt flug var upppantað til Kaliforníu, sama var að segja um lestir
svo ekkert var í boði nema rútuferð í fjóra sólarhringa. Gunnar
sýndi okkur það helsta á Manhattaneyju og bauð okkur á dýrindis
veitingastað. Síðan aðstoðaði hann
okkur við að kaupa farmiða og
veifaði þegar bíllinn rann af stað
í vesturátt þvert yfir meginland
Ameríku.“

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

www.or.is

óskum landsmönnum öllum
gleðilegra jóla
Eimskipafélag Íslands er stór vinnustaður með starfsemi um allan heim. Fyrirtækið hefur verið mikilvægur
hlekkur í atvinnulíﬁ Íslendinga í tæp 100 ár með ﬂutningastarfsemi á ýmsum sviðum. Eimskip leitast við að
leggja samfélaginu lið á margvíslegan hátt. Það er gert meðal annars með framlagi til forvarna, uppbyggingar
margs konar íþróttastarfsemi, stuðningi til lista-, menningar- og góðgerðamála. Að auki er það árviss gjöf frá
félaginu að annast ﬂutning á Óslóartrénu á Austurvelli fyrir jólin. Leiðir Eimskips og landsmanna hafa því legið
saman á fjölmörgum sviðum á liðnu ári og þakkar félagið landsmönnum af alhug ánægjuleg samskipti á árinu
sem er að líða.

Eimskip | Korngörðum 2 | 104 Reykjavík | Sími 525 7000 | www.eimskip.is

Eimskipafélagið leggur fjölmörgum aðilum lið,
þar á meðal þessum:
Fimleikasamband Íslands, styrktaraðili.
Fjölskylduhjálp Íslands, styrktaraðili.

Rauði kross Íslands. Eimskip leggur fatasöfnun RKÍ lið með því að
ﬂytja fatnað með Flytjanda af landsbyggðinni til Reykjavíkur og
áfram út til Alþjóðaskrifstofu Rauða krossins.

Golfsamband Íslands, aðalstyrktaraðili golfs á Íslandi.

Sjóminjasafnið, einn helsti styrktaraðili þess.

Eimskip hefur geﬁð öllum grunnskólabörnum
reiðhjólahjálma síðan árið 2004.

Skátasamband Íslands, styrktaraðili.
Skógrækt ríkisins (starfsemin í Brynjudal).

Landsbjörg, Slysavarnaskóli sjómanna, styrktaraðili.
Vesturport, einn helsti styrktaraðili.
Mæðrastyrksnefnd, styrktaraðili.
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Klukkan telur mínúturnar
Þórir Ó. Tryggvason málarameistari tók þessa mynd í garðinum
heima hjá sér á Akureyri í fyrravetur. Hann vann með henni
jólamyndakeppnina í ár og fær að launum JBL blootooth-hátalara,
auk heiðursins sem fylgir því að eiga forsíðumynd dagsins.

HÁTÍÐLEG 1
HEIMILISSTEMNING
Myndirnar á þessari síðu hrepptu þrjú efstu sætin
í jólamyndakeppni Fréttablaðsins. Sigurmyndin er líka
á forsíðunni. Allar koma þær okkur í jólaskap.

Þetta er hús sem er úti á lóð hjá mér,“
segir Akureyringurinn Þórir Ó.
Tryggvason málarameistari spurður út
í efni sigurmyndarinnar. Hann kveðst
hafa smellt henni af í fyrravetur en reyndar
sé búið að snjóa alveg nógu mikið fyrir norðan í haust. Myndina tók hann ekki á aðfangadagskvöld þó stemningin á henni sé jólaleg og
Þórir segir algera tilviljun ráða því að klukkan sé á sjötta tímanum. Fótósjoppaði hann
kannski klukkuna inn á? „Nei, nei, klukkan
er þarna alltaf, fest á einn staurinn á sólpallinum en er auðvitað næstum á kafi í snjó. Ég
á aðra mynd af þessu mótívi sem er tekin í
myrkri. Þar var ekki búið að hreyfa við snjónum, en mér fannst fallegri birta yfir þessari“
Þórir notar myndavél af gerðinni Canon
Mark 1DX og tók myndina í garðinum á tíma.
Hann kveðst taka mikið af myndum og vann
einmitt íþróttamyndakeppni Fréttablaðsins á
síðasta sumri svo hann er sigursæll.

Náði sveinka
að störfum
Ragnar Þór Ólason ljósmyndari
hjá Mosfellingi hlaut 2. sætið
í jólamyndakeppninni og fær
gjafakort í Borgarleikhúsið að
launum.
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Mér fannst litirnir í þessari mynd
svo fallegir að ég ákvað að senda
hana inn,“ segir Ragnar Þór Ólason
þegar honum er tilkynnt um verðlaunasæti í ljósmyndakeppninni. Hann
kveðst hafa tekið myndina við heimili sitt,
nánar tiltekið utan við svefnherbergisglugga dóttur sinnar sem heiti Brynja
Rögn. „Ég náði þarna mynd af jólasveininum þegar hann var að setja mandarínu í
skóinn hjá henni.“
Ragnar segir gluggann vera með stóru
lausu fagi og því hægt að opna hann mikið.
„Sveinki nýtir sér það og teygir handlegginn inn til hliðar, en andlitið á honum er
upp við rúðuna og sería innan á henni lýsir
upp skeggið. Þetta er bara jóla-jóla.“
Ljósmyndun er áhugamál hjá Ragnari.
„Ég starfa sem ljósmyndari hjá Mosfellingi þannig að ég hef augun opin fyrir
góðu myndefni. Ég hef líka verið mikið að
mynda fyrir Aftureldingu, bæði handbolta
og fótbolta. Íþróttir eru annað áhugamál
mitt, þannig að þetta fer vel saman og er
bara gaman.“

Beðið eftir
jólunum
Guðlaugur Ottesen Karlsson
sölumaður hlaut þriðja sætið
í jólamyndakeppninni og hann
fær gjafakort fyrir tvo í Borgarleikhúsið í verðlaun.

3

Adam Smári bíður hinn rólegasti
eftir að jólin hringi inn,“ skrifaði
Guðlaugur Ottesen sem skýringu
með myndinni sem hann sendi inn í
keppnina og komst í þriðja sæti. „Ég tók
þessa mynd hér í stofunni heima. Adam
Smári er sonur minn,“ útskýrir hann enn
frekar þegar hringt er í hann til að óska
honum til hamingju.
Þegar haft er orð á að það sé aldeilis orðið
jólalegt á hans heimili hlær Guðlaugur og
segir konuna sína eiga heiðurinn af því.
„Konan mín er svo mikið jólabarn að það
liggur við að hún byrji að skreyta jólatréð í
nóvember,“ segir hann.
Guðlaugur á stóra Nikon-myndavél sem
hann segir mjög góða enda noti hann hana
óspart, meðal annars á siglingu um sundin
blá hér í nágrenni Reykjavíkur því hann
starfi bæði á Viðeyjarferjunni og hvalaskoðunarbáti.
Eitt er víst að biðin eftir jólunum hefur
styst að mun hjá Adam Smára, eftir að
myndin var tekin.
gun@frettabladid.is

Opið til kl. 15 í dag

Gleðilega hátíð

Við gerum meira fyrir þig

100% AKJÖT!
NAUT

FORRÉTTUR

Hvítlauksbakaðir
humarhalar
í bjórkrydduðum rjóma
FYRIR 4

16 humarhalar
300 g smjör
2-3 hvítlauksgeirar

20 g steinselja (fersk)
Salt
Pipar

BJÓRKRYDDAÐUR RJÓMI
Kljúﬁð humarhalana og hreinsið undir köldu vatni.
Leggið halana á bökunarplötu með smjörpappír á.
Bræðið smjörið í potti, bætið smátt söxuðum hvítlauk út
í og látið krauma í 10 mín. Bætið þá steinseljunni út í
og látið standa í kæli í 1 klst. Hrærið þá smjörið upp og
setjið u.þ.b. eina teskeið á hvern humar ásamt salti og
pipar eftir smekk. Bakið í 8-10 mínútur við 180 °C.

500 ml rjómi
1 hvítlauksgeiri
2-3 msk. kjötkraftur (eftir smekk)
2 greinar garðablóðberg (ferskt)
1 grein rósmarín
1 tsk. smjör
1-2 dl Tuborg bjór

Bræðið smjörið í potti og bætið hvítlauk, rósmaríni,
garðablóðbergi út í og steikið í 1 mín. Bætið þá rjóma
og krafti saman við og látið krauma við lágan hita í
1½-2 klst. Bætið bjórnum út í alveg í lokin.

JÓLASERVÍETTUR

399
Ð

B

KJÖTBORÐ

Ú

R

I

Ú

KR./PK.

TB
KJÖ OR

I

BESTIR
Í KJÖTI

KUBBAKERTI,
STÓRT

R

AÐALRÉTTUR

Nóatúns
hamborgarhryggur
með rjómalagaðri púrtvínssveppasósu
FYRIR 6

RJÓMALÖGUÐ PÚRTVÍNSSVEPPASÓSA

300 g sveppir
50 g smjör
2 greinar garðablóðberg (ferskt)
200 ml púrtvín
500 ml rjómi
Sveppakraftur
Salt og pipar

1 Nóatúns hamborgarhryggur (u.þ.b. 3 kg)
2 dósir tómatpúrra (litlar)
1 malt í gleri (330 ml)
1 appelsín í gleri (330 ml)
GLJÁI

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

ÍSLENSKT
KJÖT

250 g púðursykur
125 g tómatsósa
125 g sætt sinnep
375 ml rauðvín (eða rauðvínsedik)
Allt sett í pott og látið krauma í um 5 mín. Hryggurinn
penslaður og settur í ofn á 180 °C í um það bil 20-25 mín.

Skerið sveppina gróft niður í pott og brúnið í smjörinu
ásamt blóðberginu, salti og pipar í 4 mín. Hellið þá
púrtvíni út í og látið sjóða niður um helming. Gott er að
setja 1-2 msk. af sveppakrafti út í eða eftir smekk. Bætið
þá rúmlega 500 ml af vatni saman við og látið sjóða í um
30 mín. Bætið þá rjóma við og látið suðu koma upp.
Gott er að bragðbæta með kjötkrafti og sveppakrafti.
Þykkið með smjörbollu eða maizena mjöli.

IR
LJÚFFENGRÉTTIR!
EFTIR
KJÖRÍS
JÓLAÍS,
1L

593

KR./STK.

MJÓLKA
HÁTÍÐARSKYRTERTA

998
KR./STK.
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399
KR./STK.

EGILS
APPELSÍN
Í GLERI

139

KR./STK.

EGILS
MALT
Í GLERI

179
KR./STK.

NÓA KONFEKT,
800 G

6598

KR./PK.
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MYND/HALLDÓR BALDURSSON

➜ Illviðrið undanfarna daga hafði
útmáð öll spor
eftir tófuna. Það
var merkilegt hvað
hún var orðin frökk.
Eflaust var lítið um
fugl og aðra bráð í
fjallinu í þessari ótíð
og því sótti hún til
byggða. En Þórður
ætlaði ekki að fórna
sínum skepnum fyrir
tófuræksnið.

Tófan
Jólasaga eftir Júlíus Valsson

Þ

að var aðfangadagur
jóla og komið fram yfir
hádegi. Þórður sat teinréttur og grafkyrr á
litlum kolli í eldhúsinu
og starði svipbrigðalaus
út um gluggann. Túnin voru þakin
þykku snjóteppi og vindurinn hafði
feykt snjónum í skafla við útihúsin
svo þau risu eins og dökkar eyjar
upp úr snjóbreiðunni. Þykkur snjórammi með klakahröngli hafði
myndast utan um eldhúsgluggann
svo þverrandi dagskíman náði vart
að þrengja sér inn um hann. Frá
útvarpinu barst lágur kliður. Þulurinn var að lesa jólakveðjur til
landsmanna og inn á milli voru
spiluð jólalög.

upp allan bústofninn? spurði Þórður án þess að líta upp. Allar rollurnar með tölu og hænurnar með?
Hvers kyns búmennska er það eiginlega? Ég bara spyr?
— Tófan er bara að reyna að
bjarga sér, svaraði Ásta annars
hugar. Suðan var að koma upp í
pottinum og daufan ilm af taðreyktu hangikjöti lagði um bæinn.
Þórður hristi höfuðið og hét
áfram að stara út um gluggann.
— Það er ekki eðlilegt hve tófan
er orðin nærgöngul upp á síðkastið. Ég rakti sporin í kring um hlöðuna og alveg að hænsnakofanum.
Það vantar bara að hún laumi sér
alla leiðina inn í fjárhúsin, helvítis
vargurinn að tarna.

— Bölvað ónæði er alltaf af þessum Jesúmönnum. Þórður dæsti.
Hann teygði sig í tóbaksdósir á
borðinu, drap á lokið, opnaði þær
með hægri hreyfingu og setti
góðan slurk af neftóbaki á handarbakið. Hann leit aftur um stund út
um gluggann áður en hann sogaði
tóbakið með áfergju upp í nasirnar til skiptis. Slatti af því hafnaði
í grásprengdu skegginu en hluti af
því á gólffjölunum. Það var tekið
að skyggja og hann sá andlit sitt
endurspeglast í rúðunni í upplýstu
eldhúsinu.
— Mikið er karlinn orðinn
þreytulegur, tautaði hann fyrir
munni sér.
— Það er vegna þess að karlinn
hugsar of mikið um tófuræksnið,
sagði Ásta eiginkona hans um leið
og hún kom inn í eldhúsið og setti
á sig rauða jólasvuntu.
— Hættu nú þessari störu út um
gluggann og hjálpaðu mér heldur
við að setja upp hangikjötið. Láttu
tófuna í friði rétt á meðan. Það eru
að koma jól.
— Á ég þá að láta varginn éta

Þórður stóð upp og klæddi sig í
lopapeysu.
— Ætlarðu ekki að hjálpa mér
með hangikétið Þórður minn?
spurði Ásta. Það þarf líka að fara
að leggja á borðið. Krakkarnir
fara bráðum að koma.
— Ég ætla aðeins að ganga suður
fyrir húsin áður en það dimmir
alveg, svaraði Þórður.
— Vertu ekki lengi. Það fer bráðum að verða heilagt, sagði Ásta.
Á leiðinni út úr bænum kom
Þórður við í geymslunni, klæddi
sig í kuldaúlpu, tók stóran veiðiriffil með sjónauka ofan af hillu
fyrir ofan dyrnar og stakk nokkrum skotum í úlpuvasann. Svo gekk
hann í áttina að hlöðunni. Veðrið
var stillt og hann andaði að sér
ísköldu heimskautaloftinu. Það
var alltaf sérstök vetrarlykt af
frostinu. Hann skimaði vandlega
í kringum sig er hann óð hnédjúpa
skaflana. Illviðrið undanfarna
daga hafði útmáð öll spor eftir tófuna. Það var merkilegt hvað hún
var orðin frökk. Eflaust var lítið

um fugl og aðra bráð í fjallinu
í þessari ótíð og því sótti hún til
byggða. En Þórður ætlaði ekki að
fórna sínum skepnum fyrir tófuræksnið. Bóndinn yrði stöðugt að
standa vörð um húsdýrin og þótt
tófan ætti sinn tilverurétt í náttúrunni þá væri sá réttur ekki á
ábyrgð bóndans.
Þórður hafði aldrei getað skilið
þá menn sem héldu því fram í fúlustu alvöru, að sauðkindin hefði
frá upphafi gert íslensku þjóðinni
meiri bölvun en refurinn og bandormurinn til samans.

Skyndilega sá hann einhverja
hreyfingu út undan sér. Gat það
verið tófan? Hann hallaði sér
fram á gluggakarminn og mundaði byssuna í áttina að staðnum
þar sem honum hafði sýnst hann
sjá hreyfinguna. Tunglið var
komið upp og tunglsljósið sindraði á hjarninu. Það fór ekki milli
mála. Þarna var lágfóta að læðast á milli þúfna. Hann lokaði
byssulásnum og tók öryggið af.
Nú voru dagar hennar taldir. Nú
gæti hann haldið jól án þess að
hafa áhyggjur af skepnunum.

Það var erfitt að opna hlöðudyrnar því fokið hafði í stóran snjóskafl fyrir framan þær og það tók
Þórð talsverðan tíma að moka snjóinn frá henni. Hann kom sér fyrir
í enda hlöðunnar þar sem var lítið
útskot með gluggaboru. Hann opnaði gluggann varlega, setti skot í
riffilinn og stakk hlaupinu út um
gluggann. Hann stillti skerpu sjónaukans og beið svo átekta.
Hann kæmist ekki í jólaskap fyrr
en hann vissi að hann hefði náð tófunni. Fyrr yrði hann ekki í rónni,
því hann vildi vita af sauðfénu og
fuglunum öruggum yfir jólin. Þrátt
fyrir lognið, andaði köldu inn um
gluggann, svo hann hneppti að sér
úlpunni og setti á sig hanska. Hann
vissi að Ásta var farin að bíða eftir
honum en hún yrði bara að bíða enn
um sinn.
Hann athugaði umhverfið vandlega í gegnum sjónaukann en hvergi
var neina hreyfingu að sjá. Tófan
var helst á ferð í ljósaskiptunum og
í myrkri. Þórður hafði reynt að egna
fyrir hana með dauðyfli af gömlum
sauð, en hún hafði ekki litið við því.
Hún var of klók, bannsett tófan.
Hann skyldi þó sjá við henni. Hún
átti ekki von á fyrirsát í lognmollunni þegar enginn sála var á ferð.

Hann beið rólegur eftir því að
tófan kæmi í skotfæri. Hún var
enn eitthvað að bardúsa á bak við
lágan hól. Þórður beið rólegur.
Honum lá ekkert á. Hann hafði
áður legið á greni, oft í einn til
tvo sólarhringa í senn. Hann gat
því beðið en skotið mátti ekki
geiga í þetta sinn. Hann fylgdist
spenntur með tófunni sem var
enn talsverðan spöl frá honum en
hún þokaðist smám saman nær.
Það var þó engu líkara en hún
skynjaði nærveru hans í hlöðunni. Hún kæmist ekki að fjárhúsunum eða hænsnakofanum
án þess að fara fyrst fram hjá
hlöðunni.
Þórður fann að hjarta hans sló
hraðar og hann svitnaði í lófunum þrátt fyrir kuldann. Tófan
þokaðist enn nær og hann sá í
sjónaukanum að hún hélt á einhverju í kjaftinum. Þórður sá sér
til undrunar að þetta var dauð
rjúpa, nýdauður alhvítur karri.
Þetta var undarlegt. Hvern fjandann var tófan að þvælast með
bráð sína inn á milli húsa? Var
hún gengin af göflunum? Hafði
illviðrið undanfarna daga ruglað
hana í ríminu? Þórður lagði vísifingurinn varlega á gikkinn.

Tófan var nú komin í skotfæri.
Kúlan, sem var með holum oddi
myndi tæta hana í sundur, hreinlega sprengja hana í loft upp og
hann fengi nýveidda rjúpu í kaupbæti, tilvalda í jólamatinn. Þórður kreisti gikkinn varlega. Hann
gjörþekkti gamla Sako-riffilinn
sinn og vissi nákvæmlega hvenær
skotið myndi ríða af.
Hann sá að tófan stóð enn hreyfingarlaus og virtist horfa beint á
hann þefandi út í loftið með sperrt
eyrun. Hann yrði að hafa hraðan á
til að missa hana ekki úr skotlínu.
Rétt í þann mund fann hann fyrir
einhverri hreyfingu við fætur sér.
Hvað var fjandans kötturinn að
þvælast fyrir honum núna? Eftir
að Seppi, gamli hundurinn hans
dó, óðu þessir kettir stjórnlaust
um allt. Seppi hefði svo sannarlega haldið tófunni frá bænum,
það eitt var víst.
Tófan stóð enn hreyfingarlaus
í sömu sporum eins og hún væri
að bíða eftir einhverju. Þá fann
Þórður aftur eitthvað strjúkast
við fætur sér. Hann bölvaði og
sparkaði í heyið með stígvélinu.
Þá heyrði hann ámátlegt væl.
Hann leit niður og sá þrjá
nýfædda yrðlinga sem lágu í
einum hnapp í litlu bæli í heyinu.
Þórður horfði undrandi á tófuna
og yrðlingana til skiptis. Hann
andvarpaði og horfði eftir gufustróknum frá heitum andardrætti
sínum liðast hægt upp í kalt loftið og leysast upp. Himinninn var
stjörnubjartur en sumar stjörnurnar voru bjartari en aðrar.
Hann opnaði lásinn á byssunni,
tók skotið og stakk því í vasann.
Hann lokaði glugganum. Í fjarska
heyrðist ómurinn frá kirkjuklukkunni innar í dalnum sem
var að hringja inn jólin. Það var
orðið heilagt.

K^Âh`jbaajb
gj\\gV_aV
¶d\hicYjbkV`i^cV[ng^gÄ^\
JcYVc[Vg^c{g]V[VkZg^Âb_\k^ÂWjgÂVg`]_{W_g\jcVghkZ^ijcjb#Bg\higkZg`Z[c^]V[V
`VaaVÂ{b^`^ccbVcch`Ve/:g[^ÂVgaZ^i^g{_`ajb!h_W_Vg\Vc^g!i`aakZ\cVkZÂjgh!k^ÂVb^`^a
VÂhidÂk^ÂVÂW_Vg\V[g[cc¶hkd[{iiZ^iihiVa^Â#Bg\]jcYgjÂh_{a[WdÂVa^ÂVg]V[V
bVg\d[i`db^ÂhVbWdg\jgjbhcjbi^a]_{aeVg!d[ik^ÂZg[^ÂVgd\]¨iijaZ\VgVÂhi¨Âjg#
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SUMIR VILJA FISK Á SINN JÓLADISK
Gunnþóra
Gunnarsdóttir
gun@frettabladid.is

Kjötneysla er mikil hjá innfæddum Íslendingum yﬁr jólahátíðina og ﬁskur sem aðalréttur á
aðfangadagskvöld heyrir til undantekninga. Þó eru þeir til sem hafa sett ﬁsk í það hefðarsæti og
einn þeirra er Orri Vigfússon, formaður Verndarsjóðs villtra laxa. Erlendis eru aðrir siðir en við
eigum að venjast og í Skandinavíu telst lútﬁskur til hátíðarmatar, meðal annars á jólum, innan
um aðra rétti. Matilda Gregersdotter markþjálﬁ veit allt um lútﬁskinn og meðlæti með honum.

Dýrindis veisla á
aðfangadagskvöld
Saltﬁskur er með merkilegri ﬁski að mati Orra Vigfússonar og því
er sú matartegund alltaf á borðum hjá honum á aðfangadagskvöld. Þannig hefur það verið í sextíu og fjögur ár.

É

g borða náttúrulega saltfisk,“ svarar
Orri Vigfússon, formaður Verndarsjóðs villtra laxa, eins og ekkert sé
sjálfsagðara, inntur eftir hvað hann
borðar á aðfangadagskvöld. Hann
segir saltfiskát á jólunum sið frá
æskuheimilinu á Siglufirði.
Faðir minn var síldarsaltandi en það var
þannig að 1948 þá veiddist engin síld. Pabbi
var með fullt af fólki í vinnu sem hann þurfti
að borga laun þó engin væri síldin og hann sá
fram á að tapa öllu sínu. Þá hafði hann samband við norska línuveiðara sem voru undan
Norðurlandi og samdi við þá um að kaupa af
þeim þorsk. Þeir stímdu til hafnar og lönduðu fiskinum og allt var sett í gang til að gera
verðmæti úr honum, hann var flattur, saltaður og sólþurrkaður og allir fengu nóg að
gera. Ég var sjö ára patti og var alltaf að
sniglast í kring um þessa starfsemi. Saltfiskurinn bjargaði efnahaginum og þá
var ákveðið, í virðingarskyni við þennan merkilega fisk, að borða hann á jólunum. Það hefur verið gert allar götur
síðan hjá foreldrum mínum og hjá
mér. Við höfum alltaf reynt að fá sólþurrkaðan fisk. Á seinni árum hefur
vinafólk okkar í Grímsey séð um að
útvega okkur hann. Við erum tengd
Grímsey og höfum gaman af að
borða fisk þaðan.“
Spurður hvort hann búist við
að næstu kynslóðir á eftir muni við-

halda siðnum svarar Orri: „Ég á tvö börn og
þau eru nú ekkert alltof hrifin, ég verð að
viðurkenna það, en borða fiskinn samt. Það
er boðið upp á franska gæsalifur og humar
á undan en aðalrétturinn er saltfiskur og
meðan ég lifi verður því ekki breytt. Konan
hefur aðeins verið að skreyta matinn, svo
hann sé ekki alveg eins og á laugardögum í
gamla daga.
Orri segir Íslending búsettan í Bandaríkjunum hafa hringt í sig út af þessum saltfisksið. „Hann hafði einhvers staðar lesið að
ég borðaði saltfisk á jólunum og var bara að
láta mig vita að hann gerði það líka
þannig að ég væri ekki einn í heiminum. Þessi maður átti ítalska konu.“
Heima hjá Orra er saltfiskurinn soðinn á venjulegan hátt.
„Þetta er dýrindis veisla á
aðfangadagskvöld og
það er fyrir löngu
búið að velja fín
stykki í matinn. Ég vil
hafa fiskinn frekar vel
útvatnaðan en konan frekar
vel saltan, svo við verðum að
velja okkur aðeins misþykka bita.
Svo höfum við bara rauðar íslenskar og
rófur með og hangiflot út á, því við sjóðum
alltaf hangikjötið á Þorláksmessu og fleytum ofan af. Okkur finnst þetta rosalega gott
og svo getum við hámað í okkur alls konar
góðgæti á eftir.“

MEÐ JÓLAMATINN Unnur og Margrét Huldudætur voru í heimsókn hjá afa sínum þegar ljósmyndarann

bar að.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Jólabragðið kemur
með kryddpipar
Lútﬁskur var jafnan á borðum á jólum hjá Matildu Gregersdotter í
uppvextinum, ásamt saltaðri skinku og öðru sænsku góðmeti. Hún
átti þá heima í nágrenni Stokkhólms en er ættuð úr Dölunum.

L

MATILDALútfiskurinn var ekki bara borðaður á jólunum í Svíþjóð heldur á öðrum hátíðum líka, eins og
páskum og miðsumri.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

útfiskur er einn af mörgum jólaréttum sem hefð er fyrir að borða
bæði í Noregi og Svíþjóð. Matilda
Gregersdotter, markþjálfi og skipuleggjandi árlegrar Lúsíuhátíðar á
Íslandi, er uppalin við þá hefð í sínu
gamla heimalandi, Svíþjóð, en breyting varð
á því þegar hún flutti hingað til lands. Þegar
hún er spurð hvernig lútfiskur sé finnst henni
vissara að hringja í mömmu sína, áður en hún
svarar því, til að hressa upp á minnið. Svo
koma upplýsingarnar.
„Í dag eru ekki margir sem búa til lútfisk sjálfir, heldur kaupa hann í lofttæmdum
umbúðum. En í gamla daga var þessi verkunaraðferð fundin upp til að auka geymsluþol fisks. Þá var notaður alls konar fiskur
en nú er það aðallega langa sem boðið er upp
á,“ segir hún og svo kemur lýsingin.
„Það er byrjað á að þurrka fiskinn og til að mýkja hann upp
er hann lagður í lút svona
hálfum mánuði fyrir
jól, oft um Lúsíudaginn sem er 13. desember. Lúturinn er
búinn þannig til að
natríumkarbónat
(matarsódi) og kalsínhýdroxíð, sem er
einhvers konar kalk,
er sett í vatn. Þegar
svona fjórir dagar eru
til jóla er fiskurinn tekinn

úr lútnum og lagður í bleyti í hreint vatn til
að ná lútnum úr og er skipt á honum nokkrum sinnum á dag því ef hann er ekki vel
útvatnaður verður hann gegnsær og ekki
góður. Hann er síðan soðinn og best er að
gufusjóða hann í ofni.“
Matilda segir aðra áferð á lútfiskinum en
venjulegri löngu, hann sé örlítið glærari og
hlaupkenndari.
Í Dölunum, þaðan sem Matilda er ættuð,
segir hún lútfisk borðaðan með hvítri sósu,
eins og uppstúfi sem við borðum með hangikjöti. „Aðalbragðið er af kryddpipar, sem
ber keim af kanil, negul og múskati og er
malaður yfir hvítu sósuna á diskinum. Svo
eru borðaðar kartöflur með, brætt smjör og
grænar ertur, ekki úr dós.“
Hún segir hefðirnar misjafnar eftir landshlutum í Svíþjóð og Noregi. „Á Skáni er sett
sinnep út í sósuna en það hef ég
aldrei prófað. Það er líka
misjafnt hvar í röð
jólaréttanna lútfiskurinn er borðaður.
Við borðum hann
oftast á undan
kjötinu en sumir
telja gott að innbyrða hann síðast því hann sé
svo léttur. Lúturinn er líka basískur og hjálpar til við
meltinguna.“

Gleðileg jól
Alcoa Fjarðaál óskar öllum Austﬁrðingum gleði og friðar um
hátíðarnar og þakkar samskiptin á árinu sem er að líða.

Hressandi leiðangur í Eyjólfsstaðaskóg á Héraði er fullkomin byrjun á jólahaldi
Aðalheiðar og Óskars, starfsmanna Fjarðaáls, og drengjanna þeirra. Saman njóta
þau þess að geta valið sér jólatré úr skóginum og kunna vel að meta alla þá kosti
sem gefast á hollri og góðri útivist á Austurlandi.
www.alcoa.is
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AFGREIÐSLUTÍMAR UM HÁTÍÐIRNAR
LÆKNISÞJÓNUSTA
NEYÐARLÍNA
RAUÐI KROSSINN
KVENNAATHVARF

Slysa- og bráðamóttaka Landspítala
við Hringbraut og í Fossvogi
Opin allan sólarhringinn alla daga.
Aðalsímanúmer 543-1000
Beint innval við Hringbraut
543-2050.
Beint innval á slysadeild í Fossvogi
543-2000. Sinnir neyðartilvikum.
Læknavakt heilsugæslunnar
Opin 9-23.30 alla frídaga.
Vitjanasími 1770 (opinn allan
sólarhringinn alla daga)
Vitjunum er sinnt frá 8-23.30
um helgar og hátíðisdaga.

APÓTEK

SAMGÖNGUR
SUNDLAUGAR
STÓRMARKAÐIR
SÖFN

Neyðarlínan
Neyðarsími Neyðarlínunnar 112
er opinn allan sólarhringinn yfir
hátíðirnar 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 hátíðirnar
og milli jóla og nýárs. Kristínarhús,
búsetuúrræði Stígamóta, er þó opið
og þar verða sjálfboðaliðar á vakt
og fagaðilar úr hópi starfskvenna á
bakvakt. Sími Kristínarhúsi 546-3000.

Kvennaathvarfið
Opið allan sólarhringinn, alla daga.
Símanúmer 561-1205.
SÁÁ
Göngudeild í Efstaleiti 7 er opin 9-12
á aðfangadag en á jóladag og annan
í jólum er lokað.
Símanúmer 530-7600
Bent er á slysadeild og bráðamóttöku
Landspítala komi upp alvarleg tilfelli.
Tannlæknar
Sjúklingum er bent á að snúa sér til
slysa- og bráðamóttöku þegar um alvarleg slys er að ræða. Tannlæknar skiptast
þó á um að hafa stofur sínar opnar yfir

Lyfja
Aðfangadagur
Opið 8-18 Afgreiðslustaðir
Lyfju Lágmúla og á Smáratorgi.
Opið 10-13 Smáralind.
Opið 10-12 Blönduós, Borgarnes, Eskifjörður, Grindavík, Húsavík, Hvammstangi, Ísafjörður, Neskaupstaður,
Patreksfjörður og Seyðisfjörður.
Opið 11-12 Reyðarfjörður.
Kl. 9-12 Egilsstaðir, Höfn, Keflavík,

Laugavegur, Sauðarkrókur og Selfoss.
Aðrir staðir verða lokaðir.
Jóladagur
Opið 10-01 Lyfja, Lágmúla.
Opið 9-24 Lyfja, Smáratorgi.
Lokað í öðrum afgreiðslustöðvum Lyfju.
Annan í jólum
Opið 8-01 Lyfja, Lágmúla.
Opið 8-24 Lyfja, Smáratorgi.
Opið 12-16 Lyfja, Keflavík. Lokað á öðrum
afgreiðslustöðum Lyfju um allt land.

Árbæjarapótek
Aðfangadagur Opið 9-12.
Lokað á jóladag og annan í jólum.

SAMGÖNGUR

Opið 6.30-12 Seltjarnarneslaug
Opið 10-12.30 Klébergslaug.
Jóladagur Lokað í sundlaugum ÍTR.
Annar í jólum
Opið kl. 9-16 Lágafellslaug.
Opið 12-18 Laugardalslaug.
Lokað í öllum öðrum laugum.

Nóatún
Aðfangadagur Opið 8-15.
Jóladagur Allar verslanir eru lokaðar.
Annar í jólum Verslanir opna kl. 11.

Þorláksmessa Strætó ekur eftir
hefðbundinni áætlun.
Aðfangadagur Ekið skv. laugardagsáætlun til kl. 14.
Jóladagur Enginn akstur.
Annar í jólum Akstur samkvæmt
sunnudagsáætlun. Nánari upplýsingar um
síðustu ferðir er að finna á straeto.is.

SUNDLAUGAR Á
HÖFUÐBORGARSVÆÐINU
Aðfangadagur
Opið 8-12.30 Árbæjarlaug, Breiðholtslaug, Grafarvogslaug, Laugardalslaug,
Sundhöllin og Vesturbæjarlaug.
Opið 8-12 Lágafellslaug og Sundlaugin
Versölum.
Opið 6.30-11 Ásvallalaug, Sundhöll
Hafnarfjarðar og Suðurbæjarlaug.

STÓRMARKAÐIR
Hagkaup
Aðfangadagur Opið til 16 Verslanir Hagkaupa í Smáralind, Skeifunni,
Garðabæ og Eiðistorgi.
Opið 9-14 Aðrar verslanir Hagkaupa.
Jóladagur Allar verslanir eru lokaðar.
Annar í jólum Opnað kl. 11 í verslununum í Skeifunni, Garðabæ og Eiðistorgi. Aðrar verslanir eru lokaðar.

Lyfjaval
Aðfangadagur
Opið 9-12 Lyfjaval, Álftamýri.
Opið 9-12 Lyfjaval, Mjódd.
Lokað á jóladag og annan í jólum á
báðum stöðum.

10-11
Aðfangadagur Allar verslanir opnar
til 17.
Jóladagur Allar lokaðar til miðnættis
á jóladag nema á Akureyri, opnað
klukkan 8 að morgni annars í jólum.

hátíðirnar og skiptist það sem
hér segir:
Aðfangadagur
Opið hjá Birgi Péturssyni 8-12.
Jóladagur
Opið hjá Ragnari Árnasyni 10-12.
Annar í jólum Opið hjá
Sigríði Sólveigu Ólafsdóttur 10-12.
Fimmtudagur 27. desember Opið á
stofu Hrafnhildar E. Skúladóttur 10-12.
Föstudagur 28. desember
Opið á hjá Sonju Rut Jónsdóttur 10-12.
Laugardagur 29. desember Opið hjá
Steinunni Dóru Harðardóttur 10-12.
Sunnudagur 30. desember
Opið hjá Sveinbirni Jakobssyni 10-12.
Lyfjaver
Aðfangadagur Opið 10-12.
Jóladagur Lokað.
Annar í jólum Lokað.
Bílaapótekið
Aðfangadagur Opið 10-14.
Jóladagur Lokað.
Annar í jólum Lokað.

SÖFN
Listasafn Reykjavíkur, Hafnarhúsi,
Kjarvalsstöðum og Ásmundarsafni.
Aðfangadagur Lokað.
Jóladagur Lokað.
Annar í jólum Opið 13-17.
Listasafn Íslands
Lokað til 28. desember.

Bónus
Aðfangadagur Opið 10-14.
Jóladagur Lokað.
Annar í jólum Lokað.

Þjóðminjasafn Íslands
Aðfangadagur
Opið kl. 11-12 fyrir jólasveininn.
Jóladagur Lokað.
Annar í jólum
Venjuleg opnun kl. 11-17.

Krónan
Aðfangadagur Opið 9-13.
Jóladagur Lokað.
Annar í jólum Lokað.

Hafnarborg
Aðfangadagur Lokað.
Jóladagur Lokað.
Annar í jólum Opið kl. 12-17.

a
t
l
o
U
P
b
R
E
d
K
n HÁS

r
u
g
i
S
Um á

ú
r
t
ð
i

I
r
a
D
a
N
ú
h
A
n
R
a
T
j
í
F
.
I
1
1
E
L
t
Í
HM
Hefs

V

Þorsteinn J. og gestir
esstir
Þorsteinn J. sér um upphitun
phitun
fyrir leiki og stýrir ítarlegri
eg
gri
umfjöllun eftir leiki ásamt
am
mt
handboltasérfræðingum
m
og góðum gestum.

FÁÐU ÞÉR ÁSKRIFT | 512 5100 | STOD2.IS | VERSLANIR VODAFONE | VERSLANIR OG ÞJÓNUSTUVER SÍMANS 800 7000

GLEÐILEG JÓL
Mörgum finnst jólin ganga í garð þegar jólaguðsþjónustan hefst í útvarpinu klukkan sex á aðfangadag.
Útvarpað verður frá Dómkirkjunni í Reykjavík
þar sem séra Hjálmar Jónsson predikar og séra
Sveinn Valgeirsson þjónar fyrir altari.
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Save the Children á Íslandi

ÞAKKLÁTUR LÍFINU
BOÐAR KOMU JÓLA Sigvaldi Júlíusson, útvarpsþulur á Rás 1, átti að vera á
vakt á aðfangadagskvöld í fyrra þegar örlögin gripu grimmilega í taumana.

S

KEEPING UP WITH THE KARDASHIANS
E! ENTERTAINMENT ER Á STÖÐ 2 FJÖLVARP | FÁÐU ÞÉR ÁSKRIFT Á STOD2.IS

igvaldi hafði verið með beinverki
og fundið fyrir verk á milli herðablaða síðustu vikuna fyrir jól.
„Í móðurættinni er mikið hjartavesen
og mamma hvatti mig til að leita læknis.
Ég ætlaði að hrista þetta af mér og
tengdi verkinn ekki við hjartað því hann
leiddi ekki út í handlegg,“ segir Sigvaldi
sem fyrir röð tilviljana hrósaði sönnu
lífshappi á vetrarsólstöðum fyrir ári.
„Ég hafði nýlokið við að pakka inn
jólagjöfum þegar Ásgerður Þórisdóttir,
vinkona mín og hjúkrunarfræðingur,
hringdi og spurði hvernig ég hefði
það. Hún tók af mér loforð um að láta
tékka á mér í hjartagátt Landspítalans
þegar ég sagðist daufur og lýsti fyrir
henni verkjunum.“ Minnugur loforðsins
og með fullan bíl af jólagjöfum ákvað
Sigvaldi að koma við á spítalanum.
„Þar tilkynntu læknar mér að ég væri
með kransæðastíflu og þyrfti í hjarta-

þræðingu hið fyrsta. Ég stakk upp á að
ég kæmi þá inn á milli jóla og nýárs,“
segir Sigvaldi, sem uppskar mikinn hlátur læknanna þegar hann stakk líka upp
á að ljúka við að koma út jólagjöfunum.
„Daginn eftir gekkst ég undir þræðingu
og fékk að fara heim á aðfangadag enda
í góðu formi og ljónheppinn að sleppa
við hjartaskemmd. Ég hef stundum grínast með að mánuði áður var ég aleinn á
rjúpu norður í landi og prílandi upp um
fjöll og firnindi. Hefði ég fengið áfall þar
væri ég ekki til frásagnar,“ segir Sigvaldi
þakklátur almættinu.
„Ég lít lífið nú öðrum augum og af
meira æðruleysi, er duglegur að trimma
og hef minnkað skammtana þótt ég
sé mikill nautnamaður í mat.“ Í kvöld
gegnir Sigvaldi ábyrgðarhlutverki þegar
hann tilkynnir þjóðinni að jólin séu loks
komin á undan aftansöng.
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BOÐAR KOMU JÓLA
Sigvaldi hefur í 25 ár lesið jólakveðjur í útvarpinu
og oftsinnis verið á vaktinni á aðfangadagskvöld.
Í ár eru 80 ár síðan
lestur jólakveðja hófst í
útvarpinu og nú í fyrsta
sinn hófst lesturinn að
kvöldi 22. desember.
MYND/GVA

smáauglýsingar

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

Allar smáauglýsingar
vikunnar á visir.is

smaar@frettabladid.is / visir.is

VW - SKODA - VARAHLUTIR

Bílar til sölu

BÍLAR &
FARARTÆKI

Eigum varahluti í VW, Skoda og
Audi og Pajero frá ‚02 Kaupum bíla
til niðurrifs og uppgerðar. Bílabúið,
Kaplahrauni 11 220 hfj. S. 534 1045.

SMÁPARTAR.IS
Eigum mikið úrval af varahlutum í
Subaru árg. ‚97 til ‚02, Skoda Octavía
árg. ‚00 til ‚07. Honda CR-V árg. ‚05.W
Polo ‚07 Passat ‚01. Suzuki Baleno
árg. ‚00. Smápartar.is Sími 56750407785040.

JÓLA JÓLA TILBOÐ
Ford fiesta 1.4 2004 ek. 101 þús.
km ný tímareim 5 dyra 5 gíra Verð
750.000.- Tilboð 550.000.- Möguleiki á
100% láni sími 6914441.

CHEVROLET Tahoe 4x4. Árg 1999, ek
71 Þ.MÍLUR, bensín, sjálfsk, leður, góð
dekk ofl, Bíll í góðu standi, Ásett verð
790.000. Rnr.142134. Er á staðnum,

KRÓKUR

Krókur
Sími: 522 4600
http://www.krokur.net

Hjólbarðar

500Þ. KR. AFSLÁTTUR
Grand Cherokee limited 5,7 HEMI 4x4,
abs, sóllúga, sjálfskiptur, leður, ný dekk,
eins og nýr, tilboð kr. 1190þ. stgr. S:
899 7909.

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

Við flytjum bifreiðar og vinnuvélar á
öruggan og hagkvæman hátt.

Allar stærðir sendibíla. Nýja
Sendibílastöðin sími 568-5000.

Varahlutir

Sendibílar

LÍTIL ÚTBORGUNN !!!!

Þjónusta

Toyota yaris 2004 ek. 135 þús. km
1000 cc 5 dyra bílalán 610 þús. 24 á
mánuði verð 750 þús. sími 6914441.
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FRÁBÆR DEKKJATILBOÐ
TIL JÓLA

Fá betri svefn, hætta að reykja,
léttast/þyngjast eða láta sér líða
betur á margan annan máta.
Ingibjörg Bernhöft hjúkrunarfr.
og dáleiðslutæknir.
Tímapantanir í síma 864 2627 &
bernhoft@gmail.com

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

Viðgerðir
100% VISA/EURO LÁN
Opel vectra stw 1998 ek. 203 þús.
km sjálfskiptur verð 290 þús. sími
6914441.

Ódýr sendibílaþjónusta.
Heimsendingar og fyrirtækjaþjónusta.
www.keyrsla.is S:820-3880

Varahlutir í VW Golf, Polo,Yaris,
Skoda Oktavia árg. ‚03, Honda Civic
og Kangoo. Viðgerðir. Gírkassar.
Bremsuviðgerðir, renni diska og skálar.
Kaupi bíla. Uppl. í s. 892 7852.

ÓDÝRAR VIÐGERÐIR,
LEYSUM ÖLL MÁL!
Fljót og góð þjónusta. Bílahlutir ehf.,
Eldshöfða 4, s. 587-5058.

Óskum landsmönnum leðilegra jóla!
«SKAR VIÈSKIPTAVINUM SEM
OG LANDSMÎNNUM ÎLLUM
GLEÈILEGRA JËLA OG FARS¾LDAR
¹ NÕJU ¹RI ÖÎKKUM VIÈSKIPTIN
¹ ¹RINU SEM ER AÈ LÅÈA
+LETTH¹LSI  o  2VK
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«SKAR VIÈSKIPTAVINUM
SEM OG LANDSMÎNNUM ÎLLUM
'LEÈILEGRA JËLA OG FARS¾LDAR
¹ KOMANDI ¹RI
¶ÎKKUM VIÈSKIPTIN ¹ ¹RINU
SEM ER AÈ LÅÈA

3   o  
o BROTAÚ SIMNETIS

«SKAR VIÈSKIPTAVINUM
SEM OG LANDSMÎNNUM
ÎLLUM GLEÈILEGRA JËLA OG
FARS¾LDAR ¹ NÕJU ¹RI
ÖÎKKUM VIÈSKIPTIN ¹
¹RINU SEM ER AÈ LÅÈA

Óskar viðskiptavinum
sem og landsmönnum öllum
gleðilegra jóla og farsældar á komandi ári.
Þökkum viðskiptin á árinu sem er að líða
Kletthálsi 2 - 110 RVK - 587 2000
www.toppbilar.is

«SKAR VIÈSKIPTAMÎNNUM SEM OG LANDSMÎNNUM ÎLLUM GLEÈILEGRA JËLA OG
FARS¾LDAR ¹ NÕJU ¹RI ¶ÎKKUM ¹N¾GJULEG VIÈSKIPTI ¹ ¹RINU SEM ER AÈ LÅÈA
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«SKAR VIÈSKIPTAVINUM SEM OG
LANDSMÎNNUM ÎLLUM GLEÈILEGRA
JËLA OG FARS¾LDAR ¹ NÕJU ¹RI
ÖÎKKUM VIÈSKIPTIN
¹ ¹RINU SEM ER AÈ LÅÈA
3KEMMUVEGUR  o +ËPAVOGI
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'ARÈAÖJËNUSTA
¥SLANDS EHF

«SKAR VIÈSKIPTAVINUM
SEM OG LANDSMÎNNUM
ÎLLUM GLEÈILEGRA JËLA
OG FARS¾LDAR ¹ NÕJU ¹RI
ÖÎKKUM VIÈSKIPTIN
¹ ¹RINU SEM ER AÈ LÅÈA

«SKAR VIÈSKIPTAMÎNNUM SEM OG LANDSMÎNNUM ÎLLUM
GLEÈILEGRA JËLA OG FARS¾LDAR ¹ NÕJU ¹RI
¶ÎKKUM ¹N¾GJULEG VIÈSKIPTI ¹ ¹RINU SEM ER AÈ LÅÈA
WWWVELAVERKJSIS
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«SKAR VIÈSKIPTAVINUM SEM
OG LANDSMÎNNUM ÎLLUM
GLEÈILEGRA JËLA OG
FARS¾LS KOMANDI ¹RS
ÖÎKKUM VIÈSKIPTIN ¹ ¹RINU
Ö
SEM ER AÈ LÅÈA

Íshúsið ehf • www.ishusid.is • S:566 6000

«SKAR VIÈSKIPTAMÎNNUM SEM OG LANDSMÎNNUM
ÎLLUM GLEÈILEGRA JËLA OG FARS¾LDAR ¹ KOMANDI
¹RI ¶ÎKKUM VIÈSKIPTIN ¹ ¹RINU SEM ER AÈ LÅÈA
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«SKAR VIÈSKIPTAMÎNNUM
SEM OG LANDSMÎNNUM
ÎLLUM GLEÈILEGRA JËLA OG
FARS¾LDAR ¹ NÕJU ¹RI
¶ÎKKUM VIÈSKIPTIN
¹ ¹RINU SEM ER AÈ LÅÈA

3   o WWWVIDHALDIS

«SKAR VIÈSKIPTAVINUM SEM OG LANDSMÎNNUM ÎLLUM
GLEÈILEGRA JËLA OG FARS¾LDAR ¹ NÕJU ¹RI ÖÎKKUM VIÈSKIPTIN
¹ ¹RINU SEM ER AÈ LÅÈA

Óskar viðskiptavinum sem og landsmönnum
öllum gleðilegra jóla og farsældar á nýju ári,
þökkum viðskiptin á árinu sem er að líða.

«SKAR VIÈSKIPTAMÎNNUM
SEM OG LANDSMÎNNUM ÎLLUM
GLEÈILEGRA JËLA OG FARS¾LDAR
UM
¹ KOMANDI ¹RI ¶ÎKKUM
M
VIÈSKIPTIN ¹ ¹RINU SEM
ER AÈ LÅÈA

Bílahöllin • Bíldshöfða 5 • 112 Rvk • S. 567 4949 • www.bilahollin.is

«SKAR VIÈSKIPTAMÎNNUM SEM OG LANDSMÎNNUM ÎLLUM
GLEÈILEGRA JËLA OG FARS¾LDAR ¹ NÕJU ¹RI ¶ÎKKUM
¹N¾GJULEG VIÈSKIPTI ¹ ¹RINU SEM ER AÈ LÅÈA

«SKAR VIÈSKIPTAVINUM
SEM OG LANDSMÎNNUM
ÎLLUM GLEÈILEGRA JËLA OG
FARS¾LDAR ¹ NÕJU ¹RI
ÖÎKKUM VIÈSKIPTIN ¹
¹RINU SEM ER AÈ LÅÈA

«SKAR VIÈSKIPTAVINUM SEM OG LANDSMÎNNUM ÎLLUM
'LEÈILEGRA JËLA OG FARS¾LDAR ¹ KOMANDI ¹RI
¶ÎKKUM VIÈSKIPTIN ¹ ¹RINU SEM ER AÈ LÅÈA
WWWKROKURNET
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«SKAR VIÈSKIPTAMÎNNUM SEM OG LANDSMÎNNUM ÎLLUM GLEÈILEGRA JËLA OG
FARS¾LDAR ¹ NÕJU ¹RI ¶ÎKKUM ¹N¾GJULEG VIÈSKIPTI ¹ ¹RINU SEM ER AÈ LÅÈA
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Búslóðaflutningar

ÞJÓNUSTA

Tölvur

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

Pípulagnir
FAGLÆRÐIR PÍPARAR

APLÚS TÖLVUÞJÓNUSTA
Sanngjarnt verð. Sæki og sendi heim.
S. 822 7668 www.aplus.is

KAUPUM GULL JÓN & ÓSKAR
Kaupum gull til að smíða úr.
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg
viðskipti. Aðeins í verslun okkar
Laugavegi 61.
Jón og Óskar - jonogoskar.is

Til sölu

Spádómar

Rafvirkjun

Tökum að okkur viðhald og nýlagnir,
vönduð vinnubrögð mikil reynsla.
Pípulagnaþjónusta Reykjavíkur S: 770
4499.

KEYPT
& SELT

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. S.
663 0746.

s. 552-4910.

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

Hreingerningar

Nudd
NUDD NUDD NUDD Slökunarnudd
101 RVK. S. 862 6653. Irena
Hreingerningar - Bónun - Bónleysing
Flutningsþrif - Þrif eftir iðnaðarmenn
thvegillinn.is - Stofnað 1969 Traustir
og vanir menn.

KAUPUM GULL
og aðra eðalmálma gegn
framvísun persónuskilríkja.
Sigga & Timo Linnetsstíg 2,

Húsaviðhald
JÓLASENDINGIN ER KOMIN
Úrval af Fjarstýrðum Þyrlum, Bílum,
Módelum,Skýjaluktum,Skotveiðivörum
og fl. Sendum samdægurs með
póstinum. Einnig verslun í Glæsibæ Sími 517 8878 - Tactical.is

A-Ö ÞRIF&HREINLÆTI S. 662
0662
Hreingerningar, Flutningsþrif,
Gólfbónun, Teppahreinsun og
Húsgagnahreinsun.

220 Hafnarfjörður S. 565 4854
www.siggaogtimo.is

Óskast keypt

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

Önnur þjónusta

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

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

«SKAR VIÈSKIPTAVINUM SEM
OG LANDSMÎNNUM ÎLLUM
GLEÈILEGRA JËLA OG FARS¾LDAR
¹ NÕJU ¹RI ÖÎKKUM VIÈSKIPTIN
¹ ¹RINU SEM ER AÈ LÅÈA

Blekhylki og Tónerar í flestar gerðir
prentara, 50-70% ódýrari, öll hylki
framleidd af ORINK. Blekhylki.is
Fjarðargötu 11, Hafnarfirði sími 5170150.

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

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.
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«SKAR VIÈSKIPTAVINUM SEM OG LANDSMÎNNUM ÎLLUM GLEÈILEGRA JËLA OG FARS¾LDAR
¹ NÕJU ¹RI ÖÎKKUM VIÈSKIPTIN ¹ ¹RINU SEM ER AÈ LÅÈA

«SKAR VIÈSKIPTAVINUM SEM OG LANDSMÎNNUM ÎLLUM
GLEÈILEGRA JËLA OG FARS¾LDAR ¹ NÕJU ¹RI ÖÎKKUM
VIÈSKIPTIN ¹ ¹RINU SEM ER AÈ LÅÈA

Óskar viðskiptavinum sem og landsmönnum
öllum gleðilegra jóla og farsældar á nýju ári,
þökkum viðskiptin á árinu sem er að líða.

«SKAR VIÈSKIPTAVINUM SEM OG LANDSMÎNNUM ÎLLUM
'LEÈILEGRA JËLA OG FARS¾LDAR ¹ KOMANDI ¹RI
¶ÎKKUM VIÈSKIPTIN ¹ ¹RINU SEM ER AÈ LÅÈA
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«SKAR VIÈSKIPTAMÎNNUM SEM OG LANDSMÎNNUM
ÎLLUM GLEÈILEGRA JËLA OG FARS¾LDAR ¹ KOMANDI
¹RI ¶ÎKKUM VIÈSKIPTIN ¹ ¹RINU SEM ER AÈ LÅÈA

«SKAR VIÈSKIPTAMÎNNUM SEM OG LANDSMÎNNUM ÎLLUM
GLEÈILEGRA JËLA OG FARS¾LDAR ¹ NÕJU ¹RI OG ÖAKKAR VIÈSKIPTIN
¹ ¹RINU SEM ER AÈ LÅÈA

«SKAR VIÈSKIPTAVINUM SEM OG
LANDSMÎNNUM ÎLLUM GLEÈILEGRA JËLA OG
FARS¾LS KOMANDI ¹RS ÖÎKKUM VIÈSKIPTIN ¹ ¹RINU
SEM ER AÈ LÅÈA
+LETTH¹LS 

 26+

 

WWWHEIMSBILARIS

Óskar viðskiptavinum sem og landsmönnum
öllum gleðilegra jóla og farsældar á nýju ári,
þökkum viðskiptin á árinu sem er að líða.
«SKAR VIÈSKIPTAVINUM SEM OG LANDSMÎNNUM ÎLLUM
'LEÈILEGRA JËLA OG FARS¾LDAR ¹ KOMANDI ¹RI
¶ÎKKUM VIÈSKIPTIN ¹ ¹RINU SEM ER AÈ LÅÈA
3ÅMI   WWWLP VERKIS

Netbílar.is • Hlíðasmára 2 • 201 Kópavogur • S. 588 5300 • www.netbilar.is

«SKAR VIÈSKIPTAVINUM SEM OG LANDSMÎNNUM ÎLLUM
'LEÈILEGRA JËLA OG FARS¾LDAR ¹ KOMANDI ¹RI
¶ÎKKUM VIÈSKIPTIN ¹ ¹RINU SEM ER AÈ LÅÈA
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«SKAR VIÈSKIPTAVINUM SEM OG LANDSMÎNNUM
ÎLLUM GLEÈILEGRA JËLA OG FARS¾LDAR ¹ NÕJU ¹RI
ÖÎKKUM VIÈSKIPTIN ¹ ¹RINU SEM ER AÈ LÅÈA
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ÍLAÞJÓNUSTA JARKA ehf

alhliða bílaviðgerðir

«SKAR VIÈSKIPTAVINUM SEM OG LANDSMÎNNUM
ÎLLUM GLEÈILEGRA JËLA OG FARS¾LDAR ¹ NÕJU ¹RI
ÖÎKKUM VIÈSKIPTIN ¹ ¹RINU SEM ER AÈ LÅÈA

Tímapantanir s: 445 4540/697 4540
Viðarhöfði 2b 110 Reykjavík

Óskar viðskiptavinum sem
& landsmönnum öllum
gleðilegra jóla & farsældar
á komandi ári.
Þökkum viðskiptin á árinu
sem er að líða.

Bílakaup • Korputorgi • 112 RVK • S. 577 1111 • www.bilakaup.com

«SKAR VIÈSKIPTAVINUM SEM OG LANDSMÎNNUM ÎLLUM
'LEÈILEGRA JËLA OG FARS¾LDAR ¹ KOMANDI ¹RI
¶ÎKKUM VIÈSKIPTIN ¹ ¹RINU SEM ER AÈ LÅÈA
WWWHREINIRGARDARIS 3  

Óskar viðskiptavinum sem og landsmönnum
öllum gleðilegra jóla og farsældar á nýju ári,
þökkum viðskiptin á árinu sem er að líða.

Diesel.is • Kletthálsi 15 • 110 RVK • S. 578 5252 • www.diesel.is

«SKAR VIÈSKIPTAVINUM SEM OG
LANDSMÎNNUM ÎLLUM
'LEÈILEGRA JËLA OG
FARS¾LDAR ¹ KOMANDI ¹RI
¶ÎKKUM VIÈSKIPTIN ¹ ¹RINU
SEM ER AÈ LÅÈA

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

3

4

24. desember 2012 MÁNUDAGUR

| SMÁAUGLÝSINGAR |

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

Árangur næst með Herbalife. Frítt
lífstílsmat. Hringdu núna S. 896 4662
Edda Borg
Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu
árangri. Erla Bjartmarz S. 899 4183
www.eco.is Ný netverslun: www.
betriheilsa.is/erla

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

Nudd
HARÐVIÐUR TIL
HÚSBYGGINGA
SJÁ NÁNAR Á WWW.VIDUR.
IS
Vatnsklæðning, panill, pallaefni,
parket, útihurðir, ofl. Gæði á
góðu verði. Nýkomnar Eurotec
A2 harðviðarskrúfur. Penofin
harðviðarolía. Indus ehf, Óseyrarbraut
2 Hf, Uppl.hjá Magnúsi í símum 660
0230 og 561 1122.

HEILSA
Heilsuvörur

Býð upp á gott nudd. Afslappandi og
gott umhverfi. Opið til 21 á kvöldin.
105 Rvk/ármúli S. 894 4817.

Ökukennsla

Húsnæði í boði

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

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.

HÚSNÆÐI

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

Leigumiðlanir

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.

Sumarbústaðir

GISTING - AKUREYRI
Skógarhlíð 27, 601 Akureyri, 160
fm einbýlishús, 4 svefnherb.
Aðstaða fyrir ca 13 manns.
Leyfilegt að hafa hund í
Skógarhlíð. Er einnig með fleiri
orlofshús og sumarbústaði við
Akureyri með heitum potti.
orlofshus.is Leó 897 5300

Nú er Létt Bylgjan
jólastöðin þín

Ljúf og þægileg jólatónlist
alla daga til jóla

NUDD OG HEILSA
Margar teg. af NUDDI. Einnig DETOXúthreinsun, FÓTAAÐGERÐIR og
SNYRTING. Viðráðanleg verð og þú
kemst fljótt að. Opið frá 12-18 alla
daga nema sun. S. 823 8280. www.
nuddogheilsa.is

ATVINNA
Atvinna í boði
ÍSLENSK FYRIRTÆKI SEM
STARFAR Í NOREGI.

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ
Flug

Óskar eftir smiðum sem hafa
áhuga á að starfa í Noregi á næsta
ári. Vinsamlegast skráið nafn og
símanúmer á iceland61@gmail.com

Geymsluhúsnæði

Atvinna óskast

GEYMSLULAUSNIR.IS
Búslóðageymsla og flutningar. Gott
verð, sækjum og sendum. S. 615-5005.

WWW.GEYMSLAEITT.IS
Sér geymslur frá 3.900. 1-17m2.
Aðgangur kl. 8-22 alla daga. Ný
sérhönnuð geymsluhús, upphitað og
vaktað. S: 564-6500
Bætum heilsuna með hreina
Aloe Vera drykknum, sem eflir
ónæmiskerfið. Hlíf og Magnús
8228244 - 8228245 www.flp1.is

EINKAFLUGMANNSNÁM
Hefst 7.janúar, skráning á www.
flugskoli.is.

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

VANTAR ÞIG SMIÐI,
MÚRARA EÐA
JÁRNABINDINGAMENN?
Höfum á skrá menn sem óska
eftir mikilli vinnu. Geta hafið
störf nú þegar.
Starfsmannaþjónustan S. 661
7000.

RÆDDU UM ÞÁ
ÁHÆTTU SEM FYLGIR
ÞVÍ AÐ HITTA NETVIN
www.saft.is

jƚǀĂƌƉƐůĞŝŬƌŝƟĝ

Simmi og Jói
Laugardagsmorgna kl. 9 – 12

Sími
Sími
í

568 2444
568
2444

Óskum viðskiptavinum
okkar og landsmönnum
öllum gleðilegra jóla

– www.asbyrgi.is

Suðurlandsbraut 54 - við Faxafen - 108 Reykjavík

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

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

STÆRSTI HÚSNÆÐISVEFUR
LANDSINS

Óskum viðskiptavinum okkar nær
og fjær og landsmönnum öllum
gleðilegra jóla

Faasteignir.is er stærsti og ítarlegasti húsnæðisvefur á Íslandi, með yfir 12.000 eignir á skrá.
Eini vefurinn með allar sölueignir á skrá
Lifandi og uppfærður leiguvefur
Fjölbreyttar upplýsingar í boði fyrir kaupendur, seljendur og leigjendur
Opin hús, myndasýningar og þjónustusíður fyrir húseigendur

FASTEIGNA
MARKAÐURINN

Þú færð góð ráð um fasteignaviðskipti og aðstoð við leigu á íbúð.
Þú finnur draumaeignina þína á fasteignir.is.

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

Við erum Intellecta

Elín Viðarsdóƫr
Lögg. fasteignasali

Logafold 53

Nánari upplýsingar um störf og ráðgjafarþjónustu sem í boði er hjá Intellecta veita ráðgjafar í síma 511 1225.
Einnig er hægt að skoða heimasíðu fyrirtækisins www.intellecta.is. Farið er með allar umsóknir og fyrirspurnir
um störf eða þjónustu sem trúnaðarmál.

Intellecta, Síðumúla 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225

ráðgjöf

ráðningar

rannsóknir

x
x
x

51 m.

Vegna
mikillar sölu
vantar eignir
á skrá

Einbýli 172,2 fm + 40,1 fm bílskúr x Einstaklega vel skipukögð eign
4 svefnherbergi, 2 baðherbergi x Eignin er á einni hæð
Sólpallur og óhindrað útsýni
x SKIPTI MÖGULEG Á MINNI EIGN

elin@fasteignasalan.is

Sími: 695 8905

Bogi
Pétursson

Finnbogi
Hilmarsson

Gústaf Adolf
Björnsson
j

Stefán Már
Stefánsson

Erla Dröfn
Magnúsdóttir

Ruth
Einarsdóttir

Ásdís Írena
Sigurðardóttir

lögg.fasteignasali

lögg. fasteignasali

lögg. fasteignasali

sölufulltrúi

lögfræðingur

sölufulltrúi

skjalagerð
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Finndu okkur á Facebook
F

Suðurlandsbrautt 22 | Opið mán. – fös. frá kl. 9–17 | www.heimili.is

Ingólfur
Gissurarson
s: 896-5222
Lögg.fast.Sali.

Bárður
Tryggvason
s: 896-5221
sölustjóri

Heiðar Friðjónsson
s: 693-3356
Lögg.fast.Sali.

Ellert
Róbertsson
s: 893-4477
sölumaður

Erlendur
Davíðsson
Löggiltur
fasteignasali.

Sigþór
Bragason
s: 899-9787
Lögg.fast.Sali.

Jón Rafn
Valdimarsson
s: 695-5520
Lögg.fast.Sali.

Margrét
Sigurgeirsdóttir
s: 866-1515
skrifstofustjóri.

Þórarinn
Friðriksson
Sölum.
Sími:844-6353

Valhöll fasteignarsala óskar landsmönnum nær og fjær
gleðilegra jóla og farsældar á ný ju ári,
með þökk fyrir viðskiptin á árinu sem er að líða.
Opnunartími fasteignarsölunnar um jól og áramót:
Fimmtudaginn 27-desember 12:00 – 17:00. Föstudaginn 28-desember 09:00 – 16:00. Lokað á gamlásdag, opnum aftur 2. janúar 2013.
Eins og alltaf er hægt að ná í sölumenn okkar utan opnunartíma í gsm-síma þeirra, sjá valholl.is eða uppl. í s: 588-4477.

Runólfur Gunnlaugsson
lögg. fast.

Ásmundur Skeggjason
lögg. fast.

Brynjar Baldursson
sölufulltrúi

Jóhann Friðgeir
Valdimarsson
sölufulltrúi
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Óskum vinskiptavinum okkar og landsmönnum öllum
gleðilegra jóla og farsældar á ný ju ári.
Þökkum viðskiptin á árinu.

+UDXQKDPDUIDVWHLJQDVDODyVNDU
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Sendum landsmönnum
öllum hugheilar óskir um
friðsæl og gleðileg jól
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TÍMAMÓT
ÞETTA GERÐIST 24. DESEMBER 1818

Jólalag frumﬂutt
Jólasálmurinn Heims um ból var frumfluttur í bænum
Oberndorf í Austurríki, í námunda við Salzburg, á aðfangadag árið 1818. Fáa hefur líklega grunað hversu vinsæll sálmurinn átti eftir að verða um allan heim næstu árhundruðin.
Sveinbjörn Egilsson þýddi sálminn yfir á íslensku en upprunalega textann samdi Joseph Mohr árið 1816. Mohr þessi
var þá prestur í Mariapfarr, afskekktu þorpi í Austurríki.
Hann varð síðan aðstoðarprestur í Oberndorf, og að morgni
aðfangadags árið 1818 á hann að hafa komið að máli við
Franz Gruber, sem var tónlistarkennari á staðnum, og beðið
hann að semja lag við textann fyrir tvo einsöngvara, kór og
gítar. Þeir fluttu svo lagið ásamt öðrum við messu í Nikulásarkirkjunni um kvöldið. Lagið skipar enn þann daginn í dag
stóran sess í hjörtum margra, bæði fullorðinna og barna.

Okkar ástkæri

TRYGGVI ÞÓRIR HANNESSON
Bakkastöðum 165,
112 Reykjavík,

verður jarðsunginn frá Grafarvogskirkju
fimmudaginn 27. desember kl. 13.00.
Fyrir hönd aðstandenda,
Valdís Vilhjálmsdóttir

Ástkær eiginkona, móðir, tengdamóðir
og amma,

HELGA HÁKONARDÓTTIR
Hólsvegi 17,

lést á heimili sínu fimmtudaginn 20.
desember. Útför auglýst síðar.
Bergþór Magnússon
Magnús Eðvarð Guðleifsson Guðbjörg Guðmundsdóttir
Bergþór Helgi Bergþórsson
Gyða Sigurbjörg Steinarsdóttir
Bergsteinn Bergþórsson
Vilborg Helga Bergþórsdóttir
Katrín Ósk Magnúsdóttir
Brynjar Þór Magnússon
Elísabet Jenný Bergþórsdóttir
Kristófer Þorri Magnússon

JÓLABARN Kristján Leósson fagnar afmæli sínu í dag. Honum hefur alltaf þótt vænt um afmælisdaginn, enda þyki hann nokkuð sérstakur.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Afmælisveislan stytti
biðina eftir jólunum
Kristján Leósson á afmæli í dag. Hann segist enn passa upp á að gjöfum sé ekki slegið
saman. Afmælisdagurinn í ár hefst með morgunkaffi með fjölskyldunni.

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdarfaðir, afi, langafi og langalangafi,

SKJÖLDUR ÞORGRÍMSSON,
lést á Hjúkrunarheimilinu Skjóli
20. desember. Þeim sem vilja minnast hans
er bent á Minningarsjóð Skjóls.
Þórhildur Hólm Gunnarsdótti
Una Svava Skjaldardóttir
Chuck Rogers
Þorgrímur Skjaldarson
Tryggvi Lúðvík Skjaldarson
Halla María Árnadóttir
Ásthildur Skjaldardóttir
Birgir Aðalsteinsson
Guðbjörg Skjaldardóttir
Sigurður Árnason
Guðrún Viktoría Skjaldardóttir Björn Guðmundsson
barnabörn, langafabörn og langalangafabörn.

www.kvedja.is

Kristján Leósson fagnar 42 ára afmæli
sínu í dag. Hann segir afmælispakkana og veisluhöldin hafa stytt biðina eftir jólunum þegar hann var barn.
„Ég hef ekki prófað neitt annað en
að eiga afmæli þennan dag, þannig að
ég hef nú engan samanburð, en mér
þótti alltaf vænt um afmælisdaginn
því hann þótti svolítið spes. Maður
passaði sig þó á því að öllum gjöfum
yrði ekki slegið saman, það var alveg
bannað og er enn í dag. Það er enginn
afsláttur gefinn á því,“ segir Kristján
sem starfar sem vísindamaður hjá
raunvísindastofnun Háskólans.
Kristján fagnar afmæli sínu yfirleitt fyrri hluta dags, áður en jólahald
hefst. „Sem barn byrjaði ég daginn á
því að opna afmælisgjafirnar og það
einfaldaði biðina eftir jólunum mikið.
Fyrir mig var þetta bara skemmtilegt

en það hefur án efa bætt á stressið hjá
foreldrum mínum að þurfa að halda
afmælisveislu í þokkabót. Vinum var
boðið í veisluna og þá höfðum við öll
eitthvað að gera fram til klukkan sex.
Ætli foreldrar þeirra hafi ekki verið
hæstánægðir með fyrirkomulagið,“
segir hann og hlær.
Kristján segir fátt hafa breyst síðan
þá. Hann byrjar aðfangadag enn þá á
því að opna afmælisgjafirnar og tekur
svo á móti hamingjuóskum frá vinum
og vandamönnum. „Maður reynir að
taka á móti þeim sem detta inn yfir
daginn, en eftir því sem maður eldist
er maður minna fyrir að halda stórveislur. Í dag er ekkert sérstakt á dagskránni, bara morgunkaffi með fjölskyldunni.”
Kristján er kvæntur Hildigunni
Sverrisdóttur og saman eiga þau þrjú

börn, þar af eina tvíbura. Inntur eftir
því hvað börnunum þyki um afmælisdag föður síns segir hann að þeim þyki
þetta skemmtilegt. „Þeim finnst þetta
bara skemmtilegt, held ég. Að pabbi og
Jesús eigi afmæli sama dag. En álagið
eykst auðvitað á frúna. Svo á mamma
mín afmæli á annan í jólum og tvíburarnir okkar eru fæddir 5. janúar,
þannig að það eru mikil hátíðarhöld
hjá okkar fjölskyldu fram að þrettándanum.”
Verðið þið ekki þreytt á stöðugum
hátíðarhöldum á svo stuttum tíma?
„Maður bara stillir þessu eftir því
sem maður hefur orku til. Annars er
maður bara alltaf búinn á því, það
fylgir því að keyra fimm manna heimili. Þá er nóg vinna allt árið um kring,“
segir afmælisbarnið að lokum.
sara@frettabladid.is

Virðing Reynsla & Þjónusta
Allan sólarhringinn
571 8222 · 82o 3939 svafar · 82o 3938 hermann

Elskulegur eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir og afi,

GUÐNI EGILL GUÐNASON

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS

Suðurhlíð 35, Reykjavík • Símar 581 3300 & 896 8242 • www.utforin.is

Alúð - virðing - traust
Áratuga reynsla

Sverrir
Einarsson

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

Kristín
Ingólfsdóttir

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR
Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is Símar: 565 5892 & 896 8242

frá Suðureyri við Súgandafjörð,
til heimilis að Sóltúni 5, Reykjavík,

andaðist á Hjúkrunarheimilinu Skjóli að
kvöldi mánudagsins 17. desember. Útför
hans fer fram frá Áskirkju fimmtudaginn
27. desember klukkan 15.00. Blóm og kransar eru vinsamlegast
afþakkaðir, en þeim sem vildu minnast hans er bent á Parkinsonsamtökin.
Brita Marie Guðnason
Jóhann Guðnason
Guðni Albert Guðnason
Ingólfur Guðnason
Kjartan Guðnason
og barnabörn.

Rósa Hrund Guðmundsdóttir
Sigrún Elfa Reynisdóttir
Sesselja Traustadóttir

Alúðarþakkir til allra þeirra sem sýndu okkur
samúð og hlýhug við andlát og útför okkar
ástkæra

SIGURÐAR GUNNARS
SIGURÐSSONAR
Skildinganesi 12, Reykjavík.

Sérstakar þakkir til lækna og hjúkrunarfólks
blóðlækningadeildar Landspítalans fyrir
frábæra umönnun.
Helga Margrét Ketilsdóttir
Árni Sigurðsson
Guðný Lilja Oddsdóttir
Helgi Grétar Sigurðsson
Rosalie Sarasua
Bjarni Árnason
Rakel Karlsdóttir
Árni Þór Árnason
Harpa Hrund Pálsdóttir
Alysha Sarasua
Alexander Snorri Sigurdsson
Benjamin Joseph Sigurdsson
Sara Björk og Tristan Bjarki
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Krónan
Árbæ
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Mosó
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Granda
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ó
Vestmannaeyjum
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ó
Reyðarfirði
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Hvaleyrarbraut

Krónan
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ó
Reykjavíkurvegi

Krónan
Selfossi
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LÓÐRÉTT
1. margskonar, 3. frá, 4. nagdýr, 5.
knæpa, 7. vínandi, 10. ásamt, 13.
útdeildi, 15. svari, 16. bókstafur, 19.
óreiða.
LAUSN

13

14

15

17

19

Ég elska þig
BAKÞANKAR
Sr. Sigurðar Árna
Þórðarsonar

LÓÐRÉTT: 1. ýmis, 3. af, 4. naggrís, 5.
krá, 7. alkóhól, 10. með, 13. gaf, 15.
ansi, 16. eff, 19. rú.

16

20

21

H

vað verður í pakkanum þínum, já,
öllum pökkum kvöldsins? Verða einhverjar skyldugjafir – án hjartahlýju?
Færðu kannski pakka sem kosta lítið en
snerta þig þó samt djúpt af því þeir tjá
ást? Pakkar eru mismunandi og gildi
þeirra líka.

„Ég elska þig, pabbi.“ Þessi setning varðar lífshamingju mína. Það er þetta sem
skiptir öllu máli. Það er undur að fá að
elska og vera elskaður. Það sker úr um líf
og hamingju. Miði drengsins myndi ekki
vera metinn til margra króna en er mér
samt óendanlega dýrmætur.

HVAÐ skiptir þig mestu máli í lífinu?

HVERJU leyfum við að komast að
okkur? Erum við til í að opna tilfinningapakkann líka? Jólaboðskapurinn er
ekki fyrst og fremst um meyjarfæðingu,
vitringa, englaskara eða að Jesús fæddist í Betlehem. Allt þetta kemur við sögu,
en þau mál eru meira rammi en meginmál. Aðferð helgisögunnar er að nota stef,
ímyndir og minni sem þjóna boðskap eða
skilaboðum þeirrar sögu. Til að taka eftir
hinu guðlega megum við alveg skræla
burt það sem ekki hefur lengur skiljanlega skírskotun. Helgisögur eigum við
ekki að taka bókstaflega heldur alvarlega.

Hugsaðu um hvað þú mátt missa. Eru
það hlutirnir þínir og vinnan eða er það
fólkið þitt? Hvað er það sem þú getur alls
ekki án verið? Ég sperri eyru þegar fólk
á krossgötum lífsins – og stundum við
ævilok – gerir upp stóru málin. Það sem
skiptir máli þegar allt og dýpst er
skoðað er lifandi fólk, maki, börn,
ástvinir – ekki dótið. Oft er
stærsta sorg fólks við ævilok að
hafa ekki haft meira næði til að
vera með ástvinunum.

LÁRÉTT: 2. bank, 6. ma, 8. far, 9. ilm,
11. gá, 12. skegg, 14. óðara, 16. eh, 17.
fín, 18. fór, 20. ss, 21. flúr.

18

LÁRÉTT
2. dangl, 6. skóli, 8. spor, 9. angan, 11.
leita að, 12. grastoppur, 14. undireins,
16. skammstöfun, 17. vel búin, 18.
yfirgaf, 20. vörumerki, 21. skraut.

5

Kynslóðir elda
með okkur

UNGIR drengir mínir hafa
stundum skrifað okkur
foreldrunum kort og bréf. Þar
eru áhrifaríkar tilkynningar
með stórum og barnslegum
stöfum: „Pappi er bestur“ eða
„Mamma er best í heiminum.“
Þessi bréf eru ekki hlutlægar
lýsingar heldur tjá frekar tengsl
og tilfinningar. Við sem fáum
svona ástarbréf fögnum þeim. Á
snepli, sem ég geymi sem merkilegasta plagg heimsins, stendur.

UM hvað er þá jólaboðskapurinn? Að Guð
elskar ákaft og persónulega. Tilveran er
ekki til dauða heldur er nóttin rofin gráti
þess barns sem er merkingarvaki allrar
veraldar. Guð elskar ákaft og tjáir þér
á öllum stundum lífsins, með börnum, í
makafangi og alls staðar: „Ég elska þig.“
HORFÐU svo í augu fólksins þíns og
sjáðu í þeim ást og undur lífsins.

GLEÐILEG JÓL

MYNDASÖGUR
PONDUS
Þú! ég verð að
viðurkenna að ég
hef fylgst með þér í
langan tíma!

Fissler pottar, pönnur og önnur
búsáhöld í miklu úrvali.
Einnig vandaðir hraðsuðupottar
sem gera matseldina hraðari
og hollari. Þýsk hágæðavara.

Eftir Frode Øverli

Er
það?

Mig?
Já! Ég hef haft þig Ertu að
í sjónlínunni lengi! grínast?

Nei, nei!
Ég veit meira að
segja hvar þú átt
heima!

Ég sá þetta ekki
fyrir, hvað er
næst!

GELGJAN

Tja – hérna
kemur
lögreglan!

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Hvernig
var
dagurinn?

Frábær
kvöldmatur,
mamma!

Þetta er það næsta sem við
höfum komist í samræðum við
kvöldmatinn.

Viltu
hjálp
við að
vaska
upp?

Fissler hefur framleitt hágæða potta
og pönnur í Þýskalandi í 167 ár.

Ú T S Ö L U S T AÐ IR:

HANDAN VIÐ HORNIÐ

Eftir Tony Lopes

Já, ég veit.
Ég fer með hann út tvisvar á
dag og hann skilar aldrei
af sér heldur.

LAUGAVEGI 178. Sími: 568 9955.

BARNALÁN
Hvað gerðist,
Hannes?
Ég datt á hjólinu og
meiddi mig í hnénu.

ht.is
Umboðsmenn um land allt

SUÐURLANDSBRAUT 26 - REYKJAVÍK - SÍMI 569 1500

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

En þú heldur um
olnbogann.
Já, vegna þess að ég datt
á hjólabrettinu þegar ég var
á leiðinni að segja þér frá
því þegar ég datt á hjólinu.

Já, það er auðvitað best
að skýra frá meiðslum í
réttri röð.
Þá ætti ég að byrja
á ökklanum …
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MENNING
VERÐLAUNAHAFAR ÁRSINS
ÍSLENSKU
BÓKMENNTAVERÐLAUNIN

Fagurbókmenntir
Guðrún Eva
Mínervudóttir
Allt með kossi vekur

Fræðirit og bækur
almenns efnis
Páll Björnsson
Jón forseti allur?

ÍSLENSKU ÞÝÐINGAVERÐLAUNIN

Gyrðir Elíasson
Tunglið braust inn
í húsið

FJÖRUVERÐLAUNIN

Fagurbókmenntir

Fræðibækur

Oddný Eir Ævarsdóttir
Jarðnæði

Birna Lárusdóttir
Mannvist

Ár
Gyrðis,
Gísla og
grárra skugga
Dansk julegudstjeneste
holdes i domkirken mandag den
24. december kl. 15.00
ved pastor María Ágústdóttir.
Danmarks ambassade

Barna- og
unglingabækur
Margrét
Örnólfsdóttir
Með heiminn
í vasanum

Bókaárið 2012 var gjöfult, þótt ekki
drægi til neinna stórtíðinda. Maður
ársins í bókmenntaheiminum var
tvímælalaust Gyrðir Elíasson sem
sendi frá sér hvert meistaraverkið af
öðru. Friðrika Benónýsdóttir stiklar á
stóru yﬁr útgáfuﬂjótið sem bar með
sér fjölbreytt úrval bóka.
Segja má að afhending bókmenntaverðlauna Norðurlandaráðs þann
2. nóvember 2011 hafi gefið tóninn
fyrir bókaárið 2012. Þar tók Gyrðir
Elíasson við verðskulduðum verðlaunum fyrir smásagnasafnið Milli
trjánna og það má færa gild rök fyrir
því að 2012 hafi verið ár Gyrðis. Hann hlaut Íslensku
þýðingaverðlaunin fyrir ljóðasafnið Tunglið braust
inn í húsið í apríl. Í vor sendi hann frá sér ljóðasafnið
Hér vex enginn sítrónuviður, sem hlaut einróma lof og
Egill Helgason tilkynnti í Kiljunni að væri sennilega
bókmenntatíðindi ársins. Gyrðir lét ekki þar við sitja
heldur sendi á haustdögum frá sér skáldsöguna Suðurgluggann sem sömuleiðis vakti einróma hrifningu
og er tilnefnd til Íslensku bókmenntaverðlaunanna í
ár. Í bókakrítík Fréttablaðsins hlaut hvor bók um sig
hvorki meira né minna en fimm stjörnur og er árið
2012 því tíu stjarna ár hjá Gyrði. Geri aðrir betur.
Í heild var bókaárið óvenju glæsilegt. Metfjöldi
skáldrita kom út á árinu og mjög margir af okkar
viðurkenndustu höfundum sendu frá sér skáldsögur.
Svo römm var einokun „gömlu“ höfundanna á markaðnum að nýliðar áttu vart möguleika á að koma
bókum sínum á framfæri. Útgáfa á bókum eftir áður
óútgefna höfunda fór fram á miðju sumri eða hjá litlu
forlögunum, jólabókavertíðin hjá stóru forlögunum
var þéttskipuð kanónum sem sagan segir að hafi verið
í startholunum fyrir bókamessuna í Frankfurt í fyrra
en ekki náð að klára.
Eins og við mátti búast frá þessu stórskotaliði er
mikið um góðar skáldsögur í ár. Flestir höfundanna
halda sig á gamalkunnum slóðum í söguefni og efnistökum, gera það sem þeir gera best og gera það vel.
Eini óvænti smellurinn er Illska Eiríks Arnar Norðdahl sem vakið hefur mikla athygli og hrifningu, skotið Eiríki úr röðum jaðarskálda í fremstu röð íslenskra
skáldsagnahöfunda og er tilnefnd til Íslensku bókmenntaverðlaunanna.

Bækur
2012

Ævisagan er sprelllifandi
Annar óvæntur smellur er ævisaga Gísla á Uppsölum
eftir Ingibjörgu Reynisdóttur sem trónað hefur á toppi
metsölulista öllum að óvörum. Spár um endalok ævisögunnar virðast því úr lausu lofti gripnar og því til
áréttingar hefur ævisaga Ellyjar Vilhjálms, sem Margrét Blöndal skráði, selst eins og hinar margumtöluðu
heitu lummur. Svavar Gestsson sendir frá sér sjálfsævisögu með áherslu á pólitískan feril, Jón Gnarr
sendir frá sér skáldaða ævisögu þar sem óhugnanlegar myndir af einelti eru ríkjandi og Borghildur
Guðmundsdóttir lýsir hatrammri baráttu sinni fyrir
börnum sínum í sinni bók, svo nokkur dæmi séu tekin.

MENNINGARVERÐLAUN DV bókmenntir

ÍSLENSKU BARNABÓKAVERÐLAUNIN

Vigdís Grímsdóttir
Trúir þú á töfra

Kjartan Yngvi
Björnsson
og Snæbjörn
Brynjarsson
Hrafnsauga

Viðtalsbókin virðist hins vegar liðin undir lok og
sjálfsævisögur þar sem höfundur rekur líf sitt frá a til
ö eru á undanhaldi. Breytingin í áherslum í ævisagnaútgáfu birtast í því að mikil gróska hefur ríkt í vönduðum ævisögum liðinna stórmenna undanfarin ár og
á þessu ári ber þar hæst bók Gunnars F. Guðmundssonar um æviferil Jóns Sveinssonar, Nonna. Appelsínur frá Abkasíu eftir Jón Ólafsson vegur salt á brún
ævisagnageirans, en þar eru örlög Veru Hertzsch í
brennipunkti.
Barnabókin blómstrar
Þótt nýir höfundar eigi ekki auðvelt með að komast
inn á skáldsögumarkaðinn fyrir fullorðna gildir öðru
máli um barnabækur. Þar virðist eftirspurnin eftir
ferskum röddum vera mikil. Nýliðarnir Kjartan Yngvi
Björnsson og Snæbjörn Brynjarsson hlutu Íslensku
barnabókaverðlaunin fyrir bókina Hrafnsauga, Þórdís
Gísladóttir hefur vakið mikla athygli fyrir Randalín
og Munda, Kristján Hjálmarsson skaust í sviðsljósið
með Flóðhestinn sem vildi sjá rassinn á sér og fleiri
mætti nefna. Auk þess eru margir okkar bestu barnabókahöfunda með bækur í ár og sumir mundu jafnvel
ganga svo langt að segja að mesta gróskan í íslenskum
bókmenntum væri í barnabókaskrifum.
Erótík og furðusögur
Erótíska bylgjan margumtalaða stakk sér niður á
Íslandi með útgáfu frægustu bókarinnar úr þeim
flokki, 50 gráum skuggum eftir. E.L. James. Í kjölfarið sigldi Þú afhjúpar mig eftir Sylviu Day og síðan
bók númer tvö í skuggaflokknum. Íslenskir höfundar
hafa ekki enn hoppað upp í vagn erótíkur svo neinu
nemi, að frátalinni Sirrýjar Sig sem sendi frá sér erótíska rafbók. Fantasíur íslenskra kvenna sem Hildur
Sverrisdóttir safnaði saman og bjó til útgáfu slá þó
tóninn fyrir næstu bókavertíð, að sögn eins útgefanda,
og búast má við aukningu í útgáfu erótískra bóka 2013.
Annað heimstrend – furðusögur og fantasíur – er
að byrja að skjóta hér rótum; Emil Hjörvar Peterssen og Elí Freysson sendu báðir frá sér aðra bókina
í framhaldsflokkum sínum í þessum geira og Davíð
Þór Jónsson sendi frá sér sína fyrstu skáldsögu sem
rækilega fellur í þennan flokk. Game of Thrones kom
út á íslensku og nokkuð ljóst að við höfum rétt fengið
smjörþefinn af furðusagnaheiminum.
Þýðingar á metsölubókum
Þýðingaárið var gjöfult þótt ekki kæmu út neinar þýðingar á stórvirkjum heimsbókmenntanna. Bækur sem
notið hafa velgengni erlendis undanfarið voru hins
vegar þýddar um hæl og Íslendingar gátu til dæmis
lesið nýja skáldsögu J.K. Rowling á íslensku nokkrum
vikum eftir að hún kom út á frummálinu. Krimmar,
flestir frá Skandinavíu, voru þýddir í erg og gríð og
yfir höfuð stóð þýðingaútgáfa með miklum blóma.
Gjöfult ár
Eins og gefur að skilja er hér farið ansi hratt yfir sögu.
Ýmsum kann til dæmis að finnast að ljóða- og fræðibækur liggi óbættar hjá garði. Þó áttu ekki minni skáld
en Gerður Kristný og Sigurður Pálsson merkisbækur
í flóðinu og fræðibókaútgáfan var öflug. Heilt yfir var
bókaárið hið glæsilegasta, 1.012 titlar, og vonandi að
fólk haldi áfram að lesa og ræða útgáfuna þótt vertíð
sé formlega lokið og nýtt bókaár gangi í garð.
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„LIFE OF PI ER
TÖFRUM LÍKUST”

BESTA LEIKKONA Í AÐALHLUTVERKI

-V.J.V.,
VJJ V SVART
SVARTHÖFÐI.IS
HÖFÐI
Ö ISIS

100/100
„Ógnvænlega vel gerð.“

100/100

„LIFE OF PI ER

„Fer beint í efsta sæti yﬁr þær myndir
sem fólk verður að sjá á árinu.“

MIKIL BÍÓVEISLA
OG EKTA JÓLAMYND,
FALLEG OG UP
UPPLÍFGANDI
UPPLÍ
LÍFGA
GAND
N “
-H.S.S., MBL



STÓRKOSTLEG
ÆVINTRÝRAMYND
FYRIR ALLA
FJÖLSKYLDUNA

ÓLAFUR DARRI ÓLAFSSON Ólafur Darri leikur aðalhlutverkið í kvikmyndinni Djúpið sem var frumsýnd fyrr á árinu.

FRÁÁ ÞÞEIM
E IIM
M SÖM
SÖMU
UO
OG
G
FÆR
FÆ
ÆRÐU
Ð OKK
OKKUR
URR
O
OG
Í 2D OG 3D MEÐ
ÍSLENSKU TALI

JÓLATEIKNIMYNDIN Í ÁR!
ÁLFABAKKA

HOBBIT: UNEXPECTED 3D KL. 1 - 4:30 - 8 - 11:30
HOBBIT: UNEXPECTED KL. 4 -6 - 10
HOBBIT: UNEXPECTED VIP KL. 1 - 4:30 - 8 - 10:30 VIP
KL. 5:50 - 8 - 10:30
THE IMPOSSIBLE
KL. 1:30 - 3:40 - 5:50
SAMMY 2 ÍSLTAL
KL. 1:30
SAMMY 2 ÍSLTAL3D
KL. 8 - 10:10
RED DAWN
RISE OF GUARDIANS ÍSLTALI3D KL. 1:30 - 3:40
RISE OF GUARDIANS ÍSLTALI KL. 3:40
RISE OF THE GUARDIANS ENSTALI KL. 8:20
WRECK-IT RALPH ÍSL. TALI KL. 1:30
KL. 10:30
ARGO
KEFLAVÍK

HOBBIT: UNEXPECTED JOURNEY
THE IMPOSSIBLE
RISE OF THE GUARDIANS ÍSLTAL3D
SAMMY 2 ÍSLTAL

KL. 4 - 8
KL. 8 - 10:20
KL. 1:30
KL. 2 - 4- 6

EGILSHÖLL

HOBBIT:UNEXPECTED 3D KL.1-4:30- 7-8-10:20-11:20
HOBBIT: UNEXPECTED KL. 3:40
LIFE OF PI 3D KL. 3- 5:20 - 8 - 10:40
THE IMPOSSIBLE KL. 5:30 - 8 - 10:30
SAMMY 2 ÍSLTAL3D
KL. 1
SAMMY 2 ÍSLTAL
KL. 3:20
RISE OF GUARDIANS ÍSLTAL3D KL. 1
WRECK-IT RALPH ÍSLTAL3D
KL. 1

KRINGLUNNI NÚMERUÐ SÆTI

LIFE OF PI 3D
KL. 5:20 - 8 - 10:40
THE IMPOSSIBLE KL. 5:30 - 8 - 10:30
RISE OF GUARDIANS ÍSLTAL3D KL.1:30-3:40-5:50
RISE OF THE GUARDIANS ÍSLTAL KL. 1 - 3:10
WRECK-IT RALPH ÍSLTAL KL. 1 - 3:10
PLAYING FOR KEEPS KL. 8
SKYFALL
KL. 10:10
AKUREYRI

LOKAÐ
24 OG 25 DESEMBER

THE IMPOSSIBLE
KL. 8 - 10:20
KL. 8 - 10:20
RED DAWN
RISE OF THE GUARDIANS ÍSLTAL3D KL. 2 - 4
RISE OF THE GUARDIANS ENSTAL KL. 6
OPNAR 26 DESEMBER SAMMY 2 ÍSLTAL
KL. 2 - 4 - 6

Djúpið dýrust á árinu
Framleiðslukostnaður kvikmyndarinnar Djúpsins er hátt í 400 milljónir króna.
Framleiðslukostnaður kvikmyndarinnar Djúpsins nemur á bilinu
360 til 390 milljónir króna, sem
gerir hana að dýrustu íslensku
mynd ársins og eina af þeim dýrustu sem hafa verið gerðar hér á
landi.
Djúpið hlaut næstmestu aðsóknina af íslenskum myndum ársins,
tæplega fimmtíu þúsund áhorfendur. Tekjur hennar nema tæpum 70
milljónum króna. Til samanburðar sáu rúmlega 60 þúsund manns
myndina Svartur á leik og námu
tekjur hennar rúmum 80 milljónum króna. Framleiðslukostnaður
hennar var um 150 milljónir króna,
sem er tvöfalt minna en Djúpið
kostaði og rúmlega það.
Agnes Johansen hjá framleiðslufyrirtækinu Blueeyes, sem
er í eigu leikstjórans Baltasars
Kormáks, vonast til að Djúpið
komi út á núlli þegar öllu verður á
botninn hvolft. „Þetta er þrusudýr
mynd sem var tekin upp við erfiðar
aðstæður. Við þurftum að sökkva
skipi og hún var lengi í framleiðsluferlinu [á þriðja ár] því Balt-

Miðasölutekjur
íslenskra mynda
2012
1. Svartur á leik
83.370.322 kr.
2. Djúpið
68.083.405 kr.
3. Ávaxtakarfan
9.866.134 kr.
4. Frost
6.476.300 kr.
5. Blóðhefnd Um 750 þúsund kr.

asar var líka að gera Contraband
og svo Two Guns,“ segir Agnes og
á þar við Hollywood-myndirnar
hans tvær. „Vonandi náum við að
stoppa í þetta stóra gat.“
Mýrin, sem Baltasar leikstýrði
einnig, er aðsóknarmesta íslenska
myndin síðan mælingar hófust.
Tæplega 85 þúsund manns sáu
hana og tekjurnar námu um 90
milljónum króna í íslensku miðasölunni. Þrátt fyrir það var ekki
mikill hagnaður af henni. „Hún
náði sér upp að núlli en það tók
langan tíma, eitt og hálft ár. Samt
var kostnaðurinn við hana frekar
lágur. Nýju verkefni fylgir alltaf

áhætta og við erum alltaf að leita
leiða til að vera praktískari,“ segir
hún.
Djúpið fékk 75 milljóna króna
framleiðslustyrk hjá Kvikmyndasjóði Íslands, auk framleiðslulána
frá Evrópska, Norræna og Norska
kvikmyndasjóðnum. „Það munar
um að geta verið með Kvikmyndamiðstöð Íslands sem gerir framleiðendum kleift að fara af stað.
Það er svo mikið af fjármögnunum
og lánum sem koma seint á framleiðsluferlinu – sumt þegar búið er
að sýna myndina. Þetta getur verið
erfitt bil að brúa. Án þess að vera
með einhvers konar vilyrði frá sínu
eigin heimalandi hefur maður ekki
aðgang að öðru fjármagni, sem er
mjög gott fyrir bransann. Vonandi nær hann að styrkjast og
blómstra.“
Djúpið er komin í hóp níu mynda
sem koma til greina fyrir tilnefningar til Óskarsverðlaunanna á
næsta ári. Alls verða fimm myndir tilnefndar og tilkynnt verður um
þær 10. janúar.
freyr@frettabladid.is

- V.J.V., SVARTHÖFÐI.IS

-T.V., SÉÐ OG HEYRT

-H.S.S., MBL
GOLDEN GLOBE TILNEFNINGAR m.a.

BESTA MYND
BESTI LEIKSTJÓRI

STÓRMYNDIN SEM ALLIR HAFA BEÐIÐ EFTIR

ATH: LOKAÐ 24.-25. DESEMBER - TÍMARNIR GILDA FRÁ 26. DESEMBER
-S.G.S., MBL
-H.V.A., FBL

MEÐ STUÐNINGI REYKJAVÍKURBORGAR OG KVIKMYNDAMIÐSTÖÐVAR ÍSLANDS  Miðasala: 412 7711  Hverﬁsgata 54 Rvík  www.bioparadis.is  Hluti af Europa Cinemas

ÍSLENSKT TAL

SMÁRABÍÓ

GLERAUGU SELD SÉR

5%

NÁNAR Á MIÐI.IS
5%
HÁSKÓLABÍÓ
THE HOBBIT 3D KL. 3.20 (TILBOÐ) - 5.40 - 6.40
- 9 - 10 12
LIFE OF PI 3D KL. 3.15 (TILBOÐ) - 6 - 9
10
SILVER LININGS PLAYBOOK KL. 3 (TILBOÐ) - 6 16
CLOUD ATLAS
KL. 9
16
NIKO 2
KL. 3 (TILBOÐ)
L

THE HOBBIT 3D KL. 1 (TILBOÐ) - 3.40 - 4.30
- 7 - 8 - 10.20 - 11.20 12
THE HOBBIT 3D LÚXUS KL. 1 - 4.30 - 8 - 11.20
LIFE OF PI 3D KL. 1 (TILB.) - 5.15 - 8 - 10.45 10
LIFE OF PI
KL. 5.15 - 8 - 10.45 10
GOÐSAGNIRNAR FIMM KL. 1 (TILBOÐ) - 3.10 7 BORGARBÍÓ
NÁNAR Á MIÐI.IS
NIKO 2
KL. 1 (TILBOÐ) - 3 L THE HOBBIT 3D KL. 3.20 (TILBOÐ) - 6.30 - 10 L

GLEÐILEG BÍÓJÓL

LIFE OF PI 3D KL. 3.20 (TILBOÐ) - 5.40 - 8 - 10.30

Miðasala og nánari upplýsingar

NÆSTU SÝNINGAR ANNAN Í JÓLUM. GLEÐILEGA HÁTÍÐ!

VEISLA FYRIR
AUGU OG EYRU!

GLEDILEG
JÓL

FRÁ MARJANI SATRAPI LEIKSTJÓRA “PERSEPOLIS”

CHICKEN WITH PLUMS

SÝND Í 3D
OG í 3D(48 ramma)

KJÚKLINGUR MEÐ PLÓMUM

STÓRMYNDIN SEM ALLIR HAFA BEÐIÐ EFTIR!

LOKAÐ Á AÐFANGADAG OG JÓLADAG! - SÝNINGARTÍMAR OG TILBOÐ GILDA FYRIR 26. DESEMBER
LAUGARÁSBÍÓ

Sýningartímar

THE HOBBIT 3D (48 ramma) 2, 6, 10

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

THE HOBBIT 3D

4, 7.30, 11

LIFE OF PI 3D

5.30, 8, 10.30

RISE OF THE GUARDIANS 3D

2

NIKO 2

2

ÞRJÚBÍÓ:
CHARLIE CHAPLIN

GULLÆÐIÐ

ANNAR Í JÓLUM: ÞRJÚBÍÓ: GULLÆÐIÐ (L) 15:00  CHICKEN WITH PLUMS (14) 18:00, 20:00, 22:00  SVARTIR SUNNUDAGAR:
SANTA CLAUS CONQUERS THE MARTIANS (L) 20:00  TAKE THIS WALTZ (14) 17:40, 20:00, 22:20  WADJDA (L) 18:00, 22:00
 SAFETY NOT GUARANTEED (L) 18:00  SEARCHING FOR SUGAR MAN (L) 22:00  DJÚPIÐ (L) (ENG. SUBS.) 20:00

NEMAR ATHUGIÐ: 25% afsláttur af miðaverði gegn framvísun skólaskírteins!

Jólamyndin 2012

NAOMI WATTS
TILNEFND
D TIL GOLDEN GLOBE VERÐLAUNA
BESSTA
STA LEIKKONA Í AÐALHLUTVERKI

Komin í bíó

JÓLAMYNDIRNAR ERU Í SAMBÍÓUNUM

MEÐ ÍSLENSKU OG ENSKU TALI

EINA BÍÓIÐ MEÐ NÚMERUÐ SÆTI

UPPLIFÐU NÝJA SAMBÍÓIÐ Í KRINGLUNNI

MEÐ ÍSLENSKU TALI

FORSÝND 30. DESEMBER,
FORSALA HAFIN Á SAMBIO.IS
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Besta tímabilið mitt í Sundsvall til þessa
Jakob Örn Sigurðarson og félagar hjá Sundsvall Dragons eru í toppsæti sænsku deildarinnar um jólin eftir tólf sigurleiki í röð.
KÖRFUBOLTI „Við erum búnir að

vinna tólf leiki í röð og ekki tapað
frá því í október. Við erum á góðu
skriði,“ segir Jakob Örn sem er
á sínu fjórða tímabili með liðinu.
Leikstjórnandinn er í fimmta sæti
yfir fjölda stiga að meðaltali í leik
og er ánægður með gang mála.
„Mér finnst þetta vera besta
tímabilið mitt í Sundsvall. Ég
skoraði meira í fyrra en heilt yfir
gef ég liðinu meira núna. Ég nýti
skotin mín betur, hitti vel, svo ég
er ekki að taka skot frá öðrum,“
segir Jakob.
Jakob lék með íslenska landsliðinu í undankeppni Evrópumótsins
í haust. Þá kom landsliðið saman
í fyrsta skipti í eitt ár og lék tíu
landsleiki á tæpum mánuði. Riðill
Íslands var líklega sá sterkasti í
undankeppninni en andstæðingarnir voru landslið Serba, Svartfjallalands, Ísraels, Eistlands og

Slóvakíu. Einn leikur vannst en
Jakob telur að leikmenn landsliðsins hafi grætt mikið á verkefninu.
„Ég held við höfum örugglega
grætt á því. Sérstaklega við sem
erum ekki vanir að spila á þessu
stigi. Jón (Arnór Stefánsson) er
auðvitað vanur þessu úr ACBdeildinni á Spáni. En aðrir, eins
og við Hlynur (Bæringsson) og
fleiri, fáum fá tækifæri til að spila
á svo háu getustigi,“ segir Jakob.
Vesturbæingurinn uppaldi þekkir
betur en flestir til landsliðsþjálfarans Peters Öqvist því hann er einnig þjálfari Sundsvall.
„Það er rosalega erfitt að setja
saman landslið eftir hlé og fara
beint í að spila við bestu þjóðir
Evrópu. Sérstaklega þegar menn
eru ekki einu sinni vanir að spila á
þessu stigi,“ segir Jakob Örn.
Á laugardaginn var birtur
árlegur listi íþróttafréttamanna

yfir þá tíu íþróttamenn sem þóttu
skara fram úr á árinu. Jón Arnór
komst ekki á listann sem Jakobi
þykir skrítið.
„Hann var auðvitað okkar besti
maður í Evrópukeppninni en líka
heilt yfir einn besti leikmaður
keppninnar. Svo hefur hann verið
að spila rosalega vel á Spáni svo
mér finnst mjög skrýtið að hann
hafi ekki komist á listann. Ég veit
ekki hvort hann þurfi að vinna
spænsku deildina til þess að hann
komist inn,“ segir Jakob en auk
hans er Hlynur Bæringsson á sínu
þriðja tímabili hjá liðinu..
„Hlynur er Hlynur. Hann er
að spila við stærri menn og er
næstfrákastahæstur í deildinni.
Hann skilar fáránlega miklu til
lisðins í framlagi því hann gerir
svon marga hluti. Hann skorar
kannski ekki mest en gerir svo
margt gott,“ segir Jakob Örn. - ktd

Í EVRÓPUKEPPNINNI Íslenska landsliðið hafnaði í 5. sæti í riðli sínum. Liðið hafði

betur í innbyrðisleikjum gegn Slóvakíu.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Stendur sig alltaf best í keppni
Hin 16 ára gamla Aníta Hinriksdótir hafnaði í fjórða sæti í 800 metra hlaupi á HM 19 ára og yngri auk þess sem hún bætti eldgömul
Íslandsmet í greininni innan- sem utanhúss á árinu. Að óbreyttu ætti árið 2013 að verða eftirminnilegt hjá hlaupakonunni efnilegu.
FRJÁLSAR „Heimsmeistaramótið
í Barcelona stendur náttúrulega
upp úr. Hún fór fram úr væntingum mínum þar ekki síst þar sem
heimsmeistaramót sautján ára og
yngri fer fram á næsta ári. Þegar
við vorum að plana árið 2012 sáum
við þetta mót fyrir okkur sem
tækifæri til þess að öðlast mikilvæga reynslu sem hún myndi búa
að fyrir HM 17 ára og yngri árið
2013,“ segir Gunnar Páll Jóakimsson, þjálfari Anítu.
Gunnar Páll segir að frammistaða Anítu á stóru unglingamóti í
Þýskalandi tæpum þremur vikum
fyrr hafi gefið tóninn. Þar bætti
hún 29 ára gamalt Íslandsmet
Ragnheiðar Ólafsdóttur úr FH og
ljóst að hún hefði alla burði til að
standa sig vel í Barcelona.
„Þá sá maður að það væri raunhæft að komast upp úr riðlinum og
kannski fimmtíu prósent líkur á
að komast í úrslit. En að komast í
úrslit og hvað þá að ná fjórða sæti
var framar mínum væntingum.
Hún var eina sextán ára stelpan
sem komst í úrslit og átti lakasta
tímann,“ segir Gunnar Páll greinilega stoltur.

Nýtir stressið til góðs
Að sögn þjálfara Anítu er helsti
styrkleiki Anítu að hún stendur
sig best í keppni. Það hafi vakið
athygli hans á árinu sem senn er
á enda.
„Hún nær að taka allt stressið
og fá útrásina á jákvæðan hátt.
Útkoman er sú að hún hleypur

Hún nær að taka
allt stressið og fá útrásina á jákvæðan hátt.
Útkoman er sú að hún
hleypur hraðar.
Gunnar Páll Jóakimsson, þjálfari Anítu

ÆFIR MEÐ STRÁKUNUM Aníta er langfljótasta stelpan í sínum aldursflokki.„Strákarnir hafa skapað henni æfingaumhverfi sem
er mjög gott. Þeir eiga sinn hluta og þátt í þessum árangri,” segir Gunnar Páll.
MYND/BJÖRN GUÐMUNDSSON

hraðar. Hún gerir betur í keppninni sjálfri en maður reiknaði
kannski með,“ segir Gunnar Páll.
Ekki vanti upp á frammistöðu á
æfingum en viljinn og keppnisskapið sé hennar styrkur.
Aníta bætti Íslandsmetið í 800
metrunum bæði í undanriðlunum og í úrslitahlaupinu í Barcelona. Íslandsmet hennar er 2:03,15
mínútur en fyrr á árinu bætti hún
Íslandsmetið innanhúss í sömu

grein. Metið var 35 ára gamalt og í
eigu Lilju Guðmundsdóttur. Aníta,
sem er á sínu fyrsta ári í menntaskóla, bætti metið um tæpar fjórar
sekúndur þegar hún hljóp á 2:05,96
mínútum á Reykjavíkurleikunum
í janúar.
Til þess að toppa árið bætti
Aníta Íslandsmetin í 600 og 1000
metra hlaupum innanhúss með
fjögurra daga millibili nú í desember. Íslandsmetin eru því

➜ Bestu tímar ársins
hjá ´96 árganginum
1. Aníta Hinriksdóttir, Ísland
2. Mary Cain, Bandaríkin
3. Dureti Edao, Eþíópía
4. Zeyetuna Mohmmed, Eþíópía
5. Raevin Rogers, Bandaríkin

2:03,15
2:03,34
2:05,26
2:05,31
2:05.50

þegar byrjuð að falla þótt keppnistímabilið innanhúss hefjist ekki
fyrir alvöru fyrr en eftir áramót.

Ætlar sér verðlaun í Úkraínu
Hápunktur Anítu á næsta ári verður heimsmeistaramót 17 ára og
yngri í Donetsk í Úkraínu um miðjan júlí. Aníta á besta tíma ársins
í aldursflokknum sem stendur og
stendur því vel að vígi.
„Þótt ég vilji ekki setja beint
pressu á okkur þá vitum við að
hún stefnir á að komast á verðlaunapall þar,“ segir Gunnar Páll.
Hann tekur undir með blaðamanni
að óþarfi sé að fara í felur með það
markmið enda sé það einfaldlega
raunhæft. Hún eigi í dag fimmta
besta tíma ársins í flokki 17 ára
og yngri. Allir sem séu fyrir ofan
hana verða 18 ára á næsta ári og
því ekki lengur gjaldgengir.
„Þannig að hún á raunverulega
besta tímann núna en það eru mjög
margar nálægt henni. Sú besta frá
Bandaríkjunum er til dæmis með
nokkurn veginn sama tíma,“ segir
Gunnar Páll og handan við hornið
eru fleiri efnilegar stelpur.
Auk HM 17 ára keppir Aníta
á EM 19 ára í Bandaríkjunum í
sumar auk þess sem vonir standa
til að hún komist á EM fullorðinna
innanhúss í Gautaborg í mars.
kolbeinntumi@365.is

Allir indælir og hamingjusamir í Ástralíu
Þóra Björg Helgadóttir hefur spilað sem lánsmaður með Western Sydney Wanderers í Ástralíu undanfarnar
ﬁmm vikur. Landsliðsmarkvörðurinn hefur lítið séð af kengúrum en baneitraðir snákar hafa látið sjá sig.
FÓTBOLTI Þóra Björg var

stödd í verslunarmiðstöð í
Melbourne þegar undirritaður náði af henni tali í gær. „Ég er
í helvíti ef svo mætti að orði komast. Það er að nálgast miðnætti á
Þorláksmessu. Það er svo mikil
stappa af fólki að ég hef aldrei
séð annað eins,“ sagði landsliðsmarkvörðurinn sem varði
mark Western Sydney Wanderers í 3-1 tapi gegn Melbourne
Victory á laugardaginn.
VONAST EFTIR FRÍI Þóra Björg

vonast til þess að fá vikufrí í
Ástralíu áður en hún mætir til
æfinga hjá LdB Malmö á ný.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

„Þetta var reyndar gott lið en
við hefðum vel getað unnið þetta.
Ég gerði mistök og sem markvörður er það dýrt. En ef ég horfi fram
hjá mistökunum átti ég fínan leik.
Það er bara erfitt að líta fram hjá
einu mistökunum,“ segir Þóra.
Þegar tvær umferðir eru eftir af
deildarkeppninni er Sydney-liðið
í sjötta sæti.
„Efstu fjögur liðin fara í úrslitakeppni. Útlitið er ekkert rosalega
bjart hjá okkur sem stendur. En
ef við vinnum næstu tvo leiki og
úrslit falla okkur í hag þá ættum
við að komast inn,“ segir Þóra.
Hún telur áströlsku deildina líklega á pari við þá íslensku hvað
styrkleika varðar.

„Þær ná ekki að æfa jafnmikið
hérna enda getur fólk verið upp
í einn og hálfan tíma að keyra á
æfingu. Við getum því ekki æft
á hverjum degi enda eru þetta
ekki atvinnumenn,“ segir Þóra og
minnir á að kvennafótboltinn sé
ungur að árum í Ástralíu.
„Getumunur leikmanna í sama
liði getur verið mjög mikill. Þú
getur verið með ástralskan landsliðsmann og svo átján ára stelpu
sem er að stíga sín fyrstu skref.“
Þóra ber Ástralíu og Áströlum
afar vel söguna.
„Sydney er frábær og nú er ég
í Melbourne sem er ekki síðri.
Fólkið er bara meiriháttar. Það
eru allir svo indælir og hamingju-

samir. Þetta hefur verið frábært,“
segir Þóra sem verður í góðra
manni hópi á aðfangadag.
„Ég er á leið í 20-30 manna boð
hjá fólkinu sem ég bý hjá. Þetta
verður risafjölskylduboð með
þeirra fjölskyldu og vinum,“ segir
Þóra og hlakkar mikið til. Þóra
hefur lítið séð til kengúra í Sydney
en brúni ástralski snákurinn er þó
á sveimi.
„Hann var í heimreiðinni. Það
er víst annar eitraðasti snákur í heimi. Við læddumst inn því
það má víst ekki hlaupa. Svo var
ég inni þar til hann var farinn,“
segir Þóra sem snýr aftur til LdB
Malmö í Svíþjóð eftir að Ástralíuævintýrinu lýkur í janúar.
-ktd
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Markaregn á Stamford Bridge
Manchester United missteig sig gegn Swansea og Liverpool slátraði Fulham.
FÓTBOLTI Chelsea minnti á sig í

VELKOMINN AFTUR Fernando Torres hefur skorað sjö mörk í sex leikjum Chelsea

undir stjórn Rafael Benitez.

NORDICPHOTOS/AFP

MAN. CITY
READING

1
0

samnefndrar borgar í Wales í
gær. Þrátt fyrir töluverða yfirburði tókst United ekki að tryggja
sér sigur í 1-1 jafntefli. Upp úr
sauð í síðari hálfleik þegar Ashley
Williams, varnarmaður Swansea,
spyrnti knettinum af stuttu færi í
höfuðið á Robin van Persie sem lá
á jörðinni.
„Hann er heppinn vera á lífi.
Þessi hegðun hjá andstæðingi
okkar var fyrir neðan allar hellur.
Hann hefði getað hálsbrotið van
Persie,“ sagði Sir Alex Ferguson
stjóri United.

Leikmenn Liverpool léku við
hvern sinn fingur í 4-0 heimasigri
á Fulham. Steven Gerrard minnti
á sitt besta form með marki og
tveimur stoðsendingum. Mesta
athygli vakti þó framganga Stewart
Downing sem skoraði og lagði upp
sín fyrstu mörk í sínum 45. úrvalsdeildarleik fyrir Liverpool.
„Ef hann heldur uppteknum
hætti tekst honum vonandi að
stimpla sig inn í liðið. Hæfileikar
hans eru óumdeildir,“ sagði kampakátur Brendan Rodgers stjóri
Liverpool.
- ktd

Jólamyndin 2012

1-0 Gareth Barry (93.)

TOTTENHAM
STOKE
WEST BROM
NORWICH

toppbaráttu ensku úrvalsdeildarinnar með 8-0 sigri á Aston Villa
í gær. Manchester-liðin City og
United mættu mikilli mótspyrnu
í leikjum sínum.
Gareth Barry tryggði City sigur
á botnliði Reading með marki í viðbótartíma. „Það skiptir miklu máli
að skora snemma í svona leikjum.
Hjartað mitt er ekki nógu sterkt
fyrir svona síðbúin mörk,“ sagði
Roberto Mancini stjóri City þokkalega sáttur í leikslok.
United sótti Swansea heim til

0
0
2
1

0-1 Rob Snodgrass (22.), 1-1 Zoltan Gera (43.),
2-1 Romelu Lukaku (82.)

SOUTHAMPTON
SUNDERLAND

0
1

0-1 Steven Fletcher (43.)

NEWCASTLE
QPR

1
0

1-0 Shole Ameobi (81.)

WIGAN
ARSENAL

0
1

0-1 Mikel Arteta, víti (60.)

SWANSEA
MAN. UTD

1
1

0-1 Patrice Evra, 1-1 Michu

CHELSEA
ASTON VILLA

8
0

1-0 F. Torres (3.), 2-0 Luiz (29.), 3-0 Ivanovic (34.),
4-0 Lampard (59.), 5-0 Ramires (75.), 6-0 Oscar,
víti (79.), 7-0 Hazard (83.), 8-0 Ramires (91.)

STAÐAN
Man.Utd.
18 14 1 3
Man.City
18 11 6 1
Chelsea
17 9 5 3
Arsenal
18 8 6 4
Everton
18 7 9 2
Tottenham 18 9 3 6
W.B.A.
18 9 3 6
Liverpool
18 6 7 5
Stoke
18 5 10 3
Norwich
18 6 7 5
Swansea
18 6 6 6
West Ham
18 6 5 7
Fulham
18 5 5 8
Newcastle
18 5 5 8
Sunderland 18 4 7 7
Aston Villa 18 4 6 8
Southampton17 4 3 10
Wigan
18 4 3 11
Q.P.R.
18 1 7 10
Reading
18 1 6 11

44:25
34:15
36:17
32:18
30:22
30:25
26:22
27:23
15:13
20:27
27:23
22:22
28:33
20:26
19:24
15:32
22:33
18:33
15:31
21:37

43
39
32
30
30
30
30
25
25
25
24
23
20
20
19
18
15
15
10
9

Í BEINNI UM JÓLIN
JÓLADAGUR

22.30 Miami Heat - Oklahoma
Thunder
ANNAR DAGUR JÓLA

15.00 Man. Utd - Newcastle Sport 2
& HD
Norwich - Chelsea Sport 3
Sunderland - Man. City Sport
4
Arsenal - West Ham Sport 5
Everton - Wigan Sport 6
17.30 Aston Villa - Tottenham Sport
2 & HD
Flensburg - Kiel Sport & HD
19.45 Stoke - Liverpool Sport 2 &
HD
22.00 Sunnudagsmessan

Fullkominn
endir á árinu

NAOMI WATTS
TILNEFND TIL GOLDEN GLOBE VERÐLAUNA

FÓTBOLTI Alfreð Finnbogason var

hetja Heerenveen sem vann 2-1
sigur á Vitesse Arnheim í Hollandssparki um helgina. Alfreð
lagði upp fyrra markið og skoraði
það síðara með bylmingsskoti
af löngu færi. Heerenveen hafði
ekki unnið síðustu sjö leiki og því
kærkominn sigur fyrir jólahlé.
Markið var hans fjórtánda í
sextán deildarleikjum með hollenska liðinu en auk þess skoraði hann fernu í bikarleik liðsins.
Alfreð raðaði einnig inn mörkunum með Helsingborg auk þess að
vera á skotskónum með Lokeren
og íslenska landsliðinu. Mörkin á
árinu eru 34 í 47 leikjum.
Alfreð er á topp tíu lista
íþróttafréttamanna í kjörinu um
íþróttamann ársins.
- ktd

BESTA LEIKKONA Í AÐALHLUTVERKI

100/100
„Ógnvænlega vel gerð.“

100/100

„Fer beint í efsta sæti yﬁr þær myndir
sem fólk verður að sjá á árinu.“

Komin í bíó

100/100

„Einstaklega raunveruleg stórslysamynd,
sem lætur engan ósnortinn“
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Stöð 2 kl. 20.40
The King‘s Speech
Mögnuð mynd sem segir sanna sögu Georgs
sjötta Bretakonungs sem tekur við krúnunni eftir að bróðir hans segir af sér,
og býr yﬁr alvarlegum talgalla. Þegar
stríð brýst skyndilega út þarf hann
að ráða sér talþjálfara til að sigrast á
hræðslu sinni við að koma fram opinberlega. Með aðalhlutverk fara Colin Firth, Helena Bonham Carter,
Geoffrey Rush og Guy Pearce.
Myndin hlaut Óskarsverðlaun
sem besta myndin og handrit
auk þess sem aðalleikarinn Colin Firth fékk Óskarsverðlaun.

Look Who‘s Talking

Monsters vs Aliens

Miracle on 34th Street

SKJÁR 1 KL. 12.55 John Travolta
og Kirstie Alley fara með aðalhlutverkin í þessari gamanmynd frá
árinu 1989. Mollie er einstæð móðir
en barnið hennar, Mikey er sniðugur
snáði sem beitir ýmsum ráðum til
að fá leigubílstjórann James í hlutverk pabba síns. Bruce Willis ljáir
Mikey litla rödd sína.

RÚV KL. 11.25 Teiknimynd um
unga konu sem breytist í risaskrímsli
þegar loftsteinn fellur á hana, sama
dag og hún á að ganga í það heilaga.
Hún verður hluti af skrímslateymi
sem þarf að vernda jörðina gegn
geimverum sem vilja taka hana yﬁr.
Reese Witherspoon, Seth Rogen og
Hugh Laurie ljá myndinni rödd sína.

STÖÐ 2 KL. 14.45 Falleg jólamynd
um hina sex ára gömlu Susan
Walker sem hefur sínar efasemdir
um jólasveininn. Þegar hún kynnist
Kriss Kringle verður þó stór breyting
þar á og áður en hún veit af eru
hún og mamma hennar, sem einnig
hafði haft sínar efasemdir, farnar að
viðurkenna tilvist jólasveinsins fyrir
dómstólum.

58%

5,7

72%

6,7

61%

08.00 Klukknahringing 08.15 Tónlist að morgni
jóladags 09.00 Hvað morgunstjarnan skín nú
skært 10.00 Fréttir 10.03 Veðurfregnir 10.13
Afkomandi Davíðs og sonur Guðs 11.00
Guðsþjónusta í Brautarholtskirkju 12.00
Hádegisútvarp 12.20 Hádegisfréttir 12.45
Veðurfregnir 13.00 Jólaleikrit Útvarpsleikhússins:
Opið hús 13.40 Jólatónleikar Kammersveitar
Reykjavíkur 15.00 Jólaboð 16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Guð blessi ykkur öll! 17.05 Þitt takmark
var hátt eins og tónsins hæð 18.00 Kvöldfréttir
18.15 Veðurfregnir 18.18 Smásaga: Heldurðu
að ég hafi aldrei átt móður? 18.40 Óratórían
Messías 21.05 Að vísu gekk ég hér, en var ég til ?
22.00 Fréttir 22.05 Veðurfregnir 22.10 Jólastund
í stríði 23.02 Vaknaðu næturgali 00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

6,1

SKJÁREINN

STÖÐ 2
08.00 Morgunstundin okkar

07.00 Barnatími Stöðvar 2

09.40 Þýskaland: Minden - Füchse Berlin

17.00 Simpson-fjölskyldan (22:22)

06.00 Pepsi MAX tónlist

11.25 Skrímsli gegn geimverum

12.45 Home alone 2 Frábær gam-

11.05 Norðurálsmótið Sýnt frá

(Monsters Vs. Aliens)

anmynd um hinn úrræðagóða Kevin
McCallister sem hefur enn og aftur
orðið viðskila við fjölskyldu sína. Nú eru
foreldrar hans og systkini farin í frí til
Havaí en Kevin er kominn til stórborgarinnar New York. Þar verða kunnuglegir
náungar á vegi hans, óprúttnir misindismenn sem nú hafa einsett sér að brjótast inn í stærstu leikfangaverslun borgarinnar. Kevin ákveður að taka málin í
sínar hendur í stað þess að kalla til lögregluna og koma skúrkunum aftur í
opna skjöldu.
14.45 Miracle on 34th Street
16.35 Jingle All the Way Sumir draga
allt fram á síðustu stundu. Þannig er
einmitt kaupsýslumaðurinn Howard
Langston. Þegar jólaannir bresta á má
hann ekkert vera að því að sinna fjölskyldunni. Honum þykir þó vænt um
sína nánustu og rétt fyrir lokun á aðfangadagskvöld þýtur hann af stað til
að kaupa síðasta túrbókarlinn í bænum
handa syni sínum. Annar pabbi hefur
einnig augastað á þessu sama leikfangi
og það verður mikill hvellur þegar þessum tveimur lendir saman.
18.05 Modern Family (10:24)
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.55 Frostrósir Upptaka frá stórbrotnum 10 ára afmælistónleikum Frostrósa
frá 2011. Meðal flytjenda voru þau Eiríkur Hauksson, Eivør, Erna Hrönn, Garðar Thor Cortes, Gissur Páll, Guðrún Árný,
Hera Björk, Jóhann Friðgeir, Margrét
Eir, Ragnar Bjarnason, Stefán Hilmarsson, Vala Guðna og Védís Hervör ásamt
Karlakór Fóstbræðra, Vox feminae, íslenska gospelkórnum, Gospelröddum
Domus Vox og Barnakór Frostrósa. Tónlistarstjóri var Karl Olgeirsson og stjórnandi Árni Harðarson.
20.55 The King’s Speech
22.55 War Horse Mögnuð mynd úr
smiðju Stevens Spielberg sem fjallar um
ungan mann, Albert, og hestinn hans
Joey og hvernig þeirra tengsl eru rofin
þegar Joey er seldur til hersins og látinn
þjóna riddarliðinu í fyrri heimstyrjöldinni. Albert er of ungur til þess að gegna
herskyldu en ferðast alla leið til Frakklands til þess að bjarga besta vini sínum.
Myndin var tilnefnd til fjölda Óskarsverðlauna, meðal annars sem besta
myndin.
01.20 Pride and Prejudice
03.25 Avatar
06.05 Fréttir

mótinu sem haldið var á Akranesi.
11.50 Shell-mótið
12.40 N1-mótið
13.25 Símamótið
14.10 Rey Cup-mótið Sýnt frá alþjóðlega knattspyrnumótinu sem haldið var í
Reykjavík fyrir börn og unglinga.
14.55 Pæjumót TM .
15.35 HM 2011: Ísland - Ungverjaland
16.55 HM 2011: Ísland - Austurríki
18.15 HM 2011: Ísland - Noregur
19.40 HM 2011: Króatía - Ísland Útsending frá leik um 5. sætið.
21.00 Ísland á HM 2013 Þáttur um
Strákana okkar í íslenska handboltalandsliðinu og möguleika liðsins fyrir
HM í handbolta á Spáni í janúar 2013.
21.40 Einvígið á Nesinu Sýnt frá golfmótinu sem haldið er árlega til styrktar góðu málefni en þar keppa bestu kylfingar landsins í þrautakeppni.
22.30 NBA: Miami - Oklahoma BEINT

Hitabylgja gengur yfir Springfield og
Hómer verður þess valdandi að rafmagnið fer af borginni.
17.25 The Simpsons (9:21) Jólin nálgast en Bart, Lísa og skólafélagar þeirra
eru veðurteppt í grunnskóla Springfield.
17.50 Íslenski listinn
18.15 Gossip Girl (10:25)
19.00 Friends (22:24) Rachel er gengin fram yfir með barnið og er til í að
reyna hvað sem er til að flýta fyrir komu
þess. Joey fær að taka með sér einn gest
á frumsýningu World War-myndarinnar sem hann lék í, og verður frekar fúll
þegar Chandler sofnar.
19.50 How I Met Your Mother (19:20)
20.15 The Secret Circle (19:22) Bandarísk þáttaröð um unglingsstúlku sem
flytur til smábæjar í Washington og er
tekin inn í leynifélag unglinga sem búa
allir yfir óvenjulegum hæfileikum.
20.55 The Vampire Diaries (19:22)
Unglingsstúlka fellur fyrir strák sem er í
raun vampíra og hefur lifað í meira en
160 ár. Hann reynir að lifa í sátt og samlyndi við venjulegt fólk en bróðir hans er
ekki alveg eins friðsæll.
21.40 Smallville (1:22) Áttunda þáttaröðin um ofurmennið Superman á unglingsárum. Clark Kent heldur áfram að
berjast við ill öfl sem ógna honum og
framtíð heimsins.
22.25 The Secret Circle (19:22)
23.05 The Vampire Diaries (19:22)
23.50 Smallville (1:22)
00.35 Tónlistarmyndbönd frá Popp

09.35 Matilda Gamanmynd fyrir alla
fjölskylduna. Foreldrar Matildu eru illgjarnir og bróðir hennar er vondur við
hana. Þegar hún byrjar í skóla opnast
nýr heimur fyrir henni og hún kemst
að því að hún býr yfir yfirnáttúrulegum
hæfileikum.
11.15 Kalli á þakinu Það er ósköp erfitt fyrir lítinn strák að eignast ósýnilegan vin sem enginn trúir að sé til. Ein ástsælasta saga Astrid Lindgren.
12.55 Look Who‘s Talking
14.30 Neverland (1:2) Stórmynd í
tveimur hlutum um ævintýri Péturs Pan
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
16.00 The Karate Kid Bandarísk kvikmynd frá árinu 1984. Daniel er nýfluttur til Kaliforníu ásamt móður sinni. Hann
er laminn sundur og saman af föntunum í
hverfinu en ákveður að leita hefnda þegar
hr. Miagy bjargar honum úr klóm þeirra.
18.05 America‘s Funniest Home Videos
18.30 My Big Fat Gypsy Christmas
Einstakur þáttur um sérkennilegan jólaundirbúning sígauna í Bretlandi.
19.30 Adele: Live at the Royal
Albert Hall (e)
20.20 Upstairs Downstairs (1:3) (2:3)
22.00 Killers Spencer er þrautþjálfaður leigumorðingi sem starfar á alþjóðlegum velli fyrir bandarísk yfirvöld. En
eftir að hann kynnist Jen ákveður hann
að setjast í helgan stein. Stórskemmtilegur grín-hasar með Ashton Kutcher og
Katherine Heigl í aðalhlutverkum.
23.40 James Bond: Goldfinger Þriðja
Bond -vikmyndin og ein sú þekktasta.
01.30 Like Father, Like Son Bandarísk
gamanmynd frá árinu 1987 sem fjallar
um feðga sem skipta um hlutverk.
03.05 Pepsi MAX tónlist

13.00 Íslandsklukkan (1:2) Upptaka
frá sýningu Þjóðleikhússins. Íslandsklukkan gerist á miklu niðurlægingarskeiði í sögu íslensku þjóðarinnar, alþýðan býr við fátækt og skort, þarf að þola
hörku og vægðarleysi yfirvalda. Leikstjóri er Benedikt Erlingsson og meðal
leikenda, Ingvar E. Sigurðsson, Björn
Thors og Lilja Nótt Þórarinsdóttir.
15.00 Andlit norðursins (e)
16.35 Maximús bjargar ballettinum
17.35 Grettir
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Jólastundin okkar
18.45 Tíu mínútna sögur– Misræmi (e)
19.00 Fréttir
19.20 Veðurfréttir
19.30 Karlakórinn Þrestir Upptaka frá
tónleikum Karlakórsins Þrasta í Hörpu.
20.45 Jólaævintýri (Disney‘s A Christmas Carol) Teiknimynd byggð á sígildri
sögu eftir Charles Dickens. Myndin er
talsett á íslensku.
22.25 Julie og Julia Mynd þar sem
fléttað er saman sögunni af því þegar
matreiðslubókahöfundurinn frægi, Julia
Child, hóf kokksferil sinn. Meryl Streep
og Amy Adams fara með aðalhlutverkin.
00.30 Gengin í New York (Gangs of

New York) Árið 1863 snýr ungur maður
aftur til New York til þess að hefna sín
á morðingja föður síns. Leikstjóri er
Martin Scorsese og meðal leikenda eru
Leonardo DiCaprio og Daniel Day-Lewis. Bandarísk bíómynd frá 2002 Atriði í
myndinni eru ekki við hæfi barna.
03.10 Dagskrárlok

11.40 Home Alone
15.05 How the Grinch Stole Christmas
16.50 Home Alone
20.15 How the Grinch Stole Christmas
22.00 Of Mice and Men
23.50 Shakespeare in Love
01.50 A Family Thanksgiving
03.20 Of Mice and Men
05.10 Shakespeare in Love

ÚTVARP

FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1

FROSTRÓSIR 2012 KL. 18:55

13.30 Liverpool - Fulham
15.10 Newcastle - QPR
16.50 Wigan - Arsenal
18.30 Premier League World
19.00 Swansea - Man. Utd.
20.40 Chelsea - Aston Villa
22.20 Tottenham - Stoke

07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.00 Könnuðurinn Dóra
08.25 Svampur Sveinsson
08.50 Doddi litli og Eyrnastór
09.00 UKI
09.10 Elías
09.25 Strumparnir
09.45 Latibær (3:18)
10.10 Ofurhundurinn Krypto
10.35 Histeria!
11.00 Stöð 2 Krakkar - barnatími
17.00 Villingarnir
17.20 Ofurmennið
17.45 Njósnaskólinn (3:13)

FM 95,7 FM957
FM 96,3 FM Suðurland

FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið

THE KING´S SPEECH KL. 20:40

18.15 Doctors (98:175)
19.00 Ellen
19.45 Mr. Bean
20.15 The Office Christmas Special (2:2)
21.10 Gavin & Stacey - Christmas

Special
22.15 Spaugstofan
22.40 Little Britain Christmas Special
23.10 Mr. Bean
23.40 The Office Christmas Special (2:2)
00.35 Gavin & Stacey - Christmas
Special
01.35 Spaugstofan
02.00 Little Britain Christmas Special
02.30 Tónlistarmyndbönd frá Popptíví
FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga

06.00 ESPN America 08.00 Presidents Cup 2011
(3:4) 19.10 Presidents Cup 2011 (4:4) 01.00
ESPN America

20.00 Hrafnaþing 21.00 Hrafnaþing 21.30
Hrafnaþing

FM 100,5 Kaninn
FM 102,2 Útvarp Latibær

FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun

WAR HORSE KL. 22:40
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DAGSKRÁ
ANNAR Í JÓLUM

Stöð 2 kl. 19.10
Hetjur Valhallar - Þór
Frábær teiknimynd í fullri
lengd fyrir alla fjölskylduna í
leikstjórn Óskars Jónassonar.
Hér segir af uppvexti þrumuguðsins Þórs og samskiptum
hans við æsi Valhallar, og ekki
síst karl föður sinn.

24. desember 2012 MÁNUDAGUR

Í KVÖLD

FM 92,4/93,5

Midnight in Paris

Toy Story III

The Help

SKJÁR 1 KL. 22.00 Owen Wilson
leikur rithöfund sem verður ástfanginn af París í þessari perlu frá
Woody Allen. Hann ﬁnnur fyrir
slysni leið til að ferðast aftur í tímann á hverju miðnætti og kynnist
þar sögufrægum persónum sem
fylla hann innblæstri. Adrien Brody
og Rachel McAdams fara einnig
með stór hlutverk.

RÚV KL. 20.25 Kúrekinn Viddi, Bósi
Ljósár og öll hin leikföngin snúa
aftur í þriðja skipti. Addi þarf nú að
pakka leikföngunum saman þar sem
hann er að ﬂytja burtu í skóla. Fyrir
slysni lendir kassinn þó ekki á háaloftinu heldur í dagvistun fyrir börn
og nú þurfa þau að ﬁnna leiðina
aftur heim.

STÖÐ 2 KL. 20.35 Óskarsverðlaunamynd með þeim Emmu Stone,
Violu Davis og Octaviu Spencer í
aðalhlutverkum. Myndin er byggð
á bók sem er skrifuð um miðja síðustu öld og fjallar um hið daglega líf
út frá sjónarhorni þeldökkra kvenna
og viðhorf þeirra í garð ríka, hvíta
fólksins sem þær vinna fyrir.

93%

7,7

99%

8,5

76%

8,0

06.30 Árla dags 06.40 Veðurfregnir 07.00 Fréttir
07.03 Morgunandakt 07.10 Tónlist að morgni
annars í jólum 08.00 Morgunfréttir 08.05 Það
á að gefa börnum brauð 09.00 Fréttir 09.03
Friðarstöðvar þjóðskálds 10.00 Fréttir 10.03
Veðurfregnir 10.13 Stjörnur, ljósglit og bjarmi af
einu kerti 11.00 Guðsþjónusta í Grafarvogskirkju
12.02 Hádegisútvarp 12.20 Hádegisfréttir 12.45
Veðurfregnir 12.50 Dánarfregnir 13.00 Minn eldur er
sá stærsti 14.30 Fólkið sem erfir landið 15.00 Með
vísnasöng 16.00 Síðdegisfréttir 16.05 Jólatónleikar
Sinfóníuhljómsveitar Íslands 17.05 Einn að berja
hund 18.00 Kvöldfréttir 18.17 Jólakort frá einum
18.50 Veðurfregnir 18.53 Dánarfregnir 19.00
Afkomandi Davíðs og sonur Guðs 19.40 Víkingur
leikur Bach 20.00 Útvarpsleikhúsið: Antígóna 21.30
Í landslagi 22.00 Fréttir 22.05 Veðurfregnir 22.10
Orð kvöldsins 22.20 Fimm fjórðu 23.15 Kvika 00.00
Fréttir 00.05 Næturútvarp Rásar 1

SKJÁREINN

STÖÐ 2
08.00 Morgunstundin okkar

07.00 Barnatími Stöðvar 2

11.15 HM 2011: Frakkland - Svíþjóð

17.00 Simpson-fjölskyldan (1:22)

06.00 Pepsi MAX tónlist

10.25 Upp (Up) Gamall karl og ungur

09.30 Tangled Skemmtileg teiknimynd

17.25 Íslenski listinn

drengur fljúga í ævintýraferð í húsi
karlsins.
12.00 Maður og jörð– Borgir - (8:8) (e)
12.50 Maður og jörð - Á tökustað
(8:8) (Human Planet: Behind the Lens) (e)
13.05 Íslendingar á Ólympíuleikunum (e)
13.30 Norræn jólaveisla (e)
15.05 Íslandsklukkan (2:2) Upptaka
frá sýningu Þjóðleikhússins.
16.10 Jólatónleikar í Vínarborg 2011 (e)
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Geymslan
18.25 Allt upp á einn disk (4:4) (e)
18.54 Víkingalottó
19.00 Fréttir
19.20 Veðurfréttir
19.30 Guðrún Guðrún Bjarnadóttir
var valin alheimsfegurðardrottning árið
1963, fyrst íslenskra kvenna.
20.25 Leikfangasaga III (Toy Story III)
22.10 Órói Íslensk bíómynd frá 2010
um viðburðaríka daga í lífi vinahóps á
mótunarskeiði. Leikstjóri er Baldvin Z. Atriði í myndinni eru ekki við hæfi barna.
23.45 Menn sem stara á geitur (The
Men Who Stare at Goats) Fréttamaður í Írak þykist hafa komist í feitt þegar
hann hittir mann sem segist hafa verið
í sérsveit Bandaríkjahers sem notar yfirskilvitlega krafta í störfum sínum. Meðal
leikenda eru George Clooney, Jeff Bridges og Kevin Spacey. Atriði í myndinni
eru ekki við hæfi ungra barna.
01.15 Skuld (Rent) Myndin er byggð á
söngleiknum fræga sem hlaut bæði Pulitzer- og Tony-Verðlaunin. Atriði í myndinni eru ekki við hæfi ungra barna.
03.25 Dagskrárlok

úr smiðju Disney og fjallar um Rapunzel prinsessu sem hefur töframátt í
síðu hári sínu og býr hjá hinni göldróttu
Mother Gothel í turni. Dag einn kemur
Flynn Rider að turninum. Hann heillast
af Rapunzel og ákveður að hjálpa henni
að flýja.

Útsending frá undanúrslitaleiknum.
12.40 HM 2011: Spánn - Danmörk
Útsending frá undanúrslitaleiknum.
14.05 Herminator Invitational (1:2)
Sýnt frá góðgerðagolfmóti sem knattspyrnumaðurinn Hermann Hreiðarsson
stendur fyrir.
14.50 Herminator Invitational (2:2)
15.25 NBA: Miami - Oklahoma
17.25 Þýski handboltinn: Flensburg
- Kiel BEINT
19.05 HM 2011: Frakkland - Danmörk Útsending frá úrslitaleiknum.
20.50 Ísland á HM 2013 Skemmtilegur þáttur um Strákana okkar í íslenska
handboltalandsliðinu og möguleika liðsins fyrir HM í handbolta á Spáni í janúar
2013. Þorsteinn J. fór til Þýskalands og
hitti þar helstu landsliðsmenn Íslands og
þjálfara í þýska handboltanum.
21.35 Þýski handboltinn: Flensburg
- Kiel
23.00 Miami - Oklahoma

09.45 Annie Frábær söngleikur frá
árinu 1982 frá Óskarsverðlaunaleikstjóranum John Huston. Annie er munaðarlaus stúlka sem býr við bág kjör á munaðarleysingjahæli en líf hennar breytist til muna þegar hún fær að fara inn á
heimili til hins auðuga Oliver Warbucks.
11.55 Lotta í Skarkalagötu Lotta er
uppátækjasöm fimm ára stelpa og í
þessari fyrstu mynd um hana lendir hún
í fjölmörgum ævintýrum.
13.10 Look Who‘s Talking Too
Bandarísk gamanmynd frá árinu 1990
með John Travolta og Kirstie Alley í aðalhlutverkum.
14.40 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
16.10 The Karate Kid: Part II Eftir
að hafa sigrað stórmót í karate heldur Daniel ásamt lærimeistara sínum til
Okinawa til að kveðja föður sinn og um
leið leita uppi gamlan erkióvin. Óafvitandi kemur Daniel sér í klandur sem aðeins er hægt að útkljá í hringnum.
18.05 Top Gear Xmas Special Sérstakur 90 mínútna jólaþáttur þeirra Top
Gear manna.
19.35 Everything or Nothing: The
Untold Story of 007 Einstök heimildarmynd í tilefni af 50 ára afmæli njósnara
hennar hátignar.
21.10 Upstairs Downstairs (3:3) Vandaðir þættir um lífið á bresku óðalssetri
í Lundúnum á millistríðsárunum í Bretlandi. Þættirnir hafa notið mikilla vinsælda í Bretlandi og hafa verið tilnefndir
til fjölda verðlauna.
22.00 Midnight in Paris
23.35 Spy Who Loved Me (e)
01.40 Hawaii Five-0 (11:24) (e)
02.25 Pepsi MAX tónlist

11.10 Barnatími Stöðvar 2
12.00 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.
13.45 The Holiday Rómantísk og jólaleg gamanmynd með stórleikurunum
Jude Law, Cameron Diaz og Kate Winslet
í aðalhlutverkum. Diaz og Winslet leika
tvær óhamingjusamar, ungar konur sem
búa sínum megin Atlantshafsins hvor,
önnur í Los Angeles og hin í úthverfi
Lundúna. Þær ákveða að skiptast á íbúðum yfir jólahátíðina og það á eftir að
reynast happadrjúg ákvörðun því báðar
kynnast þær hinni einu sönnu ást.
15.55 He’s Just Not That Into You
Stjörnum prýdd rómantísk gamanmynd sem byggð er á samnefndri sjálfshjálparbók sem var byggð á hluta af
Sex and the City-þáttunum. Myndin er
í raun margar minni sögur sem segja
frá skakkaföllum nokkurra mismunandi
manneskja sem tengjast allar einhvern
veginn. Þær ákvarðanir sem persónurnar taka í sínu einkalífi hafa undantekningarlaust áhrif á einhvern annan, ýmist
með hlægilegum eða átakanlegum afleiðingum. Ben Affleck, Jennifer Aniston,
Drew Barrymore, Scarlett Johansson,
Justin Long, Jennifer Connelly, Ginnifer
Goodwin og margir fleiri fara með hlutverk í myndinni.

14.20 Premier League World
14.50 Man. Utd. - Newcastle BEINT
17.15 Aston Villa - Tottenham BEINT
19.30 Stoke - Liverpool BEINT
22.00 Sunnudagsmessan
23.15 Norwich - Chelsea
00.55 Sunderland - Man. City
02.35 Everton - Wigan

17.50 Sjáðu
18.15 Gossip Girl (11:25)
19.00 Friends (23:24) Það er komið

að fæðingunni og vinirnir eru mættir á
sjúkrahúsið, en barnið er ekkert að flýta
sér í heiminn.
19.50 How I Met Your Mother
(20:20) Í þessari þriðju seríu komumst
við nær sannleikanum um hvernig sögumaðurinn Ted kynnist móður barnanna
sinna og hver hún í raun er.
20.15 American Dad (19:19) Stan er
útsendari CIA og er því alltaf til taks í
baráttunni gegn ógnum heimsins. Fjölskylda hans er ekki eins og aðrar fjölskyldur því á heimilinu búa m.a. kaldhæðin geimvera og þýskumælandi fiskur.
20.40 The Cleveland Show (19:21)
Teiknimyndaþættir frá handritshöfundum American Dad og Family Guy sem
fjalla um líf Cleveland-fjölskyldunnar
sem koma fyrir í þeim þáttum.
21.05 Sons of Anarchy (6:13) Önnur
þáttaröðin um hinn alræmda mótorhjólaklúbb Sons of Anarchy sem þarf
að takast á við ógnanir eiturlyfjasala,
spilltra lögreglumanna og verktaka til
að halda velli. Klúbburinn rekur löglegt verkstæði og felur sig á bak við fjölskyldugildi en undir niðri ólgar ólöglegur og óvæginn heimur byssuframleiðslu,
peninga og ofbeldis.
21.50 American Dad (19:19)
22.15 The Cleveland Show (19:21)
22.40 Sons of Anarchy (6:13)
23.25 Tónlistarmyndbönd frá Popp

07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.00 Könnuðurinn Dóra

18.05 Mike & Molly (12:24)

18.15 Doctors (99:175)

08.25 Svampur Sveinsson

19.00 Ellen (2:170)

18.30 Fréttir Stöðvar 2

08.50 Doddi litli og Eyrnastór

19.45 Two and a Half Men (10:24)

19.00 Veður

09.00 UKI

20.10 Entourage (10:12)

11.20 Home alone 2

19.10 Hetjur Valhallar - Þór

09.10 Elías

20.40 Curb Your Enthusiasm (9:10)

13.20 Miracle on 34th Street

20.35 The Help

09.25 Strumparnir

21.20 Little Britain Christmas Special

16.40 Home alone 2

00.55 The Golden Compass Mögnuð

09.45 Latibær (4:18)

21.50 The Sopranos (6:13)

10.10 Ofurhundurinn Krypto

22.45 Two and a Half Men (10:24)

10.35 Histeria!

23.10 Entourage (10:12)

00.00 War Horse

ævintýramynd og sú fyrsta í þríleik sem
byggður er á metsölubókum eftir höfundinn Philip Pullman með Nicole Kidman og Daniel Craig í aðalhlutverkum.

11.00 Stöð 2 Krakkar - barnatími

23.40 Curb Your Enthusiasm (9:10)

02.30 Dodgeball: A True Underdog

02.45 The Women

17.00 Villingarnir

00.10 Little Britain Christmas Special

Story

04.35 He’s Just Not That Into You

17.20 Ofurmennið

00.40 The Sopranos (6:13)

17.45 Njósnaskólinn (4:13)

01.35 Tónlistarmyndbönd frá Popp

18.40 Miracle on 34th
22.00 The King‘s Speech

04.05 The King‘s Speech

ÚTVARP

FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1

ÞÓR – HETJUR VALHALLAR KL. 19:10

FM 95,7 FM957
FM 96,3 FM Suðurland

THE HELP KL. 20:35

FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið

FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga

06.00 ESPN America 07.05 Ryder Cup Official
Film 1999 08.40 Ryder Cup 2010 (2:4) 19.25 US
Open 2012 (1:4) 01.00 ESPN America

20.00 Hrafnaþing 20.30 Hrafnaþing 21.00
Hrafnaþing 21.30 Hrafnaþing

FM 100,5 Kaninn
FM 102,2 Útvarp Latibær

FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun

FAIR GAME KL. 23:05
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Mesta úrval landsins
af íslenskum og erlendum raf- og hljóðbókum
og allir nýjustu titlarnir á eBækur.is

Auður Jónsdóttir
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Stefán Máni
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Húsið

Yrsa Sigurðardóttir
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Kuldi

Arnaldur Indriðason
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Reykjavíkurnætur

Ingibjörg Reynisdóttir
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Gísli á Uppsölum

Gunnar Helgason

Íslenskir kóngar

Skáld

Born to Run

A Visit from the Goon Squad

Einar Már Guðmundsson

Einar Kárason

Chris McDougall

Jennifer Egan

Ra
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Aukaspyrna á Akureyri

J. R. R. Tolkien
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Hobbitinn

Lee Child
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Eitt skot

E L James
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Fimmtíu dekkri skuggar

Auður Ava Ólafsdóttir

Hl
jó
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ók

Undantekningin

The Immortal Life
of Henrietta Lacks
Rebecca Skloot

Við óskum landsmönnum gleðilegra jóla
og þökkum fyrir frábærar viðtökur á árinu.
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DAGSKRÁ
AÐFANGADAGUR

FM 92,4/93,5

Í KVÖLD

Stöð 2 kl. 07.00
Jóladagskrá barnanna
Stöð 2 hjálpar börnunum að bíða
eftir jólunum með skemmtilegum
teiknimyndum, þáttum og kvikmyndum. Diego, Dóra, Doddi
og allar hinar teiknimyndapersónurnar eru í jólaskapi í dag.
Mörgæsirnar frá Madagaskar láta
sig ekki vanta í jólafjörið og sýndur
er sérstakur jólaþáttur af Kung Fu
Panda. Sveppi verður í hátíðarskapi
og Skoppa og Skrítla opna síðasta gluggann í
jóladagatalinu. Eftir hádegi eru síðan sýndar þrjár frábærar
bíómyndir fyrir börnin; Home Alone, The Polar-Express og
How the Grinch Stole Christmas.

Sense and Sensibility

It‘s a Wonderful Life

Home Alone

SKJÁR 1 KL. 19.00 Emma Thompson, Hugh Grant og Kate Winslet
leika aðalhlutverkin í þessari verðlaunamynd Ang Lee frá 1995 sem er
byggð á bókum Jane Austen. Þegar
herra Dashwood deyr fær sonur
hans úr fyrra hjónabandi öll hans
auðæﬁ, sem setur seinni konu hans
og þrjár dætur í afar erﬁða stöðu.

RÚV KL. 23.55 Gullin klassík frá
árinu 1946 í leikstjórn Frank Capa
og með þeim James Stewart,
Donnu Reed og Lionel Barrymore
í aðalhlutverkum. Engill kemur í líf
þunglynds viðskiptamanns og sýnir
honum hvernig heimurinn hefði
orðið ef hann hefði aldrei verið til.

STÖÐ 2 KL. 12.30 Það eru mikil
læti á McCallister-heimilinu þegar
öll stórfjölskyldan heldur í jólafrí til
Parísar og hinn átta ára gamli Kevin
er óvart skilinn eftir aleinn heima.
Þegar tveir seinheppnir bófar reyna
að brjótast inn á heimili hans brettir
hann upp á ermarnar og verst þeim
með öllum ráðum.

98%

7,6

93%

8,7

54%

7,3

SKJÁREINN

STÖÐ 2
08.00 Morgunstundin okkar

07.00 Barnatími Stöðvar 2

09.05 Þýski handboltinn: Minden -

11.15 Leitin að jólaseppa Töfra-

11.10 Algjör Jóla-Sveppi Jólamyndin

hundar og álfahópur hjálpa tveimur
börnum að bjarga jólasveininum.
12.50 Táknmálsfréttir
13.00 Fréttir
13.15 Veðurfréttir
13.20 Beðið eftir jólum Kristín Eva og
Brynhildur bíða spenntar eftir jólunum.
13.21 Skotta skrímsli í jólaskapi
13.48 Snjókarlinn
14.15 Niko og leiðin til stjarnanna
15.34 Jóladagatalið
15.35 Hvar er Völundur?
15.43 Jól í Snædal
16.08 Turnverðirnir (10:10)
16.23 Teitur í jólaskapi
16.46 Tröllasaga (Leon in Wintertime)
17.13 Snædrottningin (e)
17.35 Hlé
20.00 Nóttin var sú ágæt ein (e) Helgi
Skúlason les kvæðið og Sigríður Ella
Magnúsdóttir syngur ásamt kór Öldutúnsskóla. Upptaka frá 1986.
20.20 Jólatónleikar í Vínarborg 2011
22.00 Aftansöngur jóla Biskup Íslands,
Agnes M. Sigurðardóttir, prédikar og
þjónar fyrir altari í Dómkirkjunni.
23.00 Jólatónleikar Rásar 1 Á tónleikunum syngur Sigríður Thorlacius íslensk
og erlend jólalög við undirleik djasstríós
skipuðu þeim Kjartani Valdemarssyni á
píanó, Valdimari Kolbeini Sigurjónssyni
á bassa og Scott McLemore á trommur.
23.55 Þetta er dásamlegt líf (It‘s a
Wonderful Life)
02.00 Dagskrárlok

um Sveppa og ævintýrin sem hann lendir í á aðfangadag.
12.00 Fréttir Stöðvar 2
12.25 Jóladagatal Skoppu og Skrítlu
12.30 Home Alone
14.10 The Polar-Express Hér segir frá
ungum dreng sem efast um tilvist jólasveinsins.
15.50 How the Grinch Stole Christmas Ævintýraleg gamanmynd fyrir alla
fjölskylduna. Jólin eru flestum kærkomin
hátíð en þau fara hrikalega í taugarnar á
hellisbúanum Trölla.
17.35 The Simpsons (9:22) Simpsonfjölskyldan öll er í jólastuði.
18.00 Aftansöngur í Grafarvogskirkju BEINT Prestur er séra Vigfús Þór
Árnason. Egill Ólafsson syngur einsöng.
Organisti er Hákon Leifsson, Ómar Guðjónsson spilar á gítar, Óskar Guðjónsson
leikur á saxófón og Gréta Salóme Stefánsdóttir sér um fiðluleik. Kór Grafarvogskirkju
syngur ásamt Stúlknakór Reykjavíkur.
19.00 Páll Óskar og Monika Upptaka
frá tónleikum í Skálholtskirkju.
19.35 Garðar Thor Cortes og gestir
Einstakir hátíðartónleikar Garðars Thórs
Cortes sem haldnir voru í Háskólabíói í
desemberbyrjun 2007
20.35 Shakespeare in Love Stórmynd sem hlaut alls sjö Óskarsverðlaun. Shakespeare er ungur og upprennandi leikritahöfundur en er haldinn ritstíflu. Hann kynnist hinni fögru Violu de
Lesseps og hún vekur skáldagyðjuna af
værum svefni.
22.35 Of Mice and Men Klassísk stórmynd sem byggð er á metsölubók eftir
John Steinbeck sem fjallar um tvo
farandverkamenn, George Milton og
Lennie Small, vináttu þeirra, vonir og
drauma. Með aðalhlutverk fara Gary
Sinise og John Malkovich.
00.25 A Family Thanksgiving Claudia
er ung, efnuð og metnaðarfull og lætur
lögfræðistörfin ganga fyrir öllu sem
heitir fjölskyldulíf.
01.55 Four Weddings And A Funeral Ein vinsælasta rómantíska gamanmynd síðari ára með Hugh Grant í hlutverki Charles, sem er heillandi og fyndinn en virðist gjörsamlega ófær um að
bindast konu.
03.50 How the Grinch Stole Christmas
05.30 Páll Óskar og Monika
06.05 The Simpsons (9:22)

Fuchse Berlin
10.30 NBA: Miami - Oklahoma Útsending frá fimmta leik liðanna í úrslitaeinvígi NBA.
12.15 Being Liverpool
13.00 Meistaradeild Evrópu: Liverpool - AC Milan Þeir knattspyrnuáhugamenn sem urðu vitni að þessum sögulega úrslitaleik leik árið 2005
gleyma honum aldrei.
15.55 Meistaradeild Evrópu: AC
Milan - Liverpool Útsending frá úrslitaleiknum 2005.
17.35 Meistaradeild Evrópu: Man.
Utd - Chelsea Útsending frá úrslitaleiknum 2008.
20.20 Meistaradeild Evrópu:
Barcelona - Man. Utd. Útsending frá
úrslitaleiknum 2011.
22.20 Meistaradeild Evrópu: Bayern
- Chelsea Útsending frá úrslitaleiknum
2012 sem fór fram í München.

12.00 Four Christmases
13.30 The Nutcracker
15.15 Back-Up Plan
17.00 Four Christmases
18.30 The Nutcracker
20.15 Back-Up Plan
22.00 National Lampoon‘s Christ-

mas Vacation
23.35 The Family Stone
01.15 Black Swan
03.00 National Lampoon‘s Christmas Vacation
04.35 The Family Stone

FÍTON / SÍA

FI043813

ÚTVARP

FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1

06.36 Bæn 06.39 Morgunþáttur Rásar 1 06.40
Veðurfregnir 07.00 Fréttir 07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir 08.05 Morgunstund með KK
08.30 Fréttayfirlit 09.00 Fréttir 09.05 Draumar
urðu tónar 10.00 Fréttir 10.03 Veðurfregnir
10.13 Stefnumót 11.00 Fréttir 11.03 Samfélagið
í nærmynd 12.00 Fréttir 12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir 12.45 Veðurfregnir
13.00 Hringsól 14.00 Ég man þau jólin 15.00
Útvarpssagan: Aðventa 15.23 Jólin koma 16.00
Síðdegisfréttir 16.05 Það á að gefa börnum
brauð 16.55 Englajól 17.07 Húmar að jólum
17.45 HLÉ 18.00 Guðsþjónusta í Dómkirkjunni
í Reykjavík 19.00 Jólatónleikar 20.00 Jólavaka
Útvarpsins 20.00 Kveikt er ljós við ljós 21.00
Tónlist á jólavöku 22.05 Veðurfregnir 22.10
Jólaóratorían 00.43 Næturútvarp Rásar 1

11.00 Newcastle - QPR
12.40 Man. City - Reading
14.20 Liverpool - Fulham
16.00 West Ham - Everton
17.40 Premier League World
18.10 PL Classic Matches: Chelsea -

Arsenal, 1999
18.40 WBA - Norwich
20.20 Chelsea - Aston Villa
22.00 Swansea - Man. Utd.
23.40 Wigan - Arsenal

17.05 Simpson-fjölskyldan (21:22)
Hómer pantar fallega tjörn handa Marge
í bakgarðinn í brúðkaupsafmælisgjöf.
17.30 ET Weekend Fremsti og frægasti þáttur í heimi þar sem allt það
helsta sem gerðist í vikunni í heimi fína
og fræga fólksins er tíundað á hressilegan hátt.
18.15 Gossip Girl (9:25)
19.00 Friends (21:24) Monica skráir sig
á matreiðslunámskeið eftir að hún fær
harða gagnrýni hjá matargagnrýnanda
á sama tíma og Chandler fær vafasama
tilsögn frá Phoebe vegna mikilvægs
atvinnuviðtals.
19.50 How I Met Your Mother
(18:20)
20.15 The Couger (6:8) Raunveruleikaþáttur um þroskaða konu sem verður umkringd ungum mönnum sem
þurfa að keppa um athygli hennar með
ýmsum hætti. Markmiðið er að hún
finni að lokum sálufélaga sinn.
21.00 Hart of Dixie (16:22) Dramatísk
þáttaröð með léttu ívafi um unga stórborgarstúlku sem finnur sjálfa sig og ástina í smábæ í Alabama. Rachel Bilson
leikur ungan lækni sem neyðist til að
taka að sér vinnu í smábæ þar sem lífið
er allt öðruvísi en hún á að venjast.
21.40 The O.C (1:25) Þriðja þáttaröðin um lífið í Orange-sýslu í Kaliforníu. Í
fyrstu virðist þar vera friðsæl paradís þar
sem lífið leikur við bæjarbúa. Þegar við
kynnumst þeim betur koma hins vegar
leyndarmálin í ljós.
22.25 The Couger (6:8)
23.10 Hart of Dixie (16:22)
23.50 The O.C (1:25)
00.40 Tónlistarmyndbönd frá Popp

06.00 Pepsi MAX tónlist
11.05 Börnin í Ólátagarði Skemmtileg
mynd sem byggð er á ævintýri eftir Astrid Lindgren. Ólátagarður er lítill staður í Smálandi og þar eru þrír bæir. Í miðbænum býr Lísa ásamt bræðrum sínum,
Lassa og Bjössa. Í Norðurbænum búa
systurnar Berta og Anna. Í suðurbænum
býr Olle og Kristín litla systir hans.
12.35 Börnin í Ólátagarði 2
14.00 Nobel Peace Prize Concert
2012 (e)
15.20 Minute To Win It Þátttakendur fá tækifæri til að vinna milljón dollara með því að leysa þrautir sem í fyrstu
virðast einfaldar. Systur frá Memphis
reyna að næla sér í milljónina til að
hjálpa einstæðri móður sinni.
16.05 Minute To Win It Systkini frá
New York leggja allt í sölurnar og vonast
eftir jólakraftaverki.
16.50 America‘s Funniest Home Videos (18:48)
17.15 America‘s Funniest Home Videos (20:48) (e)
17.40 Geðveik jól á Skjá Einum 2012
(e)
19.00 Sense and Sensibility
21.20 The Thomas Crown Affair
Bandarísk spennumynd frá árinu 1999
með Pierce Brosnan og Rene Russo í aðalhlutverkum. Myndin fjallar um hinn
moldríka Thomas Crown sem stelur
ódauðlegum listaverkum í tómstundum sínum. Bandarísk kvikmynd frá árinu
1999.
23.15 James Bond: Moonraker Ellefta James Bond myndin skartar Roger
Moore í hlutverki njósnarans 007.
01.25 The Bachelor (6:12) (e)
02.55 Pepsi MAX tónlist

07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.00 Könnuðurinn Dóra
08.25 Svampur Sveinsson
08.50 Doddi litli og Eyrnastór

18.05 Doctors (97:175)

09.00 UKI

18.50 Jóladagatal Skoppu og Skrítlu

09.10 Elías

(24:24)
19.00 Ellen
19.45 Logi í beinni
21.00 Að hætti Sigga Hall (12:18)
21.40 Mér er gamanmál
22.10 Logi í beinni
23.25 Að hætti Sigga Hall (12:18)
00.05 Mér er gamanmál
00.35 Tónlistarmyndbönd frá Popp

09.25 Strumparnir
09.45 Latibær (2:18)
10.10 Ofurhundurinn Krypto
10.35 Histeria!
11.00 Stöð 2 Krakkar - barnatími
16.50 Villingarnir
17.10 Tricky TV (23:23)
17.35 Njósnaskólinn (2:13)

FM 95,7 FM957
FM 96,3 FM Suðurland

FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið

FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga

06.00 ESPN America 06.55 Ryder Cup Official
Film 2002 08.55 PGA meistaramótið 2012
(4:4) 13.15 Presidents Cup 2011 (1:4) 18.00
Presidents Cup 2011 (2:4) 01.00 ESPN America

20.00 Jólatónleikar Björgvins Halldórssonar árið 2008 20.30 Jólatónleikar Björgvins Halldórssonar árið 2008.
21.00 Jólatónleikar Björgvins Halldórssonar árið 2008. 21.30 Jólatónleikar
Björgvins Halldórssonar árið 2008.

FM 100,5 Kaninn
FM 102,9 Lindin
FM 102,2 Útvarp Latibær FM 105,5 Útvarp Boðun

ENNEMM / SÍA / NM53280

Öll símtöl til útlanda
úr heimasíma
á 0 kr. á jóladag

Óskaðu vinum
og vandamönnum í
útlöndum gleðilegra jóla

jol.siminn.is

Nýttu tækifærið á jóladag og ræktaðu sambandið við ástvini erlendis.
Gildir þegar hringt er úr íslenskum heimasíma í öll erlend heimaog farsímanúmer.
Gleðileg jól!
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Við erum í skýjunum á RÚV
Hraðfréttir halda áfram í Ríkissjónvarpinu eftir áramót

„Ég er svo væminn eitthvað og Ef
ég nenni er jólalagið mitt. Maður
má ekki segja þetta en það er það
samt. Þetta lag er sakbitin sæla.“
Arnór Pálmi Arnarson, leikstjóri Hæ Gosa.

„Við höldum áfram eftir áramót og erum mjög
sáttir við það,“ segir Benedikt Valsson, annar
umsjónarmaður Hraðfrétta sem halda áfram í
Ríkissjónvarpinu eftir áramót.
Í vetur hafa Hraðfréttir verið innslag í Kastljósi á Ríkissjónvarpinu á fimmtudögum og
vakið mikla athygli. Upphaflega áttu þeir Benedikt og Fannar Sveinsson meðstjórnandi einungis að vera til áramóta. Á dögunum fengu þeir
þær gleðifregnir að þættirnir halda áfram með
sama sniði fram á næsta sumar. „Þetta hefur
gengið framar björtustu vonum og mikil ánægja
með þessi innslög okkar innanhús. Síðan voru
viðbrögðin svo góð hjá áhorfendum líka sem er
frábært. Við erum líka í skýjunum á RÚV.“

Hraðfréttir Benedikts og Fannars slógu í
gegn á Mbl.is en færðu sig yfir á Ríkissjónvarpið í sumar. Þeir finna vel fyrir aukinni athygli
með breiðari og stærri áhorfendahóp sem fylgir
sjónvarpinu. „Maður tók vel eftir því að fleiri
sáu innslögin okkar og að allur skalinn af fólki
var að horfa. Til dæmis þingmenn og fleiri,“
segir Benedikt og vísar til fyrirspurnar Álfheiðar Ingadóttur, þingmanns Vinstri grænna,
til menntamálaráðherra fyrr í haust um hvort
Ríkissjónvarpið hafi fengið greitt fyrir innslag
í þættinum. „Við fengum Björn Jörund í þáttinn
til að segja Nova en hann er rödd fyrirtækisins.
Það var engin auglýsing, bara fyndið grín.“
- áp

HALDA ÁFRAM Í EFSTALEITINU Benedikt Valsson og

Fannar Sveinsson verða áfram með Hraðfréttir í Ríkissjónvarpinu eftir áramót.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

VINNA AÐ
TEIKNIMYND Í
FULLRI LENGD

SPACE STALLIONS Framleiðslufyrirtækið GunHil gerði samning í byrjun nóvember

við breska dreifingaraðilann Cake Distribution sem er stór í teiknimyndabransanum
og ætlar að dreifa teiknimyndaseríunni Space Stallions á erlendar sjónvarpsstöðvar.

Þessa stundina er GunHil að byrja
að kynna hugmyndina af teiknimyndinni Ploe - You Never Fly
Alone. Hún fjallar um ófleygan
lóuunga. „Hann verður einn eftir
á Íslandi þegar farfuglarnir fara til
heitari landa og lendir í ýmsum
ævintýrum og berst við náttúruöflin,“ segir Haukur um nýjasta
verkefni GunHil sem verður fyrsta
fjölskyldumynd fyrirtækisins í
fullri lengd. „Við kynnum hana á
hátíðinni Cartoon Movie í Lyon
í byrjun mars á næsta ári en
þangað mætir teiknimyndaiðnaður Evrópu eins og hann leggur
sig,“ segir Haukur sem segir það
mikinn heiður að vera valinn
til að kynna myndina á þessari
hátíð.

Geimfolar lönduðu
stórum samningi
Framleiðslufyrirtækið GunHil hefur landað samningi við breska fyrirtækið Cake
Distribution fyrir „eitís“-teiknimyndaþáttaröðina Space Stallions.
„Þeir eru ansi stórir og með ýmsa
stælingu á „eitís“-teiknimyndum.
teiknimyndaþætti á sínum snærHugmyndasmiðir þáttanna eru
um,“ segir Haukur Sigurjónsson,
þeir Þorvaldur Gunnarsson og
framleiðandi, um breska fyrirÁgúst Freyr Kristinsson en stikla
tækið Cake Distribution sem framþáttanna var útskriftarverkefni
þeirra frá skólanum Animation
leiðslufyrirtækið GunHil landaði
Workshop í Viborg í Danmörku.
samningi við í byrjun nóvember.
Samningurinn snýr að dreifingu
GunHil tók svo að sér framleiðslog meðframleiðslu á teiknimyndauna og síðan þá hafa hlutirnir
þáttaröð sem ber heitið Space
gerst hratt.
Stallions. Nafn seríunnar útleggst
„Við fórum á hátíðina Cartoon
sem Geimfolarnir á íslensku og
Forum í Toulouse í september og
fjallar um hóp sem heldur út í geim
fengum ótrúlegar viðtökur. Það
var klappað, hlegið og svakaleg
til að bjarga alheiminum. „Eða í
stemning á sýningunni okkar.
raun fjölheiminum frá útrýmingu,“
segir Haukur og á við alheiminn
Við vissum ekkert hvað við
auk ýmissa vídda hans. „Þetta
vorum að fara út í því
megnið af efninu sem er
er svona sci-fi grín,“ bætir hann
við.
sýnt þarna er barnaefni,“
GunHil samanstendur af
segir Haukur ánægður
og bætir við að það sem
þeim Gunnari Karlssyni, Hilmgeri þetta bæði erfiðara
ari Sigurðssyni og Hauki en þeir
og skemmtilegra sé að
hafa haft í nógu að snúast
þættirnir séu ætlvegna þáttanna sem eru
í anda níunda áratugaðir eldri kynslóðarins. „Þeir eru þó
inni. „Markhópur
með nútímavandaþáttanna er Intermál og nútímahúmnet-kynslóðin og
or,“ segir Haukur og
að einhverju leyti
HAUKUR
SIGURJÓNSSON
lýsir þeim sem skopmín en ég ólst

upp við ThunderCats og He-Man,“
segir hann.
Fjölmargir aðilar sýndu verkefninu áhuga eftir hátíðina. „Eftir
það fórum við heim og unnum
úr áhuganum og að lokum gerðum við samning við þetta fyrirtæki.“ En hvað felst í samningum?
„Þeir sjá um að dreifa þættinum
á sjónvarpsstöðvar um heiminn
ásamt því að vera meðframleiðendur. Nú erum við ekki farnir að
framleiða Space Stallions enn þá
því það kostar mikla peninga en
til þess að framleiða svona efni
þarftu helst að vera búinn að selja
það á einhverjar sjónvarpsstöðvar sem borga fyrir gerð þáttanna,“
segir Haukur en Cake Distribution
tekur að sér að finna þennan aðila.
„Þeir myndu ekki gera það nema
þeir hefðu mikla trú á þáttunum,“
segir Haukur.
„Markmiðið þessa stundina
er að ná samningi á Bandaríkjamarkaði þar sem hann er stærstur.
Þeir eru strax komnir með nokkra
áhugasama aðila þar sem við erum
að skoða,“ segir hann.
hallfridur@frettabladid.is

Hænurnar og geiturnar vinsælastar
Gjaﬁr frá ABC barnahjálp hafa sjaldan eða aldrei verið jafn eftirsóttar og í ár
„Þetta er bara æðislegt og mikil stemming,“ segir Sigurlín Sigurjónsdóttir, þjónustufulltrúi hjá ABC barnahjálp, en mikil aukning er á vinsældum gjafa frá samtökunum í ár. Hjá ABC barnahjálp er hægt að kaupa
gjafabréf fyrir hænum, geitum, mat, skólaborði og
bekkjum, en einnig er hægt er að borga fyrir skólavist
hjá börnum. Þessir hlutir eru svo færðir skólastarfi
ABC út um allan heim. Sigurlín skýtur á að það sé um
60% aukning á gjöfum af þessu tagi frá því í fyrra og
hefur hún haft í nógu að snúast.
„Gróflega talið hef ég líklega selt um þrjátíu geitur
og fimmtíu hænur í desembermánuði,“ segir Sigurlín.
Engin sérstök auglýsingaherferð var hjá samtökunum fyrir jólin í ár en Sigurlín segir þessa mikla aukningu milli ára skrifast líklega á eins konar vakningu á
hjálparstarfi meðal þjóðarinnar.
- áp

MIKIÐ AÐ GERA FYRIR JÓLIN Í ár er Mikil aukning á kaupum

á gjafabréfum frá ABC barnahjálp en hænurnar og geiturnar
eru vinsælastar.
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Grafarþögn á næsta ári
Tökur á kvikmyndinni Grafarþögn
sem er byggð á samnefndri bók Arnaldar Indriðasonar eru fyrirhugaðar
á næsta ári. Framleiðandi verður
Blueeyes, sem er í eigu Baltasars
Kormáks, og mun hann einnig leikstýra myndinni. Myndin hefur lengi
verið í bígerð en hefur frestast vegna
mikilla anna Baltasars á erlendum
vettvangi. Fastlega má búast við því
að Ingvar E. Sigurðsson snúi aftur í
hlutverki lögreglumannsins Erlends,
auk þess sem Ágústa Eva Erlendsdóttir verður á sínum stað í hlutverki
dóttur hans Evu Lindar. Sex ár eru
liðin síðan síðast var gerð mynd eftir
bók Arnaldar. Það var
Mýrin sem Baltasar leikstýrði. Hún er
aðsóknarmesta
íslenska
myndin síðan
mælingar
hófust.

Eins og Fréttablaðið greindi frá
á laugardaginn hefur leikstjórinn
Ólafur Jóhannesson selt hugmynd
að kvikmyndinni Revoc til bandaríska
kvikmyndaversins Summit Entertainment. Tveir aðilar tóku þátt í að þróa
hugmyndina með Ólafi, eða rithöfundurinn Óttar M. Norðfjörð, sem
hefur komið nálægt gerð kvikmyndahandrita, og Hrafnkell Stefánsson. Sá
síðarnefndi skrifaði einmitt handritin að glæpamyndinni Borgríki og
gamanmyndinni Kurteisu fólki ásamt
- fb
Ólafi.

Gleðilega hátíð

Mest lesið
1 Lögreglan lokaði fjórum veitingastöðum
2 Hundrað dauðsföll á viku
3 Reykti kannabis í Heiðmörk
4 Eldﬂaugar Norður-Kóreu drífa til
Bandaríkjanna
5 Matthías ófundinn – lögreglan hefur
fáar vísbendingar

Flottustu
áramótavörurnar
Við óskum þér gleðilegra jóla og gæfuríks komandi árs.
Starfsfólk Íslandsbanka um land allt.
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