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„ Myrkrið varð okkur að innblæstri,“ segir Erna Ómarsdóttir, listrænn stjórnandi Íslenska dansflokksins, en myndin er tekin af æfingu dansflokksins í gær. Erna er jafnframt annar
höfunda verksins Myrkrið faðmar sem verður frumsýnt á listahátíðinni Norður og niður ásamt dansverkinu The Great Gathering. Nánar er rætt við Ernu á síðu 52. Fréttablaðið/Eyþór

Beittu vændistálbeitu til að fremja rán
Kona og karl voru sakfelld fyrir rán í Héraðsdómi í gær. Brotaþoli hélt að hann ætti von á tveimur ungum vændiskonum heim til sín
en var í staðinn rændur og beittur ofbeldi. Sýknað var af ákærum um líkamsárás en óupplýst er hverjir nokkrir gerenda í málinu voru.
Dómsmál Kona og karlmaður, bæði
um tvítugt, voru sakfelld fyrir rán í
Héraðsdómi Reykjavíkur í gær. Samkvæmt dómnum þykir sannað að
þau hafi í sameiningu blekkt eldri
mann með samskiptum við hann á
samfélagsmiðlum og talið honum

Árið gert upp í
dægurmálunum
LÍFIÐ Árið 2017 var viðburðaríkt
í heimi dægurmála eins og Lífsannáll 2017 sýnir og sannar. Það
kennir ýmissa grasa í samantekt
fyrir árið sem nú er senn á enda.
Þar rifjum við upp hvernig JóiPé
og Króli risu upp á stjörnuhimininn, minnumst þess þegar allt fór á
hliðina þegar Ragnhildur Steinunn
klæddist samfestingi sem minnti á
hönnun Balmain og
ekki má gleyma
límmiðamálinu
stóra sem fór
misvel í fólk.
Lítum til baka
og rifjum upp
allt það áhugaverðasta sem
Lífið fjallaði um
á árinu.
– gha / sjá síðu 72

trú um að hann væri að kaupa vændi
af tveimur stúlkum. Þau fengu hann
til að bjóða sér inn heima hjá sér
undir þessu yfirskini en þegar inn var
komið ruddust grímuklæddir menn
inn og réðust að manninum með exi,
kylfu og byssu og veittu honum ýmsa

Fréttablaðið í dag
Menning Leikurinn skoraði þetta
erfiða viðfangsefni á hólm. 54
lífið Steinunn Anna, sálfræðingur hjá Litlu kvíðameðferðarmiðstöðinni, talar um kvíða í
kringum jólin. 78

áverka þar á meðal stungusár á læri,
sár á sköflungi, rifbrot og hruflsár á
hálsi. Atlögunni lauk þegar nágranni
kom að og hringdi á lögreglu en á
flóttanum höfðu ákærðu með sér
verkjalyf, sígarettur og iPhone 5 síma.
Enn er óupplýst hverjir það voru

HNÍFAPARATÖSKUR
12 MANNA
ÁSAMT FYLGIHLUTUM
MIKIÐ ÚRVAL
VERÐ FRÁ KR. 24.990

sem ruddust inn eftir að dómfelldu
voru komin inn til mannsins og var
enginn sakfelldur fyrir líkamsárás.
Konan var ekki ákærð fyrir þann þátt
málsins en karlinn var sýknaður af
þeim ákærulið vegna sönnunarskorts
um þátt hans í líkamsárásinni. Annar

karlmaður var ákærður í málinu en
hann var sýknaður. Konan hlaut sex
mánaða skilorðsbundinn dóm fyrir
ránið en karlmaðurinn var dæmdur
til fangelsisvistar í þrjá mánuði óskilorðsbundið en hann rauf skilorð með
broti sínu. – aá / sjá síðu 4

OPIÐ TIL 22 Í KVÖLD

3

DAGA R
TIL JÓLA

plús sérblað l Fólk
*Samkvæmt prentmiðlakönnun Gallup apríl-júní 2015

LAUGAVEGI 178 – SÍMI 568 9955

2

f r é t t i r ∙ F RÉTT A B L A ð i ð

21. desember 2017

F IMMTUD A G UR

Jólastund

Veður

Í dag róast veðrið þegar dregur
úr vestanáttinni og éljunum. Það
kólnar og verður komið nokkurra
stiga frost undir kvöldið. sjá síðu 46

Byggja nýtt
íþróttahús
Framkvæmdir Grindavíkurbær
stefnir að því að taka í notkun nýtt
íþróttahús snemma árs 2019. Þetta
segir Ármann Halldórsson, sviðsstjóri
skipulags- og umhverfissviðs bæjarins. Undirbúningur hefur staðið yfir
í þrjú ár en Batteríið arkitektar hefur
nú lokið við að hanna húsið. Á næstu
dögum verður verkið boðið út. Vonir
standa til að framkvæmdir hefjist sem
fyrst á nýju ári.
Ármann segir að um verði að ræða
rúmlega tvö þúsund fermetra hús sem
samanstendur af bardagasal, klefum
og íþróttasal. Ármann segir að húsið
verði töluvert stærra en gamla Röstin.
Það rúmi til að mynda tvo körfuboltavelli í fullri stærð.
Rými ætti að verða fyrir umtalsvert
fleiri áhorfendur í nýja húsinu en því
gamla en Grindavík teflir fram sterku
liði í efstu deild karla í körfuknattleik, svo dæmi sé tekið. „Grindavík
er mikill íþróttabær og við leggjum
mikið upp úr íþróttamenningunni,“
segir hann. – bg

Oft ranglega
greind með
ADHDH
Heilbrigðismál Árlega glíma um
fjörutíu börn við varanlegar afleiðingar heilaáverka hér á landi en
aðeins eitt til þrjú þeirra fá viðeigandi
greiningu og meðferð. Börnin fá oft
ranga greiningu um ADHD. Fagfólk
í heilbrigðiskerfinu afhenti ráðherra
áskorun í dag vegna þarfar á bættri
þjónustu við fólk með heilaskaða.
Árlega hljóta um 1.000 til 1.500
manns höfuðáverka á Íslandi og
helmingur er börn undir 19 ára aldri.
Stór hluti fær ákominn heilaskaða
sem hefur varanlegar afleiðingar á
heilastarfsemina, svo sem persónuleikabreytingar eða minnisskerðingu.
Einungis brot af þeim fjölda, sem
þarf sérhæfða meðferð, fær slíka meðferð. – ngy

Það er ekki seinna vænna að fara að huga að því að kaupa jólatré ef sá gállinn er á manni, enda aðeins þrír dagar til jóla. Þessir feðgar áttu saman
góða stund þegar þeir völdu sér hið fullkomna tré til að fara með heim og munu án efa eiga aðra eins gæðastund við að skreyta það. Fréttablaðið/Ernir

Jóladrykkjan
bitnar illa á
börnunum
GRÆNLAND Þorláksmessa er annasamasti dagur ársins hjá lögreglunni
á Grænlandi. Þá þarf lögreglan víða
að skerast í leikinn vegna drykkju og
heimilisofbeldis.
Grænlenska útvarpið hefur það
eftir Linu Davidsen vaktstjóra að
misnotkun áfengis sé greinilegust í
desember. Mesta annríkið hjá lögreglunni hefjist á Þorláksmessukvöld
og standi fram á aðfangadagsmorgun.
Sorglegt sé að börn þurfi að verða vitni
að drykkjunni og ofbeldinu.
Lögreglan kveðst ekki hafa skýringar á því hvers vegna lætin byrji
23. desember. Mögulega sé það
vegna þess að margir fái útborguð
laun 22. desember. Fulltrúi Barnaheilla á Grænlandi kveðst viss um
að það sé ástæðan. Að borga út laun
á þessum tíma eyðileggi jólagleði
margra barna. – ibs
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Mega ekki fullyrða að
ísinn sé gerður af ást
Heilbrigðiseftirlitið stöðvaði dreifingu á rjómaís frá Ísleifi heppna, sem ekki var
framleiddur í þar til bæru eldhúsi. Þá voru á umbúðunum ýmsar fullyrðingar
sem ekki var hægt að færa sönnur á. Stofnandi segir málið koma sér á óvart.
neytendur „Við gátum ekki sannað
að ísinn væri framleiddur af ást,“ segir
Gunnar Logi Malmquist, eigandi
ísbúðarinnar Ísleifs heppna. Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur stöðvaði
á dögunum dreifingu á rjómaís frá
fyrirtækinu, á þeim forsendum að
fyrirtækið skorti framleiðsluleyfi til
að selja ís í verslanir. Þá gerði eftirlitið athugasemdir við fullyrðingar
á umbúðum sem fyrirtækið gat ekki
fært sönnur á. Á meðal þeirra fullyrðinga var að ísinn væri „framleiddur af
ást“.
Gunnar Logi Malmquist Einarsson,
einn stofnenda fyrirtækisins, segir að
aðgerðir heilbrigðiseftirlitsins hafi
komið þeim á óvart og málið hafi
komið upp á erfiðum tíma fyrir fyrirtækið, sem opnaði ísbúð 19. ágúst síðastliðinn. „Þetta hafði mikil áhrif og
kom á mjög leiðinlegum tíma,“ segir
hann. Vegna þessa hafi þurft að farga
tæplega 50 lítrum af rjómaís.
Aðalástæðan, að sögn Gunnars,
fyrir því að ísinn var innkallaður var
að fyrirtækið hafði ekki leyfi til að
framleiða í ísbúðinni ís til að selja í
verslanir. „Núna notum við tilraunaeldhúsið hjá MATÍS og framleiðum
þar ísinn fyrir verslanirnar,“ segir
hann.
Þær upplýsingar fengust frá fulltrúa
hjá Heilbrigðiseftirliti Reykjavíkur
að kjarninn í reglum um merkingar
á umbúðum sé að þær séu ekki villandi fyrir neytendur. Umrætt fyrirtæki hafi ekki getað fært sönnur á
þær fullyrðingar sem fram komu á
umbúðunum. Þar eigi aðeins að birta
staðreyndir um vörur, svo neytendur
geti kynnt sér innihald þeirra. Um sé
að ræða reglugerð á vegum Evrópusambandsins sem innleidd hafi verið

Gunnar Logi Malmquist segir að stöðvunin hafi komið sér illa fyrir fyrirtækið,
sem framleiður nú ísinn fyrir búðir hjá MATÍS. fréttablaðið/eyþór

Hér má sjá merkingarnar sem Ísleifur
heppni má ekki nota á ísinn sinn.

hér. Fullyrðingin um ástina væri ein
og sér ekki tilefni til að stöðva dreifingu á vörunnar.
Á límmiða, sem límdur er á
umbúðir íssins, var gerður samanburður á ísnum frá Ísleifi heppna
og „hefðbundnum ís“. Á honum
kom fram að í hefðbundinn ís væru
oft notuð E-efni, mjólkurduft væri
notað í stað lífrænnar mjólkur Ísleifs
heppna og að oft væri ekki notaður

rjómi í rjómaís. Það gerði Ísleifur
heppni hins vegar. „Við sögðum frá
því að við notum salt frá Saltverki á
meðan aðrir nota borðsalt. Svo var
fullyrt að ísinn væri framleiddur af ást
á meðan hefðbundinn ís væri fjöldaframleiddur,“ útskýrir Gunnar.
Ísleifur heppni er fjölskyldufyrirtæki sem starfrækir ísbúð á Hlemmi
og selur ís í Fjarðarkaupum, Melabúðinni og Frú Laugu. Gunnar rekur
fyrirtækið með föður sínum en þrjár
systur hans eru einnig í eigendahópnum. Gunnar, sem er matreiðslumaður, segir að rjómaísinn frá fyrirtækinu
njóti þeirrar sérstöðu að vera frystur
með fljótandi köfnunarefni. Í honum
sé miklu minna loft en í ís sem sé
frystur á hefðbundinn máta. Ísinn sé
bæði þéttari og bragðmeiri fyrir vikið.
Hann segir mikilvægt fyrir rekstur
fyrirtækisins að selja ís í búðum, sérstaklega yfir vetrarmánuðina.
baldur@frettabladid.is

Jóla
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*Afsláttur gildir ekki af lifandi jólatrjám, jólatrésfótum, lifandi greni og jólaskreytingum. **Tax free tilboð jafngildir 19,35% afslætti af almennum vörum og 9,91% af matvörum.
Að sjálfsögðu stendur Húsasmiðjan skil á virðisaukaskatti til ríkissjóðs. Gildir ekki af Kitchen Aid eða vörum merktum „lægsta lága verði Húsasmiðjunnar
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Húsasmiðjan og Blómaval ... frábær saman
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Þrír milljarðar til að koma verksmiðju United Silicon aftur í gang
Iðnaður Talið er fimm milljónir
evra þurfi til að koma til móts við
kröfur Umhverfisstofnunar um
úrbætur á kísilmálmverksmiðju
United Silicon. Þetta kemur fram
í mati norska ráðgjafarfyrirtækisins Multiconsult, sem rannsakað
hefur búnað verksmiðjunnar fyrir
stjórn og kröfuhafa fyrirtækisins.
Þá leggja ráðgjafarnir til að ráðist
verði í viðbótarfjárfestingu upp á
20 milljónir evra svo verksmiðjan
teljist fullkláruð og eins og best
verður á kosið í iðnaðinum. Á
nýju ári stefnir stjórn UnitedSili-

Útsendingar í
veggöngum
s a m g ö n g u r Samgöngufélag
Íslands hefur skoðað hvað þurfi til
að ná megi útsendingum útvarps
í þeim veggöngum, þar sem ekki
nást útvarpssendingar eins og er.
Þetta kemur fram í erindi félagsins
til samgönguráðherra, Vegagerðarinnar og sveitarfélaga.
Í Fjallabyggð þar sem bæði
Héðinsfjarðargöng og Strákagöng er að finna kveðst bæjarráðið taka undir nauðsyn
þess að útvarpssendingar náist
í veggöngum. Það myndi auka
öryggi. „Bæjaryfirvöld hafa tekið
málið upp við Vegagerðina án
árangurs og er unnið að gerð erindis
til Vegagerðarinnar vegna málsins,“
segir bæjarráðið. – gar

Predikun ekki
tekin upp á ný
TRÚMÁL Ríkisútvarpinu (RÚV) hefur
ekki borist beiðni frá biskupi Íslands
eða Biskupsstofu um að endurupptaka aftansöng jóla.
Hvert aðfangadagskvöld er aftansöngur á dagskrá RÚV og flytur
biskup predikun í guðsþjónustu
þeirri. Aftansöngurinn er vanalega
tekinn upp nokkrum dögum fyrir
aðfangadag en að þessu sinni þann
14. desember síðastliðin.
Frá því að athöfnin var tekin upp
hefur kjararáð kveðið upp um tæplega fimmtungs hækkun
launa biskups. Sú
ákvörðun mun ekki hafa
áhrif á orð hans í predikuninni. „Biskup mætti
í aftansönginn með tilbúna ræðu. Sú ræða
stendur óhögguð,“
segir Skarphéðinn
Guðmundsson,
yfirmaður innlendrar dagskrár
hjá RÚV. – jóe

con að því að ganga til viðræðna
við mögulega kaupendur að verksmiðjunni.
Rekstur kísilmálmverksmiðju
United Silicon í Helguvík var stöðvaður af Umhverfisstofnun þann
1. september síðastliðinn. Í tilkynningu frá Umhverfisstofnun frá þeim
tíma sagði að eftir gangsetningu
verksmiðjunnar hafi stofnuninni
borist ríflega eitt þúsund kvartanir
frá íbúum Reykjanesbæjar vegna
mengunar. Við skoðun hafi komið
fram að frávik frá starfsleyfi United
Silicon hafi verið alvarleg.

Það er rétt að það er
metið svo að um 25
milljónir evra þurfi til að
fyrirtækið verði eins og best
verður á kosið.
Karen Kjartansdóttir, talsmaður
United Silicon

Frá þeim tíma hefur farið fram
ítarleg skoðun á búnaði fyrirtækisins. Karen Kjartansdóttir, talsmaður
United Silicon, segir fjármagnsþörfina hafa verið vanreiknaða frá
upphafi. „Það er rétt að það er metið
svo að um 25 milljónir evra þurfi
til að fyrirtækið verði eins og best
verður á kosið og áætlanir gengu út
á,“ segir Karen. Hún bætir við að í
skýrslu úttektaraðila komi fram að
grunnhönnun ofnsins sjálfs sé góð
en augljóst sé að ódýr og óvandaður jaðarbúnaður sé orsök tíðra
bilana sem bæði skapaði erfiðleika

í framleiðslu og rekstri auk þess sem
Multiconsult telur þau vandkvæði
meginorsök lyktarmengunar á
svæðinu.
Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins eru mögulegir kaupendur
að verksmiðjunni tæplega tíu talsins. Karen vildi ekki tjá sig um fjölda
kaupenda en sagði að nokkur áhugi
virtist fyrir hendi. Stjórn myndi líkast til hefjast handa á fyrstu dögum
nýs árs við að ræða við þessa aðila
um kaup á verksmiðjunni. Framhaldið ráðist svo af því hvað komi
út úr þeim viðræðum. – sa

Kröfðu manninn um peninga

Tvö voru sakfelld fyrir rán eftir beitingu blekkinga með notkun tálbeitu. Ráðist var á brotaþola með hnífum og kylfu en enginn var sakfelldur fyrir líkamsárás. Gerendur höfðu síma, lyf og tóbak upp úr krafsinu.
Dómsmál Kona og karlmaður, bæði
um tvítugt, voru sakfelld fyrir rán í
Héraðsdómi Reykjavíkur í gær.
Samkvæmt dómnum þykir sannað
að ákærðu hafi í sameiningu blekkt
eldri mann með samskiptum við
hann á samfélagsmiðlum og talið
honum trú um að hann væri að
kaupa vændi af tveimur stúlkum.
Þau fengu brotaþola til að bjóða sér
inn heima hjá sér undir þessu yfirskini en þegar inn var komið ruddust aðrir tveir menn inn og réðust að
manninum með exi, kylfu og byssu,
þvinguðu hann í gólfið og veittu
honum ýmsa áverka þar á meðal
stungusár á læri, sár á sköflungi,
rifbrot og hruflsár á hálsi. Meðan
þessu fór fram kröfðu þeir manninn
um peninga. Atlögunni lauk þegar
nágranni kom að og hringdi á lögreglu en á flóttanum höfðu ákærðu
með sér verkjalyf, sígarettur og
iPhone 5 síma.
Málavöxtum er þannig lýst í dóminum að lögregla hafi verið kvödd
að húsi við Reynimel í Reykjavík
vegna innbrots. Brotaþoli greindi
lögreglu frá því á vettvangi að hann
hefði samið um að tvær vændiskonur kæmu til hans þetta kvöld
en hann hafði áður verið í sambandi
við stúlku á netinu og síðar einnig
karlmann og hefði þeim samist
um að tvær stúlkur kæmu til hans.
Önnur stúlkan og karlmaður hefðu
komið til hans um klukkan níu
þetta kvöld og sagt að hin stúlkan
væri á leiðinni. Skömmu síðar hefði
verið barið að dyrum og þegar hann
opnaði hefðu þrír grímuklæddir
menn ruðst inn og ráðist á hann
ásamt manninum sem þegar var
kominn. Mennirnir hafi verið vopnaðir öxi, hafnaboltakylfu og tveir
þeirra auk þess með vasahnífa. Þeir
hafi krafið sig um peninga en þegar

Myndin tengist fréttinni ekki. NordicPhotos/Getty

Brotaþoli sagði lögreglu
að hann hefði samið um að
tvær vændiskonur kæmu til
hans umrætt kvöld.
hann neitaði því hefðu þeir beitt sig
ofbeldi.
Grunur tók að beinast að ákærðu
eftir rannsókn á síma brotaþola og
játuðu dómfelldu að hafa komið í
íbúðina. Karlmaðurinn játaði aðild
að hluta en benti á aðra menn sem
helstu skipuleggjendur brotsins. Þá
játaði konan að hafa komið í íbúðina sem tálbeita.
Enn er óupplýst hverjir það voru
sem ruddust inn og réðust á brotaþola eftir að ákærðu voru komin

inn til hans. Konan var ekki ákærð
fyrir þátt í líkamsárásinni en karlinn
var sýknaður af þeirri ákæru vegna
sönnunarskorts. Brotaþoli var einn
um að bera að hann hafi ráðist
á hann með fyrrgreindum hætti
ásamt hinum óþekktu mönnum en
að mati dómsins styðja önnur gögn
málsins ekki framburð brotaþola
um aðild hans að líkamsárásinni.
Konan hlaut 6 mánaða skilorðsbundið fangelsi fyrir ránið
en karlmaðurinn var dæmdur til
fangelsisvistar í þrjá mánuði óskilorðsbundið en hann rauf skilorð
með broti sínu og var dæmdur
hegningarauki.
Auk þeirra tveggja sem sakfelld
voru fyrir ránið var þriðji maður-

inn ákærður í málinu, en hann var
sýknaður, aðallega vegna sönnunarskorts en einnig vegna nafnaruglings í ákæru þar sem nöfnum
hans og meðákærða var ruglað
saman. Lögum samkvæmt má ekki
dæma ákærða fyrir aðra hegðun
en þá sem í ákæru er greint frá né
heldur dæma aðrar kröfur á hendur
honum. Ákvæðið heimilar þó leiðréttingu á misritun en í dóminum
er ekki fallist á að misritun nafna
ákærðu sé aukaatriði sem leiðrétta
megi með bókun.
Þar sem hin ákærðu voru sýknuð
af líkamsárás og aðrir árásarmenn
eru óþekktir, var enginn sakfelldur
fyrir líkamsárásina.
adalheidur@frettabladid.is

Fjölskyldubók
ársins
Sævar Helgi segir frá plánetum og
tunglum í sólkerfinu okkar þar sem
líf gæti hugsanlega leynst
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JÓLAGJAFIRNAR
FÆRÐU Í RÚMFATALAGERNUM
SKAGEN

WOODSIDE

25%

ALLT AÐ

33%

AFSLÁTTUR

30%

AFSLÁTTUR

AFSLÁTTUR

NÚ VERÐ FRÁ:

NÚ VERÐ FRÁ:

3.995

KÓSÍGALLAR
Flottir kósígallar, nokkrar gerðir.
Barnastærðir: 105 og 125 sm. 5.995 nú 3.995
Fullorðinsstærðir: S-XL 6.995 nú 4.995 Vnr. 550-51176

5.995

NÚ VERÐ FRÁ:

549

INNISKÓR
Vnr. 44702001, 370-942327-1, 370-972305-82, 5883000,
370-974311-45, 370-925017-1, 4967500

KAUPTU
FLEIRI OG
SPARAÐU
STÆRÐIR:

ÖLL BARNASÆNGURVER

25%
AFSLÁTTUR

SKILRÚM
WOODSIDE stærð: 175 x 132 sm. 14.450 nú 10.795
SKAGEN stærð: 175 x 132 sm. 7.995 nú 5.995
Vnr. 326-13-1139, 362-14-1043

40 x 60 sm.
70 x 140 sm.

VERÐ FRÁ:

99

KARLSTAD HANDKLÆÐI
Einstaklega vönduð og góð handklæði úr 100% bómullarfrotté. Nokkrir litir.
Þvottastykki 30 x 30 sm. 99 Lítið handklæði 40 x 60 sm. 1 stk. 299 6 stk. 1.100
Gestahandklæði 50 x 100 sm. 595 Baðhandklæði 70 x 140 sm. 1 stk. 995
3 stk. 2.500 Stórt handklæði 100 x 150 sm. 1.695 Vnr. 2117200

ÖLL
SÆNGURVER

20-40%

ALLIR
ELDHÚS- OG
BORÐSTOFUSTÓLAR
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20%
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Floti gamalla mengandi bílaleigubíla safnast upp á landinu
Fjárlög Að mati Bílgreinasambandsins horfir til vandræða með
fjölda notaðra bíla hér á landi og
að offramboð verði á þeim innan
skamms. Bílaleigur séu stór aðili á
markaði og kaupi sífellt fleiri bíla í
takt við aukinn ferðamannastraum.
Bílgreinasambandið telur mikilvægt
að bílaleigur haldi afslætti sínum af
kaupum nýrra bíla til landsins.
„Undanfarin ár hefur bílafloti
bílaleiga hér á landi farið vaxandi

Bílgreinasambandið hefur áhyggjur af fjölda bílaleigubíla. Fréttablaðið/Stefán

Jóla- og nýárskveðja
frá Ingvari Gíslasyni

í takt við aukinn straum ferðamanna hingað til lands. Allar spár
benda til áframhaldandi vaxtar um
einhvern tíma sem er mjög gott.
Núna síðustu ár hefur ekki verið
neitt vandamál með sölu notaðra
bíla,“ segir Jón Trausti Ólafsson,
formaður Bílgreinasambandsins
og framkvæmdastjóri Öskju. „Hins
vegar, ef vöxturinn heldur áfram,
verður hlutfall bílaleigubíla of hátt
fyrir höfðatölu Íslands. Því gæti

orðið mikið offramboð á notuðum
bílum.“
Að mati Jóns Trausta gæti offramboðið orðið til þess að bílaleigubílar
lækki hratt í verði sem komi sér
afar illa fyrir bílaleigurnar. Segir í
umsögn sambandsins um fjárlagafrumvarpið að afkoma bílaleiga hafi
dregist mikið saman og að hætta sé
á að hér safnist upp stórir flotar af
gömlum óöruggum og mengandi
bílaleigubílum. – sa

Ætla að kanna dómaraskipanina ofan í kjölinn

Sendi ættingjum og vinum hugheila jóla- og nýárskveðju.
Með þökk fyrir allt hið liðna.
Ingvar Gíslason fyrrverandi Alþingismaður.

Á stórhátíðardögum
átt þú að fá borgað
stórhátíðarálag
Stórhátíðardagar eru aðfangadagur og gamlársdagur
eftir kl. 12, jóladagur og nýársdagur.

VR | KRINGLUNNI 7 | 103 REYKJAVÍK | SÍMI 510 1700 | VR.IS

Opnunartími pósthúsanna á
höfuðborgarsvæðinu og Akureyri
21. desember

fimmtudagur

9:00-20:00

22. desember

föstudagur

9:00-20:00

23. desember

laugardagur

11:00–17:00

24. desember

sunnudagur

9:00–12:00

Þú getur póstlagt jólakortin og jólapakkana
þegar þér hentar. Allar nánari upplýsingar
um opnunartíma pósthúsanna er að finna
á postur.is/jol.

Við komum því til skila

Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd þingsins ákvað á fundi sínum í gær að taka stjórnsýsluhætti dómsmálaráðherra við skipan landsréttardómara til sérstakrar skoðunar.
Formaður nefndarinnar segir að í mörg horn sé að líta og nefndin muni flýta sér hægt.
STJÓRNSÝSLA „Við ætlum að vanda
okkur. Við erum ekki í neinni
tímaþröng með þetta,“ segir
Helga Vala Helgadóttir, formaður
stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar
Alþingis. Nefndin ákvað á fundi
sínum í gær að taka til skoðunar
stjórnsýsluhætti Sigríðar Á. Andersen dómsmálaráðherra við skipan
landsréttardómara.
L a n d s r é tt a r d ó m a ra r vo r u
skipaðir í upphafi júnímánaðar.
Áður en til þess kom skilaði sérstök dómnefnd um hæfni þeirra
umsögn um hverja nefndin taldi
hæfasta til starfans. Dómsmálaráðherra vék frá þeirri niðurstöðu í
fjórum tilvikum. Í fyrradag dæmdi
Hæstiréttur þá málsmeðferð ólögmæta og var ríkinu gert að greiða
tveimur umsækjendum 700 þúsund krónur hvorum í miskabætur
vegna þessa.
Eftir að dómurinn féll hefur
dómsmálaráðherra meðal annars
sagt að hún sé ósammála niðurstöðunni og að dómurinn leggi
„ríkari skyldur á ráðherra að
rannsaka málið með sjálfstæðum
hætti“. Þá hyggst Sigríður bregðast
við með setningu reglna sem taka
á því hvernig ráðherra eigi að bera
sig að hyggist hann leggja aðrar
tillögur fyrir Alþingi en þær sem
hæfisnefnd leggur til við skipun
dómara.
„Meðal þess sem við munum
skoða er hvort ráðherrann sé
heppilegur aðili til að setja sér
reglur um hvernig hún á að fara
með þetta vald sitt næst þegar
hæfisnefnd skilar af sér,“ segir
Helga Vala.
Annað sem nefndin mun taka
til skoðunar er staða þingsins. Við
skipan dómaranna var ráðherra
skylt að leggja tillögur sínar fyrir
þingið. Ábyrgðin var þó ráðherrans en ríkið byggði sýknukröfu

Hæstiréttur taldi að Sigríður hefði brotið gegn rannsóknarskyldu sem á henni
hvíldi. Sjálf hefur ráðherrann sagst ósammála dómnum. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Meðal þess sem við
munum skoða er
hvort ráðherrann sé heppilegur aðili til að setja sér
reglur um hvernig hún á að
fara með þetta vald sitt næst
þegar hæfisnefnd
skilar af sér.
Helga Vala Helgadóttir, formaður
stjórnskipunar- og
eftirlitsnefndar

meðal annars á því að þingið hefði
samþykkt tillögurnar og því væri
ráðherrann ábyrgðarlaus.
„Hefði Alþingi átt að leggjast
í sérstaka rannsókn á málinu?
Hlutverk þingsins var mögulega
ekki nægilega skýrt í ferlinu,“ segir
Helga Vala.

Þá verður stjórnskipunarleg
staða Sigríðar sem dómsmálaráðherra einnig tekin til greina.
„Burtséð frá því hvort forsætis- og
fjármálaráðherra treysti dómsmálaráðherra til að gegna starfi
sínu áfram þá er það hlutverk
stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar
að hafa eftirlit bæði með þingi og
framkvæmdavaldi. Nefndin getur
ekki látið eins og ekkert sé,“ segir
Helga Vala.
Hún segir að á fundinum í dag
hafi miklar og góðar umræður
sprottið um þetta og ýmsum hugmyndum hafi verið varpað fram.
Nefndarmenn hafi gert sér grein
fyrir alvöru málsins. Nefndin hefur
kallað eftir öllum gögnum málsins og ætlar að kanna það ofan í
kjölinn.
„Þetta snýst um að auka traust á
Alþingi og framkvæmdarvaldinu,“
segir Helga Vala.
johannoli@frettabladid.is

Reykjanesbær vinni kerfisbundið að
því að uppræta kynferðislega áreitni
reykjanesbær „Hvers kyns þöggun
eða afneitun gagnvart þessu málefni
verður ekki liðin og bera stjórnendur, bæjaryfirvöld og aðrir þeir sem
kunna að verða varir við framkomu
af þessu tagi, sameiginlega ábyrgð
á að uppræta hana,“ segir í yfirlýsingu allra bæjarstjórnarmanna
í Reykjanesbæ um aðgerðir gegn
einelti, kynbundinni og kynferðislegri áreitni.
„Í ljósi þeirrar mikilvægu umræðu
sem átt hefur sér stað í samfélaginu
undanfarin misseri þar sem fjöldi
kvenna hefur stigið fram og lýst
reynslu sinni undir myllumerkinu
#metoo vilja bæjaryfirvöld í Reykjanesbæ árétta og renna styrkari

Ábyrgð Reykjanesbæjar sem vinnuveitanda nálægt eitt þúsund
einstaklinga er
afar rík.
Bæjarstjórn
Reykjanesbæjar

stoðum undir þá afdráttarlausu
stefnu að kynbundin og kynferðisleg áreitni eða ofbeldi af nokkru tagi
er ekki liðin á vinnustöðum sveitarfélagsins,“ segir í yfirlýsingunni.

Vitnað er til starfsmannastefnu Reykjanesbæjar þar sem
fram kemur að leggi starfsmaður
annan samstarfsmann í einelti eða
sýni honum kynferðislega áreitni,
teljist hann brjóta grundvallarreglur samskipta á vinnustað. Það geti
leitt til áminningar og brottreksturs.
„Ábyrgð Reykjanesbæjar sem
vinnuveitanda nálægt eitt þúsund
einstaklinga er afar rík. Leggja
bæjaryfirvöld því ríka áherslu á að
stjórnendur í sveitarfélaginu fái
þjálfun og aðstoð við að greina og
koma með kerfisbundnum hætti
í veg fyrir kynferðislega og kynbundna áreitni í sínu nærumhverfi,“
segir bæjarstjórnin. – gar

Troðfull verslun af
merkjavöru!

40-60%
afsláttur af öllum
vörum

Opið virka daga frá kl. 11 til 18
laugardaga frá kl. 11 til 17
sunnudaga frá 13 til 17
Sími 568 9512

Suðurlandsbraut 54
bláu húsin (við faxafen)

Gleðileg jól
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Fimm ríkisstofnanir rafbílavæðast fyrir 25 milljónir króna
Samgöngur Fimm ríkisstofnanir
fá á næstu vikum afhenta sjö vel
útbúna Nissan Leaf-rafbíla frá BL
að undangengnu útboði hjá Ríkiskaupum. Kaupverð bifreiðanna sjö
er rúmar 25 milljónir króna en forsvarsmenn Ríkiskaupa segja vaxandi
áhuga hjá stjórnendum og rekstraraðilum ríkisstofnana að auka vægi
vistvænna bifreiða í þjónustu þeirra.
Halldór Sigurðsson, forstjóri
Ríkiskaupa, segir að Háskóli Íslands
muni kaupa þrjá bíla en ÁTVR,
Landbúnaðarháskóli Íslands, Náttúrufræðistofnun og Tollstjóri einn
hver.

Aðspurður um kaupverðið segir
Halldór að tilboð BL hafi hljóðað
upp á 3.590.000 krónur fyrir hvern
bílanna sjö en hverjum þeirra fylgja
vetrar- og sumardekk, heimahleðslustöð og þriðji lykill. Ljóst er
að Ríkiskaup hafa náð hagstæðum
innkaupum á rafbílunum.
„Bifreiðarnar eru mjög vel búnar.
360 gráðu myndavél, sólarsella
í vindskeið, led-aðalljós, svartar
felgur, svartir speglar og svartar
rúður.“
Ný tegund Nissan Leaf-rafbíla,
með nýtt útlit, stærri rafhlöðu og
aukið drægi er væntanleg á mark-

Sjö Nissan Leaf-rafbílar munu bætast
við ríkisstofnanaflotann í byrjun
næsta árs. Fréttablaðið/Pjetur

að á næsta ári en Halldór segir að
bílarnir sem keyptir voru séu eldri
gerðin með 30 kWh rafhlöðu. Ríkis
kaup segja kaup á vistvænni bifreiðum vera að aukast jafnt og þétt
hjá ríkisstofnunum en í dag eru um
4,5 prósent bifreiðaflota ríkisins
vistvænni bifreiðar á borð við rafmagns- og hybrid-bifreiðar.
Jón Gunnar Ottósson, forstjóri
Náttúrufræðistofnunar, segir rafbílinn koma til með að leysa af
Hyundai-smábíl sem starfsmenn
stofnunarinnar nota innanbæjar og
í styttri ferðir á höfuðborgarsvæðinu. Bifreiðin hafi sparað dýrar

ferðir til Reykjavíkur eftir að stofnunin flutti í Urriðaholt í Garðabæ. Jón Gunnar segir flestar aðrar
stofnanir nota leigubíla í sambærilegar ferðir, sem væri dýrari kostur
fyrir Náttúrufræðistofnun. Bifreiðin hafi verið komin á tíma og
því ákveðið að endurnýja.
„Rafmagnsbíll ætti að auka enn
á þennan sparnað í rekstri,“ segir
Jón Gunnar en segir enga ákvörðun
hafa verið tekna um endurnýjun á
jeppum stofnunarinnar sem báðir
séu komnir á tíma.
„Við viljum rafvæða ef það er
mögulegt.“ – smj

Neyslustýring á neftóbaki ber árangur

Mikil hækkun á tóbaksgjaldi í ársbyrjun virðist ætla að hafa þau áhrif að draga úr neftóbakssölu ÁTVR í fyrsta skipti frá árinu 2013.
Fyrstu ellefu mánuði ársins dróst salan saman um tæp fimm prósent samanborið við fyrra ár. Þegar tóbaksgjald á neftóbak hefur verið
hækkað hraustlega undanfarin ár sýna tölur að neysla minnkar, í það minnsta tímabundið. Huga þarf þó að fleiru en hækkunum.
✿  Neftóbakstonn og tóbaksgjaldaþróun

39,9

40
35

2010

2011

10%*** 10%

tonn

36,1
tonn

34,1
tonn*

2013

2014

2015

2016

2017*

75%

100%

3%

0%

2,5%

77%

*jan-nóv. **M.v. selt magn 37 tonn *** Hækkun tóbaksgjalds í ársbyrjun

328%

er hækkun smásöluverðs
neftóbaksdósar frá 2010.
Selt magn neftóbaks á
fyrstu 11 mánuðum ársins
jafngildir 682 þúsund
dósum.

Viðar Jensson,
verkefnisstjóri
tóbaksvarna

Breyting milli ára

2012

ÁTVR og er algengt verð á dós út úr
búð nú rúmar þrjú þúsund krónur.
Til samanburðar kostaði dósin að
jafnaði um 700 krónur í verslunum
árið 2010 og hefur verðið sem neytendur greiða fyrir dósina því hækkað um 328 prósent síðan. Með fyrirhuguðum tóbaksgjaldshækkunum
eftir áramót mun dósin út úr búð
vafalaust enn á ný hækka eitthvað,
neytendum til armæðu.
Þegar tölur yfir sölu ÁTVR á neftóbaki og breytingar á tóbaksgjöldum frá árinu 2010 eru skoðaðar
kemur í ljós að þegar komið hefur til
verulegrar hækkunar tóbaksgjalda
á neftóbak verður samdráttur í sölu
næstu tólf mánuði.
Í ársbyrjun 2012 hækkaði tóbaks-

Verðið er einfaldasta og áhrifaríkasta
leiðin, en við getum ekki
bara stólað á hækkun á
tóbaki.
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Heilbrigðismál Sala á íslensku neftóbaki dróst saman um tæp fimm
prósent á fyrstu ellefu mánuðum
ársins samanborið við sama tímabil í fyrra. Tóbaksgjald var hækkað
um 77 prósent í ársbyrjun 2017 og
virðist nú allt stefna í að sala ÁTVR
á neftóbaki dragist saman milli
ára í fyrsta skipti frá 2013. Það ár
var tóbaksgjaldið síðast hækkað
hraustlega en síðan hefur neyslan
aukist verulega ár frá ári. Sérfræðingur í tóbaksvörnum segir þó að
ekki sé bara hægt að stóla á hækkanir, aðrir þættir þurfi að spila inn
í.
Nýjar tölur frá ÁTVR sýna að seld
voru rúmlega 34 tonn af neftóbaki á
fyrstu ellefu mánuðum ársins 2017,
eða 4,7 prósentum minna en á sama
tímabili í fyrra þegar seld höfðu
verið 35,8 tonn. Svo fór að 39,9 tonn
af neftóbaki voru seld það ár en ef
fram heldur sem horfir má áætla að
salan í ár endi í 37 tonnum.
Í fjárlögum næsta árs er gert ráð
fyrir tveggja prósenta hækkun á
tóbaksgjaldi sem leiða mun til
hækkunar heildsöluverðs um 1,7
prósent að sögn Sigrúnar Óskar
Sigurðardóttur, aðstoðarforstjóra
ÁTVR. Íslenska ríkið tekur nú til sín
um 76 prósent af hverri seldri dós
í formi virðisaukaskatts og tóbaksgjalds auk heildsöluálags ÁTVR, sem
nemur 18 prósentum.
ÁTVR selur neftóbakið í heildsölu til verslana í sölueiningum sem
eru 20 stykki af 50 gramma dósum.
Slík eining kostaði 1. janúar 2014 í
heildsölu 29.243 krónur en kostar
nú 47.052 krónur.
Smásöluaðilar kaupa því hverja
50 gramma dós á 2.352 krónur frá

gjaldið um 75 prósent og dróst sala
ÁTVR saman um 4,6 prósent það ár.
Ári síðar var gjaldið hækkað aftur
um 100 prósent með þeim áhrifum
að annað árið í röð dróst salan
saman, um rúm 4 prósent.
Frá ársbyrjun 2013 til loka árs
2016 kom ekki til neinna verulegra
hækkana á tóbaksgjaldi enda jókst
sala ÁTVR á neftóbaki á tímabilinu
úr 27,6 tonnum á ári í 39,9 tonn. Í
ársbyrjun 2017 hækkaði tóbaksgjald á neftóbak enn á ný, sem fyrr
segir og stefnir allt í að það skili sér
í rúmlega 7 prósenta samdrætti í
sölu.
Viðar Jensson, verkefnisstjóri
tóbaksvarna hjá Landlækni, segir
að reynslan sýni að hækkun skatta

á tóbak sé einfaldasta og árangursríkasta leiðin til að draga úr heilsutjóni af völdum tóbaksneyslu og
hafi einna mest áhrif á ungt fólk.
Samdráttur í sölu í kjölfar hækkana
sýni þá virkni. Íslendingar séu aðilar
að rammasamningi um tóbaksvarnir (FCTC) þar sem kveðið er á
um þörfina á virkri verðstýringu til
að draga úr tóbaksneyslu en einnig
að virkt samtal þurfi að vera á milli
velferðarráðuneytisins og fjármálaráðuneytisins þar sem verðstefnan
er yfirfarin og reglulega. Fleiri þættir
en skattahækkanir þurfi þó að spila
saman til að lausnin verði ekki
tímabundin.
„Fræðin setja verðstýringu í
fyrsta sæti og svo koma viðvaranir,
merkingar, takmarkanir á aðgengi,
fræðsla og forvarnir og aðstoðin við
að hætta að nota tóbak. Þetta þarf
allt að spila saman. Verðið er einfaldasta og áhrifaríkasta leiðin, en
við getum ekki bara stólað á hækkun á tóbaki.“ mikael@frettabladid.is

Sævar Ciesielski fær nýjan verjanda
Dómsmál Afkomendur Sævars
Ciesielski hafa skipt um verjanda
vegna endurupptöku Guðmundarog Geirfinnsmála og hefur Oddgeir
Einarsson nú tekið við málinu af
Unnari Steini Bjarndal sem skipaður var af Hæstarétti í haust. „Að
Unnari Steini ólöstuðum óskaði ég
ekki eftir honum sem verjanda fyrir
mína hönd en hann var engu að
síður skipaður af Hæstarétti
að ósk systkina minna. Í
síðustu viku varð sátt um
að Oddgeir tæki málið
að sér fyrir hönd okkar
allra,“ segir Júlía Marínósdóttir, dóttir Sævars, og
bætir við: „Það er fagnaðarefni að sátt hafi náðst
um verjanda og
málið er í góðum
farvegi í höndum
Oddgeirs.“
Davíð Þór
Björgvinsson,

settur saksóknari, bindur vonir við
að gögnum málsins verði komið til
Hæstaréttar fyrir jól, en gögnin eru
upp undir 20 þúsund síður. „Svo fæ
ég væntanlega frest fram í janúar til
að skila greinargerð og þá kemur í
ljós hvaða kröfur ég geri í málinu.“
Enn liggur þó ekki fyrir hvorir
gera kröfur á undan; settur sak-

Pabbi barðist fyrir
því alla tíð að vera
hreinsaður af þessum
málum. Hann fékk aldrei
að lifa þann dag.
Hafþór Sævarsson, sonur Sævars
Ciesielskis

sóknari eða verjendur dómfelldu.
„Það er mín skoðun að saksóknari
eigi að gera kröfur fyrst,“ segir Jón
Steinar Gunnlaugsson, verjandi
Kristjáns Viðars Viðarssonar. Hann
segir þá skyldu hvíla á saksóknara
að krefjast sýknu í áfrýjuðu máli telji
hann menn hafa verið ranglega sakfellda í héraði.
Verði eingöngu gerðar sýknukröfur í málinu er ekki um ágreining
að ræða og því allt eins mögulegt
að málið verði dómtekið án málflutnings. Hafþór Sævarsson, sonur
Sævars Ciesielskis, segir öllu máli
skipta að málinu verði gerð rækileg
skil í Hæstarétti. „Pabbi barðist
fyrir því alla tíð að vera hreinsaður
af þessum málum. Hann fékk aldrei að lifa þann dag. Í dag berjumst
við fyrir heildaruppgjöri en ekki
sýndarréttarhöldum og sýknu með
einu pennastriki án alvöru réttarhalda,“ segir Hafþór. – aá
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Á VÖLDUM BÍLUM

BÍLALAND BÝÐUR NOKKRA BÍLA Á EINSTÖKUM
KJÖRUM! KOMDU STRAX Í DAG OG TRYGGÐU
ÞÉR GÓÐAN BÍL Á FRÁBÆRU VERÐI!

Lóðin sem O1 ehf. á að Hlíðarenda og vill nota undir hótel með mesta fjölda herbergja á Íslandi. Fréttablaðið/Anton Brink

Risahótel á Hlíðarenda
úr einingum frá Kína

www.bilaland.is
kr.
45.345

rgun.
% útbo
m.v. 20
á mán.

Rnr. 370787

SUBARU Forester Premium
Nýskr. 04/16, ekinn 84 þ.km.
dísil, sjálfskiptur.
Verð áður: 3.990.000 kr.

kr.
28.594

rgun.
% útbo
m.v. 20
á mán.

Rnr. 370059

Leitað hefur verið hófanna hjá Reykjavíkurborg um leyfi til að reisa á Hlíðarenda
við Hringbraut 446 herbergja hótel úr einingum frá Kína. Eigandinn vill ekki tjá
sig. Arkitektinn segir að hér sé um að ræða nýja byggingaraðferð hér á landi.

HONDA Accord
Nýskr. 07/13, ekinn 75 þ.km.
bensín, sjálfskiptur.
Verð áður: 2.590.000 kr.

TILBOÐ 3.490 þús. kr. TILBOÐ 2.190 þús. kr.
Rnr. 331002

OPEL Astra Enjoy Turbo
Nýskr. 07/13, ekinn 54 þ.km.
bensín, sjálfskiptur.
Verð áður: 1.990.000 kr.

kr.
14.421

rgun.
% útbo
m.v. 20
á mán.

Rnr. 144374

RENAULT Megane Sport Tourer
Nýskr. 08/12, ekinn 97 þ.km.
dísil, sjálfskiptur.
Verð áður: 1.550.000 kr.

TILBOÐ 1.590 þús. kr. TILBOÐ 1.090 þús. kr.
kr.
18.287

rgun.
% útbo
m.v. 20
á mán.

Rnr. 144744

HONDA Jazz
Nýskr. 06/13, ekinn 69 þ.km.
bensín, sjálfskiptur.
Verð áður: 1.690.000 kr.

kr.
16.998

rgun.
% útbo
m.v. 20
á mán.

Rnr. 144310

RENAULT Clio Expression
Nýskr. 07/14, ekinn 76 þ.km.
dísil, beinskiptur.
Verð áður: 1.590.000 kr.

TILBOÐ 1.390 þús. kr. TILBOÐ 1.290 þús. kr.

N M 8 5 6 2 0 B í l a l a n d 2 x 3 8 2 1 d e s

rgun.
% útbo
m.v. 20
á mán.

ENNEMM / SÍA /

kr.
20.864

skipulagsmál Hótel með 446 herbergjum sem áform eru um að reisa
á Hlíðarenda verður að stórum hluta
gert úr einingum á stálgrindum sem
flytja á inn frá Kína.
Hótelið yrði það stærsta á landinu,
talsvert stærra en Fosshótel á Höfðatorgi. Væri fjórar hæðir og kjallari á
samtals 17.500 fermetrum. Lóðin
er í horni Hlíðarendalandsins þar
sem Nauthólsvegur og Hringbraut
mætast.
„Málið hefur verið lagt inn sem
fyrirspurn og þar erum við,“ segir
Páll Gunnlaugsson, arktiekt og
hönnuður hótelsins, um stöðu verkefnisins.
Hótelið verður kjallari og fjórar
hæðir og að mestu byggt úr stöðluðum einingum frá fyrirtækinu
CIMC-MBS í Guangdong-héraði í
Kína. „Verksmiðjan er á eyju í Shize
hafi og þaðan verða einingar fluttar
með pramma í uppskipunarhöfn í
Hong Kong,“ segir í greinargerð með
málinu þar sem ítarlega er farið yfir
gerð eininganna, flutninga þeirra og
meðhöndlun.
„Það verða flutt inn fullbúin herbergi,“ segir Páll. Aðspurður hvernig
byggingaraðferðin takmarki möguleika hans sem arkitekts segir hann
aðferðina ekki binda hendur sínar.
„Ég held að það sé alveg ofmetið að
arkitektar vilji alltaf hafa eitthvert
rosalegt frelsi, þannig séð. Þetta eru
náttúrlega bara herbergi eins og öll
hótel eru. Svo er það matrixa að raða
þessu saman þannig að þetta verði
spennandi og uppfylli kröfur skipulags og slíkt.“
Um er að ræða aðferð sem ekki

Kínversku einingarnar eru
sjálfberandi upp í sextán
hæðir. Hótelið á Hlíðarenda yrði aðeins fjórar
hæðir.

Ég held að það sé
alveg ofmetið að
arkitektar vilji alltaf hafa
eitthvert rosalegt frelsi, þannig séð. Þetta eru náttúrlega
bara herbergi eins og öll
hótel eru.
Páll Gunnlaugsson arkitekt

hefur verið beitt hér áður. Nýsköpunarmiðstöð Íslands hefur í áfangaumsögn, að sögn Páls, sagt að byggingaraðferðin sé í lagi. „Þeir gera
engar sérstakar athugasemdir. Þeir
vilja skoða hvort gluggarnir standist
slagveður og það er fullur skilningur
á því.“
Meðal þess sem Páll óskar eftir
í erindi sínu er að borgin falli frá

kvöð sem er á svæðinu um að gras sé
á þaki bygginga. „Okkar byggingar
aðferð gerir það að verkum að við
þyrftum að búa til nýtt þak og það
er flókin aðgerð að vera með svona
þungt þak. Þess vegna erum við að
biðjast undan því,“ útskýrir hann.
Ekkert liggur fyrir um hver myndi
reka hótelið sem hannað er sem
þriggja eða fjögurra stjörnu hótel
með mismunandi vistarverum, móttöku, veitingasal og þess háttar.
Eins og fram kom í Fréttablaðinu í
gær er það félag að nafni O1 ehf. sem
eignaðist umrædda lóð í byrjun þessa
árs. Að baki því félagi eru Jóhann
Halldórsson og Valgerður Margrét
Backman. Jóhann kveðst ekkert vilja
tjá sig um hótelverkefnið. Það er nú
til skoðunar hjá verkefnisstjóra á
skipulagssviði borgarinnar.
gar@frettabladid.is

Opið frá kl. 9–18 og á laugardögum frá kl. 12–16.
Kletthálsi 11 - 110 Reykjavík og
Hyundai notaðir bílar - Kauptúni 1 - 210 Garðabæ
Sími: 525 8000 - bilaland@bilaland.is
www.facebook.com/bilaland.is

Framleiðslulína eininganna hjá CIMC í Kína. Gámar eru framleiddir í annarri línu sem CIMC er með.

Meira

sælkera

Hagkaups hamborgarhryggur
Sérvalinn af fagmönnum úr gæða hráefni. Við viljum vera viss um að hátíðarmaturinn
þinn verði óaðfinnanlegur. Þess vegna látum við framleiða sérstakan hrygg samkvæmt
ströngum gæðastöðlum Hagkaups. Hann er saltminni og þarf því einungis að elda í ofni.

Stokes sinnep

Hagkaups gljáar

Ferskur ananas

Dijon og klassískt enskt sinnep

Fyrir kartöflur og hamborgarhrygg

Sætur og safaríkur

Opið allan sólarhringinn
Garðabæ og Skeifunni
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Segja horfur góðar þrátt fyrir verkfall

Mörg hótel eru uppbókuð fyrir áramótin og horfur fyrir jólin góðar. Verkfall flugvirkja virðist ekki ætla að hafa langtímaáhrif. Vöxtur
ferðaþjónustu vekur heimsathygli og Ísland talið ákjósanlegur áfangastaður fyrir brúðkaupsferð Harrys Bretaprins og Meghan Markle.
Viðskipti Hótelbókanir fyrir jól
og áramót eru í takti við fyrri ár,
þrátt fyrir verkfall flugvirkja hjá
Icelandair í byrjun vikunnar. Þetta
segja forsvarsmenn Icelandair hótela og Íslandshótela. Áramótin eru
vinsælli tími en jólin.
„Áramótin eru eins og fyrri ár,
þau eru bara bókuð. Það er ánægjulegt að jólin hafa verið að koma
til undanfarin ár. Þau eru ekki
jafn eftirsótt og áramótin en eru
að koma til,“ segir Magnea Þórey
Hjálmarsdóttir, framkvæmdastjóri
Icelandair hótela.
Í ályktun sem stjórn Samtaka
ferðaþjónustunnar sendi frá sér á
föstudaginn sagði að ferðaheildsalar hefðu áhyggjur af verkfalli
flugvirkja, sem þá var yfirvofandi
og þegar hefðu borist afbókanir.
Magnea segir Icelandair hótel
ekki hafa fengið mikið af afbókunum, en einhverjar þó. „Það
hjálpaði til að verkfallið var ekki
lengra. Einhverjir voru tvístígandi
en þó voru hópar sem létu vaða og
afbókuðu,“ segir Magnea. Það hafi
fyrst og fremst verið fólk sem ætlaði
að vera hér í aðdraganda jólanna.
Davíð Torfi Ólafsson, framkvæmdastjóri Íslandshótela, segir
stöðuna mjög góða fyrir jól og
áramót. „Hótelin í Reykjavík og
á Suðurlandi og alveg austur að
Jökulsárlóni eru með mjög góða
bókunarstöðu,“ segir hann og
bætir við að hótelin í Reykjavík séu
nánast uppbókuð. Hins vegar sé
minna á Austfjörðum, Vestfjörðum,
Vesturlandi og Norðurlandi. „Sum

Á höfuðborgarsvæðinu eru mörg hótel uppbókuð um áramót og horfur fyrir jólin eru góðar. Verkfall flugvirkja virðist ætla að hafa lítil áhrif. Fréttablaðið/Anton brink

Ríki með flesta ferðamenn á íbúa árið 2016

Fáðu
gjafirnar
sendar heim
á elko.is

1. A
 ndorra - 36,6 ferðamenn
á íbúa árlega
2. Makaó - 25,6
3. Bresku Jómfrúaeyjar - 13,3
4. St Martin-eyja - 13,1
5. Turks and Caicos eyjar - 13
6. A
 rúba - 10,5
7. Norður-Marianaeyjar - 9,6
8. Gvam - 9,4
9. Mónakó - 8,7
10. Palá - 6.4
11. Cayman-eyjar - 6,3
12. Bandarísku Jómfrúaeyjar - 6,2
13. Ísland - 5,4
14. Malta - 4,5
15. Bahamaeyjar - 3,8
*Heimild: Telegraph

hótel eru bara alveg lokuð þar um
jólin.“ Davíð Torfi segir verkfallið
hafa haft áhrif, en það hafi mest
verið í formi fyrirspurna. „Það var
komið töluvert af afbókunum en
svo hefur fyllst upp í það aftur.“
Breska blaðið Telegraph fjallar
um uppvöxt ferðaþjónustunnar
í grein sem birtist á vef blaðsins
á mánudaginn. Þar segir að búist
sé við því að 2,3 milljónir ferðamanna komi til landsins á þessu
ári. Árið 2016 hafi komið hingað
5,4 ferðamenn á hvern íbúa. Nú
nálgist það 7 ferðamenn á hvern
íbúa. Efasemdir hafi komið upp
um að fjölgun ferðamanna hér sé
sjálfbær. Telegraph segir að landið
veki athygli fólks sem hefur séð fallega náttúruna í sjónvarpsþáttum
og Hollywood-bíómyndum eins
og Game of Thrones, Star Wars og
Interstellar.

Opnunar tímar
K i r k j u g a r ð a Re y k j av í k u r u m j ó l i n
Á aðventunni, um jól og áramót eru Fossvogskirkjugarður, Gufuneskirkjugarður,
Kópavogskirkjugarður og Hólavallagarður opnir allan sólarhringinn nema
Fossvogskirkjugarður er lokaður fyrir allri bílaumferð á aðfangadag milli
kl 10:00 og 14:00 vegna mikils fjölda gangandi og slysahættu.
Þeir sem ekki geta vitjað leiða ástvina sinna nema koma akandi
er bent á að koma annað hvort fyrir eða eftir tilgreindan lokunartíma.
Ökumönnum er bent á bílastæði við Fossvogskirkju, Suðurhlíð og Vesturhlíð.
Á Þorláksmessu og aðfangadag er hringakstur í Gufuneskirkjugarði með aðkomu eingöngu frá Hallsvegi og farið er út norðan megin inn á Borgaveg eins og verið hefur.
Símavarsla verður á skrifstofu Kirkjugarðanna bæði á Þorláksmessu og aðfangadag
frá kl. 09:00 - 15:00 í síma 585 2700 fyrir þá sem þurfa að leita upplýsinga og aðstoðar.
Hægt er að nálgast upplýsingar um staðsetningu leiða
á vefnum www.gardur.is
Starfsfólk Kirkjugarða Reykjavíkurprófastsdæma
www.kirkjugardar.is

Það hjálpaði til að
verkfallið var ekki
lengra. Einhverjir voru
tvístígandi en þó voru hópar
sem létu vaða og
afbókuðu.
Magnea Þórey
Hjálmarsdóttir,
framkvæmdastjóri
Icelandair hótela

Það kann svo að hafa áhrif að í
nýlegri grein í Hollywood Reporter var landið nefnt sem mögulegur áfangastaður í brúðkaupsferð HarrysBretaprins og Meghan
Markle, unnustu hans. Þau hafa
ákveðið að ganga í hjónaband
19. maí næstkomandi.
John Spence, forstjóri ferðaskrifstofunnar Scott Dunn, segir í

Það var komið
töluvert af afbókunum en svo hefur fyllst upp
í það aftur.
Davíð Torfi Ólafsson,
framkvæmdastjóri
Íslandshótela

samtali við Hollywood Reporter
að Deplar í Fljótum gætu vakið
athygli þeirra. Þar séu 13 svefnherbergi sem hægt er að taka frá og þar
sé góð þjónusta. „Ég held þau hefðu
mjög gaman af því að fara á kajak,
í hvalaskoðun, í fluguveiði, gönguferðir, á hestbak og jafnvel á brimbretti,“ sagði hann.
jonhakon@frettabladid.is

Æ færri senda jólakort
Viðskipti Sífellt færri landsmenn
senda jólakort til vina eða ættingja
með bréfpósti. Þetta sýnir nýleg
könnun MMR sem framkvæmd var
dagana 12-15. desember. Í ár munu
41,7% landsmanna senda jólakort
með bréfpósti samanborið við 45
prósent í fyrra og 56 prósent árið
áður. Á sama tíma fjölgar þeim
sem eingöngu senda rafrænt jólakort. Þrettán prósent segjast munu
senda rafrænt jólakort í ár, samanborið við 11,5 prósent í fyrra og tæp
11 prósent árið áður.
Þeim fjölgar jafnframt sem ekki
senda jólakort en 45 prósent kváðust ekki ætla að senda jólakort í ár.
Þetta er aukning um tæp tvö prósentustig milli ára og aukning um
rúm 12 prósentustig frá árinu 2015.
Íslendingar á aldrinum 18-29 ára
voru talsvert ólíklegri til að senda
jólakort heldur en fólk 30 ára og
eldra. Þannig sögðust 72 prósent
þeirra sem voru á aldrinum 18-29
ára ekki ætla að senda nein jólakort

Desember er jafnan annatími hjá
póstinum. Fréttablaðið/Arnþór

42%

landsmanna senda jólakort
með bréfpósti í ár.
í ár. Könnun MMR var gerð þannig
að 923 einstaklingar sem valdir voru
handahófskennt úr hópi álitsgjafa
MMR svöruðu spurningunni. – jhh

Karen Kamensek hljómsveitarstjóri
Valgerður Guðnadóttir einsöngvari
Kolbeinn Ketilsson einsöngvari

Miðasala í Hörpu
sinfonia.is
harpa.is
528 50 50

Vínartónleikar Sinfóníuhljómsveitar Íslands hafa um árabil verið allra vinsælustu
tónleikar hljómsveitarinnar og eru ómissandi upphaf á nýju ári.
Nokkur af djásnum valsakóngsins Johanns Strauss prýða efnisskrána sem hefst
venju samkvæmt á forleiknum að Leðurblökunni og lýkur á Dónárvalsinum.

@icelandsymphony / #sinfó

Mistral Home sængurföt

JÓLAVERÐ

frá aðeins kr.

6.900

SQUARE – black-white

LOST – black-white

SATIN STRIPE – anthracite

WILLIAM – blue-turquoise

MISTRAL HOME – ÓTRÚLEGT ÚRVAL

Rúmfötin frá Mistral home eru úr bómullarsatíni með vönduðum hnöppum.
Rúmfötin eru með 300 gsm bómullarþræði sem tryggir frábæra endingu, viðkomu og mýkt.

LOST – black-white

JÓLAILMIRNIR

FRÁ YANKEE CANDLE

JÓLA-

TILBOÐ

2
FYRIR
1
TAMPA

u-sófi

215 cm

139 cm

314 cm

Hæð: 85 cm

20%

Slitsterkt áklæði.
Dökk- og ljósgrár.
Fullt verð: 189.900 kr.

AFSLÁTTUR

Aðeins 151.920 kr.

www.dorma.is
Ný og betri vefverslun

Holtagörðum, Reykjavík
512 6800
Smáratorgi, Kópavogi
512 6800

Dalsbraut 1, Akureyri
558 1100
Skeiði 1, Ísafirði
456 4566

ALLTAF
OPIN

Verð og vöruupplýsingar í auglýsingunni
eru birtar með fyrirvara um prentvillur.

Notalegar og
hlýjar jólagjafir
Komdu í Dorma
SMÁRATORG HOLTAGARÐAR
AKUREYRI ÍSAFJÖRÐUR

DÚNSÆNGUR

Mikið úrval
Einbreiðar, tvíbreiðar
og barnasængur.
DORMA DELUX
DÚNSÆNG
Sérlega hlý og mjúk
600 gr. dúnsæng, 140x200 cm

· 90% dúnn
· 10% smáfiður

JÓLA-

TILBOÐ

25%
AFSLÁTTUR
af DORMA
LUXE

Fullt verð: 23.900 kr.

Nú aðeins 17.925 kr.
SHAPE CLASSIC
heilsukoddi
Classic koddinn veitir
einstakan stuðning
og hentar öllum
svefnstellingum.

ÓTRÚLEGT

SHAPE

Fullt verð: 5.900 kr.

jólatilboð

B Y N AT U R E ’ S B E D D I N G

Aðeins 3.900 kr.

Dúnsæng + dúnkoddi

HINIR MARGRÓMUÐU
Memory Foam heilsuinniskór
Inniskór sem laga sig að fætinum
og dreifa þyngd jafnt
um allt fótasvæðið.

TVENNUTILBOÐ
Dúnsæng og dúnkoddi
Sæng 140 x 200 cm. 85% smáfiður
og 15% hvítur andadúnn. 100% bómullarver.
Fullt verð: 9.900 kr
Koddi 50x70 cm. 70% smáfiður
og 30% hvítur andadúnn. 100% bómullarver.
Fullt verð: 4.900 kr.

1 par

2 pör

3 pör

Fullt verð samtals: 14.800 kr.

3.900 KR.

6.900 KR.

9.900 KR.

3.450 parið

3.300 parið

Aðeins 9.900 kr.

OPNUNARTÍMI Í DE SEMBER
Fim. 21. des.
Fös. 22 des.
Lau. 23. des.

10–20
10–20
11–22

Sun. 24. des.
Mán. 25. des.
Þri. 26. des.

10–13
Lokað
Lokað

27.–29. des.
Lau. 30. des.
Sun. 31. des.

10–18
11–17
Lokað

Mán. 1. jan.
Lokað
Þr. 2. jan.
10–18
www.dorma.is
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Gerðu betri kaup hjá okkur! Hringdu í 511 2777

2017 Nissan Leaf Tekna+
Á staðnum

Verð 3.565.000 kr.

Getur pantað allar gerðir af
Volvo bílum hjá okkur!
4-5 mánaða afhendingartími
2018 Forpöntun Volvo XC90
620.000 kr afsláttur út desember

Verð 7.390.000 kr.
2018 Kia Niro

Verð 3.450.000 kr.
2016 BMW 330e

Verð 4.100.000 kr.
Ármúla 4-6, Reykjavík | Firðinum, Hafnarfirði
511 2777 | sala@betribilakaup.is
facebook.com/betribilakaup

IKEA ætlar að selja
fjórfalt ódýrari rafhjól
Þórarinn Ævarsson segist ætla að mokselja rafhjól, ekki síst til starfsfólks IKEA. Fréttablaðið/Ernir

Þórarinn Ævarsson í IKEA ætlar að koma með látum inn á íslenskan rafhjólamarkað. Hann ætlar að „mokselja“ rafhjól á undir hundrað þúsund krónur í vor
og hefur lagt inn pöntun fyrir hátt í 300 eintök. Fréttablaðið prófaði hjólið.
Neytendur „Ég reikna með að byrja
að selja þau um leið og aðstæður
leyfa, kannski í apríl eða maí,“ segir
Þórarinn Ævarsson, framkvæmdastjóri IKEA. Verslunin ætlar í vor að
hefja sölu á rafhjólum á verði sem
ekki á sér hliðstæðu á Íslandi. Þórarinn stefnir á að hjólið muni kosta
minna en hundrað þúsund krónur.
Nýtt rafhjól í íslenskum verslunum kostar oftast á bilinu 350-400
þúsund krónur en einnig er hægt að
fá mun dýrari hjól. IKEA-hjólið mun
þannig kosta um það bil fjórðung af
verði dæmigerðs rafhjóls.
Hjólið, sem er fjallahjól, er búið
313 vattstunda rafhlöðu, 21 gírs
Shimano Revoshift gírskiptingu,
29 tommu dekkjum, dempurum að
framan, diskabremsum og vegur um
28 kíló með rafhlöðu. Þá er hjólið
samanbrjótanlegt, svo það passar
auðveldlega í farangursrými á venjulegum fólksbíl.
Blaðamaður fékk að reynsluaka
hjólinu hjá IKEA en hann býr að
þeim samanburði að hjóla daglega
til og frá vinnu á nýlegu Cube-rafhjóli. Í samanburði er IKEA-hjólið
nokkuð gott.
Blaðamaður hjólaði frá IKEA, í
gegn um bílastæðin og upp brattan
malarstíg sunnan við Costco. Hann
hjólaði fram hjá Náttúrufræðistofnun og upp í hverfið fyrir ofan,
áður en hann hjólaði aftur að IKEA.
Dekkin eru nokkuð breið og henta
vel til hjólreiða á grófu undirlagi.
Dempararnir að framan vinna í
sömu átt hvað það varðar.
Mótorinn, sem heita má hljóðlaus, byrjar að hjálpa um leið og
hjólreiðamaðurinn byrjar að hjóla.
Ef hjólreiðamaðurinn tekur pásu
gerir mótorinn það líka. Hægt er að
velja um sex mismunandi stillingar
en þær stjórna því hversu mikla
hjálp hjólreiðamaðurinn fær. Eins
og á öðrum rafhjólum slær mótorinn út þegar 25 kílómetra hraða á
klukkustund er náð. Mótorinn er
ekki alveg eins fljótur að svara og
á Cube-rafhjólinu. Á hinn bóginn
hjálpar hann svolitla stund, í eina
til tvær sekúndur, eftir að hjólreiðamaðurinn hættir að hjóla.
Erfitt er að leggja mat á kraftinn í
hjólinu á þessum stutta hjólreiða
túr en í stuttu máli má segja að
krafturinn sé heldur minni en á
Cube-hjólinu. Afköstin eru upp-

Svona lítur rafhjólið út samanbrotið. Það ætti að passa í flesta bíla.

Hjólreiðamaður í engu
formi getur auðveldlega
haldið 23 til 25 kílómetra
hraða á sæmilega sléttu
undirlagi.
gefin 250 vött. Krafturinn kemur þó
væntanlega þeim hjólreiðamanni
sem prófar rafhjól í fyrsta sinn á
óvart. Hjólreiðamaður í engu formi
getur auðveldlega haldið 23 til 25
kílómetra hraða á sæmilega sléttu
undirlagi. Brekkur verða leikur
einn, ef miðlungs hár gír er valinn.
Blaðamaður, sem er í skrifstofuformi, fann ekkert fyrir því að hjóla
upp í hverfið fyrir aftan Costco,
þótt um nokkra hækkun sé að
ræða. Ef þyngra varð að hjóla var
auðvelt að skipta í léttari gír, til að
spara orku hjólreiðamannsins.
Í bæklingi sem fylgir hjólinu, þar
sem lesa má um fínni blæbrigði
eiginleika þess, kemur fram að á
jafnsléttu, með mikilli hjálp rafmagns og litlu framlagi hjólreiðamanns dregur hjólið um 33 kílómetra. Tvöfalda þá vegalengd kemst
hjólreiðamaður á einni hleðslu ef
hann stillir á miðlungsmikla hjálp
mótors og leggur mikið af mörkum
sjálfur. Fleiri breytur hafa áhrif á
drægið en þar má nefna brekkur í
landslagi, þyngd hjólreiðamanns
og færi. Blaðamaður eyddi örfáum

prósentustigum af hleðslunni í þær
tíu mínútur sem hann hjólaði.
Þórarinn segir að prófanir á hjólinu hafi komið vel út, en ýmist er
hægt að kaupa hjól fyrir karla eða
konur. „IKEA er búið að vera með
þessu hjól í prufusölu á ákveðnum
mörkuðum og hefur reynslan verið
afar góð. Það hafa ekki verið að
koma upp nein vandamál,“ segir
hann. Hann bindur vonir við að
„mokselja“ þessi hjól.
Á hjólinu er 313 vattstunda rafhlaða, sem taka má af með einu
handtaki. Um sex stundir tekur
að fullhlaða rafhlöðuna. Á flestum
nýjum rafhjólum sem til sölu eru
í dag er 400 eða 500 vattstunda
rafhlaða. Drægið er því sem því
nemur minna, en hleðslan ætti þó
auðveldlega að duga flestum til að
komast til og frá vinnu, til dæmis.
Rafvæðing í samgöngum er
Þórarni hugleikin en hvergi eru
fleiri hleðslustæði fyrir rafbíla
en við IKEA. Þau eru 60 talsins,
þar af tíu fyrir starfsmenn. Hann
hyggst bjóða starfsfólki sínu lán til
að kaupa rafhjól, jafnvel helming
kaupverðsins til nokkurra mánaða,
sem samgöngustyrkur verður síðan
nýttur til að greiða niður.
Þórarinn segist stefna á að
útsöluverðið verði á bilinu 85 til
100 þúsund krónur. Fyrsta pöntun
hafi hljóðað upp á 280 eintök.
baldurg@frettabladid.is
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Mikilvægt að ná strax til yngri kjósenda
Skýrsla um lýðræðisþátttöku ungs fólk á Norðurlöndum sýnir að á Íslandi er þriðji mesti munur á milli almennrar kosningaþátttöku
og þátttöku ungs fólks. Mestur munur er í sveitarstjórnarkosningum. Ekkert sem bendir til að lækkun kosningaaldurs auki þátttöku.
STJÓRNMÁL „Rannsóknir sýna að ef
við náum ekki fólki inn þegar það
er að kjósa í fyrsta sinn þá er ólíklegra að það mæti á kjörstað síðar á
ævinni. Þess vegna er svo ótrúlega
mikilvægt að leggja áherslu á nýja
kjósendur,“ segir Tinna Isebarn,
framkvæmdastjóri Landssambands
ungmennafélaga (LUF), en hún stýrir
einnig verkefninu #ÉGKÝS í samstarfi við Samband íslenskra framhaldsskólanema (SÍF). Tinna fór
nýlega á ráðstefnu LNU í Noregi þar
sem hún kynnti #ÉGKÝS verkefnið.
„Þar var mikið litið til Íslands vegna
þess að við komum þarna með verkefnið sem var pínu eins og sprengja
í íslenskt samfélag, þetta var svo
nýtt. Hugmyndirnar sem komu frá
mismunandi Norðurlöndum voru
settar saman í eitt og þetta var útfært
út frá íslenskum aðstæðum. Þess
vegna var mikið horft til okkar. Við
tókum þeirra hugmyndir, það sem
hefur virkað hjá þeim og þróuðum
þær áfram.“
Norræna ráðherraráðið gaf út
skýrslu 15. desember um lýðræðisþátttöku ungs fólks á aldrinum 18-29
ára á Norðurlöndunum. Í skýrslunni
kemur fram að meiri munur sé á
kosningaþátttöku ungs fólks og
þátttöku almennt í sveitarstjórnarkosningum, en í öðrum kosningum.
Á Íslandi er þriðja stærsta bil á milli
almennrar kosningaþátttöku og
kosningaþátttöku ungs fólks, á eftir
Finnlandi og Noregi.
Hér á landi hefur Hagstofan aðeins
safnað upplýsingum um kjörsókn
eftir aldri síðan árið 2014. Ekki hafa
verið birtar tölur um kosningaþátttöku í nýliðnum alþingiskosningum
en í alþingiskosningunum árið 2016
var almenn kjörsókn 79,2 prósent
en þátttaka ungs fólks 67,7 prósent
og því munaði 11,5 prósentustigum.
Í sveitarstjórnarkosningum árið
2014 munaði 19 prósentustigum á
almennri kjörsókn og kosningaþátttöku ungs fólks. „Við höfum aldrei
séð eins litla þátttöku og í síðustu
sveitarstjórnarkosningum, í öllum
aldurshópum. En núna vitum við
hvernig kosningarnar fóru, við erum
með tölfræði. Núna í fyrsta sinn
getum við borið saman þátttöku og
eftir það getum við farið að þarfagreina hvaða hópar það eru sem
mæta ekki,“ segir Tinna Isebarn.
Í greiningum Hagstofunnar kom
fram að minnst þátttaka er á meðal
þeirra sem eru 20-24 ára bæði árin,
og næst minnst er þátttakan á meðal
þeirra sem eru nýir kjósendur, það er
þau sem eru 18-19 ára. Í skýrslunni
kemur fram að líkt og á Íslandi þá er
kosningaþátttaka á hinum Norður-

Kosið verður í sveitarstjórnir í maí, en mestur munur er á almennri kosningaþátttöku og þáttöku ungs fólks í slíkum kosningum á Íslandi.

Telur lækkun kosningaaldurs jákvætt skref
Á Alþingi liggur nú fyrir frumvarp
um að kosningaaldur til sveitarstjórnarkosninga verði lækkaður
niður í 16 ár. Verði það samþykkt
munu tæplega níu þúsund börn
bætast við kjörskrá næstu kosninga, sem fara fram vorið 2018.
„Það var haft samráð við okkur við
gerð frumvarpsins. Þar undirstrikuðum við að það er ekki nóg að
lækka aldurinn, það þarf að fara
í átak samhliða því. Við erum að
sjálfsögðu að vonast eftir því að
frumvarpið verði samþykkt, því þá
setur það pressu á ráðuneytin að
fylgja því eftir,“ segir Tinna Isebarn,
framkvæmdastjóri LUF. Hún segir
undirbúning hafinn fyrir sveitarstjórnarkosningar í vor, en þó vanti
enn fjármagn í verkefnið.
Eva Heiða Önnudóttir, doktor
í stjórnmálafræði, telur lækkun
kosningaaldurs vera jákvæða og
hún muni ekki endilega hafa neikvæð áhrif á kjörsókn „Rannsóknir
sem ég hef skoðað um lækkun
kosningaaldurs, það eru þá helst
rannsóknir á því þegar hann var
lækkaður í 18 ár, sýna að þá dró
aðeins úr kjörsókn til að byrja

Það er ekkert sem
bendir til þess að
lækkun kosningaaldurs
auki þátttöku. Fólk kemur
bara fyrr inn.
Eva Heiða Önnudóttir, doktor í
stjórnmálafræði

✿  Kosningaþátttaka
ungs fólks í kosningum
2014 og 2016

Tinna Isebarn,
framkvæmdastjóri LUF.

Á aldrinum 18-29 ára
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með. Það er ekkert sem bendir til
þess að lækkun kosningaaldurs
auki þátttöku. Fólk kemur bara
fyrr inn. Það eru í raun önnur rök
sem eru því til grundvallar að
lækka kosningaaldurinn heldur
en að auka almennt þátttöku. Það
er ekki þar með sagt að fólk verði
virkir þátttakendur. Skuggakosningar og annað því líkt eru frábært
framtak til að auka umræðu og
vitund meðal ungs fólks.“

Fréttablaðið/GVA

10
0
n Kosningaþátttaka í sveitarstjórnarkosningum árið 2014.
Almenn kjörsókn: 66,5%
n Kosningaþátttaka í forsetakosningum árið 2016
Almenn kjörsókn: 75,7%
n Kosningaþátttaka í alþingiskosningum árið 2016
Almenn kjörsókn: 79,2%

löndunum minni á meðal þeirra sem
eru á aldrinum 20-24 en þeirra sem
eru 18 til 19 ára. Talið er í skýrslunni
að það megi rekja til þess að yngri
hópurinn er líklegri til að búa hjá
foreldrum sínum og verða fyrir
áhrifum frá þeim. Eldri hópurinn er
líklegri til að vera fluttur að heiman
og umgangast meira jafnaldra sína.
Þetta lífsskeið er að auki tengt þeim
breytum sem oftast benda til lítillar
kjörsóknar eins og lágum tekjum,
lágu menntunarstigi og að vera einhleypur og eiga engin börn.
Í skýrslunni er þó vikið að því að
aðrir þættir gætu haft meiri áhrif á
kosningaþátttöku en aldur. Þar er
talað um til dæmis innflytjendur,
tekjulága og þá sem eru með lægra
menntunarstig. Mismunandi niðurstöður koma frá Norðurlöndunum
en í Finnlandi var talið að aldur hefði
áhrif á kjörsókn, en í Noregi var sýnt
fram á að aðrir þættir eins og hjúskaparstaða, tekjur, menntun og uppruni
hefðu áhrif. lovisaa@frettabladid.is

Hreint aðgerðaleysi stjórnvalda varðandi EES tilskipanir
Evrópumál ESA, eftirlitsstofnun
EFTA, er með í undirbúningi að
senda sjö dómsmál til EFTA-dómstólsins vegna vanefnda íslenskra
stjórnvalda á EES-samningnum þar
sem hérlend stjórnvöld hafa ekki
innleitt tilskipanir og reglugerðir
í íslensk lög eins og samningurinn
gerir ráð fyrir. Eitt mál er komið
þangað nú þegar. Framkvæmdastjóri innra markaðssviðs ESA
segir þessar tafir á innleiðingunum
hreint aðgerðaleysi.
Þau mál sem koma til kasta
dómstólsins á næstu dögum vegna
vanefnda á innleiðingu reglugerða
og tilskipana er um réttindi launafólks, tilskipun um einföld þrýstihylki og tilskipun um rekstraraðila
sérhæfðra sjóða sem má í raun segja
að séu sex mál.
Tilskipun um réttindi launafólks
átti að taka gildi í júní 2016. Hún
leggur þá skyldu á stjórnvöld einstakra ríkja að til staðar séu lagaleg

úrræði sem tryggja að launþegar
geti nýtt sér þau réttindi sem þeir
eiga að njóta í tengslum við frjálsa
för launþega.
Tilskipun um rekstraraðila sérhæfðra sjóða var komið á sem svar
við fjármálakreppunni og átti að
innleiða í íslensk lög fyrir 1. október
2016. Markmiðið er að skapa skýrt
eftirlit til þess að tryggja alhliða
og skilvirkt fjármálaumhverfi fyrir
rekstraraðila sérhæfðra sjóða. Þar
er á ferðinni lagarammi til að skapa
skýrt eftirlit til þess að tryggja skilvirkt fjármálaumhverfi fyrir vogunarsjóði sem og einkafjárfestingar.
Ísland stendur sig lakast EFTAríkjanna í innleiðingu reglugerða
og tilskipana og hefur verið lakasta
EFTA-ríkið í nokkuð langan tíma.
„Sú staðreynd að lög séu ekki
innleidd á Íslandi skapar ójafnvægi
milli EES-ríkjanna. Ísland hefur
skuldbundið sig til að taka upp lög
og reglugerðir, til að mynda um til-

Ísland stendur sig lakast EFTA-ríkjanna í innleiðingu reglugerða.

skipun um rekstraraðila sérhæfðra
sjóða og einnig um réttindi launafólks. Þar eru réttindi sem búið er
að samþykkja og íslenskt launafólk
fær einfaldlega ekki að njóta. Þessi

dráttur á innleiðingunni á Íslandi er
hreint aðgerðaleysi,“ segir Gunnar
Þór Pétursson, framkvæmdastjóri
innra markaðssviðs hjá Eftirlitsstofnun EFTA (ESA).

„Ástæða þess að við erum að
fara áfram með þessi mál er sú
að Ísland stendur ekki við innleiðingarfrestina sem Ísland hefur
sjálft samþykkt,” útskýrir hann.
„Áður en málin fara fyrir EFTAdómstólinn hafa átt sér stað bæði
formleg og óformleg samskipti við
íslensk stjórnvöld til að ýta á eftir
málunum og þær viðræður taka oft
mánuði og jafnvel ár áður en mál
eru síðan send dómstólnum,“ segir
Gunnar Þór.
Sett voru fram skýr markmið í
utanríkisráðuneytinu um að hraða
innleiðingu tilskipana í ráðherratíð
Gunnars Braga Sveinssonar. Einnig
segir í nýjum stjórnarsáttmála ríkisstjórnar Katrínar Jakobsdóttur að
ríkisstjórnin telji það vera eitt mikilvægasta hagsmunamál Íslands að
sinna framkvæmd EES-samningsins vel. Þannig þurfi Alþingi að vera
virkara á því sviði.
sveinn@frettabladid.is

OPNUNARTÍMI
UM HÁTÍÐIRNAR

Vínbúðirnar á höfuðborgarsvæðinu, Akureyri, Reykjanesbæ og Selfossi
Fimmtudagur 21. desember
Skeifan, Dalvegur og Skútuvogur

1 1.00 - 1 8.00
10.00 - 20.00

Fimmtudagur 28. desember
Skeifan, Dalvegur og Skútuvogur

1 1.00 - 1 8.00
10.00 - 20.00

Föstudagur 22. desember

10.00 - 20.00

Föstudagur 29. desember

10.00 - 20.00

Laugardagur 23. desember

10.00 - 22.00

Laugardagur 30. desember

10.00 - 19.00

Sunnudagur 24. desember – aðfangadagur

Lokað

Sunnudagur 31. desember – gamlársdagur

Lokað

Mánudagur 25. desember – jóladagur

Lokað

Mánudagur 1. janúar – nýársdagur

Lokað

Þriðjudagur 26. desember – annar í jólum

Lokað

Þriðjudagur 2. janúar
Skeifan, Dalvegur og Skútuvogur

1 1.00 - 18.00
10.00 - 20.00

Nánari upplýsingar um opnunartíma er að finna á vinbudin.is
Við minnum á að áfengiskaupaaldurinn á Íslandi er 20 ár
og biðjum fólk að hafa skilríki meðferðis.

ENNEMM / SÍA / NM85276

Miðvikudagur 27. desember
Skeifan, Dalvegur og Skútuvogur

1 1.00 - 1 8.00
10.00 - 20.00
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Fánar Bretlands og ESB.
Nordicphotos/Getty

ESB vill stytta
aðlögunarferlið
Bretland Aðlögunarferlið sem tekur
við þegar Bretar ganga úr Evrópusambandinu á ekki að taka lengri
tíma en til 31. desember árið 2020.
Þetta er skoðun Evrópusambandsins
og greindi BBC frá henni í gær.
Hingað til hafa Bretar sagst stefna
að því að aðlögunarferlið spanni tvö
heil ár frá og með mars 2019 og miða
þeir því við lengra aðlögunarferli.
Aðlögunarferlið og samskiptin
eftir útgöngu eru meginviðfangsefni
annars kafla viðræðna Breta og ESB
um Brexit. Í leiðarvísi ESB fyrir viðræðurnar segir meðal annars að sóst
verði eftir því að Bretar fylgi áfram
evrópskum lögum um milliríkjaviðskipti og tolla meðan á aðlögun
stendur. Þá muni dómar Evrópudómstólsins enn hafa fullt gildi á því
tímabili.
Bretar hafa hins vegar viljað ganga
alfarið út úr tollabandalaginu og
hinum sameiginlega markaði við
útgönguna. – þea

Gagnrýna
þingmann fyrir
rappmyndband
Nígería Dino Melaye, nígerískur
öldungadeildarþingmaður, sætir
nú gagnrýni fyrir að hafa komið
fram í tónlistarmyndbandi rapparans Kach við lagið Dino, sem nefnt
er eftir Melaye sjálfum. Í myndbandinu sést Kach meðal annars
éta seðla, sýna dýra bíla, glæsihöll
og skartgripi. Þá segist hann eiga
„hundrað bíla á stæðinu eins og
Dino“.
Melaye er þingmaður vesturhluta
Kogi-héraðs. Á gagnrýnin rætur
sínar til þess að rekja að opinberum
starfsmönnum kjördæmisins hafa
ekki verið greidd laun svo mánuðum skipti. Á meðan sé Melaye ekki
að sinna starfi sínu heldur koma
fram í rappmyndbandi.
Sé Instagram-síða þingmannsins (dinomelaye) skoðuð má sjá
að hann hefur mikið dálæti á gulli,
lúxusbílum og því dýrasta sem lífið
hefur upp á að bjóða. – þea

Ætla að skrá
svikin niður
Bandaríkin Nikki Haley, sendiherra

Bandaríkjanna hjá Sameinuðu þjóðunum, varaði önnur aðildarríki við
því í gær að Donald Trump Bandaríkjaforseti hefði skipað henni að
láta sig vita hverjir væru á móti því
að Bandaríkin flyttu sendiráð sitt í
Ísrael frá Tel Avív til Jerúsalem.
Til stendur að allsherjarþing SÞ
komi saman á neyðarfundi, sem
sjaldan gerist, til þess að ræða málið
í dag. Leiðtogar stærstu múslimaríkja
heims kröfðust fundarins en viðurkenning Jerúsalem sem höfuðborgar
Ísraels er mikið hitamál.
Allsherjarþingið mun greiða
atkvæði um ályktun sem snýr að því
að öllum ákvörðunum um Jerúsalem
verði slegið á frest. Ekki er minnst á
Bandaríkin sérstaklega í ályktuninni
en samhengið er augljóst.
Bandaríkin beittu neitunarvaldi
sínu í öryggisráðinu á mánudag þegar
hinir fjórtán meðlimir ráðsins samþykktu ályktunina. Því hefur öryggisráðið ekki samþykkt hana. – þea
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Forsetinn vinnur sinn fyrsta
stóra sigur á Bandaríkjaþingi

Fyrsti sigur Donalds Trump á sviði löggjafar er unninn. Bandaríkjaþing samþykkti að breyta skattalöggjöf og
lækka til dæmis skatta á fyrirtæki um þriðjung. Demókratar segja vinnubrögð Repúblikana hroðvirknisleg.
Repúblikanar segja breytingarnar vera til þess fallnar að auka hagvöxt og skila meiru í vasa landsmanna.
Bandaríkin Öldungadeild bandaríska þingsins samþykkti í fyrrinótt
umfangsmiklar breytingar á skattalöggjöf landsins. Um er að ræða
mestu breytingar í þrjá áratugi, að
því er BBC greinir frá.
Á meðal helstu breytinga er
lækkun skatta á fyrirtæki úr 35 prósentum í 21 prósent og tímabundin
lækkun tekjuskatts. Þá er erfðafjárskattur lækkaður sem og skattur á
eignir utan Bandaríkjanna.
Deildar meiningar eru um ágæti
breytinganna en 51 Repúblikani
greiddi atkvæði með þeim og allir
Demókratarnir 48 á móti. Einn
þingmaður sat hjá. Leiðin í gegnum
fulltrúadeildina var greiðari þar
sem 227 greiddu atkvæði með, 203
á móti.
Demókratar hafa haldið því fram
að breytingarnar séu til þess fallnar
að auka hag hinna ríkustu á kostnað
ríkissjóðs. Halli ríkissjóðs muni
aukast verulega. Chuck Schumer,
þingflokksformaður Demókrata í
öldungadeildinni, varaði Repúblikana við því að þeir myndu gjalda
fyrir breytingarnar í þingkosningum næsta árs.
„Þetta er svo rotið að í framtíðinni munu Repúblikanar forðast
að minnast á að hafa greitt atkvæði
með þessum breytingum,“ sagði
Schumer.
Repúblikanar eru ósammála
mati andstæðinga sinna. Hafa þeir
sagt að breytingarnar muni auka
hagvöxt og bæta hag landsmanna
allra. „Í dag fögnum við því að við
séum að færa öllum landsmönnum
peningana sína til baka. Þetta eru
nú einu sinni þeirra peningar,“
sagði Paul Ryan, forseti öldungadeildarinnar, þegar frumvarpið var
samþykkt.
Samkvæmt greiningu BBC mun
nýja skattalöggjöfin koma sér einna
best fyrir fjölþjóðleg stórfyrirtæki.
Vellauðugir einstaklingar munu líka
hagnast mikið á breytingunum.
Ýmsar aðrar breytingar, ótengdar
sköttum, læddust inn í frumvarpið
og hafa þær verið umdeildar. Til að
mynda var heimilað að bora eftir
olíu á áður friðlýstum svæðum í
Alaska.
Frumvarpið er þó ekki fullsamþykkt þar sem upp komst á síðustu
stundu að þrjár vinnulagsreglur

Repúblikanar í öldungadeildinni glöddust yfir sigri sínum. Nordicphotos/AFP

Skattalækkanirnar
eru svo miklar og
mikilvægar. Samt vinna
falsfréttamenn yfirvinnu til
að fylgja fordæmi sigraðra
vina sinna, Demókrata, og
reyna að gera lítið úr lækkununum.

Þetta er svo rotið að
í framtíðinni munu
Repúblikanar forðast að
minnast á að hafa greitt
atkvæði með
þessum
breytingum.

Donald Trump, forseti Bandaríkjanna

Chuck Schumer,
leiðtogi Demókrata
í öldungadeildinni

hefðu verið brotnar. Var orðalagi
frumvarpsins því breytt lítillega.
Af þeirri ástæðu mun fulltrúadeild
þingsins þurfa að kjósa um frumvarpið á ný. Ekki þykir líklegt að
fulltrúadeildin breyti afstöðu sinni.
„Endurtekin atkvæðagreiðsla
fulltrúadeildarinnar er til marks
um hroðvirknisleg vinnubrögð
Repúblikana,“ sagði Nancy Pelosi,

þingflokksformaður Demókrata í
fulltrúadeildinni, í gær.
John Kennedy, öldungadeildarþingmaður Repúblikana, sagði hins
vegar að um væri að ræða mannleg
mistök. „Þetta eru ekki beint endalok vestræns samfélags,“ sagði hann,
kíminn.
Donald Trump forseti varðist
gagnrýni á frumvarpið á Twitter

í gær. „Skattalækkanirnar eru svo
miklar og mikilvægar. Samt vinna
falsfréttamenn yfirvinnu til þess að
fylgja fordæmi sigraðra vina sinna,
Demókrata, og reyna að gera lítið
úr lækkununum. Niðurstöðurnar
munu tala sínu máli og það fljótlega.
Störf, störf, störf,“ tísti Trump.
Um er að ræða fyrsta stóra sigur
Bandaríkjaforseta á sviði löggjafar.
Áður hafði honum til að mynda
mistekist að afnema löggjöf Baracks Obama, fyrirrennara síns, um
sjúkratryggingar. Þótti það mikill
ósigur í ljósi þess að Repúblikanar
hafa meirihluta í báðum deildum
þingsins.
Líkt og með Obamacare voru
atkvæði nú greidd eftir flokkslínum.
En rétt eins og eitt þing getur samþykkt ný lög getur annað fellt þau
úr gildi. Því má búast við, að því
er CNN telur, að afnám skattalöggjafarinnar sameini Demókrata á
sama hátt og afnám Obamacare
hefur sameinað Repúblikana.
thorgnyr@frettabladid.is

Yfirvöld meina rannsakanda SÞ að koma til Mjanmar
Mjanmar Rannsakandi Sameinuðu
þjóðanna, sem senda átti til Mjanmar, fær ekki að koma inn fyrir
landamærin. Rannsakandinn, Yanghee Lee, átti að heimsækja Asíuríkið
skömmu eftir áramót til að kanna
meint mannréttindabrot af hálfu
stjórnvalda, einkum ofsóknir og
árásir sem beinast gegn Róhingjum
í Rakhine-héraði.
Í yfirlýsingu frá ríkisstjórninni
sagði að Lee væri bannað að koma
til landsins þar sem hún væri ekki
hlutlaus. Sjálf sagði Lee í gær að
ákvörðunin benti til þess að „eitthvað hrikalega ömurlegt“ væri að
eiga sér stað í Rakhine.
Lee heimsótti Mjanmar síðast í
júlí. Þá sagðist hún hafa áhyggjur
af meðferð Róhingja í héraðinu.
Mánuði síðar braust ofbeldi þar út
eftir að skæruliðar úr þjóðflokknum
réðust á lögreglustöð.
Herinn svaraði með því að ráðast
gegn Róhingjum, ekki einungis
skæruliðum heldur einnig almennum borgurum. Hefur mannréttinda-

Það ríkti mikil von
um að Mjanmar
gæti orðið frjálst lýðræðisríki. Þessi ákvörðun veldur
mér miklum
vonbrigðum.
Yanghee Lee,
rannsakandi SÞ

Róhingjabörn á göngu í Kutupalong-flóttamannabúðunum. Nordicphotos/AFP

stjóri Sameinuðu þjóðanna sagt frá
því að Róhingjar hafi verið drepnir
án dóms og laga og þorp þeirra
brennd til grunna. Í síðustu viku
greindu yfirvöld í Mjanmar frá fundi

fjöldagrafar í einu þorpi Róhingja.
Alls hafa rúmlega 650.000
Róhingjarflúið til Bangladess frá
því í ágúst. Er um að ræða tvo þriðju
hluta allra Róhingja.

„Það ríkti mikil von um að Mjanmar gæti orðið frjálst lýðræðisríki.
Þessi ákvörðun veldur mér miklum
vonbrigðum,“ sagði Lee við BBC í
gær og bætti við að hún vonaðist til
þess að yfirvöld myndu endurskoða
afstöðu sína.
„Það treystir henni enginn,“ sagði
Zaw Htay, talsmaður ríkisstjórnarinnar, við AFP. – þea

Fersk og safarík
jólaepli
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iPhone 8 Plus
Verð frá

iPhone 8
Verð frá

127.990 kr.

Þráðlaus Qi hleðslumotta
að verðmæti 6.490 kr. fylgir

112.990 kr.

Þráðlaus Qi hleðslumotta
að verðmæti 6.490 kr. fylgir

iPhone X
Verð frá

167.990 kr.

TVIST 10952

Birt með fyrirvara um villur og verðbreytingar. Gildir meðan birgðir endast.

Þráðlaus Qi hleðslumotta
að verðmæti 6.490 kr. fylgir

iPhone 5s 16GB
39.990 kr.

iPhone 6s 2017
59.990 kr.

Uppgert tæki frá Mint
á ómótstæðilegu verði.

Uppgert tæki frá Mint
á glimrandi góðu verði.

QCY þráðlaus heyrnartól að
verðmæti 6.990 kr. fylgja

QCY þráðlaus heyrnartól að
verðmæti 6.990 kr. fylgja

Apple Air Pods
24.990 kr.
Lauflétt bluetooth heyrnartól
fyrir fólk á fleygiferð.

Enn fleiri glæsileg tilboð og kaupaukar í jólablaði Símans
Nánar á siminn.is og í verslunum Símans í Kringlunni, Smáralind, Ármúla 25 eða Glerártorgi.
*Gildir fyrir Endalausar áskriftarleiðir til 24. desember. 50 GB bætast við áskriftina mánaðarlega í þrjá mánuði.

Nú

40%

139.950 kr.

50%

CUSTOMMADE FLEX-hornsófi. Með
hvítu riffluðu áklæði. L250x D250 cm.
279.900 kr. Nú 139.950 kr.

Nú

50%

KINGSTON CITY-sófi. 1½ sæti + legubekkur.
Sandlitað áklæði. L 205 cm.
219.900 kr. Nú 129.900 kr.

49.950 kr.

MADRID-sófi. 3ja sæta. 99.900 kr. Nú 49.950 kr. 2ja sæta. 79.900 kr. Nú 39.950 kr.
Hægindastóll. 69.900 kr. Nú 34.950 kr. Skemill. 49.900 kr. Nú 24.950 kr.

30%
Nú

1.995 kr.

LIGHT-kveikjari með
USB hleðslusnúru.
2.995 kr. Nú 1.995 kr.

Við þjófstörtum útsölunni
þetta árið með

40%

AF ÖLLUM
PÚÐUM

60%

8.995 kr.

DREAM-sæng. 90% hvítur andadúnn.
650g 135x200 cm. 22.995 kr. Nú 8.995 kr.

SPRENGJUM

30-60%

40%

Nú

40%
Nú

af völdum vörum

3.595 kr.

Tilboð gilda til og með 2. janúar
BAMBOO-stigi. Svartur og Natur.
5.995 kr. Nú 3.595 kr.
Nú

3.590 kr.

LYNGDAL-ábreiða. Ýmsir litir.
130x200 cm. 5.995 kr. Nú 3.590 kr.

60%

30-60%

AF ÖLLUM
BALL LJÓSUM
40%

40%
QUITO-hægindastóll.
Bleikur eða blár.
14.900 kr. Nú 5.950 kr.

VEXTIR

0%

WOODY-junior barnastóll. Hvítur,
bleikur eða túrkís.
7.900 kr. Nú 4.740 kr.

PRIMA-skrifborð. Hvít plata
m/silfurgráum fótum. 80x150 cm.
32.900 kr. Nú 19.700 kr.

12 MÁNAÐA VAXTALAUS GREIÐSLUDREIFING
Þegar verslað er með VISA eða MasterCard. Þegar verslað er fær
kaupandi að sjá yfirlit yfir greiðsluáætlun sem sýnir áætlaðar mánaðarlegar
greiðslur, ásamt lántökukostnaði og færslugjaldi.

3 MÁNAÐA VAXTALAUS
GREIÐSLUDREIFING MEÐ

60%
STAINLESS-hnífapör.
Gaffall, hnífur eða skeið.
295 kr. Nú 95 kr.
Teskeið. 195 kr. Nú 65 kr.

45%

50%

60%
Nú

4.900 kr.

CHARME-glas.
43cl. 495 kr. Nú 195 kr.
18cl. 395 kr. Nú 145 kr.

MOON-skrifborðsstóll junior. Hvítur, svartur,
túrkís eða grár. 9.900 kr. Nú 4.900 kr.

30%
Nú

39.900 kr.

SINGLE-borðstofuborð. Hvít plata með svörtum
fótum. 80x120/217 cm. 59.900 kr. Nú 39.900 kr.

40%
af öllum

30-50%

AF ÖLLUM
MOTTUM

jólavörum

40%
Nú

LINK-stóll. Hvítur, svartur eða grár með
krómfótum. 12.900 kr. Nú 6.900 kr.

29.900 kr.

MALLORCA-borðstofuborð. Hvít plata með
eikarfótum. Ø110 cm. 49.900 kr. Nú 29.900 kr.

60%

AF ÖLLUM
HARVEY
GLÖSUM

Nú

EIK-borðstofuborð. Gegnheil eik. 95x210 cm.
159.900 kr. Nú 99.900 kr.

45%
40%

40%

BRIGHT-skóskápur. 4 skúffur og spegill.
102x24x164 cm. 37.900 kr.
Nú 22.700 kr.

11-22

VP GLOBE-loftljós glær akrýlskermur með bláu,
appelsínugulu og króm involsi.
40 cm. 249.900 kr.
Nú 149.900 kr.

CAROLINA-stóll. Ýmsir litir. Svartir
fætur. 12.900 kr. Nú 6.900 kr.

*Afsláttur gildir ekki um vörur á áður niðursettu verði.

Afgreiðslutími:
21. og 22. desember

99.900 kr.

35%

23. desember

10-22

24. des. - 9-12
25. des. LOKAÐ
26. des. LOKAÐ
27. - 29. des. 11-18:30

30. des. 10-18
31. des. 10-12
1. jan. LOKAÐ
2. jan. 11-18:30

FACEBOOK.COM/ILVAISLAND
INSTAGRAM .COM/ILVAISLAND
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Konur rufu þögnina með frásögnum af kynferðislegri áreitni og ofbeldi. Fjöldi karla var sakaður um brot gegn samstarfsfólki, meðal annars í skemmtanabransanum vestanhafs. Nordicphotos/Getty

Donald Trump var settur inn í embætti Bandaríkjaforseta í byrjun árs. Hann
setti svip sinn á árið og er leitun að jafnumdeildum forseta. Fréttablaðið/EPA

Mikið mannfall varð og fjöldi særðist í orrustunni um Rakka í Sýrlandi sem lauk á árinu. Náðu sýrlenskir uppreisnarmenn, undir forystu Bandaríkjahers, borginni úr höndum hryðjuverkasamtakanna Íslamska ríkisins. Nordicphotos/AFP

Raunir Róhingja á árinu voru miklar. Í ágústmánuði hóf mjanmarski herinn þjóðernishreinsanir gegn þeim. Hafa þeir
flúið í hundraða þúsunda tali til Bangladess en eiga á hættu á að vera sendir heim aftur til Mjanmar. Nordicphotos/AFP

Vopnatilraunir Kim Jong-un, einræðisherra Norður-Kóreu, héldu áfram á
árinu. Hér er hann að fagna skoti Hwasong-14 eldflaugar en einnig prófaði
ríkið sína fyrstu vetnissprengju á árinu. Nordicphotos/AFP

GATIÐ EFTIR YRSU SIGURÐARDÓTTUR

★★★★

„

DÁSAMLEG

„SPENNANDI!

“

“

B.B. FBL

★★★★
„Yrsa er með puttann á púlsinum … Gatið er vel
skrifuð og úthugsuð glæpasaga og um leið glettin
ádeila á hvernig tekið er á málefnum sem brenna á
fólki um þessar mundir.“
Steinþór Guðbjartsson, Morgunblaðinu

★★★★
„Dásamleg mennska og daglegt líf í bland við
spennandi ráðgátu gera Gatið að sérdeilis vel
heppnaðri spennusögu og ekki má gleyma
launfyndninni sem aldrei er langt undan. …
… Spennandi, vel fléttuð og skrifuð glæpasaga
sem tæpir á knýjandi málum í samtímanum.“
Brynhildur Björnsdóttir, Fréttablaðinu
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Fellibylnum Harvey fylgdu mikil flóð þegar hann skall á Texas og Louisiana. Sumir þurftu að vaða en aðrir bjuggu sér til báta. Nordicphotos/AFP

Grínistinn Simon Brodkin afhenti Theresu May, forsætisráðherra Bretlands,
uppdiktað uppsagnarbréf utanríkisráðherrans Boris Johnson á landsfundi
Íhaldsflokksins. Þótti atvikið einkar fyndið. Nordicphotos/AFP

Portrettmynd af Robert Mugabe, leiðtoga Simbabve til 37 ára, var fjarlægð af einum vegg þinghússins eftir afsögn forsetans. Herinn tók völdin í landinu í nóvember og þrýsti á afsögnina. Við tók Emmerson Mnangagwa. Nordicphotos/AFP

Xi Jinping varð enn valdameiri þegar Kommúnistaflokkur Kína innleiddi
hugmyndafræði hans í stjórnarskrá flokksins. Er Xi jafnvel talinn valdamesti
Kínverjinn frá dögum Maós formanns. Nordicphotos/AFP

Öflugur jarðskjálfti reið yfir Mexíkó í september. 370 fórust í skjálftanum og ríflega 300 slösuðust. Tjónið var gríðarlegt en jarðskjálftinn var sá stærsti í ríkinu í nærri öld. Nordicphotos/AFP

JÓLA

ÚTSALA

70%

AFSLÁTTUR AF ALLRI JÓLAVÖRU
TÍMABUNDIÐ TILBOÐ, Á MEÐAN BIRGÐIR ENDAST

OPIÐ TIL
KL. 22 ALLA
DAGA TIL JÓLA
OG TIL KL. 23
ÞORLÁKSMESSU

20%

AFSLÁTTUR
AF ALLRI
GJAFAVÖRU

CMYK gildi
C = 100 // M = 31 // Y = 30 // K = 0

Gildir dagana 20. til 27. desember.
Gildir ekki með öðrum tilboðum.

Smáratorgi 522 7860 • Korputorgi 522 7870 • Glerártorgi 522 7880 • Selfossi 522 7890
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Halldór

Í
Þorbjörn
Þórðarson

thorbjorn@frettabladid.is

Vandamálið
sem fjölmiðlar glíma
við er að
stjórnmálin
eru leikhús
þar sem
einlægni er
ekki metin að
verðleikum

október árið 1959 stóð Granada Television fyrir
fyrirlestraröð í Guildhall í Lundúnum um upplýsingamiðlun. Bandaríkjamaðurinn Edward R.
Murrow, sem var brautryðjandi á sviði sjónvarpsfrétta, hélt þar erindi.
Í ræðu Murrows, sem bar heitið Sjónvarp og stjórnmál, sagði hann í lauslegri þýðingu: „Þegar stjórnmálamenn kvarta undan því að sjónvarpið breyti starfsvettvangi þeirra í sirkus þá þarf að hafa hugfast að sirkusinn
var alltaf til staðar og sjónvarpið hefur aðeins sýnt fram á
að þeir sem þar koma fram eru ekki allir í góðri þjálfun.“
Allir sem starfa í sjónvarpi og á vettvangi fjölmiðla
almennt ættu að hafa sannleiksregluna í heiðri. Að
leitast við að hið sanna og rétta komi í ljós. Fjölmiðlar hafa fyrst og fremst skyldum að gegna gagnvart
lesendum og áhorfendum. Þeirra frumskylda er því að
komast að staðreyndum máls og greina frá þeim. Hver er
þá ábyrgð fjölmiðla sem birta pólitískar æsifréttir? Hver
er ábyrgð fjölmiðils sem birtir aðeins hluta úr ræðum
þar sem stjórnmálamenn voru yfirlýsingaglaðir eða
helltu úr skálum reiði sinnar? Dagskrárvaldið er vandmeðfarið og sannleiksást margra vestrænna fjölmiðla
virðist stundum hafa kulnað í skugga markaðslögmálanna. Hjá þessum fjölmiðlum þurfa allar fréttir að hafa
afþreyingargildi. Hvað verður um skyldurnar gagnvart
sannleikanum þegar öll upplýsingamiðlun er matreidd
sem afþreying?
Vandamálið sem fjölmiðlar glíma við er að stjórnmálin eru leikhús þar sem einlægni er ekki metin að
verðleikum. Stjórnmálamenn sem viðurkenna þekkingarleysi í beinni útsendingu eru sjaldgæfir. Hvítir
hrafnar af þessu tagi eru samt yfirleitt fljótir að ávinna
sér traust kjósenda því kjósendur verðlauna heiðarleika.
Vandamálið snýst því í reynd aðeins um ótta. Væri lífið
ekki einfaldara ef stjórnmálamenn og við öll gætum
yfirstigið óttann og verið heiðarleg gagnvart því sem við
vitum og vitum ekki?
Bandaríski milljarðamæringurinn Ray Dalio lýsir lífsreglum sínum í bókinni Principles. Eitt af því sem Dalio
leggur höfuðáherslu á er að finna það sem er satt og rétt
í hverju máli. Öll sameiginleg viðfangsefni snúist um
þessa sannleiksleit. Dalio segir að í öllum fyrirtækjum
og stofnunum eigi menn stöðugt að spyrja sig spurninga
eins og „er þetta satt?“ og „hljómar þetta rökrétt?“. Dalio
segir að fólk eigi að vera á varðbergi gagnvart þeim sem
finnst neyðarlegt að vita ekki. Stjórnendur eigi ekki að
hafa áhyggjur af hvernig þeir komi sjálfir út, aðeins af
því sem er satt og rétt. Starfsmenn eigi að viðurkenna
eigið þekkingarleysi og það sé kostur því markmiðið sé
að komast að sannleikanum. Það sé aukaatriði hver eigi
sök á mistökum eða hver fái heiðurinn af góðu gengi því
það eina sem skipti máli sé hvað er rétt og rangt í hverju
máli.
Ef stjórnmálamenn myndu tileinka sér þessi vinnubrögð væri sirkusnum í sjónvarpinu sjálfhætt. Ekkert
framboð væri lengur af sýningum af því tagi sem reglulega sjást og heyrast í ljósvakamiðlum og líklega meira
framboð af frjórri umræðu á grunni viðurkenndra
staðreynda.
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Frá degi til dags
Sigmundur á sælkeraslóðum
Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, formaður Miðflokksins,
hefur flutt lögheimili sitt á
Aðalstræti 6 á Akureyri. Engum
sögum fer af því hvort Sigmundur hyggist búa í húsinu en
fari svo er hann, sem sælkeri,
vel í sveit settur þar sem hin
margrómaða ísbúð Brynju er
beint á móti húsinu. Rjómaís
er í uppáhaldi hjá honum ef
marka má viðtal við hann í
Fréttatímanum sáluga 2013.
Þá stakk Sigmundur upp á því
að komið yrði við í ísbúð áður
en ljósmyndari blaðsins ók
honum á Þingvelli fyrir forsíðumyndatöku.
Hættir Davíð?
Þann 17. janúar á næsta ári
fagnar Davíð Oddsson, ritstjóri
Morgunblaðsins, 70 ára afmæli
sínu. Á Morgunblaðinu er löng
og ófrávíkjanleg hefð fyrir
því að starfsfólk blaðsins láti
af störfum þegar það verður
sjötugt. Þannig hurfu ritstjórarnir Matthías Johannessen og
Styrmir Gunnarsson á braut
á þessum tímamótum. Þegar
Davíð er annars vegar gætu
þó önnur lögmál gilt. Auk
þess deilir hann afmælisdegi
með ekki ómerkari jöxlum
en boxaranum Muhammad
Ali og glæpaforingjanum Al
Capone þannig að ef til vill er
fullsnemmt að byrja að leita að
arftakanum.
thorarinn@frettabladid.is

Kvikmyndaiðnaður
ræktar vörumerkið Ísland

F

Sigurður
Hannesson
framkvæmdastjóri Samtaka
iðnaðarins

Fjöldi ferðamanna sækir
landið heim
eftir að hafa
dáðst að
íslenskri
náttúru í
alþjóðlegum
kvikmyndum
og sjónvarpsþáttum.

ramleiðsla á kvikmyndum, myndböndum og sjónvarpsefni er umfangsmikil atvinnugrein hér á landi
sem hefur víðtæk og jákvæð áhrif á samfélagið allt.
Það efni sem framleitt er styrkir stöðu tungumálsins
okkar, laðar erlenda ferðamenn til landsins og skapar
ótal störf og önnur verðmæti í samfélaginu. Velta í þessari grein hugverkaiðnaðar nam tæplega 20 milljörðum
króna í fyrra og hefur hún aldrei áður verið meiri. Hefur
veltan í greininni fjórfaldast frá árinu 2010 og er samanlögð velta á tímabilinu 2009-2016 orðin tæplega 100
milljarðar króna.
Fjöldi ferðamanna sækir landið heim eftir að hafa
dáðst að íslenskri náttúru í alþjóðlegum kvikmyndum
og sjónvarpsþáttum. Einn af hverjum sex erlendum
ferðamönnum sækir Ísland heim vegna alþjóðlegra
kvikmynda, heimildarmynda, sjónvarpsþátta og tónlistarmyndbanda sem sýna íslenska náttúru, samkvæmt
könnun á ferðavenjum erlendra ferðamanna. Þessu til
viðbótar segja 4,4% að hugmyndin hafi vaknað við að
horfa á íslenskar kvikmyndir.
Það er því hægt að fullyrða að stór hluti þeirra erlendu
ferðamanna sem hingað koma gerir það vegna þeirrar
öflugu starfsemi sem hér er á þessum vettvangi hugverkaiðnaðar. Greinin skilar þannig talsvert meiru til
þjóðarbúsins en ofangreindar veltutölur einar bera með
sér og er þannig stór þáttur í gjaldeyrissköpun landsins,
hagvexti síðustu ára og atvinnusköpun.
Um síðustu áramót tók gildi breyting á lögum um
endurgreiðslu til kvikmyndagerðar og hækkaði endurgreiðslan úr 20% í 25%. Það var mikil sátt á Alþingi um
afgreiðslu málsins og voru allir flokkar sammála um
mikilvægi þess. Einstök náttúra, íslenskt fagfólk með
reynslu og skattalegir hvatar skapa Íslandi sérstöðu
til að laða til sín erlend verkefni og ætti ekki að setja
hömlur á endurgreiðslurnar líkt og greint hefur verið
frá í fréttum. Þá ætti að stefna að því að auka enn frekar
framleiðslu á leiknu íslensku sjónvarpsefni. Þannig
ræktum við vörumerkið Ísland og aukum eftirspurn
eftir Íslandi og því sem frá landinu kemur.

Útgáfufélag: 365 miðlar ehf. Stjórnarformaður: Einar Þór Sverrisson Forstjóri: Ingibjörg Stefanía Pálmadóttir útgefandi og Aðalritstjóri: Kristín Þorsteinsdóttir kristin@frettabladid.is
Aðstoðarritstjórar: Hrund Þórsdóttir hrund@stod2.is, Kjartan Hreinn Njálssson kjaranh@frettabladid.is, Kolbeinn Tumi Daðason kolbeinntumi@365.is, Ólöf Skaftadóttir olof@frettabladid.is. Fréttablaðið kemur út í 90.000 eintökum og er dreift ókeypis á heimili
á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri. Einnig er hægt að fá blaðið í völdum verslunum á landsbyggðinni. Fréttablaðið áskilur sér rétt til að birta allt efni blaðsins í stafrænu formi og í gagnabönkum án endurgjalds. Issn 1670-3871 FRÉTTABLAÐIÐ Skaftahlíð 24, 105
Reykjavík Sími: 512 5000, ritstjorn@frettabladid.is Þróunarstjóri: Tinni Sveinsson tinni@365.is helgarblað: Kristjana Björg Guðbrandsdóttir kristjanabjorg@frettabladid.is Markaðurinn: Hörður Ægisson hordur@frettabladid.is
menning: Magnús Guðmundsson magnus@frettabladid.is Lífið: Guðný Hrönn Antonsdóttir gudnyhronn@frettabladid.is Ljósmyndir: Vilhelm Gunnarsson villi@365.is Framleiðslustjóri: Sæmundur Freyr Árnason sfa@frettabladid.is
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Saga skiptir máli
Í dag

V

Þorvaldur
Gylfason

ið köllum það skort á söguskyni þegar menn gera mistök fyrir þá vandræðalegu
sök að þeir virðast ekki þekkja
hliðstæðar skyssur fyrri tíðar.
Þetta gerðist t.d. þegar Bandaríkjaþing aflétti gömlum hömlum
af bönkum landsins fyrir og eftir
aldamótin 2000 til að þóknast
bankamönnum líkt og enginn
á þinginu vissi lengur eða skildi
hvers vegna hömlurnar höfðu
verið leiddar í lög á kreppuárunum eftir 1930. Enn vandræðalegri eru tilburðir Trumps forseta
nú til að ráðast gegn lögbundnu
eftirliti þar eð skortur hans á
söguskyni virðist alger. Forsetinn
efndi á dögunum til sýningar í
Hvíta húsinu þar sem hann réðst
með skærum að rauðum borða í
kringum pappírshaug líkt og hann
vissi ekki að svipuð mynd af brosgleiðum bankamönnum að ráðast
með keðjusög að lögum og reglum
um banka varð að athlægi um
allan heim eftir bankakreppuna
2007-2008. Forseti Bandaríkjanna
birtist heiminum eins og maður
sem skreytti sig með hakakrossi
1960.

Saga er sagnfræði
Saga er það sem sagnfræðingar
hafa að segja um liðna tíð. Við
notum á okkar máli sitt hvort
orðið um sögu og sagnfræði, en
það gera margar aðrar þjóðir ekki,
t.d. hvorki Danir né Englendingar.
Saga Íslands var lengi hlutdræg,
lituð af stjórnmálum, bæði sagan
sem kennd var í skólum og sagan
sem flestir Íslendingar töldu sanna
og rétta. Ein villan var að Dönum
var kennt um allt sem aflaga
hafði farið til að beina sjónum
frá mistökum innlendra manna.
Við sjáum sömu tilhneigingu nú
þegar þeir sem mesta ábyrgð bera
á hruninu reyna sumir að ljúga
ábyrgðinni upp á útlendinga, en
fáir sagnfræðingar fást til slíkra
verka nú orðið. Sagnfræðingarnir
hafa lyft af herðum sínum oki
fortíðarinnar og ganga nú flestir
óbundnir til skrifta. Fáir hópar
innlendra fræðimanna standast
þeim snúning. Sagnfræðingarnir birta bók eftir bók um sögu
Íslands, prýðileg verk, nú síðast
Líftaug landsins – saga íslenskrar
utanlandsverslunar 900-2010,
mikið rit eftir sex sagnfræðinga
í Háskóla Íslands, Önnu Agnarsdóttur, Gísla Gunnarsson, Guðmund Jónsson, Halldór Bjarnason
(d. 2010), Helga Skúla Kjartansson
og Helga Þorláksson.
Kvíarnar færðar út
Íslenzkir sagnfræðingar hafa
einnig birt prýðilegar bækur um
erlenda sögu. Hér skulu tvær
nefndar.

Við sjáum sömu tilhneigingu nú þegar þeir sem mesta
ábyrgð bera á hruninu reyna
sumir að ljúga ábyrgðinni
upp á útlendinga, en fáir
sagnfræðingar fást til slíkra
verka nú orðið. Sagnfræðingarnir hafa lyft af herðum
sínum oki fortíðarinnar og
ganga nú flestir óbundnir til
skrifta.

Mikill fengur er að bók Jóns
Þ. Þór Bandaríkjaforsetar – Æviþættir allra forseta Bandaríkjanna
frá George Washington til Baracks
Obama sem kom út 2016. Sögu
er hægt að segja með ýmsu móti.
Gamla lagið var saga af sjónarhóli
sigurvegara í styrjöldum þar sem
kóngar og drottningar, prinsar
og prinsessur voru í aðalhlutverkum. Sagnfræðingar risu upp
gegn þessum frásagnarmáta eftir
miðja 20. öld og tóku þá sumir að
rekja heldur söguna af sjónarhóli
venjulegs fólks. Jón Þ. Þór slær tvær
flugur í einu höggi. Hann segir
sögu Bandaríkjanna með því að
rekja ævir allra forseta landsins
frá 1732 til okkar daga. Formúlan

virkar m.a. vegna þess að flestir forsetar Bandaríkjanna voru það sem
við köllum venjulegt fólk. Þeirra
merkastur var trúlega Abraham
Lincoln sem ólst upp á hrakhólum,
lærði lögfræði á eigin spýtur, sagði
margt viturlegt og bjargaði landinu
frá klofningi í borgarastríðinu
1861-1865. Ef þrælahald er ekki
rangt, sagði Lincoln, þá er ekkert
rangt. Jón Þ. Þór fer hér svipaða
leið og bandaríski sagnfræðiprófessorinn Jonathan Steinberg fer í
bók sinni Evrópusaga og evrópskar
ævir 1715-1914 þar sem saga
álfunnar í 200 ár er rakin í lifandi
samhengi við ólíkar ævir áhrifamanna á ýmsum sviðum.

Hulduþjóðir Evrópu
Mikill fengur er einnig að afar fróðlegri bók Þorleifs Friðrikssonar
Hulduþjóðir Evrópu – Ferð um
framandi samfélög frá 2016. Þorleifur fer aðra leið. Hann dásamar
fjölbreytni álfunnar með því að
segja ævisögur 33ja evrópskra
smáþjóða. Sumar þessara þjóða
þekkjum við, t.d. Sama í nyrztu
byggðum Noregs, Svíþjóðar og
Finnlands. Við þekkjum einnig
Bretóna og Korsíka í Frakklandi og
Frísa sem ná meðfram ströndinni
frá Hollandi um Þýzkaland til
Danmerkur. Mörg okkar hafa
þó aldrei fyrr heyrt getið t.d. um
Fríúla, Sára, Kimbra og Ladína,
fjórar smáþjóðir á Norður-Ítalíu og
í Alpafjöllum. Allt eru þetta þjóðir
eins og við, stoltar af sögu sinni,
tungu og menningu, og berjast
sumar fyrir auknu sjálfstæði líkt og

við þurftum að gera, en þó yfirleitt
af minni ákefð nú en áður. Á móti
kemur aukin rækt við eigin þjóðtungur sem eflast margar frekar en
að fjara út.
Þessi smálönd eiga það sammerkt að fólkið sem byggir þau er
yfirleitt hlynnt Evrópusambandinu, m.a. vegna þess að sambandið
býður vernd. Þorleifur lýsir þessu
vel í kaflanum um Bretóna. Þjóðernisflokkur Bretóna setti fram
strax 1928 hugmyndina um evrópskt sambandsríki. Þorleifur segir
(bls. 144): „Rökin á bak við hugmyndina voru þau að aðeins innan
slíks sambandsríkis væri hægt að
standa vörð um réttindi minnihlutahópa.“ Hann bætir við: „Á
Íslandi voru hugmyndir af þessum
toga viðraðar í blaðinu Dagsbrún,
málgagni jafnaðarmanna, undir
ritstjórn Ólafs Friðrikssonar.
Ólafur gekk reyndar ekki svo langt
að vilja sameina Evrópu … Hann lét
sér nægja að dreyma um sameinuð
Norðurlönd.“ Þetta var 1917.
Um Fríúla segir Þorleifur (bls.
170): „Meginástæða þess að trúin á
Evrópusambandið er svo almenn
er líklega sú að hagsmunum Fríúla
verði best borgið undir hlíf sameinaðrar Evrópu. Með því losni
þjóðin að nokkru leyti úr klóm
landlægrar ítalskrar spillingar og
óskilvirks skrifræðis.“ Kannast
nokkur við það? Fríúlar byrjuðu
að skrifa bækur á 12. öld, á undan
Íslendingum. Þeir eru þrefalt fleiri
en við. Tungan hefur bundið þá
saman. Land þjóð og tunga: Kannast nokkur við það?

mjúkt, safaríkt og bragðmilt
Jólin eru tími elskulegrar íhaldssemi þegar við viljum vera viss um að allt sé eins og það
á að vera. Þess vegna velja tugþúsundir Íslendinga SS birkireykta
hangikjötið á jólaborðið, því það er mjúkt, safaríkt og bragðmilt.

PIPAR\TBWA

Gleðileg jól!

www.ss.is
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Besti vinurinn í
eldhúsinu

F I MM T U D A G U R

Guðmundur
Edgarsson
kennari

Jólatilboðsverð
kr. 79.527,-

Þjónustumiðstöð
tónlistarfólks

21. desember 2017

Er sund hollara
en líkamsrækt?

Vitamix TNC er stórkostlegur.
Mylur alla ávexti, grænmeti, klaka
og nánast hvað sem er.
Býr til heita súpu og ís.
Til í þremur litum, svörtum,
hvítum og rauðum

KKælitækni ehf. Rauðagerði 25 108 Rvk Sími 440-1800 www.kaelitaekni.is
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H

vor sagan er trúverðugri, sú
sanna eða ósanna?
Bjössi í World Class réðst
í dýrar endurbætur á líkamsræktar
stöð sinni í Laugum en sendi svo
reikninginn á alla Reykvíkinga
hvort sem þeir voru kúnnar eða
ekki. Bjössi hafði búið svo um hnút
ana að enginn hægðarleikur var
að komast hjá greiðslum. Borgar
búar mótmæltu hástöfum. Bjössi
reyndi að róa mannskapinn með
innblásinni ræðu um að líkams
rækt hefði mikið forvarnargildi og
létti þannig á heilbrigðiskerfinu til
hagsbóta fyrir samfélagið. Bjössi
vitnaði meira að segja í rannsóknir
lýðheilsufræðinga sem sýndu að
stundi menn líkamsrækt, bæti það
heilsuna svo um munar og lífslíkur
aukast. En borgarbúar létu ekki
segjast og þar kom að Bjössi aftur
kallaði rukkunina. Þrátt fyrir háleit

sjónarmið Bjössa um samfélagsleg
gildi dugði það ekki til. Fólk á ekki
að þurfa að borga fyrir líkamsrækt
sem það stundar ekki sjálft.
Dagur Eggerts réðst í dýrar endur
bætur á Sundhöllinni en sendi
svo reikninginn á alla borgarbúa
hvort sem þeir voru kúnnar eða
ekki. Engin leið var að komast hjá
greiðslum. Lítið fór fyrir mótbárum
enda flestir með djúpan skilning á
hinu mikla forvarnargildi sem sund
hefur. Lýðheilsufræðingarnir hafa
jú margsinnis ályktað um heilsu
samlegt gildi sundiðkunar. Því
var endurbótum á Sundhöllinni
rækilega fagnað um alla borg með

tilheyrandi lofsöng fjölmiðla. Og
dirfðist einhver að mótmæla fékk
sá hinn sami að heyra að enginn
neyddi hann til að fara í sund; hann
gæti bara farið í World Class!
Þess ber svo að geta að Bjössi og
Dagur reka fleiri líkamsræktar- og
sundstaði en World Class í Laugum
og Sundhöll Reykjavíkur. Í raun
reka þeir álíka marga staði þvers
og kruss um borgina. Þó er einn
munur á. Bjössi rukkar bara þá sem
sjálfviljugir kaupa aðgang; Dagur
Eggerts rukkar hins vegar alla óháð
vilja eða áhuga. Já, það er ólíkt við
skiptasiðferðið hjá þeim félögum,
Bjössa og Degi.

Ástkæra ylhýra króna.
Eitrað ástarsamband
Ingimundur
Gíslason
augnlæknir

Vatnsheldir
gæðaskór
Frá Lytos með innbyggðum
broddum í sóla.

Verð 16.995

Í

slendingar elska gjaldmiðil þjóð
arinnar, íslenska krónu. Og sú
mikla ást, sem meir og meir ber
með sér einkenni þráhyggju, veldur
efnahag okkar allra sem í landinu
okkar búa miklu tjóni. Gott dæmi
um það eru vextir á Íslandi sem eru
miklu hærri en bjóðast í löndunum
í kringum okkur. Margir stjórn
málamenn vilja ríghalda í íslenskan
gjaldmiðil. Þeir vita sem er að mis

tök þeirra við fjármálastjórn ríkisins
má alltaf leiðrétta með því að lofa
gengi krónunnar að rúlla.
Nú er Salek nýtt töfraorð yfir
samningakerfi sem á að leiða til
stöðugleika í landinu með hóflegum
launahækkunum. Hingað til hefur
ekkert komið fram sem bendir til
þess að þetta fyrirkomulag muni
lukkast eins og menn vonast til.
Til þess að Salek gangi upp þarf að
ríkja traust á milli aðila og einnig
þurfa menn að bera talsvert traust
til þess gjaldmiðils sem notaður er
við samningagerðina. Eftir margra
áratuga bitra reynslu treysta fáir,
þrátt fyrir háleitar hugástir, íslensku
krónunni og því fer sem fer. Aðal
atriðið er því að vera alltaf á undan
öllum hinum í höfrungahlaupi
kjarasamninga. Þannig gengur þetta

Eftir margra áratuga bitra
reynslu treysta fáir, þrátt
fyrir háleitar hugástir,
íslensku krónunni og því fer
sem fer.

koll af kolli og almenningi blæðir
þegar gengi krónunnar að lokum
fellur.
Nú er nýtt höfrungahlaup að hefj
ast og eru flugvirkjar fyrstir að taka
sér stöðu í rásmarkinu. Aðrir undir
búa þátttöku sína.
Bráðum mun hátt láta í Hruna.

Lestrarhestar stórir og smáir

Stærðir 36-47
Skornirthinir.iS

Bryndís
Jónsdóttir
verkefnastjóri hjá
Heimili og skóla

H

ann fékk bók en hún fékk nál
og tvinna segir í texta lagsins
„Hátíð í bæ“ eftir Ólaf Gauk
í samræmi við tíðarandann þegar
textinn var saminn. Í dag myndum
við alveg eins syngja „hún fékk bók
en hann fékk nál og tvinna“ enda
stelpur og konur ekki minna áhuga
samar um bóklestur en drengir,
nema síður sé, og piltarnir margir
hverjir lagtækir með nál og tvinna.
Lestur er undirstaða allrar mennt
unar og það fer vel á því, í miðju
jólabókaflóðinu, að minna foreldra
og forráðamenn og ömmur og afa á
að gleyma ekki að lesa fyrir og með
börnunum um jólin.
Lesturinn þarf ekki að vera á
sama formi og á skólatíma, það er
tilvalið að skiptast á að lesa upphátt

Það má stofna fjölskyldubókaklúbb og láta alla segja
stuttlega frá einni bók eða
allir lesa sömu bókina og
ræða hana svo sín á milli.

úr skemmtilegum bókum, jafnvel
með leikrænum tilburðum. Muna
bara að velja bækur sem hæfa aldri
og áhugasviði þess sem les. Ungl
ingarnir geta til dæmis lesið fyrir
ömmu og afa og öfugt, litlu börnin
fyrir eldri systkini og mamma og
pabbi hvort fyrir annað því við full
orðna fólkið erum jú fyrirmyndir
barnanna þegar kemur að lestri.
Það má stofna fjölskyldubóka
klúbb og láta alla segja stuttlega frá
einni bók eða allir lesa sömu bókina
og ræða hana svo sín á milli. Lestrar
keppni fjölskyldunnar getur líka

verið góð hugmynd eða að brydda
upp á einhverju öðru skemmtilegu
sem tengir kynslóðir saman í lestri.
Hvernig væri svo að lesa upp
skriftir að uppáhalds jólasmákök
unum áður en þeim er stungið í ofn
inn og textana í öllum skemmtilegu
jólalögunum áður en farið er á jóla
ball. Svo má lesa á götuskilti þegar
verið er að keyra út kort og pakka,
æfa sig að skrifa bréf til Sveinka og
auðvitað lesa á jólapakkana.
Það er um að gera að nota hug
myndaflugið til að finna skemmti
legar leiðir til að örva börn á öllum
aldri til lesturs.
Á vef Heimilis og skóla, www.
heimiliogskoli.is, má finna jóla
lestrarbingó sem er skemmtilegt
fyrir allan aldur, þar má einnig finna
Læsissáttmála Heimilis og skóla
og góð ráð til foreldra varðandi
stuðning við lestur. Á vef Mennta
málastofnunar, www.mms.is, má
finna áhugaverðan leik, Jólasveina
lestur, sem er samvinnuverkefni
með Félagi fagfólks á skólasöfnum
og KrakkaRÚV.
Eigum saman notaleg lestrarjól
með fjölskyldunni.

FIMMTUDAGUR
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Elíta skal það vera!
Sigurjón
Þorbergsson
ellilífeyrisþegi
og fyrrverandi
formaður
Leigjenda
samtakanna

N

okkur orð alþingismönnum
til umþenkingar.
Athuganir stjórnmála
fræðinga hafa sýnt að 70% borgar
anna í lýðræðisríkjum hafa svo til
engin áhrif á ákvarðanatöku stjórn
valda, ákvarðanir sem þó skipta
meginmáli fyrir allan almenning.
Auðvitað er hér um að ræða hina
tekjulægri. Vera má að þetta eigi
ekki með öllu við á Íslandi eftir
hrun, þar sem almenningur hefur
lært að láta vel til sín heyra – milli
kosninga.
Óumdeilt er að hærri tekjur og
eignir leiða til meiri áhrifa, jafnvel
yfirráða, meira er tekið tillit til skoð
ana hinna efnameiri og þeir í efsta
0,1 prósentinu ráða nokkurn veginn
því sem þeir vilja ráða, þar með talið
hve miklu þeir sjálfir skila til sam
félagsins af auði sínum.
Fyrir næstsíðustu kosningar áttu
sér stað stórfelldustu atkvæðakaup í
Íslandssögunni. Millistéttinni, eigna
mönnum sem vissulega höfðu orðið
fyrir búsifjum í hruninu, var heitið
bótum af almannafé. Niðurstaðan
varð yfir 70 milljarða fjárframlög
til stéttarinnar. Þótt Íslendingar
eigi að heita stéttlaus þjóð er það
samt staðreynd að eignafólki var
bættur skaði sem það hafði orðið
fyrir – og bar öðrum fremur ábyrgð
á – þegar hinum snauðari sem gjarna
skulduðu yfirdráttarskuldir í bönk
unum, var á engan hátt umbunað.
Almannafé ætti nú samt að vera það
– almannafé. En greinilega er ekki
sama hver úthlutar.
Sjötíu milljarða aðgerðin rauf
að mínu viti þá samfélagssátt sem
þessari þjóð er nauðsynleg – eins
og öllum þjóðum hvar sem er í ver
öldinni.
Aðgerðin sýndi með afgerandi
hætti að þeim sem valist hafa til
valda með þjóðinni er skítsama
þótt almenningur upplifi að í raun
séu tvær þjóðir í landinu, annars
vegar þeir sem eiga og mega, og hins
vegar þeir sem mega og eiga að eta
það sem úti frýs.
Samfélagssáttmáli er mikilvægari
en svo að stjórnvöld megi komast
upp með að vinna vísvitandi að
niðurrifi hans.

inni og þingmönnum jafnvel sagt að
þeim komi ekkert við hvaða launum
þeim sé úthlutað. Við sauðsvartir
kjósendur héldum hins vegar að við
hefðum kosið þingmenn sem síðan
stýrðu fjárveitingavaldinu í okkar
umboði.
Elíta (elite á ensku) er hugtak yfir
úrvalshóp, heldra fólk í samfélög
um, sem gjarna er betur launað og
nýtur virðingar og valda. Mér er nær
að þýða orðið með sérgæskulýður,
og byggi það á hvernig elítan starfar
oftar en ekki.

Með órökstuddri 45% launa
hækkun þingmanna – á kjördegi
af öllum dögum – var öllum þing
mönnum, nýgræðingum jafnt sem
rótgrónum, skyndilega lyft upp í
elítu nýfrjálshyggjunnar sem mesta
ábyrgð ber á fjármálahruninu. Þeir
voru allir klipptir og skornir, ekki
niður við trog, nei, öðru nær, heldur
sviptir sínum hugsjónum, hafi þær
annars verið að vefjast eitthvað fyrir
þeim.
Þeir eiga svo bara eftir að kvitta
fyrir með stuðningi við óbreytt

ástand sem elítunni er að skapi –
stöðugleika hinna ríku.
Þessi dýra hjörð (fyrir virðingar
sakir ritað hér í tveimur orðum!)
er svo kjarninn í stjórn landsins
sem við verðum að treysta á, líka
sá þriðjungur þjóðarinnar sem er
eignalaus, já, líka ef við skoðum 70
prósentin sem eru áhrifalaus á botn
inum. Þetta er veruleikinn sem m. a.
aldraðir og öryrkjar flestir búa við.
En það kemur elítunni ekkert við,
hún er jú skipuð eintómum ofur
mennum!

Um sama leyti og þingmanna
hjörðin hækkaði um sín litlu 45%
voru ellilaun undirritaðs hækkuð
um heilar 13 þúsund krónur, úr
185 í 198 þúsundir, hækkun um
7%. Við svo rausnarlega hækkun
fer maður hjá sér og hryggist yfir
að vera slíkur baggi á þjóðinni.
En að öllu gamni slepptu: Virðing
Alþingis mun aldrei hjarna við
ef 45 prósentunum verður ekki
hrundið og þingmenn deila nokk
urn veginn kjörum með – allri –
þjóðinni.

2017
Jól
Jólabæklingur Smith & Norland er kominn út.
Glæsilegar vörur á sérstöku jólaverði.
Sjá nánar á sminor.is.

A

8

kg

BOSCH
Þvottavél

Stadler Form
Rakatæki

Orkuflokkur

SIEMENS
Uppþvottavélar

Eva
Öflugt, hljóðlátt og stílhreint.
Utanáliggjandi rakaskynjari
sem virkar líka sem fjarstýring.
Vatnstankur tekur 6,3 lítra. Hægt
að velja kalda eða heita gufu.

SN 457S01IS, iQ500
SN 457W01IS, iQ500

Jólaverð:

18.900 kr.

WAN 2828SSN, Serie 4
Vindur upp í 1400 sn./mín.
Kolalaus, hljóðlátur og
sparneytinn mótor með 10 ára
ábyrgð. Mjög stutt kerfi (15 mín.).

13 manna. Sjö kerfi. Þrjú sérkerfi,
þar á meðal tímastytting. Hljóð:
44 dB. „aquaStop“-flæðivörn.

Jólaverð:

Jólaverð:

Fullt verð: 109.900 kr.

87.900 kr.

89.900 kr.

Fullt verð: 23.900 kr.

Fullt verð: 119.900 kr.

Sérgæskulýður
Það nýjasta af þeim toga eru ákvarð
anir um laun alþingismanna, ráð
herra og ýmissa embættismanna
þar sem laun voru hækkuð um allt
að 45% með einu pennastriki kjara
ráðs. Ekki var talin nein þörf á að
birta rökstuðning fyrir ákvörðun

BOSCH
Gufustraujárn
TDA 30EASY

Aðeins í

Krónunni!

FRIÐRIK V

3199
Framleiðandi

Norðlenska Húsavík,

s 460-8800

IS
A031
EFTA

SIEMENS
Espressó-kaffivél

BOSCH
Ryksuga, Free'e

TE 607203RW

BSGL 5400

Jólaverð:

Glæsileg vél sem bruggar og
útbýr ýmsa kaffidrykki. Þrýstingur:
19 bör. Kaffikvörn úr keramík.
Flóar mjólk sjálfvirkt.

Orkuflokkur A. Útblástur A. Parkett
og flísar, flokkur A. Teppi, flokkur B.
Hljóð: 74 dB. ULPA-sía.
Vinnuradíus: 15 metrar.

Fullt verð: 15.900 kr.

Jólaverð:

Jólaverð:

Fullt verð: 169.900 kr.

Fullt verð: 44.900 kr.

127.900 kr.

Veislumatur

33.900 kr.

Afgreiðslutímar fyrir jólin:
kr.
kg

s fyllingu
Lambalæri með sveppa- og púrtvín
eða camembert- og döðlu fyllingu

Öflugt, 2400 W. Góður sóli.
Gufuskot: 180 g/mín. Slekkur
sjálfkrafa á sér þegar handfangi
er sleppt.

Fimmtud.
Föstud.

21. des.: kl. 8.30 - 18.
22. des.: kl. 8.30 - 18.

Laugard.
Sunnud.

23. des.: kl. 11 - 16.
24. des.: Lokað.

11.900 kr.
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Hefur landsbyggðin
orðið undir?
Anna Kolbrún
Árnadóttir
þingmaður
Miðflokksins

Þ

að hefur komið á daginn það
sem óttast var. Í fjárlagafrum
varpi ríkisstjórnarinnar kemur
fram að aukin framlög til heilbrigðis
kerfisins ná ekki til landsins alls. Það
eru að minnsta kosti tvær stofnanir
á norðausturhluta landsins sem
virðast ekki vera á dagskrá þessarar
ríkisstjórnar.

Geta ekki haldið sér á floti
Það er nefnilega þannig að þó svo
að heilbrigðisráðherra segi áherslu
vera lagða á að efla heilbrigðis
þjónustu um allt land er stað
reyndin samt sem áður sú að bæði
Heilbrigðisstofnun Austurlands og
Heilbrigðisstofnun Norðurlands
geta ekki haldið sér á floti og Heil
brigðisstofnun Norðurlands er
beinlínis ætlað að hagræða í rekstri
sínum.
Hagræðing sem getur kostað það
að öryggi fólks er stefnt í hættu
því að íbúar Raufarhafnar og nær
sveita sjá nú fram á að um áramótin
er fyrirhugað að leggja niður full
búinn sjúkrabíl og vakt launaðra,
menntaðra sjúkraflutningamanna,
þjónustu sem tryggir öryggi íbúa
og kemur þeim fljótt og örugglega
áfram í réttar hendur heilbrigðis
starfsmanna í heimabyggð.
Þetta þýðir að fjórða stærsta heil
brigðisstofnun landsins nær alls
ekki að þjónusta með fullnægjandi

hætti þá 35 þúsund íbúa sem henni
er ætlað, því tek ég undir orð for
stjóra Heilbrigðisstofnunar Norður
lands, að þetta hljóti að vera mistök
– og þó.
Heilbrigðisráðherra leggur
áherslu á að hækka greiðsluþátt
tökuþakið, nefnir til sögunnar
ferðakostnað þeirra sem þurfa að
nýta sér heilbrigðiskerfið.
Í þessum orðum kemur það skýrt
fram að ekki standi til að rétta hlut
þessara heilbrigðisstofnana þar sem
ætlast er til að sjúklingar noti nauð
synlega þjónustu annars staðar en í
heimabyggð, það er kannski þann
ig sem ráðherra skilgreinir hugtökin
byggðamál og búsetujafnrétti.
Hugsanlega gerir ráðherra sér
ekki grein fyrir hvað felst í því að
færa þjónustu nær fólki, það er jú
misjafnt hvaða sjónarhorn fólk
velur sér.
Heilbrigðismál eru þau mál sem
landsmenn vilja í forgang og nú
nýverið benti landlæknir á þá stað
reynd að heilbrigðiskerfið lifði sínu
sjálfstæða lífi og það kristallast í
áformum ríkisstjórnarinnar, lítill
vilji virðist vera til þess að breyta
því þannig að það virki sem best
fyrir alla.

Bjöguð forgangsröðun
Forgangsröðun ríkisstjórnarinnar
er bjöguð, það er skýlaus krafa að
heilbrigðisstofnanir á Norðaustur
landi fái stóraukningu á þessum fjár
lögum í meðförum Alþingis. Ég tel
það eðlilegt að þegar um er að ræða
fjárframlög til heilbrigðiskerfisins þá
nái aukningin til landsins alls. Eða
hef ég misskilið hlutina allverulega?
Hefur kerfið nú þegar tekið völdin í
stefnumótun stjórnvalda?
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Opið bréf til Ríkisútvarpsins
– fréttaskýringaþáttarins
Kveiks
Arnar Sverrisson
eftirlaunaþegi

Þ

akka prýðilega umfjöllun um
brottkast fiskjar og ástandið
í Burma. Óska þættinum vel
gengni. Skynsamleg rannsóknar
blaðamennska er svo sannarlega
gagnleg. Blaðamaður þáttarins lýsti
eftir tillögum að efni. Tillaga mín er
þessi: Beinið sjónum að fréttaflutn
ingi RÚV, sérstaklega að öllu því,
er að samskiptum kynjanna lýtur,
réttindum og stöðu karla/feðra og
kvenna/mæðra með hliðsjón af rétt
indum barna.
Lög bjóða, að fréttamenn RÚV
skuli leitast við að varpa ljósi á mál
efnin frá öllum hliðum, sýna aðgát,
gera sér far um réttmæti, sanngirni
og sannleika, sýna vönduð vinnu
brögð í hvívetna. Þar við bætist, að
fréttamenn skulu ekki vera hlið
hollir ákveðnum hugmyndafræði
legum hagsmunum.
Í umfjöllun um fyrrgreind efni
gæti pottur verið brotinn. Áhyggjur
mínar grundvallast eingöngu á
eigin áhorfi, stundum stopulu, um
nokkurra ára skeið. (Þessi tillaga á
þá skiljanlega fyrst og fremst við
sjónvarp.) Ég fór fyrst verulega að
sperra eyrun, þegar flutt var þátta

Þú finnur allt um mig og útsölustaði á www.regalo.is

röð í tilefni aldarafmælis almenns
kosningaréttar á Íslandi. Þar var
rangfært, að konur hefðu ekki haft
kosningarétt fyrir 1915. Kosninga
rétt til sveitarstjórna höfðu ákveðn
ar konur rétt eins og karlar frá 1881.
Fjöldi karla hafði heldur ekki
kosningarétt til Alþingis fyrir 1915.
Ég minnist þess ekki, að sambærileg
umfjöllun um karla hafi átt sér stað.
Mig hefur oft og tíðum rekið í
rogastans síðan, þó að einstök atriði
hafi liðið mér skýrt úr minni. Upp
þot kvenfrelsara af ýmsu tagi og efni
þeim tengt er áberandi. Margsinnis
hafa býsna áreiðanlegar rannsókna
niðurstöður verið virtar að vettugi í
umfjöllun um ofbeldi á heimilum og
ofbeldi yfirleitt. Síðustu vikur hefur
þó gagnrýnisleysið keyrt úr hófi
fram. Ríkisútvarpið gerist vettvang
ur söfnunar fyrir Kvennaathvarfið,
sem er félagsskapur rekinn á hug
myndafræðigrunni kvenfrelsunar.
Þar eru t.d. börn vistuð í trássi við
feður sína og þeim meinaðar sam
vistir við þau. Það er lögbrot. Aukin
heldur eru börnin hrifin úr skóla
sínum.
Kastljós stendur gagnrýnislaust
upp á gátt fyrir hverri konu, sem seg
ist kúguð af karlmönnum. Þar eru
m.a. bornar fram ávirðingar, dylgjur
og ærumeiðingar. Karlar, sem auð
velt er að auðkenna, eru jafnvel
„teknir af lífi“ fyrir framan alþjóð.
Skilningur fréttamanna þáttarins
er á þá leið, beint og óbeint, að með
fréttamennsku sinni stuðli þeir að

Margsinnis hafa býsna
áreiðanlegar rannsóknaniðurstöður verið virtar að vettugi í umfjöllun um ofbeldi á
heimilum og ofbeldi yfirleitt.

því, að konur „skili skömminni“, og
kyndi undir „hreinsunareldi“, sem
kyntur er körlunum til hreinsunar
og yfirbóta. Þetta minnir óneitan
lega á karlabrennur fyrr á öldum.
En þá var hugmyndafræðin önnur.
Fréttamennirnir seilast langt í
túlkun orða viðmælenda sinna í
fyrrgreinda veru. Í viðtali við konu,
sem í áratugi hefur barist fyrir réttri
feðrun sinni, túlkaði fréttamaður
t.d. ranga feðrun móðurinnar sem
leið hennar til að „skila skömm
inni“, því einu sinni var litið niður á
konur, sem eignuðust börn í lausa
leik, sagði hann.
Að þessu sögðu skora ég á starfs
fólk Kveiks að rannsaka ítarlega,
hvort lög um RÚV og almennt sið
gæði sé haft að leiðarljósi í áður
nefndri umfjöllun.

Star Wars - Darth Vader

LEGO

Monster truck

3.799 kr/pk

Gildir meðan birgðir endast.

7.999 kr/pk

Meira
NÝTT LEGO FRIENDS!
Tréhús Míu

5.999 kr/pk

Byggingasett 75 kubbar

Byggingarsett 502 kubbar

Cars Juniors - Leiftur Mcqueen

4.899 kr/stk

4.899 kr/pk

1.789 kr/pk

Einfalt

að skila og skipta

t
k
s
Fer

r
a
k
k
o
l
i
frá akri t
um

á

dög

4

Beint frá

Kaliforníu

589

799

kr.
pk.

Hindber/Brómber, Driscolls, 170 g,

USA

kr.
pk.

Jarðarber, Driscolls, 454 g, USA

899

kr.
pk.

Bláber, Driscolls, 300 g, Marokkó

Afgreiðslutímar á www.kronan.is

Tilboðin gilda til 24. desember. Öll verð eru birt með fyrirvara um prentvillur og/eða myndabrengl.
Tilboðin gilda til 2. október. Öll verð eru birt með fyrirvara um prentvillur og/eða myndabrengl. Afgreiðslutímar á www.kronan.is

Krónan

mælir með!

Veislufugl m/fyllingu ferskur

1299

kr.
kg

Sveppa- og
púrtvínsfylling

g
bert- o
Camem fylling
döðlu

FRIÐRIK V
Veislumatur

3199
Framleiðandi

Norðlenska Hús

avík, s 460-88

00

Kalkúnn ferskur

1998

kr.
kg

kr.
kg

IS
A031
EFTA

s fyllingu
Lambalæri með sveppa- og púrtvíningu
fyll
lu
eða camembert- og döð

Happ Hnetusteik, 650 g

2799
Afgreiðslutímar á www.kronan.is

Tilboðin gilda til 24. desember. Öll verð eru birt með fyrirvara um prentvillur og/eða myndabrengl.

kr.
pk.

Þú finnur

steikina
hjá okkur

Gott
verð!
Ungnautalund lúxus, Nýja Sjáland

5999

kr.
kg

Grísahryggur m/pöru

1399

kr.
kg

Ódýrt

1199

Grísabógur
kr.
pk.

0g

Franskar Berberie andarbringur, 33

Afgreiðslutímar á www.kronan.is

Tilboðin gilda til 24. desember. Öll verð eru birt með fyrirvara um prentvillur og/eða myndabrengl.

899

kr.
kg

3499
SS Taðreykt læri úrbeinað

Krónan

kr.
kg

mælir með!

Gott
verð!

2799

Nóatúns grísahambogarhryggur

Gott
verð!

kr.
kg

Húsavíkur Hangilæri úrbeinað

Afgreiðslutímar á www.kronan.is

kr.
kg

kr.
kg

Vopnafjarðar hangilæri úrbeinað

4199

1999

Tilboðin gilda til 24. desember. Öll verð eru birt með fyrirvara um prentvillur og/eða myndabrengl.

1399
Krónu Hamborgarhryggur

kr.
kg

sport
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Gott að heyra hvernig þetta var áður
Kristín Guðmundsdóttir og stöllur hennar í Val hafa komið á óvart í vetur. Valskonur eru með þriggja stiga forskot á toppi Olís-deildar kvenna í jólafríinu. Fréttablaðið/Anton

Valur er jólameistari í Olís-deild kvenna. Mikil breyting hefur orðið á leik Vals frá því í fyrra og Kristín Guðmundsdóttir, reyndasti leikmaður liðsins, segir andrúmsloftið í hópnum léttara. Hún getur sett sig í spor yngri leikmanna og minnir þá á að vera þakkláta.
Handbolti Þegar 12 umferðir eru
búnar af Olís-deild kvenna í handbolta situr Valur á toppnum með 22
stig, þremur stigum á undan Haukum og sex stigum á undan Íslandsmeisturum Fram. Valskonur eru
enn taplausar í Olís-deildinni; hafa
unnið 10 leiki og gert tvö jafntefli.
Nokkuð óvæntur árangur í ljósi þess
að Val var spáð 4. sæti og liðið olli
miklum vonbrigðum í fyrra.
Síðasta tímabil endaði ekki vel
hjá Val. Hlíðarendaliðið tapaði
átta af síðustu níu leikjum sínum,
endaði í 6. sæti Olís-deildarinnar og
komst ekki í úrslitakeppnina. Valskonur fengu 16 stig í Olís-deildinni
í fyrra, sex stigum færra en liðið er
með núna.
„Við erum öll sátt. Þetta hefur
komið okkur á óvart,“ sagði Kristín
Guðmundsdóttir, leikmaður Vals,
þegar Fréttablaðið sló á þráðinn til
hennar. Hún segir að árangurinn
það sem af er tímabili sé framar
vonum.
„Ég myndi segja það, þannig séð.
Ég veit ekki hvort það er hægt að
skrifa það á að hin liðin séu ekki að
standa sig eins vel og þau ætluðu og
við kannski á pari.“

Svipaður mannskapur
Litlar breytingar urðu á liði Vals
fyrir tímabilið. Kjarninn í liðinu er
sá sami en tveir nýir markverðir,
Chantal Pagel og Lina Rypdal,
bættust í hópinn sem og Hildur
Björnsdóttir og Ólöf Kristín Þorsteinsdóttir sem komu frá Fylki.
Þá tók Ágúst Jóhannsson, fyrrverandi þjálfari íslenska kvennalandsliðsins, við sem þjálfari Vals af

Eftir 12 umferðir í
Olís-deild kvenna í vetur er
Valur kominn með 22 stig.
Liðið fékk bara 16 stig í 21
leik á síðasta tímabili.
Alfreð Finnssyni sem var látinn taka
pokann sinn áður en síðasta tímabil kláraðist. Ágústi til aðstoðar er
Sigurlaug Rúnarsdóttir, fyrrverandi
leikmaður Vals.
„Við vildum vera í einu af efstu
fjórum sætunum. Það er eitthvað
sem maður ætlar sér. Tilgangurinn
er að komast í úrslitakeppnina,“
sagði Kristín aðspurð um væntingar
Vals fyrir tímabilið. „Við ætluðum
að gera það í fyrra og fannst við vera
með lið í það. Það var margt sem fór
úrskeiðis. Það var ágætt að fara inn
í mótið sem óskrifað blað og með
frammistöðu síðasta tímabils á
bakinu var pressan minni.“

Andlegi hlutinn fór með þetta
En hvað hefur breyst hjá Val frá því
á síðasta tímabili?
„Mjög margt og fullt af hlutum
sem maður vill ekkert tjá sig um.
Sjálfstraustið er meira, fólki líður
betur og hver og einn hefur meiri
trú á sér. Andlegi hlutinn fór með
okkur í fyrra, það var ekki handboltageta,“ segir Kristín sem viðurkennir að andrúmsloftið í Val hafi
verið mjög þungt á síðasta tímabili.
„Þegar fór að ganga illa komu
vonbrigðin og manni finnst maður
geta gert meira. Svo var þjálfarinn
látinn fara. Þetta var skrítinn vetur.

Duttu í stærsta útlendingalukkupottinn
Litháíska skyttan Diana Satkauskaite er markahæsti leikmaður Vals í vetur með 77 mörk
í 12 deildarleikjum. Diana er á
sínu öðru tímabili með Val en hún
spilaði einnig afar vel í fyrra.
„Hún er náttúrutalent. Þetta er
stelpa sem hefur aldrei lyft en er
samt í geggjuðu formi og gríðarlega sterk. En ég hugsa stundum
að ef hún væri með góðan einkaþjálfara og æfði tvisvar á dag
yrði hún örugglega sjúk,“ segir
Kristín um Diönu sem er afar
viðkunnanleg.
„Hún er svo mikið gæðablóð. Við duttum í stærsta
útlendingalukkupott
sem ég hef orðið vitni
að hérna á Íslandi.
Hún fellur svo vel inn í
hópinn, er alltaf glöð og
kát og brosandi. Svo gerir
hún bara það sem henni
er sagt.“
Kristín segir að það
þurfi stundum að hvetja
Diönu áfram og stappa í
hana stálinu.
„Maður þarf að peppa
hana upp og hún virðist
ekki vita hversu góð hún
er. Henni finnst hún allavega ekki vera eins góð og
okkur finnst hún vera. Hún
er einstök stelpa og alveg
ótrúleg,“ sagði Kristín.

En við vissum að við gætum betur
og höfum sýnt fram á það með
jöfnum og yfirveguðum leik.“
Kristínu finnst Valur ekki vera
með neitt yfirburðalið í Olís-deildinni. Frammistaðan í vetur hafi hins
vegar verið nokkuð jöfn og liðið
sýnt styrk með því að vinna jafna
leiki.

Litlar sveiflur
„Mér finnst við ekki skara fram úr
þannig séð. Við höfum bara haldið
jöfnum leik. Við höfum kannski átt
tvo rosalega flotta leiki og 1-2 lélega
en þar höfum við lent gegn lakari
andstæðingi og verið heppnar.
Það hafa ekki verið miklar
sveiflur, heldur svipuð
frammistaða frá leik til
leiks,“ segir Kristín.
Hún kveðst ánægð með
störf þjálfarateymisins
hjá Val, þeirra Ágústs og
Sigurlaugar.
„Ef leikmönnum
og þjálfara mislíkar
hvorum við aðra
ganga hlutirnir yfirleitt ekki. Hann hefur
mikla trú á okkur og
ungu stelpunum.
Hann gefur öllum séns
og þá líður engum eins og
hann sé út undan. Ungu
stelpurnar hafa fengið
séns sem aðrir þjálfarar
eru hræddir við að gefa,“
sagði Kristín.
Virka vel saman
„Þau eru gott teymi.
Það er stutt síðan Silla

var í þessu. Hún veit hvað okkur
finnst skemmtilegt og hvernig æfingar við viljum hafa. Hann er búinn að
vera lengi í þessu og þau vega hvort
annað vel upp. Ég held að það sé
mikilvægt að þjálfari og aðstoðarþjálfari þori að gagnrýna og hrósa
hvort öðru. Þá ganga hlutirnir betur.“
Kristín hefur verið lengi að og býr
yfir gríðarlega mikilli reynslu. Hún
segir að yngri leikmenn megi ekki
taka því að fá að æfa sína íþrótt við
góðar aðstæður sem sjálfsögðum
hlut.

Stundum fýkur í mann
„Stundum er gott að heyra hvernig
þetta var í gamla daga. Það er ekkert
sjálfgefið að fá búninga og töskur og
allt saman. Stundum fýkur í mann
þegar manni finnst allir taka þessu
sem sjálfsögðum hlut. En ég get líka
spólað til baka. Ég man þegar ég var
16-17 ára og manni fannst að það
ætti að gera allt fyrir mann. Ég held
að það sé rosa fínt fyrir þær að láta
minna sig á að maður þarf að bera
virðingu fyrir klúbbnum, þeim
sem standa fyrir utan þetta, sjálfboðaliðum sem gera okkur kleift að
stunda okkar íþrótt,“ sagði Kristín
sem vonast til að geta orðið yngri
leikmönnum að liði.
„Við eldri erum líka fljótari að
greina ef einhverjum líður illa og
sjálfstraustið er lítið og getum sett
okkur í þau spor. Við munum þegar
við vorum að æfa, vorum í prófum og
þetta var ægilega erfitt. En í dag erum
við með fjölskyldur og börn og það er
stundum erfitt að mæta en við teljum
það vera forréttindi.“
ingvithor@365.is

markhönnun ehf

SAGA ÁSTU
JÓN KALMAN STEFÁNSSON
KR
STK

ÚTKALL - REIÐARSLAG Í EYJUM
ÓTTAR SVEINSSON
KR
STK

4.899

GUNNAR BIRGISSON ÆVISAGA
ORRI PÁLL ORMARSSON
KR
STK

4.799

4.549

SAKRAMENTIÐ
ÓLAFUR JÓHANN ÓLAFSSON
KR
STK

4.409

RÚNA - ÖRLAGASAGA
SIGMUNDUR ERNIR RÚNARSSON
KR
STK

4.479

MISTUR
RAGNAR JÓNASSON
KR
STK

4.479

BIEBER OG BOTNRASSA
HARALDUR F. GÍSLASON
KR
STK

3.135

FLÓTTINN HANS AFA
DAVID WALLIAMS
KR
STK

2.879

GATIÐ
YRSA SIGURÐARDÓTTIR
KR
STK

4.199

STÓRA BÓKIN UM SOUS VIDE
VIKTOR ÖRN ANDRÉSSON
KR
STK

6.499
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Allur borðbúnaður
fyrir veitingahús

gsimport.is
892 6975

Markvörðurinn Bryndís Lára Hrafnkelsdóttir hefur Íslandsmeistarabikarinn hátt á loft. Fréttablaðið/Þórir Tryggvason

Úr marki meistaranna
yfir í spjótkastið
Amadeus borðstofuhúsgögn
Komið og skoðið úrvalið

N Ý F O R M

Opið virka daga
11-18
laugardaga
11-15

h ú s g a g n a v e r s l u n

Strandgötu 24 | 220 Hafnarfjörður | Sími 565 4100 | nyform.is
h ú s g a g n av e r s l u n

FYRIR FLESTAR
GERÐIR BÍLA...

HÖGGDEYFAR

GORMAR

VANRÆKTU EKKI VIÐHALDIÐ!
STÁL OG STANSAR | SÍMI: 517-5000 | VAGNHÖFÐI 7 | STALOGSTANSAR.IS

Flísabúðin kynnir hágæða
Ítalska HELIOSA rafmagnshitara

Finndu okkur
á facebook

HELIOSA hitarar henta
bæði innan- og utandyra.
Hitna strax, vindur hefur
ekki áhrif, vatnsheldir og
menga ekki.
Margar gerðir til á lager.

in

Flísabúð

Stórhöfða 21 | s: 545 5500 | flis.is

Bryndís Lára Hrafnkelsdóttir hefur sett takkaskóna ofan í skúffu og ætlar að
snúa sér að spjótkasti sem hún æfði á yngri árum. Íslandsmeistarinn segir að
tímapunkturinn sé réttur og ákvörðunin hafi ekkert með landsliðsvalið að gera.
Fótbolti Bryndís Lára Hrafnkelsdóttir, markvörður Íslandsmeistara
Þórs/KA, greindi frá því á Twitter
í vikunni að takkaskórnir væru
komnir ofan í skúffu og hún hefði
ákveðið að snúa sér að frjálsum
íþróttum. Hér var ekki á ferðinni
snemmbúið aprílgabb eða einhvers
konar vinnustaðahrekkur eins og
blaðamaður Fréttablaðið komst að
raun um þegar hann hafði samband
við Bryndísi Láru.
„Það er ekkert jólasprell í þessu,“
sagði Bryndís Lára hlæjandi. En af
hverju tók hún þessa ákvörðun, að
skipta um íþrótt?

Réttur tímapunktur
„Satt að segja hef ég pælt í þessu í
smá tíma og fannst tímapunkturinn núna réttur til að taka mér smá
pásu. Fótboltaskórnir eru komnir í
skúffuna en ekki á hilluna. Þetta er
tímabundið. Ég ætla að taka mér
smá pásu og kíkja aftur á frjálsar
íþróttir.“
Bryndís Lára æfði frjálsar íþróttir
á sínum yngri árum og grunnurinn
er því til staðar. Hennar sterkasta
grein var spjótkast og hún ætlar að
einbeita sér að því á nýjan leik.
„Ég var í spjótkasti og ætla að láta
reyna á það aftur. Þetta er búið að
blunda í mér í tvö ár. Ég var líka í
kúluvarpi og stangarstökki en aðallega í spjótkasti,“ sagði Bryndís Lára
sem æfði með Dímon á Hvolsvelli
og keppti fyrir HSK. Hún ætlar að
finna sér lið til að æfa með í janúar
og taka spjótkastið föstum tökum.
„Ég myndi ekki nenna að dúlla mér
í þessu. Ég ætla að keyra á fullu á
þetta.“
Donni ekkert kátur
Bryndís Lára segir að Halldór Jón
Sigurðsson, þjálfari Þórs/KA, hafi
ekki verið hoppandi glaður þegar
hún tilkynnti honum ákvörðun
sína.
„Donni var ekkert kátur með mig
en fannst þetta besta lausnin, að ég
myndi taka pásu í staðinn fyrir að
fara frá þeim. Það skilja þetta allir.
Aldurinn er ekkert að vinna með
manni, þannig að það var núna eða
aldrei,“ segir hin 26 ára gamla Bryndís Lára.
Óhætt er að segja að Bryndís Lára
hætti, þótt það sé bara tímabundið,

á toppnum. Hún gekk í raðir Þórs/
KA frá ÍBV fyrir síðasta tímabil og
átti glimrandi gott sumar í marki
Akureyrarliðsins. Bryndís Lára lék
alla 18 leiki Þórs/KA í Pepsi-deildinni, fékk aðeins 15 mörk á sig, hélt
hreinu í helmingi leikjanna og átti
stóran þátt í að liðið varð Íslandsmeistari í annað sinn. Bryndís Lára
er á því að síðasta tímabil hafi verið
hennar besta á ferlinum.

Færri mistök en áður
„Ég var mjög ánægð með frammistöðuna. Ég gerði færri mistök en ég

Ég var í spjótkasti og
ætla að láta reyna á
það aftur. Þetta er búið að
blunda í mér í tvö ár.
Bryndís Lára Hrafnkelsdóttir

hef gert og var mjög sátt við það,“
sagði Bryndís Lára sem tók svo
sannarlega rétta ákvörðun þegar
hún færði sig um set frá ÍBV til Þórs/
KA. „Ég er alltaf tilbúin að prófa
eitthvað nýtt og sé alls ekki eftir
því að hafa farið norður og kynnst
umhverfinu þar.“
Það afrek Þórs/KA að verða
Íslandsmeistari var mikið, sérstaklega í ljósi þess að um veturinn var
tvísýnt hvort samstarfi Þórs og KA
yrði haldið áfram.
„Það var mjög gott að ná að sýna
samfélaginu fyrir norðan að það
var vitleysa að slíta þessu. Miðað
við fjöldann sem mætti á leiki hjá
okkur held ég að flestir hafi verið
sammála um það,“ segir hún.
Bryndís Lára hlaut ekki náð fyrir
augum Freys Alexanderssonar
þegar hann valdi íslenska landsliðshópinn sem fór á EM í Hollandi. Hún var ekki sátt og sagði að
valið hefði með eitthvað allt annað
en frammistöðu hennar að gera.
Aðspurð vill Bryndís Lára lítið tjá
sig um landsliðsvalið.

Óþarfi að gera mál úr þessu
„Það hefur ekkert upp á sig. Ég lét
óánægju mína í ljós og það er eðlilegt fyrir einhvern sem er með
mikið keppnisskap. Ég held að það
sé óþarfi að gera eitthvað mál úr
þessu. Ég er að horfa í aðrar áttir
núna,“ segir Bryndís Lára og bætir
við að landsliðsvalið hafi ekki haft
nein áhrif á ákvörðun hennar um
að setja takkaskóna ofan í skúffu.
Hún neitar því þó ekki að það hefði
toppað frábært sumar að vera valin
í landsliðið.
„Auðvitað hefði ég verið mjög
kát með það. En svo var ekki.
Núna eru það bara frjálsar og
sjáum hvernig það fer,“ segir
Bryndís Lára að lokum.
ingvithor@365.is
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Kynningarblað

Tíska

Draumur á jólanótt

Það er einstök tilfinning að leggjast til hvílu í nýjum og hreinum rúmfötum. Þessi grátóna rúmföt frá Calvin Klein eru straufrí, silkimjúk og yndisleg.

Unaðslegur nætursvefn er tryggður á jólanótt með rúmfötum, kodda eða
sæng frá Betra baki, og undurgott að stíga úthvíldur fram úr í hlýjan náttslopp
og heilsuinniskó á jóladagsmorgun; vitandi að jólasælan er rétt að byrja. ➛2

JÓLIN ERU
SKEMMTILEGASTI
TÍMI ÁRSINS!
Fallegt, fágað og töff

SMÁRALIND
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Framhald af forsíðu ➛

S

ængurfatnaður er hlýleg jólagjöf og undurgott að sofna
á jólanótt með nýja sæng.
Maður finnur svo góðan mun og
sanna sælu,“ segir Hafdís Hrönn
Reynisdóttir, verslunarstjóri í Betra
baki, þar sem stemningin er einkar
jólaleg nú síðustu dagana fyrir jól,
enda verið að velja notalegan varning í jólapakkana fyrir náðugustu
stundir heimilislífsins.
„Sumir halda ekki einu sinni jól
nema með nýju laki frá okkur,“
segir Hafdís og handfjatlar silkimjúkt bómullarteygjulak frá Bella
Donna sem faðmar dýnuna að sér
og er blandað með aloe vera-geli
sem gerir lakið einstaklega mjúkt
viðkomu.
„Lökin eru algjört undur og
hreinasti lúxus. Við steinhættum
að bjóða upp á önnur lök því að
viðskiptavinirnir vildu ekkert
nema Bella Donna. Búið er að
forþvo lökin sem er mikill kostur
fyrir jólin, að geta sett þau beint
á rúmin. Þá lofa rúmfötin okkar
dásamlegri slökun og nætursvefni,
auk þess að vera mikið augnayndi
og straufrí úr silki og egypskri
bómull frá Boss, Calvin Klein,
Kenzo og Elegante,“ segir Hafdís og
náttslopparnir frá Boss og Calvin
Klein hitta líka alla í hjartastað.

Undri er hin fullkomna jólagjöf.
Inniskórnir draga úr
spennu, örva blóðflæði
og veita örvun frá
mjöðmum upp í höfuð
með fimm svæða nuddinnleggi.

Starfsfólk Betra baks er þrautreynt í því að liðsinna viðskiptavinum við kaup á réttri dýnu. Frá vinstri: Elvar Freyr, Hafdís Hrönn, Herdís og Teitur.

Hafdís Hrönn Reynisdóttir

Þriðjungur ævinnar í rúminu

Betra bak er rómuð verslun fyrir
undursamleg rúm en margir verða
hissa þegar þeir finna þar breiða
línu húsgagna og hvers kyns húsbúnað fyrir heimilið.
„Við erum með gullfalleg teppi,
ómótstæðileg jólailmkerti frá Ralph
Lauren, æðislega hægindastóla og
yndislega mjúk og falleg rúmteppi
í bland við undurfagra rúmgafla,
náttborð og sófasett,“ segir Hafdís
og rétt tæpir á úrvalinu.
„Við erum með dýrindis gormadýnur og Tempur-dýnur í öllum
verðflokkum, stillanleg og venjuleg
rúm, og úrval rúmgafla sem hægt
er að velja í stíl við heimilið. Allt
sendum við svo heim og gerum tilbúið,“ segir Hafdís sem í Betra baki
er með allt fyrir svefnherbergið.
„Æ fleiri átta sig á því að þeir
verja einum þriðja ævi sinnar
í rúminu og að gott rúm
skilar sér ávallt í bættri
heilsu og betri svefni.
Að velja sér nýtt rúm
er þó ekki daglegt
brauð og við leggjum
áherslu á að fólk
njóti ánægjulegrar
upplifunar við val
á rúmi,“ segir Hafdís sem leiðbeinir
viðskiptavinum
við að finna dýnur
sem henta líkama
þeirra best þegar
kemur að styrkleika
og mýkt.
„Fyrir jólin er vinsælt
hjá pörum að velja sér
veglegri hluti í sameiginlega og rómantíska jólagjöf, og mörg hjón hafa
komið og keypt sér nýtt
rúm til að sofa vel í og
hafa það yndislegt saman
um jólin,“ segir Hafdís.
Fólk er kynningarblað sem býður auglýsendum
að kynna vörur og þjónustu í formi viðtala og umfjallana. Í blaðinu er einnig hefðbundið ritstjórnarefni. Blaðið fylgir fréttablaðinu daglega.

Heilsuinniskórnir Undri lofa slökun og vellíðan með fimm svæða innleggi.

Sófasett og hvers kyns húsbúnaður fæst í Betra baki.

Fullkomin gjöf

Heilsuinniskórnir
Undri slógu í gegn
hjá Betra baki um
síðustu jól og seldust
upp fyrir hátíðarnar. Voru gefin út
hundruð korta fram
að jólum á meðan beðið
var eftir nýrri sendingu
sem barst á milli jóla og
nýárs, en Hafdís pantaði
þrefalt magn af Undra
fyrir komandi jól.
Náttsloppar frá Boss og
Calvin Klein eru ljúfar og
vinsælar jólagjafir.
Útgefandi:
365 miðlar
Ábyrgðarmaður:
Svanur Valgeirsson

„Undri er hin fullkomna jólagjöf,“ segir Hafdís. „Skórnir draga
úr spennu, örva blóðflæði og veita
örvun frá mjöðmum upp í höfuð
með fimm svæða innleggi sem
þrýstir undir ilina og líkir eftir
kínversku nuddi í gegnum fimm
taugapunkta á ilinni,“ útskýrir
Hafdís um Undra sem er íslensk
hönnun með nuddinnleggi frá
virtum, þýskum framleiðanda. „Við
völdum nafnið á skóna, útlitið og
efnið, sem er merinóull, og unnum
skóna í samstarfi við stoðtækjafræðing svo að vellíðan og slökun
yrði alger.“
Sívinsæl jólagjöf úr Betra baki er
Tempur-koddi sem lagar sig að hita

Sængurföt og jólailmur frá Ralph Lauren eru vel þegnar jólagjafir.

Dýrindis gormadýnur og Tempur-dýnur fást í öllum verðflokkum.

og þyngd þess sem á honum hvílir.
„Tempur aðlagast öxlum og hálsi
og heldur hryggsúlunni í beinni
línu með óskertu blóðflæði. Þeir
sem einu sinni eignast Tempurkodda vilja ekki annað enda
fæst ekki jafn góður stuðningur
í neinum öðrum koddum,“ segir
Hafdís.
Sængurnar í Betra baki rjúka
líka út í jólapakkana. Vinsælustu
sængurnar eru hitajöfnunarsængin
Temprakon og sæng úr 100 prósent
gæsadún.
„Temprakon nýtur verðskuldaðra vinsælda enda heldur hún
alltaf réttu hitastigi og er aldrei
of heit né of köld en þó úr 90

Umsjónarmenn efnis: Elín Albertsdóttir, elin@365.is, s. 512 5349 | Ragnheiður Tryggvadóttir, heida@365.is,
s. 512 5367 | Sólveig Gísladóttir, solveig@365.is, s. 512 5351 Sigríður Inga Sigurðardóttir, sigriduringa@365.is,
s. 512 5372 | Starri Freyr Jónsson, starri@365.is, s. 512 5358 | Vera Einarsdóttir, vera@365.is, s. 512 5357

prósent dún ef verða skyldi mjög
kalt. Gæsadúnsængin er dásamlega lauflétt, umvefjandi og hlý, og
maður upplifir einstaka vellíðan
og þægindi með nýrri og vandaðri
sæng á þreyttum kroppnum,“ segir
Hafdís.
Betra bak er opið til klukkan
20 í kvöld og annað kvöld, og til
klukkan 22 á Þorláksmessu. Þar er
þjónustan fyrsta flokks og tekið
hlýlega á móti viðskiptavinum í
jólalegri versluninni.
Betra bak er í Faxafeni 5 í Reykjavík
og á Akureyri og Ísafirði. Sími 5 888
477. Sjá nánar á betrabak.is

Sölumenn: Atli Bergmann, atlib@365.Is, s. 512 5457 | Jóhann Waage,
johannwaage@365.Is, s. 512 5439 | Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@365.Is,
s. 512 5429 | Ólafur H. Hákonarson, olafurh@365.Is, s. 512 5433
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Tímalaust með tvisti
Anna Hafberg
fylgir eigin innsæi þegar kemur
að tísku. Hún er
þekkt fyrir klassískan stíl með
smá tvisti og kýs
að kaupa föt í
heimabyggð.
Sigríður Inga
Sigurðardóttir

sigriduringa@365.is

É

g myndi lýsa mínum eigin
fatastíl þannig að hann er alls
konar og fer eftir skapi, veðri
og vindum. Einhver lýsti honum
sem klassískum en með smá tvisti
en ég fylgi oftast eigin innsæi,“ segir
Anna Hafberg hjúkrunarfræðingur
sem starfar hjá TM Software við
að þróa rafræna sjúkraskrárkerfið
Sögu.

Á enn 25-30 ára gamla skó
úr Evu

Aðspurð segist Anna helst kaupa
fötin sín á útsölum, hvar sem er.

„Buxurnar eru keyptar í steikjandi hita í Curacao, merkið heitir Bamali. Blúndutoppur er frá Evuklæðum, keyptur í Ræmunni í Kópavoginum. Kápan er keypt í
Cos, eftir að hafa séða hana í einu landi en ekki keypt, séð eftir því og hún keypt í næstu ferð til London, kennir manni að kaupa strax.“ MYNDIR/ANTON BRINK

Þegar hún er stödd í útlöndum lítur
hún gjarnan við í Cos og Uniqlo og
skoðar hvað þar er í boði. „Cos er
eftirlætisverslunin mín í útlöndum
en hér heima reyni ég að eignast
það sem íslenskir hönnuðir eru að
gera. Uppáhaldsbuxurnar mínar
eru frá Jónu Maríu og ég á topp frá
Ræmunni, sem ég held mikið upp
á. Maður á náttúrlega að versla í
heimabyggð. Annars á ég föt mjög
lengi, svo ég tali nú ekki um skó. Ég
á til dæmis enn þá skó sem keyptir
voru fyrir 25-30 árum í Evu, sem
þá var og hét. Síðan hef ég verið
svo heppin að fallegustu fötin mín
hafa verið sérsaumuð á mig, bæði af
mömmu sem saumaði á mig öll föt
í upphafi og langt fram eftir aldri,
og Petru Jónsdóttur skraddara sem
saumaði til dæmis brúðarkjólinn
minn,“ segir hún.

Gamla flauelsdragtin aftur í
tísku

„Silfrið er gert af pabba mínum og elsta bróður, heimasmíð. Eggið og eyrnalokkarnir er Smyrilvarpið, nota það endalaust,“ segir Anna.

Allir skórnir mínir
eru bestu kaup,
mögulega eru einhver
kaup þau verstu ef þeir
hafa ekki verið þægilegir.
Annars hafa hlutir tilhneigingu til að verða
verstu kaup þegar þeir
detta alfarið úr tísku.
þeir væru teknir úr.“

Hvaða föt eru í mestu uppáhaldi
hjá þér? „Þægileg föt eru í mestu
uppáhaldi hjá mér. Ég á til dæmis
svartan kjól sem ég fékk hjá Rakel
Hafberg, bróðurdóttur minni, og ég
nota hann mikið við ýmis tilefni.
Hann er mjög hlýr og því hentar vel
að klæðast honum þegar ég syng í
köldum kirkjum, en ég syng með
Dómkirkjukórnum. Ég get ekki
undanskilið flauelsdragt sem var
saumuð á mig um árið, hún kemur
aftur og aftur í tísku. Ég gæti haldið
endalaust áfram og held mögulega
að allt í fataskápnum sé í uppáhaldi.“
Anna notar fylgihluti ekki mikið,
fyrir utan eyrnalokka dagsdaglega.
„Ég bý vel að því að eiga listrænt
fólk að, pabbi, bróðir minn og
bróðurdóttir hafa öll gert þá hluti
sem ég nota mest spari.“

Skósafnið í uppáhaldi

Hrífst af fólki með eigin stíl

Hvað tískufyrirmynd varðar segist
Anna helst hrífast af fólki sem
fylgir sínum eigin stíl og hleypur
ekki á eftir öllum nýjustu tískustraumum. Þegar hún er spurð út
í bestu og verstu fatakaupin segir
hún að bestu kaupin séu klárlega
fyrrnefndur ullarkjóll frá Rakel
Hafberg, enda noti hún hann mikið
bæði fínt og hversdags. „Allir skórnir mínir eru bestu kaup, mögulega
eru einhver skókaup þau verstu ef

Ullarkjóllinn er frá Rakel Hafberg.

þeir hafa ekki verið þægilegir. Annars hafa hlutir tilhneigingu til að
verða verstu kaup þegar þeir detta
alfarið úr tísku. Það var erfitt að eiga
föt frá 9. áratugnum lengi, axlapúðarnir eltust ekki vel og erfitt að nota
fötin þótt þeir væru teknir úr.“

Finnst þér gaman að klæða þig upp
á? „Já, en ég geri allt of lítið af því.
Það virðast vera æ færri tækifæri til
þess. Hér áður fyrr átti ég það til að
klæða mig upp á bara fyrir bíóferð,
nú fer maður varla í bíó. En ég sæki
tónleika af töluverðum móð og
reyni þá að skipta allavega um föt.“
Hvaða flík gætir þú ekki verið
án? „Ég er að reyna að aftengja mig
fötum á þann hátt. Í raun þarf ég
bara hlý föt á veturna og léttari um
sumar, en vissulega gengur verr að
losa sig við sumt en annað. Ætli
ég nefni ekki bara skósafnið sem
uppáhalds.“
Færðu þér nýja flík fyrir veturinn
eða sumarið? „Ég fæ mér reglulega
eitthvað nýtt, já, ætli það sé ekki
óhætt að segja það og jafnvel flík
eða tvær þar á milli.“

SKJÓL
leður húfa með silfur ref
35.800 kr.

VINDUR
rauðrefs trefill
15.500 kr.

BYLGJA
silfur refs kragi
26.400 kr.

FROST
selskinns húfa m. úlfa skinni
44.200 kr.

ÖSP
blárefs jakki
138.000 kr.

EIR
úlpa m. refa skinni
158.000 kr.

JANA
mokka kápa
248.000 kr.

BLÁSTUR
mokka lúffur
5.800 kr.

Verslun - Snorrabraut 56, 105 Reykjavik | s. 588-0488 | www.feldur.is
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Uppáhaldsjakki frá Edinborg
Erla Ragnarsdóttir, söngkona í Dúkkulísunum og aðstoðarskólameistari Flensborgarskóla, hefur í
nógu að snúast þessa dagana og svarti jakkinn hennar mun nýtast við öll þessi tækifæri.
Brynhildur
Björnsdóttir

brynhildur@365.is

E

itthvert sérstakt tímabil sem þú
tengir við í tískunni? Já, ég hef
alltaf verið veik fyrir vintagetískunni, sérstaklega kjólum frá 7.
áratugnum. Afar heppilegt þegar ég
bjó í Berlín en finna mátti margar
litlar vintage-búðir í hliðargötunum
í hverfinu mínu. Þar voru nú gerð
mörg góð kjólakaupin.
Áttu tískufyrirmynd? Nei, enga
sérstaka. Nema þá kannski mömmu,
hún er alltaf í stíl, kaupir vandaðar
flíkur og lætur jafnvel sauma á sig.
Hún er alltaf svo fín og smart.
Hvernig föt kaupir þú oftast? Ég
hef með árunum reynt að draga
úr fatakaupum og kaupi frekar
vandaðri flíkur sem duga lengur.
Klassísk snið verða oftast fyrir valinu, í svörtu, hvítu og bláu.
Hvar kaupir þú föt? Mjög misjafnt,
fer gjarnan í Cos og & Other stories
þegar ég er erlendis. Einnig í Mass
imo Dutti. En skemmtilegastar eru
litlar hönnunarbúðir með öðruvísi
fötum. Mér finnst afar skemmtilegt
að versla til dæmis í Hollandi. Hér
heima fer ég stundum í Spúútnik,
Evu, Yeoman, Kron Kron og Maia.
Svo finnst mér gaman að fara í
íþrótta- og útivistarbúðir, þar missi

Erla Ragnarsdóttir, söngkona og aðstoðarskólameistari, keypti þennan jakka í Edinborg og hefur notað hann við fjölmörg tækifæri síðan. MYND/Eyþór

13.990
GALLAJAKKI

Erla er hrifin af hönnun prjónasnillingsins Philippes Clause frá Seyðisfirði.

Levi´s Kringlunni – Levi´s Smáralind – Levi´s Glerártorgi

ég mig og kaupi á alla fjölskylduna.
Finnst þér skemmtilegt að kaupa
föt? Já, og mér finnst það skemmtilegra með aldrinum. Ég er orðin svo
snögg að spotta það sem mér finnst
smart og ég þekki vel minn stíl.
Finnst þér gaman að klæða þig
upp á? Já, mjög gaman en ég geri nú
ekki nógu mikið af því. Vinnufötin
taka stundum alveg yfir en þegar
ég tek mig til þá elska ég að fara í
kjól, pinna upp hárið og setja á mig
varalit.
Hver er uppáhaldsflíkin þín?
Svarti jakkinn minn. Klassískur og
töff. Ég er alltaf jafn fín í honum.
Hann er þessi dæmigerða tímalausa flík og passar við allt. Mamma
saup hveljur þegar ég keypti hann á
Queen Street í Edinborg, hann var
svo dýr en hann hefur margborgað
sig.
Áttu þér uppáhaldshönnuð?
Filippa K er einn af mínum uppáhalds og sparikjóllinn minn er
einmitt frá henni. Einföld, látlaus
og klæðileg lína. Svo lætur maður
sig dreyma um Chanel, svarti stutti
kjóllinn er alltaf klassískur og þessi
fallegi dökkblái litur sem er svo einkennandi fyrir Chanel er algjörlega
bjútífúl.
Ertu veik fyrir aukahlutum? Nei,
svo sannarlega ekki. Jú, bíddu – fyrir
húfum! Á alls konar húfur, af öllum
stærðum og gerðum og litum.
Hvað kaupirðu þótt þú eigir nóg af

því? Húfur! Og jakka og varaliti
Áttu uppáhaldsskó? Já, ég keypti
mér alvöru senjorítuskó þegar ég
bjó í Sevilla. Opnir að framan, með
háum pinnahæl, svartri lakkslaufu
og ökklabandi – Olé!
Einhver skemmtileg saga sem
tengist fatakaupum? Ég á afar fallegan hettukraga sem Philippe
Clause, franskur hönnuður sem býr
á Seyðisfirði, prjónaði. Ég keypti
hann í Skaftfelli, myndlistarmiðstöð þeirra Seyðfirðinga, og það
skemmtilegasta við hann er að hann
tengir mann rakleitt austur. Ég hef
til dæmis verið á rokktónleikum
með hettuna góðu og þar var kallað
í mannmergðinni Seyðisfjörður! og
við vorum þrjú sem rákum upp óp,
öll berandi prjónasnilld Philippes
um hálsinn.
Hvað er á döfinni hjá þér núna?
Á morgun erum við að brautskrá
stúdentsefnin okkar í Flensborgarskólanum. Útskrift á jólum er alltaf
mjög hátíðleg. Um kvöldið eru svo
jólatónleikar Dómkórsins. Það
er ákveðin stemning að syngja í
kirkjunni svona seint að kvöldi, en
tónleikarnir hefjast klukkan 22, um
leið og búðum er lokað. Tónleikagestir koma því gjarnan eftir bæjarröltið, njóta þess að slaka og hlusta
á falleg jólalög, hefðbundin sem ný,
íslensk og erlend í bland.
Hvað er fram undan? Dásamlegt
jólafrí með fjölskyldunni.
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Gleðigjöf!
Bes
Upptu
áh

alds

Falleg
hátíðardress

Jóladressið
verður úr flaueli
Vinsælasta efnið
um þessar mundir er slétt flauel.
Stjörnurnar sjást
þessa dagana
klæddar drögtum, kjólum eða
pilsum úr flaueli.
Flestir litir virðast
vera gjaldgengir
og ljóst þykir
hvernig jóla- eða
áramótakjóllinn
verður að þessu
sinni.

E

ftir því er tekið hversu margar
Hollywood-stjörnur klæðast
flaueli þessa dagana. Ástralska
leikkonan Nicole Kidman var í
fallegum Armani-flauelskjól þegar
BAFTA-verðlaunin voru afhent.
Victoria Beckham klæddist grænu
flauelspilsi í New York á dögunum og Lady Gaga sást í svörtum
flauelskjól. Eleanor Tomlinson,
sem leikur í Poldark, sást í vínrauðum flauelssamfestingi og
fyrirsætan Eva Herzigova klæddist
flauelsdragt í Feneyjum nýlega. Þá
var leikkonan Keira Knightley í
vínrauðum flauelskjól frá Valen
tino í Róm.
Allar stjörnurnar klæðast flaueli
þessa dagana og því er engin
spurning að jóladressið verður úr
flaueli.

Við erum á Facebook

Glæsilegur gulur
flauelskjóll frá
Cedric Charlier sem
sýndur var í Mílanó.

Glæsilegur
samfestingur frá Oscar
de la Renta
& Monse
sem sýndur
var í New
York þegar
vetrartískan
2017-2018 var
kynnt.

Bæjarlind 6 • S. 554 7030

Við hoppum inn í hækkandi sól
25% afsláttur af öllum íþróttafatnaði
Stærðir 38-58
Verslunin Belladonna

Skeifunni 8 • 108 Reykjavík • Sími: 517 6460 • www.belladonna.is

Glæsilegur
kjóll frá Jason
Wu sem
sýndur var í
New York.

Ótrúlega
falleg sparidragt frá Oscar
de la Renta &
Monse.

Altuzarra
sýndi þessa
dragt í New
York.

Jólagjöfina færðu í
Bókabúð Máls og menningar
Fjölverkfæri krabbi

tilboðsverð 2.290
fullt verð 3.190

Panduro
Pand

Baðleikfang, Djeco

tilboðsverð 1.590

Dough happy colours tilboðsverð 1.590 fullt verð 2.190
Doug

fullt verð 2.290

C
Classic colours tilboðsverð 990 fullt verð 1.490

Barnaleikfang, Djeco

tilboðsverð 2.690

Naglaklippur,
hendur og fætur

fullt verð 3.790

Penni eins
og göngustafur

tilboðsverð 1.099

tilboðsverð 790

fullt verð 1.599

fullt verð 1.290

Pakkabönd í setti

tilboðsverð 750
fullt verð 1.150

Kaffibollar

tilboðsverð 1.690
tilboðsve
Fullt verð 2.290

Ravensburger púsl

1000 bita tilboðsverð 2.490
fullt verð 3.490
2000 bita tilboðsverð 3.790
fullt verð 5.290
3000 bita tilboðsverð 3.890
fullt verð 5.490

Panduro

Gjafapappír 5 rúllur í pakka

tilboðsverð 1.290
fullt verð 1.790

!

!

Opið alla daga til kl. 22.00
facebook.com/malogmenning
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Stílbrot ársins 2017
Ríka og fræga
fólkið mótar oft
tískuna, en stundum hleypur það
á sig og velur
klæðnað sem
vekur ekki
endilega
rétta tegund
af athygli.
Hér er brot af
skrítnasta fatavali
ársins.

Þ

á er enn eitt árið að enda.
Mislífseigir tískustraumar
hafa fylgt þessu ári, eins og
öðrum, en það má líklega fullyrða að klæðnaðurinn sem sést
hér verði seint tískufyrirbrigði
sem ná mikilli hylli. Öllum
verður á og það á líka við
um fólk sem hefur efni á að
ráða sér stílista. Þessar samsetningar sem sáust á árinu
standa upp úr af röngum ástæðum.

CeeLo Green, eða
Gnarley Davidson, vakti
óhjákvæmilega athygli
þegar hann mætti í þessu
gulldressi á Grammyverðlaunahátíðina. Það
fylgdi ekki sögunni hvort
hann væri að reyna að
klófesta hlutverk í næstu
Star Wars-mynd.

Klæðnaðurinn á Met Gala á að
vera óhefðbundinn, en líklega
fór Helen Lasichanh, eiginkona
Pharrells Williams, aðeins yfir
strikið þegar hún mætti í þessum
rauða búningi.

Jaden Smith er óvanaleg persóna og
hann undirstrikaði það enn og aftur
með því að mæta á Met Gala með
dreddana sína, afskorna, í hendinni,
eins og handtösku. MYNDIR/NORDIC

Jared Leto fer ótroðnar slóðir í
klæðaburði. Hann olli ekki vonbrigðum þegar hann mætti á MTV Europe
Music Award verðlaunahátíðina í
þessari litríku múnderingu.

Rita Ora ákvað að flækja málin ekkert með því að klæða sig þegar hún
mætti á MTV Video Music Awards í
sumar.

Það lítur eiginlega út eins og það
hafi vantað efri helminginn á rykfrakkakjólinn sem Halsey mætti í á
Billboard-verðlaunahátíðina.

Lizzo mætti á MTV Video Music
Awards í brúðarkjól, sem var tilvísun
í myndbandið við lag hennar Truth
hurts. En myndbandið var ekki
komið út á þessum tímapunkti, svo
fáir föttuðu vísunina.

RuPaul veit eitt og annað um stíl og
tísku en hann mætti samt í þessum
jakkafötum á Emmy-verðlaunahátíðina í ár.

PHOTOS/GETTY

ÞÚ FÆRÐ “SUMARDRESSIÐ” HJÁ

KÓSÝ
Curvy býðurNÁTTFÖT
upp á fjölbreyttan Ífatnað í stærðum 14-28 eða 42-58
STÆRÐUM 42-58

Sjáðu úrvalið í netverslun www.curvy.is
eða komdu í verslun okkar að Fákafeni 9

JÓLAOPNUN Í VERSLUN CURVY AÐ FÁKAFENI 9
9. DES - LAUGARDAGUR .................. 11-18
10. DES - SUNNUDAGUR ....................13-18
11-14 DESEMBER ........................... 11-18

15 - 22 DESEMBER ......................... 11-20
ÞORLÁKSMESSA ............................ 11-21
AÐFANGADAGUR ............................... 11-13

Fákafeni 9, 108 RVK | Sími 581-1552 | www.curvy.is
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Fonda

fagnar
áttræðu

Jane Fonda fyllir átta tugi í dag. Hún
fagnar afmælinu eins og hennar er
von og vísa með fjáröflunarsamkomu
en henni er umhugað um kynfræðslu
unglinga og forvarnir.

Gleðilega
hátíð

Leikferill Fonda spannar 57 ár. Þessi mynd er tekin 1971 við tökur á myndinni Kute.

Jóladagatal

Túnika

7.995

21. desember

krónur

20%
Túnika

9.495
krónur

af öllum vörum

L

eikkonan og aðgerðasinninn
Jane Fonda fagnar átta tugum
í dag. Jane hefur látið sig ýmis
baráttumál varða gegnum tíðina og
stofnaði meðal annars samtök um
að efla kynfræðslu til að sporna við
ótímabærum þungunum unglinga
í Georgíufylki í Bandaríkjunum.
Afmælisveislan í dag verður einmitt
fjáröflunarsamkoma til styrktar
samtökunum.
Leikferill Jane Fonda spannar 57
ár og hófst á sviði á Broadway árið
1960 þar sem hún fór með hlutverk
í There Was a Little Girl og var tilnefnd til tvennra Tony-verðlauna.

Meðal hennar frægustu hlutverka
eru í Barbarella árið 1968, Klute árið
1971, Nine to five árið 1980 og The
Morning After árið 1986.
Jane þykir hafa afar svalan fatastíl en hún gerði íþróttafatnað að
stællegum tískufatnaði löngu áður
en tískuhúsin fundu upp orðið
„athleisure“.
Jane Fonda gaf út fjölda heilsuræktarmyndbanda á níunda áratugnum sem nutu mikilla vinsælda.
Þá hefur hún rokkað rúllukraga
og mittisháar síðbuxur í áratugi
og blæs á allt tal um að fólk eigi að
„klæða sig eftir aldri“.

KRINGLUNNI | 588 2300

Erum að taka upp vorið 2018

TT
Ý
N

Netverslun á tiskuhus.is
Stærðir 38-52

Holtasmára 1
201 Kópavogur
(Hjartaverndarhúsið)

Sími 571 5464

Jane Fonda þykir hafa afar svalan og glæsilegan fatasmekk.

NordicPhotos/Getty

TRI VERSLUN er umboðsaðili CUBE á Íslandi

Við endurgreiðum einn NEO í desember!
Tacx Flux Smart
Verð: 119.990kr

Tacx NEO Smart
Verð: 209.990kr

Tacx Vortex Smart
*Tacx Vortex Smart - Verð 67.990kr*

*Tacx Satori Smart - Verð 44.990kr*

WWW.TRI.IS
#cube_your_life!
Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík

Verslunin er opin:
Alla virka daga kl. 10:00 til 18:00
Laugardaga kl. 11:00 til 15:00
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Tvöfaldur andlitsþvottur

H

úðin getur þornað á veturna og
margir eyða miklum fjármunum í alls kyns húðmeðferðir til
að fá skínandi fallega húð. Tískutímaritið Elle skrifar að ekki sé nægilegt
að hreinsa húðina einu sinni áður en
gengið er til náða heldur þurfi að gera
það tvisvar. Fyrst skal hreinsa allan
farða vel af og síðan þrífa húðina. Að
sjálfsögðu er húðin mismunandi og
sumir eru heppnari en aðrir hvað
það varðar. Sérfræðingur segir að
ráðleggingar um tvöfalda hreinsun
komi frá Asíu. Þar nota konur olíu til

Skotheldir skór

F

lestar konur vilja skarta sínu
fegursta um jólin og margar
hafa keypt sér ný föt en
eru í vandræðum með að finna
réttu skóna. Ef valið er erfitt eru
drapplitaðir háhælaðir skór alltaf
skotheldir. Slíkir skór hafa þann
góða kost að fara aldrei úr tísku
og þeir passa við nær allan fatnað,
hvort sem um er að ræða kjóla,
pils eða buxur. Margar konur vilja
ekkert annað en drapplita skó
því þeir eru ekki áberandi eins
og bleikir, rauðir eða grænir skór
sem virka oft dálítið æpandi. Hins
vegar njóta fötin sín betur þegar
skórnir eru drapplitir og leggirnir
virka lengri. Þegar skór í þessum lit
eru keyptir er um að gera að máta
nokkra tóna af drapplit og finna
þann sem hentar þínum húðlit
best.

Drapplitir háhælaðir skór passa vel
við flest jóladress en
rauðir skór eru alltaf
jólalegir.

A
T
A
SK
SAMA VERÐ 4 ÁRIÐ Í RÖÐ

Húðin skiptir máli og þarf góða umönnun í kulda.

1.390

kr.kg

Ljósir skór eru klassískir og fara
aldrei úr tísku.

að hreinsa af förðun og sólvörn, síðan
hreinsa þær andlitið með andlitsvatni eða -froðu. Þegar húðin er þrifin
að kvöldi er nauðsynlegt að allur
farði sé þveginn burtu með andlitsvatni. Húðin er ekki nægilega þrifin á
meðan enn kemur farði í bómullina.
Inn á milli getur verið gott að fara í
svokallað „peeling“ á snyrtistofu til
að ná upp góðri hreinsun á dauðum
húðfrumum. Einnig eru til grófkorna
krem í apótekum, eða krem með sýru
sem hægt er að nota annað slagið
heima til að fá betri húð.

STYRKLEIKAR Á SKÖTU
-1.skref.
Fyrir byrjendur.
Lítið kæst og
ósöltuð skata.
Mjög milt skötubragð.

-2.skref
Kæst og léttsöltuð.
Mest selda skata.
Mjög mild og góð.
Gott skötubragð.
Hentar í allar
skötuveislur.

-3.skref
Kæst og ósöltuð.
Fyrir þá sem eru
lengra komnir.
Vel kæst og mikill
styrkur í kæsingunni.

-4.skref.
Vestfirzk skata.
Hrikalega kæst.
Missir andann.
Aðeins fyrir vana.

-5.skref.
Vel kæst gráskata.
Þessi skata er sterk.
Vel kæst og síðan er
hún þurrkuð, hengd upp.

HUMAR 3.600

kr.kg

MARGAR STÆRÐIR VERÐ FRÁ

HUMARSÚPA

Jólaglimmer
á andlitið

FISKIKÓNGSINS
Whilst every effort is made to avoid mistakes errors can occur. Please check these
carefully. Proofs that are sent back without signature is considered approved and ok.
Approved and OK

Ingenjörsgatan 7-9
Box 814, 251 08 Helsingborg
Tel. vx. 042-24 73 00
info@lindsflexo.se, www.lindsflexo.se

DATE:

/

SIGNATURE:

HUMAR

280

G

OPIÐ

140

litrandi gull, silfur og allir
regnbogans litir setja
kremið á kökuna þegar
kemur að jólaförðun ársins. Jólin
eru árstíð kærleika, fegurðar og
gleði og fyrirskipan tískurisanna er
að skína jafn skært og Betlehemsstjarnan þegar kemur að sindrandi
skini ljóssins í eigin persónulegu
útliti. Glimmer og glamúr eru boðorð tískuheimsins á jólunum nú og
dramatísk, glitrandi augnförðun í
anda diskóáranna er vel við hæfi,
enda hefur diskótímabilið verið
mörgum hönnuðum hugleikið
að undanförnu. Sanserað gloss á
varir, glit í kinnalitnum og nóg af
geislandi glimmeri á augun, helst í
jólarauðu eða grænu!

New proof please

SKELFLETTUR

Sogavegi 3
Höfðabakka 1
Sími 587 7755
Linds Flexo, 1310144 Fiskikongurinn_KORR , 17-JAN-13 YTTER catarina

22. DESEMBER
23. DESEMBER
24. DESEMBER

8-20
8-20
9-12

Smáauglýsingar
Málarar

Bílar
Farartæki

512 5000

Afgreiðsla smáauglýsinga og sími
er opinn alla virka daga frá 9-16
Netfang: smaar@frettabladid.is

Óskast keypt

Regnbogalitir ehf

Alhliða málningarþjónusta löggiltra
fagmanna. malarar@simnet.is Sími
891 9890

KAUPUM GULL JÓN & ÓSKAR

Alla virka daga í verslun okkar
Laugavegi 61 Jón & Óskar
jonogoskar.is s.552-4910

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

Skólar
Námskeið

Rafvirkjun
Raflagnir og
dyrasímakerfi S. 896 6025

Tilboð dyrasímakerfi, töfluskipti.
Löggildur rafverktaki. rafneisti@
simnet.is

Önnur þjónusta
FRÁBÆRT VERÐ !

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

VOLVO XC60 D4 MOMENTUM.
Árg.2016,ek.55 Þ.KM,dísel,
sjálfskiptur,Verð 4.990.000.
Rnr.247523,á staðnum. S. 5621717.

Ökukennsla
Ökukennsla, aðstoð við
endurtökupróf og akstursmat.
S. 893 1560 og 587 0102, Páll
Andrésson.

Húsnæði

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

Atvinnuhúsnæði

Hjólbarðar

Húsnæði til leigu:

Keypt
Selt

Þjóðlagagítarpakki. Kr. 23.900,- Gítar,
poki, ól, auka strengjasett stillitæki
og kennsluforrit. Opið alla daga til
jóla. Gítarinn ehf Stórhöfða 27, S:
552 2125 www.gitarinn.is

Til sölu

Geymsluhúsnæði

Nýju Sailun dekkin á
frábæru verði.

www.geymslaeitt.is
FYRSTI MÁNUÐUR FRÍR

Einnig úrval notaðra dekkja. Tökum
notuð uppí ný. Vaka s. 567 6700

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

Þjónusta

GEYMSLUR.IS
Sími 555-3464

Geymslur af öllum stærðum. Allt að
20% afsláttur. www.geymslur.is

Hágæða Hornafjarðarhumar
og sjávarfang. SÉRFRÆÐINGAR Í
SJÁVARFANGI Heimsending. www.
humarsalan.is Pöntunarsími: 867
6677

Pípulagnir

Hreingerningar
Vy-þrif ehf.

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

Lok á heita potta og
hitaveituskeljar.

Stærðir í cm: 200x200, 210x210,
220x220, 235x235, 235x217,
217x174, 8 hyrnd lok. Lokin þola
1000 kg jafnarðarþunga af snjó.
Vel einangruð og koma með
10 cm svuntu. Sterkustu lokin á
markaðnum. Litir: Brúnt eða Grátt.
Opnarar til þess að auðvelda opnun
á loki. www.Heitirpottar.is Sími 777
2000 Haffi og 777 2001 Grétar

K
Hönnun

Pípulagningameistari getur bætt
við sig verkefnum og viðhaldi á
ofnakerfum. Uppl. í s. 778 1604

Öll almenn þrif, fyrir heimili,
húsfélög, fyrirtæki ofl. Gerum
verðtilboð. S. 512 4010 www.vy.is

165 fm húsnæði á götuhæð
að Nýbýlavegi 8 með inngang
og glugga að Nýbýlavegi.
Húsnæðið hefur verið nýtt undir
matvælaframleiðslu, og hentar
afar vel undir veitingastað eða
matvælaframleiðslu.
Nánar: hafsteinn@
lundurfasteignir.is

Sérfræðingar í
ráðningum
Ánægðir viðskiptavinir
eru okkar besta auglýsing

HÖNNUN

Save the Children á Íslandi

FAST

Verkfræðiteikningar

Tek að mér að gera
verkfræðiteikningar af íbúðarhúsum
og sumarhúsum. Fast verð.
Upplýsingar í síma 783 4180 eða
kjartangardars@gmail.com

Þjónustuauglýsingar 
viftur.is

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

Ráðningar

www.fastradningar.is

Sími 512 5407

Snyrti & nuddstofan Smart
Kirkjulundi 19 • 210 Garðabæ

Alltaf frábær tilboð í gangi hjá okkur!
Kíkjið á facebook síðu okkar:
facebook.com/snyrti og nuddstofan smart

Verið hjartanlega velkomin.
Tímapantanir í s. 789 3031 & 897 3035 • helgasig2@gmail.com
og á Facebook.com/snyrti og nuddstofan smart

Viftur ∑ Blikkrör ∑ Aukahlutir

íshúsið

S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a, 200 Kópavogur

Alla fimmtudaga og laugardaga 

arnarut@365.is sigrunh@365.is

Tilkynningar

SKIPULAGSBREYTING
Breyting á deiliskipulagi Skarðshlíð 2. áfangi.

Skipulags- og byggingarráð Hafnarfjarðar samþykkti á fundi sínum þann 18.12.2017 breytingar,
skv. 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, á deiliskipulaginu Skarðshlíð 2. áfangi.
Breytingarnar fela í sér tilfærslu byggingarreita húsa, fyrirkomulag bílastæða við hús og endurskoðun á skilmálum
skipulagsins. Bæjarstjórn Hafnarfjarðar samþykkti á fundi sínum þann 20.12.2017 ofangreindar breytingar á
deiliskipulagi Skarðshlíðar 2. áfanga og að með málið verði farið samkvæmt 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr.
123/2010.
Tillögurnar verða til sýnis í þjónustuveri Hafnarfjarðar Strandgötu 6 og hjá Umhverfis- og skipulagsþjónustu
Norðurhellu 2, frá 21.12. 2017 til 01. 02. 2018 og á hafnarfjordur.is
Þeim sem telja sig hagsmuna eiga að gæta er gefinn kostur á að gera athugasemdir við breytinguna og skal þeim
skilað skriflega til Umhverfis- og skipulagsþjónustu Hafnarfjarðarbæjar, eigi síðar en 1. febrúar 2018. Þeir sem
eigi gera athugasemdir við breytinguna innan tilskilins frests, teljast samþykkir henni.
Nánari upplýsingar eru veittar á umhverfis- og skipulagsþjónustu. Skipulagsfulltrúi.

HAFNARFJARÐARBÆR
RÁÐHÚS HAFNARFJARÐAR
STRANDGÖTU 6

ÞJÓNUSTUVER
OPIÐ FRÁ KL. 8.00 – 16.00
ALLA VIRKA DAGA

585 5500
hafnarfjordur.is

Er verið að leita að þér?

Hjalteyri í Hörgársveit
tillaga að deiliskipulagi
Sveitarstjórn Hörgársveitar samþykkti á fundi sínum þann
14. desember 2017 að auglýsa tillögu að deiliskipulagi fyrir
Hjalteyri skv. 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.
Skipulagssvæðið miðast við þéttbýlismörk Hjalteyrar í
aðalskipulagi Hörgársveitar. Svæðið nær til Hjalteyrarskóla
í vestri, norður að Arnarholti, að undanskildum Eyrar
bakka, Hvammi og Arnarholti, suður yfir núverandi tún við
Hjalteyrarbraut og til sjávar í austri. Skipulagssvæðið er um
80,5 ha að flatarmáli.
Tillagan mun liggja frammi á skrifstofu sveitarfélagsins frá
21. desember 2017 til og með 1. febrúar 2018.
Tillagan verður einnig aðgengileg á heimasíðu
Hörgársveitar á www.horgarsveit.is. Hverjum þeim sem
telur sig eiga hagsmuna að gæta er þannig gefinn kostur
á að kynna sér tillöguna og gera athugasemd við hana.
Athugasemdir skulu vera skriflegar og berast á skrifstofu
skipulags og byggingarfulltrúa sveitarfélagsins,
Skólatröð 9, 601 Akureyri, eða á netfangið vigfus@sbe.is
í síðasta lagi þann 1. febrúar 2018.

RÁÐUM EHF • Vegmúla 2, 108 Reykjavík • Sími 519 6770 • radum@radum.is

f.h. Hörgársveitar
Vigfús Björnsson
Skipulags- og byggingarfulltrúi

Atvinna

Störf hjá Persónuvernd
Persónuvernd stendur á miklum tímamótum þar sem umfangsmiklar breytingar hafa verið gerðar á evrópskri persónuverndarlöggjöf.
Breytingarnar snerta alla borgara, stofnanir og fyrirtæki landsins – og eru svar löggjafans við tæknibyltingunni og hinni gríðarlegu
upplýsingasöfnun og úrvinnslu persónuupplýsinga sem henni fylgir. Vegna þessa eru nú auglýstar til umsóknar fimm nýjar stöður
hjá Persónuvernd. Leitað er að framúrskarandi einstaklingum sem eru tilbúnir að takast á við krefjandi verkefni með samhentu teymi
hjá Persónuvernd.

�
�
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TVÆR STÖÐUR SÉRFRÆÐINGA Á SVIÐI
UPPLÝSINGAÖRYGGIS

TVÆR STÖÐUR LÖGFRÆÐINGA

SKRIFSTOFUSTARF MEÐ ÁHERSLU
Á SKJALAVINNSLU

Helstu verkefni:
Ráðgjöf til stofnana, fyrirtækja og
almennra borgara.
Mat á öryggi persónuupplýsinga m.a.
með hliðsjón af innbyggðri og sjálfgefinni
persónuvernd.
Mat á áhrifum um persónuvernd (DPIA) og
ábyrgðarskylda.

Helstu verkefni:
Hefðbundin lögfræðistörf, m.a. vinna að
úrskurðum í ágreiningsmálum og álitum.
Afgreiðsla fyrirspurna.
Önnur verkefni sem forstjóri kann að fela
starfsmanni, m.a. vegna fyrirsjáanlegra
breytinga á verkefnum Persónuverndar.

Helstu verkefni:
Almenn skrifstofustörf.
Skjalavinnsla/málaskráning.
Aðstoð í rekstrarmálum.
Önnur verkefni í samráði við yfirmann.
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Upplýsingar og umsókn

Upplýsingar og umsókn

Upplýsingar og umsókn

Menntunar- og hæfniskröfur:
BS-gráða í tölvunarfræði, eða önnur
menntun sem nýtist í starfi.
Reynsla af úttektum á upplýsingakerfum
er kostur.
Reynsla af upplýsingaöryggismálum er
kostur.
Nákvæmi, frumkvæði og ögun í
vinnubrögðum.
Samskiptahæfni og lipurð í mannlegum
samskiptum er skilyrði.

Menntunar- og hæfniskröfur:
Embættis- eða meistarapróf í lögfræði.
Mikil áhersla er lögð á gott vald á íslensku
og ensku auk færni til að tjá sig í ræðu og
riti.
Þekking á Norðurlandamáli er kostur.
Nákvæmi, frumkvæði og ögun í
vinnubrögðum
Góð samskiptahæfni og lipurð í
mannlegum samskiptum er skilyrði

Menntunar- og hæfniskröfur:
Stúdentspróf, háskólapróf á sviði
skjalavörslu er kostur.
Gott vald á íslensku og ensku.
Reynsla af almennum skrifstofustörfum
og málaskráningu er skilyrði.
Þekking á færslu bókhalds er kostur.
Nákvæmi, frumkvæði og ögun í
vinnubrögðum.
Góð samskiptahæfni og lipurð í
mannlegum samskiptum er skilyrði.

capacent.is/s/6184
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Capacent — leiðir til árangurs

capacent.is/s/6185
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Persónuvernd er sjálfstætt
stjórnvald sem annast eftirlit
með framkvæmd laga nr.
77/2000 um persónuvernd og
meðferð persónuupplýsinga
og reglna settra samkvæmt
þeim. Eitt af helstu verkefnum
Persónuverndar er að ráðleggja
og leiðbeina þeim sem vinna
með persónuupplýsingar.
Persónuvernd er fjölskylduvænn
og samhentur vinnustaður.
Persónuvernd var stofnun ársins
2017 í flokki minnstu stofnana.

Umsóknarfrestur

11. janúar

Alvöru æfingafélagar
í jólapakkann

Nike hettupeysa

Verð: 10.990 kr.

Nike Pro Tank bolur

Vatnsbrúsar
til í ýmsum litum

Verð: 3.990 kr.

Verð frá: 1.490 kr.

Nike Element peysa,
1/2 rennilás

Verð: 8.490 kr.
Íþróttatöskur

Verð frá: 5.990 kr.
Nike Power Legend

Verð: 5.990 kr.
Áður: 8.490 kr.

Jógamottur

Jóla *
tilboð

Verð: 6.990 kr.
Nike Epic Lux Flash
æfingabuxur

Verð: 17.990 kr.

Nike Zoom Strong

Verð: 19.990 kr.

Nike Free Run Shield

ÁRNASYNIR

Verð: 18.990 kr.

Nike Vomero

Verð: 22.990 kr.

KRINGLUNNI · SMÁRALIND
utilif.is
*Gildir ekki með öðrum tilboðum.

tímamót

42

t í m a m ót ∙ F R É T TA B L A ð i ð

Merkisatburðir

69 Vespasíanus verður keisari Rómar.
860 Aðalbert verður Englandskonungur.
1844 Jónas Hallgrímsson yrkir stökur, sem hefjast á:
„Enginn grætur Íslending...“
1929 Varðskipið Þór strandar við Húnaflóa, mannbjörg
verður. Þetta er fyrsta íslenska varðskipið sem bar fallbyssu.
1930 Ríkisútvarpið hefur útsendingar.
1945 Ölfusárbrú er formlega opnuð fyrir umferð. Hún er
hengibrú með 84 metra á milli stöpla og leysir af hólmi brú
frá 1891.
1952 Kveikt er í fyrsta sinn á stóru jólatré á Austurvelli, sem
er gjöf frá Óslóarbúum til Reykvíkinga.
1969 Árnagarður er vígður, en þar er Stofnun Árna Magnússonar til húsa auk kennsluhúsnæðis fyrir Háskóla Íslands.
1975 Sex manna hópur palestínskra skæruliða, þar á meðal
Sjakalinn Carlos, tekur orkumálaráðherra þrettán OPEC-ríkja
í gíslingu í Vínarborg.
1981 Belís fær sjálfstæði frá Bretlandi.
1984 Sovéska könnunarfarinu Vega 2 er skotið upp.
1988 Flugslys verður við Lockerbie í Bretlandi. Alls farast
270 manns, þar af 243 farþegar, 16 í áhöfn og 11 á jörðu
niðri.
1990 Skipafélagið Samskip er stofnað um skiparekstur
Sambands íslenskra samvinnufélaga.
2001 Ný kvikmyndalög taka gildi á Íslandi og Kvikmyndamiðstöð Íslands er stofnuð.
2012 Nýtt tímabil hefst samkvæmt tímatali Azteka.

Ástkær sonur okkar,
faðir, bróðir og mágur,

Þorvaldur Magnússon

lést 12. desember síðastliðinn.
Útför hans fer fram í Grafarvogskirkju
föstudaginn 22. desember kl. 13.00.

Sigrún Þorbjörnsdóttir
Esjugrund 66, Reykjavík,

lést á Landspítalanum 9. desember
2017. Útför hennar hefur farið fram í
kyrrþey að ósk hinnar látnu.
Ólafur Friðriksson
synir, tengdadætur og barnabörn.

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir og afi,

Örn Erlendsson
hagfræðingur,

andaðist mánudaginn 18. desember.
Útför hans fer fram frá Háteigskirkju
fimmtudaginn 4. janúar kl. 15.00.
Finnbogi Rútur Arnarson
Þórunn Hreggviðsdóttir
Sigríður Arnardóttir
Kristján Franklín Magnús
Ormur Jarl Arnarson
Amanda Garner
Rolf Hákon Arnarson
Eva Sif Jóhannsdóttir
og barnabörn.

Innilegar þakkir til allra
sem sýndu okkur samúð og hlýhug
við andlát og útför

Helgu Guðmundsdóttur
Dalbraut 20, Reykjavík.
Gréta Jónsdóttir
Kolbrún Jónsdóttir

F I MM T U D A G U R

Fjáröflunartónleikar í
húsi Hjálpræðishersins
Tónlistarfólk víða að úr heiminum leikur á sérstökum fjáröflunar-jólatónleikum í húsnæði Hjálpræðishersins í Mjóddinni. Ágóðinn rennur til opinna daga, verkefnis Hjálpræðishersins, þar sem fólk getur nálgast alls kyns þjónustu á þriðju- og fimmtudögum.

H

ópur tónlistarfólks
frá Íslandi, Georgíu,
Marokkó, Líbanon og
Þýskalandi heldur í
kvöld jólatónleika í
húsnæði Hjálpræðishersins í Mjódd en ágóðinn af tónleikunum rennur til Hjálpræðishersins og er
meiningin að hann verði nýttur í opna
daga sem eru á þriðjudögum og fimmtudögum þegar fólki er boðið að koma og
fá mat, sækja sér margvíslega félagsþjónustu, ráðgjöf og fleira.
„Ég hef haft það sem sið að halda tónleika rétt fyrir jól og fæ til liðs við mig
fjölbreytt tónlistarfólk úr mismunandi
áttum. Í þetta skiptið, þegar ég stóð
frammi fyrir annasömu hausti og fjölmörgum uppákomum, sviðsverkum,
tónleikum og fleiru, reyndist erfitt að
koma saman hópi og finna tónleikastað,
í ljósi þess að nú hefur aldrei verið jafn
mikil vertíð í jólatónleikahaldi,“ segir
Bragi Árnason tónleikahaldari.
„Ég komst svo í samband við aðstandendur Hjálpræðishersins, þar sem ég
hafði í huga að gera einhvers konar
fjáröflunartónleika. Þeim leist mjög vel
á framtakið, og buðu okkur upp á tónleikaaðstöðu hjá sér í Mjódd, með frábæru sviði, hljóðkerfi, ljósum, heilt yfir
frábærri aðstöðu. Aðgangur er ókeypis

Hópurinn sem leikur á tónleikunum er úr öllum áttum, m.a. frá Georgíu og Líbanon.

en það verða síðan söfnunarbaukar á
svæðinu þar sem fólki er velkomið að
leggja til frjáls framlög, sem renna beint
til starfsemi Hjálpræðishersins.“
Hljómsveitina skipa Sigrún Kristbjörg Jónsdóttir, Rusa Petriashvili, Imad,
Thabit Lakh, Salome Onashvili, Valentin
Valle Domring, Martin Tornow og Bragi

Árnason. Bragi segir að komin séu á blað
alls konar jóla-, vetrar- og stemmingslög
og einnig segir Bragi, sem hefur fengist
við uppistand, að það sé aldrei að vita
nema einhver skemmtiatriði verði á
milli laga. Tónleikarnir hefjast klukkan
níu í kvöld.
stefanthor@frettabladid.is

Helga Stefánsdóttir

Kristín Guðmundsdóttir
Sigurður Óli Sigurðsson
Særós Kristín Þorvaldsdóttir Engill Þór Hölluson
Harpa Særós Magnúsdóttir
Ólafur Jónsson
Guðmundur F. Magnússon
og fjölskyldur.

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar,
tengdamóðir og amma,

21. desember 2017

H

Fædd 26. júlí 1945 og lést 6. desember 2017.
Jarðsungin 21. desember 2017.

elga systir mín, nú veit ég ekki hvort þau
eru borin út blöðin á þeim stað þar sem þú
dvelur núna og ég veit heldur ekki hvort
það þætti við hæfi að lesa þau. Ég ætla samt
að taka sénsinn og skrifa þér örfáar línur í
þeirri von að það minnki líkurnar á því að
hjarta mitt springi af harmi og hver veit nema þið takið á
móti flöskuskeytum í plássinu þínu nýja. Ég ætla að byrja á
því elsku systir að segja þér að ég á engin orð sem ná utan um
það æðruleysi sem þú sýndir eftir að þú lasnaðist og þurftir
að horfast í augu við dauðann á hverjum degi. Auðvitað
vannstu ekki störukeppnina, vegna þess að dauðinn er með
þeim galla gerður að hann kann ekki að blikka. En þú blikkaðir ekki heldur og hélst reisn þinni og gleði og mýkt og varst
okkur öllum til óendanlegrar ánægju allt fram í andlátið. Ég
var svo heppinn að koma til þín um miðnætti daginn áður
en þú lést og þú settist upp í rúminu og við töluðum um
lífið og tilveruna og meðan á því stóð hringdi hún Sólveig
dóttir mín sem var að koma frá London til þess að hitta þig.
Hún bað mig að skila því til þín að hún myndi koma til þín
morguninn eftir. Þú brást við því með því að segja: „Nei, hún
á að koma núna.“ Sólveig kom og þið áttuð ótrúlega fallegan
fund og við föðmuðumst og hlógum og ég held að okkur hafi
tekist að láta væntumþykju vera það alls eina sem var til í
heiminum á þeirri stundu.
Ég efast ekki um að þú manst eftir bók sem heitir Svo
mikið veit ég, eftir bandaríska rithöfundinn Wally Lamb.
Hún endar á þessari setningu: „Fjölskylda mín hefur kennt
mér þrennt, að kærleikurinn spretti upp úr djúpum jarðvegi
fyrirgefningar, að blendingar séu góðir hundar og að staðfestinguna á tilvist guðs sé að finna í mýktinni.“ Það var svo
ótrúlega mikil mýkt í nærveru þinni og í öllu sem þú gerðir,
meiri en ég hef fundið fyrir annars staðar, þannig að ef ég
tryði á guð væri það sjálfsagt þér að kenna. Síðast þegar þú
komst í heimsókn til mín upp á Vatnsenda sastu í sófanum
hvíta og horfðir til austurs út um stóra glugga og dásamaðir
útsýnið. Daginn eftir sat ég í sama sófa og horfði á sólarupprásina og lét hana plata mig til þess að semja eftirfarandi
ljóð:

Þegar himinninn heiðskír
og glóandi af morgunroða
vefur sig utan um
það
sem ætíð er fagurt
og blítt
verður úr því enn meiri og annars konar fegurð
og blíða
sem fá mig til að doka við
og hætta öllu
nema kannski
hægum andardrætti
og segja stundarhátt
við sjálfan mig
og það
sem blasir við augum:
Þessi hugmynd
um að til sé algóður guð
er alls ekki svo galin.
Ég vildi að ég tryði á þennan guð þótt ekki væri nema
vegna þess að þá vissi ég að það hefði verið vel tekið á móti
þér hinum megin við móðuna miklu. Algóður guð hefði
örugglega tekið á móti þér með fangið fullt af bókum. Meðal
þeirra hefði verið Saga Ástu eftir Jón Kalman, vegna þess að
guð hefði ekki sparað við þig það besta og ólíklegt að hann
hefði tekið eftir því í annríki aðventunnar að þú ert auðvitað
búin að lesa hana. Nú ef efasemdir mínar um tilvist guðs
reynast réttar þá gerir það í sjálfu sér ekkert til, vegna þess
að þú verður alltaf hérna í mannheimi endurborin í afkomendum þínum, þeim sem eru til í dag og þeim sem munu
fæðast síðar. Þannig heldur lífið okkar áfram þótt við deyjum
og er bæði með okkur og án í sömu andrá. Elsku systir mín
góða, ég er viss um að ég mun finna fyrir fjarveru þinni það
sem ég á eftir ólifað, þótt ég vonist til þess að geta af og til séð
einstaka hreyfingu og svip sem tilheyra þér og fundið fyrir
mýktinni þinni með því að umgangast afkomendur þína. Það
breytir því hins vegar ekki að heimurinn er nú allur annar.

Kári Stefánsson

HRISTU HLJÓMINN

VATNSHELDUR IPX7 BLUETOOTH BOOMBOX HÁTALARI
MEÐ INNAN- OG UTANDYRA HLJÓÐSTILLINGU

BLEYTTU HLJÓMINN
VATNSHELDUR HÁTALARI MEÐ RADDSTÝRINGU

SJÁÐU HLJÓMINN
ÞRÁÐLAUS HÁTALARI SEM DANSAR MEÐ TÓNLISTINNI

HREYFÐU
HLJÓMINN
UNDER ARMOUR SPORT ERU SÉRSTAKLEGA
ÆTLUÐ ÍÞRÓTTAFÓLKI

FINNDU HLJÓMINN
HÁGÆÐA HLJÓÐEINANGRANDI BLUETOOTH HEYRNARTÓL

GEFÐU HLJÓMINN!
HÁGÆÐA HEYRNARTÓL OG HÁTALARAR FRÁ JBL Í JÓLAPAKKANN!

BETRA BORGAR SIG
Opið til 22 alla daga fram að jólum og til 23 á Þorláksmessu

Síðumúla 2-4 | 520 7900 | rafland.is

markhönnun ehf

KLEMENTÍNUR
2,3 KG KASSI
KR
STK
ÁÐUR: 689 KR/STK

-45%

379
KJÚKLINGUR
BRINGUSKIP

1.798

KR
KG
ÁÐUR: 1.998 KR/KG

HANGILÆRI
ÚRBEINAÐ

Hátíðarlegt!

2.659

KR
KG
ÁÐUR: 3.798 KR/KG

LAMBALÆRI 1/1
NÝSLÁTRAÐ. FERSKT.
KR
KG

-30%

2.398

LAMBAHRYGGUR 1/1
NÝSLÁTRAÐ. FERSKT.
KR
KG

1.798

-30%
HANGIFRAMPARTUR
ÚRBEINAÐUR
KR
KG
ÁÐUR: 2.798 KR/KG

1.959

-30%

-25%

OKKAR LAUFABRAUÐ
8 STK
KR
PK
ÁÐUR: 1.367 KR/PK

1.094

-20%

LB KARAMELLUTERTA
STÓR. 900 GR.
KR
STK
ÁÐUR: 1.898 KR/STK

1.329

HAMBORGARHRYGGUR
ÚRBEINAÐUR
KR
KG
ÁÐUR: 2.998 KR/KG

2.249

Tilboðin gilda 21. - 24. desember 2017
Tilboðin gilda meðan birgðir endast · Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl · Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.

VEISLUFUGL
MEÐ FYLLINGU

1.090

KR
KG
ÁÐUR: 1.298 KR/KG

KALKÚNN
ALLAR STÆRÐIR
KR
KG

998

-25%
BEEF WELLINGTON
TILBÚIÐ TIL BÖKUNAR.
KR
KG
ÁÐUR: 7.998 KR/KG

5.999
HUMAR
SKELBROT STÓRT. 1KG.
KR
KG
ÁÐUR: 5.949 KR/KG

HANGILÆRI
MEÐ BEINI

1.990

KR
KG
ÁÐUR: 2.398 KR/KG

HUMAR
HÁTÍÐARSÚPA
850 ML

1.298

KR
STK

-40%

5.354

-20%
HAMBORGARHRYGGUR
MEÐ BEINI
KR
KG
ÁÐUR: 1.585 KR/KG

HUMAR ÁN SKELJAR
800 GR. POKI.
KR
PK
ÁÐUR: 4.998 KR/PK

1.268

2.999
FROZEN SNJÓKÚLA
KR
STK

PAW SNJÓKÚLA
KR
STK

698

698

TROLLS
COLLECTABLE

1.798 KRPK

-30%
ÉG VEIT

4.409

KR
STK
ÁÐUR: 6.298 KR/STK

FROZEN SNYRTIBORÐ
M. STÓL. 50X75X20CM
KR
STK

TROLLS MULTIPACK
KR
PK

7.998

1.798

-20%
ALVÖRU SKELLUR
KR
STK
ÁÐUR: 7.698 KR/STK

6.158

NÓA KONFEKT
Í LAUSU 800 GR.
KR
STK

2.698

MACKINTOSH
1,2 KG DÓS

CELEBRATIONS
680 GR. DÓS.
KR
STK

1.998

1.198 KRSTK

www.netto.is
Mjódd · Salavegur · Búðakór · Grandi · Hafnarfjörður · Hrísalundur · Glerártorg · Húsavík · Höfn · Iðavellir · Grindavík · Krossmói · Borgarnes · Ísafjörður · Egilsstaðir · Selfoss

www.netto.is
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veður, myndasögur

Fimmtudagur

Þrautir

21. desember 2017

F IMMTUD A GU R

Í dag róast veðrið þegar dregur
úr vestanáttinni
og éljunum.
Það kólnar og
verður komið
nokkurra stiga
frost undir
kvöldið.

Létt
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LÁRÉTT
2. íþróttafélag
6. hljóm
8. flík
9. háttur
11. berist til
12. moka
14. sauma
16. átt
17. tala
18. tæfa
20. ólæti
21. truflun
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Gunnar Björnsson
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Archipkin átti leik gegn
Prodanow í Albena í Búlgaríu
árið 1977.
Hvítur á leik
1. f6! hxg5 2. Dg6! 1-0.
Skákdeild Breiðabliks og
Bolungarvíkur og Taflfélag
Reykjavíkur deildu Íslandsmeistaratitli unglingasveita en
mótið fór fram fyrir skemmstu.
www.skak.is: Nýjar skákfréttir.
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Skák

Þrautin felst í því að fylla út í reitina þannig að í hverjum 3x3 reit birtist
tölurnar 1-9. Í hverri níu reita línu, bæði lárétt og lóðrétt, birtast einnig
tölurnar 1-9 og aldrei má tvítaka neina tölu í röðinni. Lausnin verður birt í
næsta tölublaði Fréttablaðsins.
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4

5

8

10

12

11

13

14

15

16

17

18

19

20

21

LÁRÉTT: 2. fram, 6. óm, 8. slá, 9. lag, 11. bt, 12. grafa,
14. stang, 16. sv, 17. tíu, 18. tík, 20. at, 21. ónáð.
LÓÐRÉTT: 1. tólg, 3. rs, 4. albanía, 5. mát, 7. marsvín,
10. gat, 13. fat, 15. gutl, 16. stó, 19. ká.

3

2

LÓÐRÉTT
1. fita
3. í röð
4. land í Evrópu
5. þrot
7. nagdýr
10. op
13. ílát
15. glundur
16. hlóðir
19. bókstafur

Pondus Eftir Frode Øverli
Hmm, ég hafði reyndar
bundið smá vonirvið jólatréð þitt í ár, Ívar.

Vonir? Af hverju?
Þau eru alltaf
jafnsorgleg,
öllsömul!

Ég bjóst við að
þú myndir fá þér
gervijólatré.

Þú ert hræðilega barnalegur,
Húgó!

MEST LESNA

DAGBLAÐ
LANDSINS

Gelgjan

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Já, ég er alveg viss um
að ég mun alltaf elska
súra gúmmíbangsa.

Af hverju?

Barnalán

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Hvort okkar ætlar að ganga með börnunum milli verslana á öskudaginn í ár?

Þú getur einnig lesið Fréttablaðið í heild
sinni á Vísi og í Fréttablaðs-appinu.
... allt sem þú þarft
Þú færð appið á visir.is/fbl eða beint í gegnum

Ég skal...

...nema að þú sért hrædd við að vera
heima með öllum þessum gómsætu og
extra fitandi kræsingum.

Þetta er ljótt
trikk, Bjössi!

Passaðu þig! Reiði
og öskudagsnammi valda
magafitu.

REVLON BLÁSTURSBURSTI

EVA SOLO KARAFLA

MEDISANA
HITAPÚÐI

1L

Með jónatækni

FULLT VERÐ ....7.995
JÓLATILBOÐ ...5.995

MAGNAÐ JÓLATILBOÐ

Kai PureKomachi2
3STK HNÍFASETT

VERÐ ÁÐUR .....7.995
TILBOÐ ...........4.995

HÁLS
OG BAK

ÓTRÚLEGT LITAÚRVAL

VERÐ ... 7.995

Frí heimsending á næsta
pósthús í desember!

JÓLABÚÐIN ÞÍN
KRINGLUNNI • SÍMI 568 9400 • BYGGTOGBUID.IS

Fissler Paris
POTTASETT

EVA TRIO
SÓSUPOTTUR

5 stk

1,1 LÍTER

VERÐ ÁÐUR ... 39.995
TILBOÐ ......... 29.995

Melissa
SOUS VIDE TÆKI
Fyrir nákvæmari eldamennsku

VERÐ ÁÐUR ....14.995
TILBOÐ ............9.995

JBL
BLUETOOTH
HÁTALARI

VERÐ ... 6.995

IBILI
FONDUE
POTTUR
FULLT VERÐ ..... 9.995
TILBOÐ ........... 7.995

ARIETE
POPPVÉL
- RETRO
Loftvél,
engin
olía

VERÐ .....4.995

Princess
SALT- OG
PIPARKVÖRN
2 in 1 með
grófleikastilli
VERÐ ÁÐUR .....3.995
TILBOÐ ...........2.995

GRUNWERG
MANDÓLÍN

VERÐ ...14.995

OBH NORDICA
VACUUM SEALER CHEF

FÆST Í MÖRGUM
LITUM

VERÐ ...14.795

ARIETE
VÖFFLUJÁRN

DOLCE GUSTO
PICCOLO KAFFIVÉLAR

EKTA
BELGÍSKAR
VÖFFLUR
VERÐ ...16.995

ÖLLUM LE CREUSET POTTUM*
fylgir Le Creuset Cerise
sósukanna að andvirði
kr. 6.995 meðan
birgðir endast.

YFIR 30 TEGUNDIR
AF KAFFI

FULLT VERÐ ....6.995
JÓLATILBOÐ ...4.995

FULLT VERÐ ..... 5.995
TILBOÐ ........... 4.995

MEDISANA
SNYRTISPEGILL

VERÐ ... 8.995

JÓLATILBOÐ

20% AFSLÁTTUR AF ÖLLUM

2 in1

*18sm eða stærri

VERÐ ... 5.995

Jamie Oliver pottum og pönnum
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Þorláksmessutónleikar

M O R T H E N S

Glæsilegur jólatvímenningur
Bridgefélag Hafnarfjarðar hélt glæsilegan jólatvímenning þann 18. desember. Þar mættu mörg sterk pör en
Halldór Svanbergsson og Friðjón Þórhallsson höfðu
sigur í þeirri keppni. Guðjón Sigurjónsson og Stefán
Stefánsson voru í forystu fyrir síðustu umferðina en
mættu sigurvegurunum í lokaumferðinni. Halldór og
Friðjón fengu toppinn í þessu spili sem var fjörugt.
Vestur var gjafari og NS á hættu:

Norður
ÁKG986
D4
D3
Á54
Vestur
3
KG108532
G10
KG9

Austur
752
Á6
Á742
D1063
Suður
D104
97
K9865
872

Halldór opnaði á hindrunargervisögninni þremur
tíglum á vesturhöndina (hjarta eða spaði og lauf) og
komið var inn á 3 spöðum á norðurhöndina. Friðjón
sagði 4 hjörtu á austurhöndina (sem standa þó að
punktarnir séu aðeins 19), suður fjóra spaða sem
Halldór doblaði. Besta útspilið er lauf en Friðjón valdi
spaðaútspil í upphafi. Sagnhafi drap heima og spilaði

tíguldrottningu. Friðjón drap á ás og spilaði laufi.
Sagnhafi drap strax á laufásinn og spilaði tígli á níuna.
Halldór tók slaginn og þegar reyknum létti voru komin
800 stig í dálk AV (3 niður). Svo sérkennilega sem það
hljómar gat sagnhafi staðið spilið með því að toppa
tígulinn því vestur er með G10 blankt og mörg niðurköst í frítíglana. Ísak Örn Sigurðsson

Tígullinn skipti öllu máli
Margir muna eftir því þegar Sveinn Rúnar Eiríksson og Magnús Eiður Magnússon unnu glæsilegan sigur í tvímenningskeppni sem spiluð var á eyjunni Madeira í fyrrihluta nóvember. Þeir félagar tóku svo þátt í þriggja daga sveitakeppni sem gekk ekki eins vel. Þó voru þar spil sem voru eftirminnileg. Sveinn Rúnar varð sagnhafi á 4 hjörtum
í þessu spili í sveitakeppninni og vann þau á skemmtilegan máta. Sveinn sat í norður og útspilið var hjartasexa.
Vestur var gjafari og allir á hættu:

i
Í beinn
pu
frá Hör
.
23. des

Kauptu stakan viðburð
(PAY PER VIEW)

Uppselt er á tónleikana en þú getur notið þeirra
heima í stofu á dreiﬁveitum Vodafone, Símans
og OZ.com

Eftir pass frá vestri opnaði Sveinn á einum tígli. Austur
kom inn á einu grandi, Magnús sýndi hálitina með því
að segja 2 lauf og Sveinn Rúnar stökk í fjögur hjörtu
sem voru pössuð út. Útspil austurs var hjartasexa,
Sveinn Rúnar setti níuna á blindum sem fékk að eiga
slaginn. Þá var tíguláttunni spilað og hleypt yfir til
austurs. Austur fékk slaginn á gosann og hélt áfram
með hjartað. Þegar Sveinn Rúnar komst inn heima
spilaði hann tígulkóng og trompsvínaði honum. Síðan
kom tíguldrottning sem felldi tíu vesturs sem nægði
til vinnings í spilinu. Aðeins 3 sagnhafar af 8 unnu 4
hjörtu, en spilið var spilað á 88 borðum. Hinir sagnhafarnir sem unnu 4 hjörtu fengu hagstæðari útspil
(spaðaás og tígultíu). Ísak Örn Sigurðsson

VIÐ KOMUM
MEÐ JÓLIN
TIL ÞÍN
HVER DAGUR Í DESEMBER BÝÐUR UPP
Á HÁTÍÐLEGA DAGSKRÁ Á STÖÐ 2.
Kynntu þér málið í síma 1817 eða á 365.is.

MARGFALT SKEMMTILEGRI

365.is 1817

Norður
KG108
KD952
Á654
Austur
ÁDG8
65
ÁG74
K87

Vestur
10654
Á74
1063
1032
Suður
K9732
D932
8
DG9

Bónus oftast með
*
ódýrustu bækurnar
Algengt að 40-60% verðmunur sé á jólabókunum*
*Samkvæmt verðkönnun ASÍ þann 18. desember sl.

Opnunartími
fram að jólum

21. desember
22. desember
23. desember
24. desember

10:00-20:00
10:00-21:00
10:00-22:00
10:00-14:00

Fimmtudagur
Föstudagur
Þorláksmessa
Aðfangadagur

JÓLAMATURINN
í flestum tilfellum á lægsta
verðinu í Bónus*
*Samkvæmt verðkönnun ASÍ þann 13. desember sl.

Góðar og gagnlegar gjafir

aS720
Krullubursti

Skeggsnyrtir Bt5070

St510
Sléttujárn

HD380
Hárblásari

Háreyðingatæki 7-521

HD780
Hárblásari

kr. 24.900,-

pottaSett - 5 pottar MeÐ loKI

Allinox
Góðir og stórir

25%

stálpottar á fínu verði.
Stærðir: 9, 11, 13,5, 16, 19 ltr.

JaMIe olIver panna
30 cm - Á JÓLATILBOÐI
kr. 7.990,-

Gott

l

úrva

talent pro

Gott úrval af frábærum vörum
Ð

tIlBo

Koparpottarnir vinsælu
Gæði í gegn

Pressukönnur. Nokkrar stærðir.
Verð frá 4.990,-

530

778

kr. 69.900,-

kr. 99.990,-

Heimilis-kaffihúsið
Alsjálfvirk, afkastamikil og endingagóð kaffivél til
heimilisnota. 6 ára reynsla á Íslandi

Opnunartímar: Fimmtudagur 21. des. kl. 10 -20, Föstudagur 22. des. kl. 10-21 og Þorláksmessa kl. 10-21. Lokað aðfangadag.

-heimsóknar virði í
Gott úrval gerða, stærða
og lita. Verð frá 3.490,-

Þrifalegu ruslaföturnar

Hnífar fyrir jólasteikina
ZWIllInG vörurnar eru
lofaðar af fagmönnum
um allan heim.

SaMSUnG ÖrBYlGJUoFn GRÁR 23L 800W
SAMS23F301EAS/EE

18.900,Hvítur / Svartur / Grár / Lítrar: 23 / Vött: 800
Snúningsdiskur 29cm / TDS kerfi: Já, þreföld dreifing á geisla /
Ofnhólf: Keramik-emelerað / LED skjár: Já / Stýring: Elektrónisk,
snerlar / Styrkstillingar: 6 / Sjálfvirk kerfi : 1, afþýðing

SWITCH
PL990
Hágæða plötuspilari frá
Pioneer.

kr. 27.900,-

kr. 49.900,-

T

NÝT

New Nintendo 2DS XL
Poké Ball Edition

PIX-SMC02-W

kr. 25.900,-

PIX-CM56-W

2x15W / CD / FM / USB / BlueTooth

kr. 37.900,kr. 26.900,Geislaspilari sem spilar MP3 og WMA / 20W (10W + 10W RMS) / FM Útvarp m. 30 stöðva
minni / Klukka með Timer og Sleep stillingum / Spilar og hleður í gegnum USB / Innbyggt
Bluetooth / Bluetooth Wakeup T Tengi: USB, Audio In, Loftnet / Veggfesting / Stærð: 45,1 x
21,5 x 13,2cm (BxHxD) T Fjarstýring fylgir (svört)

CD SPILARI OG ÚTVARP
m/BlueTooth

MJ553BT
Góð þráðlaus BlueTooth
heyrnartól frá Pioneer.

kr. 12.900,-

ÚTVARP
SGWR-15BT BROWN LEAT
FM/AM útvarp / Retro og stílhrein hönnun.
/ Innbyggt Bluetooth V.2.1 Class II / NFC
tenging við snjalltæki með NFC tækni / Mjúk
og nákvæm stilling á bylgjulengd / Deep Bass
tækni sem gefur dýpri hljóm / 3” 10W FullRange hátalari / Aux-in og heyrnartólatengi.

M-22BT
Ferðatæki með CD, útvarpi og
Bluetooth. / Spilar CD / CD-R /
CD-RW / geisladiska.
Aux in.

MRX-5
Multi-Room hátalari með BlueTooth og Spotify

LISTAVERÐ: 26.900,-

kr. 9.900,-

kr. 19.900,-

TILBOÐ

FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

95
Umboðsmenn
Opnunartímar:
Virka daga kl. 10-18
um allt land
Laugardaga kl. 11-15.

kr. 59.900,-

nýr vefur
Netverslun

ÁRA

1922 - 2017

ORMSSON
ORMSSON
KS
KEFLAVÍK ÞRISTUR-ÍSAFIRÐI SAUÐÁRKRÓKI
SÍMI 421 1535 SÍMI 456 4751
SÍMI 455 4500

SR BYGG
SIGLUFIRÐI
SÍMI 467 1559

ORMSSON
AKUREYRI
SÍMI 461 5000

LágMúLA
· sÍMI530
5302800
2800
LágmúLa
8 8- Sími
PENNINN
HÚSAVÍK
SÍMI 464 1515

ORMSSON
TÆKNIBORG
ORMSSON
ORMSSON
GEISLI
VÍK -EGILSSTÖÐUM PAN-NESKAUPSSTAÐ ÁRVIRKINN-SELFOSSI VESTMANNAEYJUM BORGARNESI
SÍMI 480 1160
SÍMI 422 2211
SÍMI 4712038
SÍMI 477 1900
SÍMI 481 3333

Greiðslukjör
Vaxtalaust
í allt að 12 mánuði

OMNIS
BLóMSTuRvELLIR
AKRANESI
HELLISSANDI
SÍMI 433 0300 SÍMI 436 6655

menning
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Erna Ómarsdóttir stýrir hér æfingu á verkinu Myrkrið faðmar sem er eftir hana og Valdimar Jóhannsson sem sá um að aðlaga tónlistina frá Sigur Rós. Fréttablaðið/Eyþór

Þetta er líkaminn í öllu
sínu veldi í návígi við fólk

Íslenski dansflokkurinn frumsýnir í næstu viku tvö dansverk
á listahátíðinni Norður og niður sem er haldin af Sigur Rós en
Erna Ómarsdóttir segir tónlist þeirra fulla af innblæstri.
Magnús
Guðmundsson

F

magnus@frettabladid.is

yrsta frumsýning Íslenska
dansflokksins á þessu
sýningarári eru tvö ný
verk á listahátíðinni
Norður og niður sem er
haldin af hljómsveitinni
Sigur Rós. Erna Ómarsdóttir, listdansstjóri Íslenska dansflokksins,
segir að upphaf þessa verkefnis
megi einfaldlega rekja til þess að
Jónsi í Sigur Rós hafi sett sig í samband við hana og beðið hana um að
leika í tónlistarmyndbandi hjá þeim
við lagið Óveður. Út frá því hafi svo
kviknað þessi hugmynd að dansflokkurinn gerði efni við nýja tónlist
hljómsveitarinnar sem yrði svo hluti
af Norður og niður hátíðinni.

Læknuðu heimþrá
Erna segir að hún hafi reyndar aðeins
þekkt meðlimi hljómsveitarinnar frá
þeim tíma þegar hún bjó í Belgíu. „Þá
fór ég á nokkra tónleika með þeim og
kynntist þeim aðeins í framhaldinu.
Ég var stundum með mikla heimþrá
þegar ég bjó úti og þá var alveg rosalega gott að fara á Sigur Rósar tónleika í þunglyndinu, gráta soldið og
hitta svo Íslendinga á eftir. Þetta var
svona smá sálarhreinsun,“ segir Erna
og hlær við tilhugsunina.

„Það var alveg búið að vera smá
draumur að fá að vinna að einhverju
með þeim en ég þorði ekki að nefna
það sjálf að fyrra bragði svo mér
fannst mjög gaman að þeir skyldu
svo leita til mín.“

Einlægni og lífsgleði
Verkin sem Íslenski dansflokkurinn
flytur verða frumsýnd þann 29. desember, og svo aftur daginn eftir. Þau
koma svo mögulega einnig til sýninga
á Listahátíðinni í Reykjavík í vor en
þetta verkefni ÍD er í samvinnu við
hátíðina. Verkin sem um ræðir eru
tvö og Erna segir að hún hafi snemma
ákveðið að fá fleiri danshöfunda að
borðinu. „Það hafði komið til tals að
það væri gaman að gera eitthvað með
börnum og unglingum og slíkt er
einmitt á stefnuskránni að auka við
verk með börnum og fyrir börn. Það
lá því beint við að hafa samband við
Ásrúnu Magnúsdóttur, því hún hefur
gert stórkostleg verk með unglingum
ásamt Alexander Roberts sem vinnur
þetta líka með henni. Og nú eru þau
búin að gera dásamlegt, frábært verk
með tíu börnum á aldrinum átta til
sextán ára ásamt dönsurum Íslenska
dansflokksins. Þessi dásamlegi hópur
er búinn að vera að vinna saman
síðastliðnar vikur og það hefur
skapast einhver ótrúlega falleg orka
í kringum þetta verkefni enda ekki á
hverjum degi sem við erum að vinna
með svona skapandi hópi barna.“

Verk Ásrúnar og Alexanders kallast The Great Gathering og Erna
segir að hér sé á ferðinni einlægt og
lífsglatt verk flutt við tónlist listamanna sem koma fram á hátíðinni.

Blóð, sviti og tár
Verk Ernu er flutt við tónlist frá
Sigur Rós og kallast Myrkrið faðmar.
Erna segir að þetta sé ný tónlist sem
Sigur Rós hafi verið að senda þeim
en Valdimar hafi svo séð um að
aðlaga það þörfum dansflokksins.
„Við höfum verið að vinna þetta
svona fram og til baka og þeir hafa
líka verið að koma á æfingar hjá
okkur.“
Þegar maður hugsar um tónlist
Sigur Rósar þá er dans ekki endilega
það sem kemur fyrst upp í hugann
en Erna segir að hún hafi reyndar
tekist á við þetta áður. „Ég gerði
reyndar sóló við lag á einni af fyrstu
plötunum þegar ég var í skóla og það
er mjög gefandi að dansa við þessa
tónlist. Þetta er tónlist sem veitir
manni mikinn innblástur og maður
fer svona í einhvers konar leiðsluástand sem hentar dansinum mjög vel.“
En er þetta verk, Myrkrið faðmar,
eitthvað sem er hugsað sérstaklega
fyrir þennan árstíma? „Já, þetta
verkefni kom til okkar með frekar
stuttum fyrirvara og þá er gott að fara
þá leið að að sækja sér innblástur í
tónlistina og aðstæður hverju sinni.
Við vorum mjög meðvituð um að

Fréttablaðið/Eyþór

við værum að fara að sýna á þessum
dimmasta tíma ársins og þess vegna
varð myrkrið okkur að innblæstri.
Við bjuggum til einhvers konar
myrkraverur sem geta verið bæði
afar mannlegar og ómennskar í
senn. Þetta er verk sem fjallar fyrst og
fremst um hinn berskjaldaða líkama
sem er með öllu óvarinn í myrkrinu
þar sem maður veit aldrei á hverju
er von og er með öll skynfæri í viðbragðsstöðu. Þessi berskjaldaði líkami sem er í senn mjög máttlaus og
samt ofurspenntur.“

Blóð sviti og tár
Sýningarnar verða í Flóa í Hörpu
og Erna segir ástæðuna vera að þau

hafi viljað vera nálægt áhorfendum.
„Við vildum síður vera uppi á sviði og
þarna getum við verið í gólfhæð með
áhorfendur allt í kringum okkur.
Þetta er líka ákveðin andstæða við
tónleika Sigur Rósar í Hörpu sem
verða mikið og allt öðru vísi sjónarspil. Ég sá þá tónleika úti í Berlín um
daginn og þeir eru magnaðir, mikil
tækni, sjónræna o.s.frv. en ákaflega
áhrifaríkir og einlægir í senn. Við
vildum hins vegar vera bara með líkamann og tónlistina í aðalhlutverki.
Það verða engar fansí tæknibrellur
nema þær sem líkaminn getur framkvæmt, þannig að þetta er líkaminn
í öllu sínu veldi, blóð, sviti og tár, í
mjög miklu návígi við fólk.“

NÚ ER HÁTIÐ BARNANNA!
ALLIR BANGSAR

&
MJÚKDÝR
2
5
%
afsláttur
Íslensku dýrin
TILBOÐSVERÐ: 999.Verð áður: 1.399.-

Matthildur
TILBOÐSVERÐ: 2.999.Verð áður: 3.599.-

2afsl5át%
tur

Minnisleikir - Prinsessu, sjóræningja, múmín eða Barbarpapa
Verð: 1.999.-

Hljóðfærasett
TILBOÐSVERÐ: 3.749.Verð áður: 4.999.-

2afsl5át%
tur

2
5%
afsláttur

Múmín tréstyttur
Verð: 999.-

Míkrafónn - Hvolpasveitin
TILBOÐSVERÐ: 1.499.Verð áður: 1.999.-

Segulborð
TILBOÐSVERÐ: 2.249.Verð áður: 2.999.-

ALLAR BULLYLAND VÖRUR

2
5
%
afsláttur
Búningabrellur Depils
TILBOÐSVERÐ: 2.299.Verð áður: 2.899.Austurstræti 18
Skólavörðustíg 11
Laugavegi 77
Hallarmúla 4

Álfabakka
Mjódd
NÝR16,VEFUR!

Hafnarfirði - Strandgötu 31

Keflavík
- Sólvallagötu 2
Kringlunni
20.000norður
bækur! 1.500 pennar
og blýantar!

MIKIÐsuður
MAGN AF GJAFAVÖRUM
OG HÚSGÖGNUM!
Akureyri
- Hafnarstræti 91-93
Kringlunni

WWW.PENNINN.ISAkranesi - Dalbraut 1
Smáralind

Nói og hvalurinn um vetur
TILBOÐSVERÐ: 2.299.Verð áður: 2.899.-

ÍsafirðiEFTIR
- Hafnarstræti
2
MUNDU
GJAFAKORTI
Vestmannaeyjum
- Bárustíg 2
PENNANS
EYMUNDSSON!
Húsavík - Garðarsbraut 9

Flugstöð Leifs Eiríkssonar

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

Vöruúrval mismunandi eftir verslunum. Gildistími tilboðsverða er til og með 22. desember eða meðan birgðir endast. Upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur og myndabrengl.
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Leikurinn skoraði þetta erfiða viðfangsefni á hólm
Oddný Eir Ævarsdóttir sendi nýverið frá sér skáldsöguna Undirferli.
Verk sem hún segir
að sé í raun og veru
stríðsyfirlýsing og
vopn í því stríði.
Magnús
Guðmundsson

Þ

magnus@frettabladid.is

að sem mig langar til
þess að segja, núna
þegar ég sit hér og
er búin að úða í mig
piparkökum og drekka
of mikið kaffi, er að
mér fannst ég ekki geta leyft mér
að skrifa einfalda ástarsorgarsögu.
Því á okkar tímum viðgengst svo
mikið ofbeldi að við verðum að vera
í andspyrnuhreyfingu. Þessi bók er
stríðsyfirlýsing,“ segir Oddný Eir
Ævarsdóttir rithöfundur hin hressasta. Oddný hefur löngum farið
eigin leiðir í sínum skáldskap og
nýjasta skáldsaga hennar, Undirferli, er engin undantekning frá því.
Orð Oddnýjar komu í framhaldi af
spurningunni um það hverrar bókmenntategundar Undirferli sé í raun
og veru en hæglega má skilgreina
hana sem ástarsögu, vísindaskáldskap og jafnvel spennu- eða morðsögu. En við orðin um stríðsyfirlýsinguna hefur Oddný þessu að bæta:
„Um leið og þetta er stríðsyfirlýsing
þá er þetta tilraun til þess að skilja
að stríðið sem við stöndum í er vonandi allt öðruvísi en öll önnur stríð.
Þessi bók er vopn í því stríði þótt
þetta sé engin hríðskotabyssa.“

Mitt eigið #metoo
Oddný segir að stríðið sem um
ræðir sé yfirgangurinn í öllum
sínum myndum. „Þessi bók er mitt
#metoo. Áður en það hugtak var
orðið til þá var ég að takast á við
það sem #metoo gengur út á. Undirferli gengur út á yfirganginn í öllum
sínum myndum og ég er meðal
annars að reyna að skilja á milli
svarta galdurs og hvíta galdurs, en
stundum reynist erfitt að greina þar
á milli. Við erum annars vegar með
yfirgang sem er mjög augljós eins
og ofbeldi sem á einfaldlega ekki að
líðast lengur.
En svo er það gráa svæðið, huldi

„Við þurfum öll að gera okkar besta með auðmýkt, hugrekki og opnum huga,“ segir Oddný Eir Ævarsdóttir rithöfundur. Fréttablaðið/Anton Brink

Í þetta skiptið
ætlaði ég að skrifa
vampírusögu en svo varð ég
fljótt þreytt á því og þess
vegna hætti ég að hugsa um
formið – leyfði huganum að
ráða.

og duldi yfirgangurinn, en þar er ég
að leitast við að skilja, til að mynda
hvað er andlegt ofbeldi? Hvað er
áreiti? Þarna þurfum við virkilega
að vanda okkur og skoða málið frá
öllum hliðum.“
Undirferli er ekki auðskilgreinanleg bók í forminu og Oddný segir
að það sé einmitt hluti af því ferli

að láta hugann ráða för fremur en
mörk viðkomandi forms hverju
sinni. „Mér hefur alltaf þótt spennandi hvernig hugurinn lætur ekkert hemja sig. Hann fer þangað
sem honum sýnist. Í þetta skiptið
ætlaði ég að skrifa vampírusögu en
svo varð ég fljótt þreytt á því og þess
vegna hætti ég að hugsa um formið
– leyfði huganum að ráða.“

Frá öllum hliðum
En er ekki rétt að þessi skoðun eða
rannsókn þín sem höfundar sé einhvers konar eðlilegt framhald af
þínum fyrri verkum? „Jú, það má
alveg segja það. Þótt manni finnist maður vera að gera eitthvað
splúnkunýtt og ekki í neinu eðlilegu framhaldi þá er maður líklega
í einhverju ómeðvituðu flúkti við
sjálfan sig .“

Oddný segir að það hafi ekki
endilega verið á dagskrá að skrifa
þessa bók, að hún hafi í raun ætlað
að halda áfram að skrifa sjálfsævisögulegt verk í framhaldi af síðustu
bók. „En svo bara tók þessi bók yfir
og fór sínar eigin leiðir. Það var
mjög gaman að skrifa hana, ég byrjaði bara að leika mér og leikurinn
með sínum grallaraskap skoraði
þetta erfiða viðfangsefni á hólm.“

Virðir engin mörk
Oddný lítur á skáldsöguna sem
sína tilraunastofu. „Þar sem Undirferli fjallar um yfirganginn og það
þegar vaðið er yfir viðkvæm mörk,
þá er spennandi áskorun fyrir mig
sem rithöfund og listamann að
skrifa um það með því að fara yfir
listræn mörk. Sem listamaður er
maður nefnilega alltaf að fara yfir

mörk. Maður ryður sér inn á ýmis
bókmenntasvið og hlær svo bara
og skellir sér á lær,“ segir Oddný og
hlær en bætir við að hún beri samt
mikla virðingu fyrir ólíkum bókmenntagreinum.
#Metoo er rosalega mikilvægt
fyrir okkur öll. Eðli ofbeldis er að lítilsvirða. Kynferðislegt ofbeldi hefur
til að mynda tilhneigingu til að lítilsvirða kynorku annarra, þessa lífsorku sem við eigum öll og þurfum
á að halda sem manneskjur og líka
sem listamenn. Þegar við erum að
berjast gegn ofbeldinu verðum við
að gæta þess að lítilsvirða ekki þessa
lífsorku. Við verðum að beita nýjum
vopnum sem virða lífið. Það er
mikil áskorun að gera þetta vel svo
breytingin verði raunveruleg. Við
þurfum öll að gera okkar besta með
auðmýkt, hugrekki og opnum hug.

Jólatónleikar á vetrarsólstöðum
„Við Hrafnhildur Árnadóttir sópran og
Ingileif Bryndís Þórsdóttir píanóleikari
ætlum að halda hugljúfa jólatónleika í
Fríkirkjunni í kvöld og fagna því í leiðinni að sólin fer að hækka á lofti strax
á morgun,“ segir Heiðdís Hanna Sigurðardóttir sópransöngkona glaðlega.
Um dagskrána segir hún að þar verði
jólalög úr ýmsum áttum, bæði íslensk
og erlend í bland við óperudúetta. „Það
getur verið svolítið snúið að finna fína
dúetta fyrir tvo sóprana en við fundum
að minnsta kosti þrjá góða.“
Heiðdís Hanna segir þær Hrafnhildi hafa kynnst í Íslensku óperunni
þar sem þær hafi aðallega verið á varamannabekknum þegar Don Giovanni
var á fjölunum. „Við Ingileif Bryndís
kynntumst í námi í Freiburg í Þýskalandi og þær Hrafnhildur og Ingileif
voru samtímis í MR, þannig að við
tengjumst með ýmsum hætti,“
Jóladagskrá vinkvennanna hefst í
Fríkirkjunni klukkan 20. Þar munu
kertaljós auka á hátíðleikann. – gun

Hrafnhildur og Heiðdís Hanna syngja í Fríkirkjunni í kvöld.
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Lokuðum augunum og læstum okkur inni
Þeir Tómas R.
Einarsson og Eyþór
Gunnarsson hafa
þekkst í 36 ár og
á þeim tíma tekið
marga spretti á
tónlistarvellinum.
Nýlega tóku þeir
upp ballöðudisk
á þremur dögum.
Hann heitir Innst
inni. Þar eru ellefu
lög eftir Tómas.
Gunnþóra
Gunnarsdóttir

Í

rauninni vorum við bara tvo
daga í upptökum, þriðji dag
urinn fór í að hlusta og láta
taka af okkur myndir,“ segir
Tómas R. Einarsson kontra
bassaleikari um upptöku
ferli hins nýja disks hans og Eyþórs
Gunnarssonar píanista, Innst inni.
Segir þá reyndar hafa hist áður en
upptökur hófust til að fara yfir efnið.
„Við vorum komnir með lögin nokk
urn veginn í puttana, lokuðum svo
bara augunum, læstum bílskúrnum
hans Eyþórs og hurfum inn í okkur
– heyrðum bara rödd hvor annars
og svöruðum henni. Það var enginn
upptökumaður, bara við tveir. Eyþór
ýtti á takkann.“
Tómas tekur fram að eitt grund
vallaratriði gildi við allar upptökur,
það sé andinn. „Við kunnum þetta
sem við erum að gera en öllu skiptir
hvernig hugarástandið er. En Eyþór
bjó til gott kaffi, ég kom með gott
bakkelsi og við byrjuðum dagana
mjög jákvæðir.“
Tónsmíðarnar á Innst inni eru
ballöður eftir Tómas og það var
hann sem átti frumkvæðið að plöt
unni. Samstarf hans og Eyþórs er
heldur ekki nýtt af nálinni. „Eyþór
er búinn að spila á meira en tíu
plötum sem ég hef gefið út með
minni músík,“ segir hann og rifjar
upp fyrstu kynnin árið 1981. „Þetta

Þeir Tómas R. og Eyþór Gunnarsson stilla sér upp utan við bílskúrinn hjá Tómasi. Mynd/Baldur Kristjánsson

var í Brautarholtinu. Tónlistarskóli
FÍH var nýstofnaður og tekinn þar
til starfa. Ég stóð þarna með minn
fyrsta kontrabassa og við flygilinn
sat einn af strákunum í Mezzoforte,
Eyþór, við spiluðum saman eitt, tvö
lög, eitthvað svoleiðis, og ég man
hvað það var mikil sveifla í spilinu
hjá honum. Jesús minn, hugsaði ég,
án þess að segja neitt.“
Á þessum tíma kveðst Tómas

hafa verið í hljómsveitinni Nýja
kompaníið og á níunda áratugnum
hafi þeir oft spilað saman, hann og
Mezzofortestrákarnir, þeir Eyþór,
Gunnlaugur Briem og Friðrik Karls
son, auk Sigurðar Flosasonar og
Rúnars Georgssonar, meðal annars
á plötu sem kom út 1985 og hét Þessi
ófétis djass, sem innihélt aðallega
músík Tómasar. „Svo komu mínar
plötur hver af annarri og ég hringdi

alltaf af og til í Eyþór. Ég hef aldrei
verið svikinn af hans spili.“
Tómas segir Eyþór hafa gefið sér
sjálfstraust sem lagasmið, hann hafi
verið svo glúrinn að spila hljóma.
„Ég samdi lög sem voru með dálítið
nútímalegri hljómum en áður tíðk
uðust í djassinum hér, og þeim sem
eldri voru gekk misvel að spila þau.
Svo hljómuðu þau eins og dýrðin
sjálf þegar Eyþór var við hljóðfærið.“

Og áfram heldur Tómas að hæla
Eyþóri, sem fer örugglega hjá sér
þegar hann les þetta!
„Eyþór hefur alltaf spilað vel á
mínum plötum en oftar en ekki
átt glæsilegustu tilþrifin í rólegum
lögum, ballöðum, eins og eru á ferð
inni á nýja diskinum. Eyþór hefur
stundum kallað sig rómantískan
töffara. Ég hugsa að það fari nærri
lagi. Ég skil hans línur, þær eru rök

Þegar hjartað missir taktinn
Bækur

Saga Ástu

HHHHH
Höfundur: Jón Kalman Stefánsson
Útgefandi: Benedikt
Prentun: Bookwell, Finnlandi
Síðufjöldi: 443
Kápuhönnun: Jón Ásgeir
Saga Ástu, tólfta skáldsaga Jóns
Kalmans Stefánssonar, fjallar ekki
aðeins um eina konu heldur er
um að ræða sögu heillar ættar og
fólksins sem sveimar í kringum
hana. Vissulega er Ásta þó burðar
ásinn og saga hennar er rakin
með ýmsum hliðarsporum frá
fyrsta andardrætti og þar til hún
situr ein í sinni íbúð, fullorðin
konan, og skrifar bréf til þess sem
hún elskar. Inn í þá sögu fléttast
dramatísk saga foreldra hennar,
föðurbróður, systur, stjúpmóður
og fleira fólks sem allt tekst á ein
hvern hátt við það að elska – jafn
vel aðeins of mikið – og leita sér að
stað í þessum heimi.

Sögumaðurinn hefur sterka nær
veru og er raunar ein af persónum
bókarinnar um leið og hann semur
söguna og segir frá því hvernig
gengur við skriftirnar, en hann
viðurkennir fúslega að hafa ekki
fullkomin tök á frásögninni. Óhjá
kvæmilega tengir lesandi sögu
mann við söguhöfund og finnst
jafnvel að þessi sama rödd hafi
heyrst í fyrri bókum hans. Þegar
líður á lesturinn vaknar svo grunur
– sem síðar breytist í fullvissu – um
að sögumaður tengist persónum
þessarar bókum sterkum böndum.
Saga Ástu er sumpart bók um
eigin tilvist. Sjónarhornið er ávallt
hjá sögumanninum en hann færir
sig frá einni persónu til annarrar,
frá einum tíma til annars, og alls
ekki í línulegri röð. Hann stekkur
fram og til baka, stundum að því
er virðist tilviljanakennt, og það
kemur fyrir að lesandinn áttar sig
ekki á því um leið hjá hvaða per
sónu hann hefur staldrað við í hvert
skiptið. Þó svo sögumaður dvelji
aldrei lengi í einu við hverja og eina
persónu, eru þær dregnar skýrum

dráttum. Öllu heldur:
Aðgreinandi dráttum. Ásta
er til að mynda ákaflega
þokukennd persóna, per
sóna sem erfitt er að henda
reiður á – rétt eins og Helga
móðir hennar sem ung
sneri baki við eiginmanni
sínum, Ástu sjálfri og systur
hennar. Aðrar persónur eru
frá upphafi skýrari, svo sem
Sigvaldi, faðir Ástu, sem er
salt jarðar, jarðbundinn
og vinnusamur og á þar af
leiðandi afskaplega erfitt
með að skilja kviklynda
fyrri eiginkonu sína og
fiðrildið sem dóttir hans
er og hvað þá þær byrðar
sem svo þungt hvíla á
þeim.
Hraðinn og takturinn í
sjálfum textanum greinir
líka persónur að. Yfir köfl
unum sem fjalla um Sig
valda er einhver andans
ró – texti þar sem hægt
er að draga andann djúpt
og lesa í ró og næði. Jafn

vel þótt hann liggi milli
heims og helju fyrir neðan
stigann sem hann datt úr.
Yfir köflunum sem fjalla
um Helgu og Ástu er meiri
ókyrrð og óvissa og það er
sömuleiðis eins og sögu
maður sé ekki jafn öruggur
með sjálfan sig með þeim
og öðrum persónum. Þess
ari ókyrrð er komið til skila
með því að skipta snöggt
á milli, hætta við, fara til
baka, stökkva áfram, sem
og orðavali og stíl.
Sagan gerist að stórum
hluta í Noregi og Reykjavík
en þegar við færum okkur
út á land, á sveitabæ sem
liggur við að nái út fyrir
endimörk þessa heims, er
eins og annar andi færist
yfir söguna – og sjálfa Ástu
líka, þótt hún þurfi til þess
vissan aðlögu nart íma. Þá
hægist takturinn svo um
munar enda liggur við að
tíminn standi kyrr á stað sem
er svona fjarri öllu og öllum.
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Ný verðlaun í íslenskri myndlist
Íslensku myndlistarverðlaunin
verða í fyrsta skipti afhent í febrúar
næstkomandi. Opnað hefur verið
fyrir tilnefningar á vefnum myndlistarsjodur.is.
Veitt verða verðlaun í tveimur
flokkum: Myndlistarmaður ársins
og Hvatningarverðlaun ársins.
Það er Myndlistarráð sem stendur
að verðlaununum. Þau hafa þann
tilgang að vekja athygli á því sem vel
er gert á sviði myndlistar á Íslandi
og er ætlað að stuðla að kynningu á

íslenskum myndlistarmönnum og
styðja við myndsköpun þeirra.
Aðalverðlaunin, ein milljón
króna, verða veitt íslenskum myndlistarmanni eða myndlistarmanni
með búsetu á Íslandi sem þykir
hafa skarað fram úr með nýlegum
verkum og sýningu á Íslandi á árinu
2017. Hvatningarverðlaunin, fimm
hundruð þúsund krónur, verða
veitt ungum starfandi myndlistarmanni sem lokið hefur grunnnámi
á síðastliðnum fimm árum og

sýnt opinberlega á þeim tíma.
Dómnefnd er skipuð til eins árs
í senn og í henni sitja árið 2017 til
2018 þau Bryndís Hrönn Ragnarsdóttir myndlistarmaður, fyrir hönd
SÍM, Sigrún Hrólfsdóttir, deildarforseti myndlistardeildar Listaháskóla
Íslands, Magnús Gestsson, formaður
Listfræðafélags Íslands, Margrét
Elísabet Ólafsdóttir, fulltrúi safnstjóra íslenskra safna, og Margrét
Kristín Sigurðardóttir, formaður
Myndlistarráðs. – gun

Málverk eftir Jón Axel.
Fréttablaðið/Pjetur

„Sérlega vel unnin ævisaga
og áhugaverð lesning …“
ANNA LILJA ÞÓRISDÓT TIR / MORGUNBL AÐIÐ

Jóhanna Sigurðardóttir og
Páll Valsson árita bók sína
Minn tími í Bókabúð Forlagsins
á Fiskislóð 39
vísar þó þær séu stundum flóknar
og hann er alltaf að segja sögu. Það
er eitthvað í þessum sameiginlega
rómantíska skilningi okkar sem
gerði það að verkum að ég stakk
upp á því að við gerðum þessa ballöðuplötu.
Þó maður eigi aldrei að hæla sjálfum sér þá er ég gríðarlega ánægður
með árangurinn. Þar er rétti andinn
og réttu nóturnar.“

Sveitakaflarnir eru þó alls ekki viðburðasnauðir, nema síður sé, og
skipta mjög miklu máli fyrir framvindu sögunnar svo ekki sé meira
uppi látið. Þar birtast líka mæðginin Árni og Kristín sem, ásamt
fóstru Ástu, eru einhverjar áhugaverðustu persónur bókarinnar og
er það ef til vill ekki síst vegna þess
sem lesandanum er látið eftir að
geta í eyðurnar hvað þær varðar.
Saga Ástu er undurfallega skrifuð
saga um vel mótaðar persónur og
kemur hvað eftir annað á óvart.
Jafnframt er hún á einhvern hátt
kórrétt framhald af fyrri skrifum
Jón Kalmans Stefánssonar og hefur
hann nú náð enn betra jafnvægi
en áður á milli þess að tefla saman
barnslegri einfeldni og heimspekilegum vangaveltum svo úr verður
texti – og saga – sem fær mann
til að finna til þannig að hjartað
missir um stund taktinn.
Helga Birgisdóttir

Niðurstaða: Hjartaskerandi og
margradda örlagasaga Ástu, bók
sem grípur lesandann.

í dag kl. 17–18
Eina áritunin fyrir jól

„… saga stjórnmálakonunnar Jóhönnu
Sigurðardóttur á erindi til allra Íslendinga …“
T R A U S T I S A LVA R K R I S T J Á N S S O N / D V

LANDSINS MESTA ÚRVAL BÓKA
Bókabúð Forlagsins | Fiskislóð 39 | Opið alla virka daga 10–19 | Um helgar 11–19 | www.forlagid.is

PÉTUR OG HALLA
verð nú

1.999 kr

verð áður 2.899 kr

AMMA BEST
verð nú

3.499 kr

Allir titlar fást í Skeifu, Smáralind, Kringlunni og Garðabæ. Minna úrval í öðrum verslunum

verð áður 4.899 kr

SAKRAMENTIÐ
verð nú

4.499 kr

HENRÍ HITTIR Í MARK
verð nú

3.399 kr

verð áður 4.899 kr

KVÖLDSÖGUR
verð nú

4.199 kr

verð áður 5.999 kr

EKKI VERA SÁR
verð nú

4.599 kr

ÞITT EIGIÐ ÆVINTÝRI
verð nú

3.499 kr

verð áður 4.899 kr

HVAÐ SEGJA DÝRIN?
verð nú

2.699 kr

verð áður 3.999 kr

ÚTKALL - REIÐARSLAG Í EYJUM
verð nú

4.599 kr

BIEBER OG BOTNRASSA
verð nú

3.199 kr

verð áður 4.899 kr

RIPLEY´S ÓTRÚLEGT EN SATT!
verð nú

3.999 kr

verð áður 5.999 kr

BLÓÐUG JÖRÐ
verð nú

4.599 kr

verð áður 6.999 kr

verð áður 6.999 kr

verð áður 6.899 kr

verð áður 6.999 kr

SMARTÍS

MISTUR

GATIÐ

PASSAMYNDIR

verð nú

4.399 kr

verð áður 6.299 kr

verð nú

4.599 kr

verð áður 6.999 kr

Gildir 21. - 24. desember. Með fyrirvara um prentvillur og myndbrengl.

Opið allan sólarhringinn
Garðabæ og Skeifunni

verð nú

4.599 kr

verð áður 6.999 kr

verð nú

4.599 kr

verð áður 6.999 kr

Meira
– JÓLABÆKUR Í MIKLU ÚRVALI –

að lesa

MYRKRIÐ VEIT
verð nú

GULUR RAUÐUR GRÆNN OG SALT

4.599 kr

verð nú

verð áður 6.989 kr

GAMANVÍSNA BÓKIN
verð nú

2.699 kr

verð áður 3.999 kr

4.899 kr

verð áður 6.999 kr

MINN TÍMI
verð nú

5.299 kr

verð áður 7.499 kr

SAMSKIPTI Á NETINU
verð nú

1.999 kr

verð áður 2.899 kr

ÞÚSUND KOSSAR
verð nú

4.899 kr

verð áður 6.999 kr
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Sala bíla í Kína heldur áfram að aukast og verður á milli 24 og 25 milljóna bíla í ár og spáð er að hún gæti farið yfir 25 milljónir bíla á næsta ári.

Vöxtur í bílasölu heimsins stefnir í 1% í ár
Stefnir í sölu 85,7 milljóna fólksbíla og þar af 24,5 milljónir í Kína. Salan í Evrópu nemur 15,6 milljónum bíla.

Í

ár hefur verið vöxtur í fólksbílasölu á tveimur af stærstu
bílamörkuðum heims, þ.e. í
Kína og í Evrópu, en lítilleg
minnkun í Bandaríkjunum.
Að auki hefur verið vöxtur í löndum
sem áður höfðu þurft að þola mikinn
samdrátt í sölu, svo sem í Brasilíu og
í Rússlandi. Salan í Japan hefur líka
verið með ágætum og einnig í hinu
fjölmenna Indlandi en þar í landi
gæti stóraukin sala skipt miklu fyrir

bílaframleiðendur á næstu árum.
Á næsta ári er því til dæmis spáð
að bílasala í Indlandi fari fram úr
sölunni í Þýskalandi og nái 3,6 milljóna bíla sölu og 10 prósenta aukningu á milli ára. Hvað varðar bílasölu
heimsins í heild í ár er búist við að
hún aukist um 1 prósent og muni
nema 85,7 milljónum bíla.

Hægist á aukningunni í Kína
Sala bíla í Kína heldur áfram að

aukast og verður á milli 24 og 25
milljóna bíla í ár og spáð er að hún
gæti farið yfir 25 milljónir bíla á
næsta ári. Hin hraða aukning í bílasölu þar á undanförnum árum er þó
á undanhaldi og tveggja stafa tölur
í aukningu milli ára eru ekki sjáanlegar á næstu árum. Bílasala í Evrópu
fer líklega í 15,6 milljónir bíla þrátt
fyrir talsverðan samdrátt í Bretlandi
og álíka sölu á stærsta markaðnum í
Þýskalandi. Það eru önnur lönd álf-

unnar sem halda aukningunni uppi,
svo sem Frakkland, Ítalía og Spánn.
Ágæt aukning er líka í mörgum af
minni löndum álfunnar og er Ísland
þar ekki undanskilið.

Þýskir bílaframleiðendur drjúgir
Spáð er áframhaldandi vexti í sölu
í hinum fjölmennu löndum Rússlandi og Brasilíu á næsta ári og gæti
munað um minna fyrir bílaframleiðendur heims. Til marks um

mikilvægi Þýskalands sem bílaframleiðanda þá munu þýskir bílaframleiðendur framleiða 16,7 milljónir
bíla á næsta ári þar sem 5,6 milljónir
þeirra verða framleiddir í heimalandinu og 4,3 milljónir verða fluttar
til annarra landa, en 11,1 milljón
bíla framleidd í öðrum löndum.
Þýskir bílaframleiðendur framleiða
fleiri bíla á ári en seljast í Evrópu allri
á ári, en meirihluti þýskra bíla selst
utan álfunnar.

Fimmtán öruggustu bílarnir í ár BL langstærsta umboðið
Subaru á fjóra bíla á þessum eftirsótta lista og Kia,
Hyundai, Mercedes Benz og Genesis tvo hvert.

Meira en fjórði hver nýr bíll frá BL í ár
og salan þar á sjöunda þúsund bíla.

Með sífellt meiri kröfum IIHS um
öryggi nýrra bíla komust aðeins 15
nýir bílar í hæsta flokk, þ.e. „Top
Safety Pick Plus“. IIHS hefur mælt
öryggi bíla sem seldir eru í Bandaríkjunum frá árinu 1959 og hefur
það markmið að fækka slysum og
meiðslum í umferðinni þar í landi. Í
mælingum IIHS (Insurance Institute
for Highway Security) fengu aðrir
47 bílar einkunnina „Top Safety
Pick“, en náðu ekki í Plus-flokkinn.
Af þessum 15 bílum eru 12 fólksbílar og þrír jeppar. Athygli vekur
að af þessum 15 bílum eru fjórir frá
Subaru, sem ekki getur talist með
stærstu bílaframleiðendum heims,
né lúxusbílaframleiðandi. Kia,
Hyundai, Genesis, sem er frá lúxusbíladeild Hyundai og Mercedes
Benz, eiga svo hvert sína tvo bílana
á listanum góða. Þó svo þessar prófanir séu gerðar á bílum sem seldir
eru í Bandaríkjunum er aðeins einn
bíll sem framleiddur er af bandarískum bílaframleiðanda, þ.e. Lincoln Continental. Listi þessara 15
nýju bíla sem teljast þeir öruggustu
í umferðinni í ár er þessi:

Árið 2017 verður metár í sölu bíla á
Íslandi, en við síðustu mánaðamót var
búið að nýskrá 22.221 fólks- og sendibíl og stefnir heildarsala á árinu í um
23.300 bíla, en á fyrri helmingi þessa
mánaðar bættust við 477 nýskráningar. BL er með talsvert mikla forystu fram yfir önnur umboð landsins
hvað sölu varðar, en BL hafði selt 6.157
bíla við síðustu mánaðamót. BL hefur
aukið sölu sína um 23 prósent frá fyrra
ári og var með 27,7 prósenta hlutdeild
af heildarsölunni. Í fyrra var BL með
25,8 prósent af heildarsölunni og
hefur því í ár enn aukið við sig tæpum
tveimur prósentum og selur nú meira

en fjórða hvern bíl sem selst á landinu.
Næsta umboð á eftir BL í sölu er
Toyota með 3.977 bíla nýskráða og 21
prósents vöxt á milli ára. Í þriðja sæti er
Hekla með 3.587 bíla, Brimborg í fjórða
með 3.263 bíla og Askja í fimmta með
2.740 selda bíla. Bílaumboðin á Íslandi
eru nú níu eftir að Ísband bættist í hópinn í fyrra. Fjögur minnstu umboðin,
þ.e. Suzuki, Bílabúð Benna, Bernhard
og Ísband, ná ekki samanlagt sölu
fimmta stærsta umboðsins, en heildarsala þeirra er 2.310 bílar og markaðshlutdeild samtals 10,5 prósent. Af því
er Suzuki með 702 bíla, Benni með 665,
Bernhard 573 og Ísband 370 bíla.

Subaru Outback er einn af fimmtán öruggustu bílunum.

BMW 5 Series
Genesis G80
Genesis G90
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe Sport
Kia Forte Sedan
Kia Soul
Lincoln Continental

Mercedes-Benz E-Class
Mercedes-Benz GLC
Subaru Impreza
Subaru Legacy
Subaru Outback
Subaru WRX
Toyota Camry

Meira en fjórði hver nýr bíll var frá BL í ár.

Hljómleikabíó

SÉRSTAKUR GESTUR

Emilíana
Torrini

LIFANDI FLUTNINGUR SINFÓNÍUHLJÓMSVEITAR, KÓRA OG EINSÖNGVARA

VERÐLAUNATÓNLIST HOWARD SHORE

ELDBORG
10. ÁGÚST - ÖRFÁIR MIðAR
11. ÁGÚST - ÖRFÁIR MIðAR

12. ÁGÚST - AUKASÝNING
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Slegist í kringum jólatréð. Löggan Martin Riggs finnur gleði og tilgang um jólin eftir hæfilegar blóðsúthellingar.

Ljúfar og blóðugar
jólahasarmyndir

Handritshöfundurinn Shane Black er í algerum sérflokki þegar
eitursvalar spennumyndir eru annars vegar. Allar hans bestu
myndir gerast á aðventunni. Vilji fólk gefa Die Hard jólafrí er
óhætt að mæla með hvaða jólamynd sem er úr smiðju Blacks.
Kvikmyndir Hugtakið „jólamynd“ er
ansi teygjanlegt og innan þess mengis
rúmast bíómyndir af öllum gerðum,
allt frá hugljúfum fjölskyldumyndum
og rómantískum gamanmyndum til
ofbeldisfullra spennu- og hryllingsmynda.
Þannig eiga myndir á borð við
Love Actually, It’s a Wonderful Life,
Home Alone, Miracle on 34th Street,
National Lampoon’s Christmas
Vacation,The Nightmare Before
Christmas, Gremlins og Batman
Returns fátt sameiginlegt annað en
að þær gerast allar í lok desember. Og
Eftir að Geena Davis ekur á hreindýr rifjast upp fyrir henni að hún er ekki grunnfólk á það til að horfa á þær á aðventskólakennari heldur harðsvíraður leigumorðingi í The Long Kiss Goodnight.
unni. Jafnvel ár eftir ár. Í þeim öllum
leynist einhver galdur sem keyrir upp
hyggjusjúkt jólabarn. Þessu hefur
hann hafnað í viðtölum. Hann sé
jólastemninguna.
Spennumyndin Die Hard hefur
ekki haldinn jólaþráhyggju. Hann
til dæmis fest sig í sessi sem
sé hins vegar algerlega með jól í
jólamynd þótt mest fari fyrir
kvikmyndum á heilanum.
Hann segist finna jarðtengingu
sprengingum, barsmíðum
og skotbardögum. En hún
og þægindi í jólaandanum auk
þess sem þessi árstími henti vel
gerist um jólin og meira
þarf ekki til.
sem baksvið dramatíkur. Á jólum
Die Hard er þó síður
staldri fólk við, líti um öxl og geri
en svo eina jólamyndin
einhvers konar andleg reikningssem spennufíklar geta
skil.
gripið til í jólahasarnJólastemningin þjónar greinium. Lethal Weapon,
legum tilgangi í myndum Blacks og
The Long Kiss Goodmagnar mannlega undirtóna í öllum
night, The Last
hasarnum og djöfulganginum.
Boy Scout, Kiss
Einhvern veginn verðum
við öll dálítið væmin á
Kiss Bang Bang og
þessum árstíma og hann
The Nice Guys
notar anda jólanna til
eiga sér allar
þess að treysta vináttustað í aðdraganda
bönd persóna sinna,
jólanna. Þar fyrir
fá þær til þess að horfa
utan eiga þær
Bruce Willis
allar sameiginlegt
í Die Hard.
inn á við og jafnvel taka
að vera runnar
Framleiðandi
út einhvern andlegan
undan rifjum
myndarinnar
þroska. Hörkutól eins og
handritshöfhreifst svo af
löggurnar Martin Riggs í
undarins og leikjólastemningLethal Weapon og John
stjórans Shanes
McClaine í Die Hard
unni í Lethal
eiga einhvern veginn
Black.
Weapon að
auðveldara með að
Þetta jólablæti
Michelle Monaghan
hann ákvað að
handritshöftekur jólastemningláta myndina
tengjast tilfinningum
undarins bendir
una alla leið í Kiss
gerast á jólsínum á jólunum,
vitaskuld einKiss Bang Bang.
unum.
frekar en til dæmis
dregið til þess
í júlí. thorarinn@
að hann sé þráfrettabladid.is

markhönnun ehf

MYRKRIÐ VEIT
ARNALDUR INDRIÐASON
KR
STK

3.285

ÞÚSUND KOSSAR
JÓN GNARR
KR
STK

3.285

ÞITT EIGIÐ ÆVINTÝRI
ÆVAR ÞÓR BENEDIKTSSON
KR
STK

2.298

Tilboðin gilda 21. - 24. desember 2017 www.netto.is
Tilboðin gilda meðan birgðir endast • Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl • Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.
Búðakór • Grandi • Mjódd • Salavegur • Hafnarfjörður • Hrísalundur • Glerártorg • Húsavík • Höfn • Iðavellir • Grindavik • Krossmói • Borgarnes • Ísafjörður • Egilsstaðir • Selfoss
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ROGEREBERT.COM

NEW YORK POST

Miðasala og nánari upplýsingar

 

ROGEREBERT.COM

2

TOTAL FILM

BOSTON GLOBE

Golden globe
tilnefningar

BESTA
ESTA MYNDIN
BESTI LEIKARINN



92%

EMPIRE

 
THE PLAYLIST

THE HOLLYWOOD REPORTER



Sýnd kl. 5, 8

LOS ANGELES TIMES

93%

BÍÓUPPLIFUN ÁRSINS
ÁLFABAKKA

Sýnd kl. 8

Sýnd kl. 3, 6, 9 í 2D
Sýnd kl. 2, 10.20 í 3D

Sýnd kl. 10.15

Sýnd kl. 6

LAUGARÁSBÍÓ KYNNIR

Sýnd kl. 2, 4

STAR WARS 3D
STAR WARS 2D
STAR WARS 2D VIP
THE DISASTER ARTIST
DADDY’S HOME 2
COCO ÍSL TAL
JUSTICE LEAGUE 2D
THOR: RAGNAROK 2D

DOLBY ATMOS
LUXURY · LASER

NÝ VIÐMIÐ
Í BÍÓUPPLIFUN Á ÍSLANDI

í kvöld

KL. 3:50 - 7 - 10:10
KL. 4:50 - 8 - 11:10
KL. 3:20 - 5:40 - 8 - 10:20
KL. 3:20 - 5:40 - 8 - 10:20
KL. 3:20 - 5:40
KL. 8
KL. 10:40

KAUPTU BÍÓMIÐANN
Í SAMBÍÓ APPINU

KRINGLUNNI

EGILSHÖLL

STAR WARS 3D
STAR WARS 2D
THE DISASTER ARTIST
DADDY’S HOME 2
COCO ÍSL TAL
JUSTICE LEAGUE 2D

KL. 5:30 - 9
KL. 4 - 7:30 - 10:40
KL. 8
KL. 5:40 - 8 - 10:20
KL. 5:40
KL. 10:20

AKUREYRI

STAR WARS 3D
STAR WARS 2D
THE DISASTER ARTIST
COCO ÍSL TAL

KL. 4:20 - 7:30 - 10:40
KL. 10:20
KL. 8

NÚMERUÐ SÆTI

STAR WARS 3D
KL. 4:20 - 7:30 - 10:40
STAR WARS 2D
KL. 6 - 9:10
THE DISASTER ARTIST
KL. 5:40 - 8 - 10:20
COCO ÍSL TAL
KL. 3:40
SKRÍMSLAFJÖLSKYLDAN ÍSL TAL KL. 3:40
KEFLAVÍK

STAR WARS 3D
STAR WARS 2D
THE DISASTER ARTIST
DADDY’S HOME 2

KL. 5:40 - 8:40
KL. 10:20
KL. 8
KL. 5:40

KL. 5:40

Hvað?
Hvenær?
Hvar?
Fimmtudagur

Opið til

22

KL. 4:50 - 8 - 11:10

vetur. Frábært tækifæri til að sjá
þessa mögnuðu söngkonu á tónleikum.
Hvað? Jóhanna Elísa í Petersen
svítunni
Hvenær? 21.00
Hvar? Petersen svítan, Ingólfsstræti
Í kvöld munu söngkonan Jóhanna
Elísa Skúladóttir, píanóleikarinn
Ingi Bjarni Skúlason og kontrabassaleikarinn Sigmar Þór Matthíasson halda uppi sannkallaðri
jólastemningu í Petersen svítunni.
Þau munu flytja jólalög úr ýmsum
áttum ásamt því að flytja efni af
væntanlegri EP-plötu Jóhönnu
Elísu.

hvar@frettabladid.is

21. desember 2017
*

*Opið til 20 á Reyðarfirði
og Vestmannaeyjum

Save the Children á Íslandi

JÓLAGRÍNMYNDIN Í ÁR

Geggjuð grínmynd

Tónlist
Hvað? Er hækkar sól – Jólatónleikar
Hvenær? 20.00
Hvar? Fríkirkjan í Reykjavík
Á vetrarsólstöðum 2017 ætla
nokkrir tónlistarmenn að flytja
hátíðlega jóladagskrá við kertaljós. Efnisskráin samanstendur af
vel þekktum jólalögum úr ýmsum
áttum og óperudúettum.

Hvað? Mín eigin jólastund – Karitas
Harpa & sérstakir gestir
Hvenær? 21.00
Hvar? Sólon, Bankastræti
Mín eigin jólastund með Karitas
Hörpu á Sólon Bistro 21. desember
verður hugguleg og heimilisleg
jólastund. Sérstakir gestir Karitasar þetta kvöld verða Camilla
Rut, Kolbrún Lilja Guðnadóttir,
Anna Margrét Káradóttir, Sólveig
Ásgeirsdóttir og Daníel E. Arnarson. Hljóðfæraleik sjá þeir Alexander Freyr Olgeirsson og Rafn
Hlíðkvist Björgvinsson um.

Hvað? Have a Funky KEXMas
Hvenær? 21.00
Hvar? Kex hostel, Skúlagötu
Samúel Jón Samúelsson Big Band
mun láta lúðra hljóma jólalega í
kvöld. Þessi fjórtán manna sveit

Ný bók eftir

metsöluhöfundinn

Stefán mána

★★★★
BB/FRÉTTABLAÐIÐ

★★★★
SG/MORGUNBLAÐIÐ

Kött Grá Pjé og fleiri lesa ljóð á Nýlistasafninu í kvöld.

á sér enga hliðstæðu hér á landi
og hefur hún nokkrum sinnum
haldið tónleika fyrir troðfullu húsi
á Kex hosteli og stemmingin ávallt
glaðvær og iðandi. Þetta er í þriðja
skiptið sem stórsveitin heldur
jólatónleika á Kex en sveitin fyllti
einnig Gamla Bíó í síðustu viku og
var jólastuðið í hæstu hæðum.
Hvað? Umbra: Sólhvörf
Hvenær? 20.00
Hvar? Laugarneskirkja
Umbra hefur nú um árabil sérhæft
HAPPY HOUR Á
BARNUM 17-19

The Killing of a Sacred Deer
Listy Do M3 ENG SUB
Atvikið á Nile Hilton hótelinu
Botoks ENG SUB
The Party
Undir Trénu ENG SUB
Mother!

17:45, 22:00
17:45
18:00
20:00
20:00, 23:00
20:00
22:00

sig í flutningi fornrar og nýrrar
tónlistar og í þeirri list að vekja
forn þjóðlög eða gleymda lagboða
til lífsins. Hópurinn mun halda
árlega jólatónleika sína í kvöld,
en á efnisskránni verða meðal
annars sjaldheyrð jólalög frá
miðöldum eins og Personent
hodie og Green Groweth the
Holly, og önnur þekktari lög
á borð við God rest ye merry
Gentlemen og Coventry
Carol, allt í útsetningum
Umbru.
Hvað? Jóhanna
Guðrún á Hard Rock
á fimmtudögum í vetur
Hvenær? 20.00
Hvar? Hard Rock Café,
Lækjargötu
Jóhönnu Guðrúnu
þarf varla að kynna
fyrir landi og þjóð.
Hún mun koma
fram á Hard Rock
Kjallaranum á
fimmtudögum í

Jóhanna Guðrún Jónsdóttir tekur
lagið á Hard Rock í kvöld, eins og öll
önnur fimmtudagskvöld.

F IMM T U D A G U R
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Gísli Pálmi og fleiri á jólaís í brauðformi á Prikinu í kvöld

Þ

að verður sett í fimmta gír
á Prikinu í kvöld þegar ís í
brauðformi fer í jólaskapið. Ís í
brauðformi eru hipphoppkvöld sem
hafa nú gengið í nokkur ár og þar
hefur iðulega verið hægt að nálgast
það besta í senunni í bland við alls
kyns nýjungar sem hafa oftar en ekki
fært sig yfir í besta flokkinn.
Í tilefni jóla verður einstaklega
öflug dagskrá í boði þar sem bæði
það gamla og góða og hið nýja og
hungraða eiga sér sterka málsvara.
Fyrst og fremst ber að nefna Gísla
Pálma sem snýr aftur úr smá fríi en
Hvað? Ragga Gröndal syngur í Yoga
food
Hvenær? 18.00
Hvar? Yogafood, Grensásvegi

Fram koma Gísli Pálmi,
Tiny, Birgir Hákon, Yung
Nigo og Countess Malaise.

búin að senda frá sér nokkur lög á
árinu og var gestur í laginu PSYCHO
með Cyber en einhverjir telja hana
eiga frammistöðu ársins þar.
Leikar hefjast klukkan 21. – sþh

Gísli Pálmi snýr aftur en hann hefur verið gríðarlega mikið í stúdíóinu upp á
síðkastið. Fréttablaðið/Anton Brink

JÓLI MÆLIR MEÐ

HEITUSTU PAKKARNIR Í ÁR AÐ MATI JÓLA;)

Hvað? Jólajazz með Kvartett Krist
jönu Stefáns
Hvenær? 21.00
Hvar? Tryggvaskála, Selfossi
Kvartett Kristjönu Stefánsdóttur
heldur sína árlegu jólajazz tónleika í Tryggvaskála, Selfossi. Á
tónleikunum í Skálanum mun
kvartettinn leika jólalög í djössuðum útsetningum. Kvartettinn
skipa, auk Kristjönu, þeir Gunnar
Jónsson á trommur, Smári Kristjánsson á bassa og Vignir Þór Stefánsson á píanó. Sérstakur gestur
verður hinn eini sanni Jógvan
Hansen tónlistarmaður.

21. desember 2017 • Birt með fyrirvara um breytingar, innsláttarvillur og myndabrengl

Hvað? Barnakór Hallgrímskirkju
syngur inn jólin
Hvenær? 17.30
Hvar? Hlemmur – mathöll
Núna á fimmtudaginn mun barnaog unglingakór Hallgrímskirkju
heiðra Hlemm með nærveru sinni
og syngja inn jólin undir dyggri
handleiðslu Ásu Valgerðar Sigurðardóttur kórstjóra.

hann er búinn að vera duglegur í
stúdíóinu upp á síðkastið og því
nokkuð líklegt að aðdáendur fái
eitthvert nýtt efni frá honum í jólagjöf. Tiny fylgir fast á hæla hans, en
er líka með glænýtt efni.
Svo eru það þrír minna þekktir
listamenn sem þó eru farnir að láta
að sér kveða. Birgir Hákon þreytir
frumraun sína þetta kvöld, en hún
hefur verið í undirbúningi lengi.
Hinn dularfulli Yung Nigo sendi frá
sér lagið Pluggið hringir fyrir um
tveimur mánuðum og hefur það
vakið athygli. Countess Malaise er

60W RMS

AUDIO STRAP
19.990
35”
HDR Ultra WQHD
3440x1440, 100Hz, 100% sRGB

Viðburðir
Hvað? Jólabúðingur Nýló á vetrarsól
stöðum
Hvenær? 17.00
Hvar? Nýlistasafnið, Marshallhúsinu
Í dag verður lifandi dagskrá í
Nýlistasafninu kl. 17 til 21. Dagskráin hefst klukkan 17 með
Matarlausa matarmarkaðinum &
Radio Sandwich. Klukkan 20 hefst
ljóðaupplestur þar sem sex rithöfundar og skáld stíga á svið sem öll
hafa gefið út ljóðabækur á árinu en
það eru þau Bergþóra Snæbjörnsdóttir, Fríða Ísberg, Hallgrímur
Helgason, Jón Örn Loðmfjörð,
Kristín Ómarsdóttir og Kött Grá
Pjé.
Hvað? Jóla-Hits & Tits-Karaóke á
Húrra
Hvenær? 21.00
Hvar? Húrra, Tryggvagötu

Hágæða 2.0 “Pure Sound”
BlueTooth hátalarar með
öflugri 5.25” bassakeilu í
glæsilegu HDAA viðarboxi

Hágæða silki tweeter
og Aramid fiber bassi

HTC VIVE VR
Lúxus sýndarveruleika
gleraugu þar sem þú
getur hreyft þig og haft
áhrif á 360° umhverfið

99.990
Sýndarveruleika
lúxus pakki frá HTC

VATNSHELT
9.990

BENQ EX3501R
Lúxus Curved HDR
100Hz FreeSync skjár
með 2xHDMI, DP og
USB-C skjátengi

149.990
Glæsilegur QHD Ultra
Wide skjár frá BenQ

20%

MYNDARAMMAR
VERÐ FRÁ 7.992

AFSLÁT

T

UR
Af öl
myndarölum
mm
til jóla um

15” FHD LED

2

1920x1080 Anti-Glare

AMD E2-9000

LITIR

2.2GHz Turbo Dual Core örgjörvi

8GB minni
DDR4 1866MHz

256GB
SSD
M.2 diskur
ACER ASPIRE 3

ÓLAFUR HAUKUR SÍMONARSON

24.990

KÜRBIS ÞRÁÐLAUS

Glæsileg Aspire 3 með
Bluelight Shield FHD skjá

79.990

GPS KRAKKAÚR
GPS snjallúr með 1,22’’ LED
snertiskjá og SOS takka

6.990

DÝRAGARÐURINN

10.392

8” MYNDARAMMI
Rollei Degas DPF-800
digital myndarammi

Nú með

3G

SJÁLFSTÆTT FRAMHALD

13”
MACBOOK AIR
128GB MacBook Air með Intel i5
154.990

AIR13-I58 128IS

LEÐUR TASKA

Hágæða fartölvutaska úr alvöru leðri

19.990

Dbramante 58

LEIKJASTÓLL

Hágæða leikjastóll með PU-Leðri

29.990

RESTO RD

NOKIA
3310
Með Snake Classic og Dual SIM
9.990

VÍSINDA KANNA
Flott fyrir jólaglöggið eða bara kakó
1.990

3310 3G

GSC100

OPIÐ
10-1

9

ALLA DA
TIL JÓLAGA

Reykjavík • Hallarmúla 2 • 563 6900 | Akureyri • Undirhlíð 2 • 430 6900
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Fimmtudagur

THE SANDHAM MURDERS

Annar
þáttu
r

KL. 21:05

Sænsk spennuþáttasería í þremur hlutum sem byggð er á vinsælum
bókum ritöfundarins Vivecu Sten. Þættirnir fjalla um rannsóknarlögreglumanninn Thomas Andreasson og lögfræðinginn Noru Lindes
sem hjálpast að við að upplýsa ﬂókin morðmál.

Frábært

Fimmtudagskvöld
Fáðu þér áskrift á 365.is
NCIS

KL. 20:20

Stórgóðir og léttir spennuþættir
sem fjalla um Leroy Jethro Gibbs og
félaga hans í rannsóknardeild
bandaríska sjóhersins.

SNATCH
KL. 21:55

Hópur ungra og efnilegra bragðarefa kemst yﬁr bílfarm af stolnu gulli
og dregst inn í hörkuspennandi
atburðarás. Frábærir breskir
spennuþættir byggðir á samnefndri
mynd eftir Guy Ritchie.

Stöð 3

Stöð 2 bíó

07.00 Simpson-fjölskyldan
07.20 Kalli kanína og félagar
07.45 Tommi og Jenni
08.05 The Middle
08.30 Ellen
09.15 Bold and the Beautiful
09.35 The Doctors
10.15 Project Runway
11.00 Hell’s Kitchen USA
11.45 Jamie’s Best Ever Christmas
12.35 Nágrannar
13.00 Duplicity
15.05 Christmas in Palm Springs
16.35 Simpson-fjölskyldan
16.55 Bold and the Beautiful
17.20 Nágrannar
17.45 Ellen
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.55 Ísland í dag
19.10 Sportpakkinn
19.25 Fréttayfirlit og veður
19.30 The Goldbergs Gamanþáttaröð sem gerist á níunda
áratugnum og fjallar um fjöruga
fjölskyldu sem er ekki alveg eins
og fólk er flest. Sögumaðurinn er
11 ára og tekur allt sem fram fer á
heimilinu upp á myndbandsupptökuvél og rifjar upp sögur af yfirþyrmandi móður, skapstyggum
föður, uppreisnargjarnri eldri
systur, stressuðum eldri bróður
og svölum afa.
19.55 The Big Bang Theory
20.20 NCIS
21.05 The Sandhamn Murders
21.55 Snatch Frábærir breskir
þættir hlaðnir spennu, gríni og
góðum leikurum sem byggðir
eru á samnefndri mynd frá 2000
eftir Guy Ritchie. Hópur ungra og
efnilegra bragðarefa kemst yfir
bílfarm af stolnu gulli og dregst
inn í hörkuspennandi atburðarás.
Bragðarefirnir þurfa að koma
með pottþétta ráðagerð um
að koma gullinu í verð og um
leið forðast glæpagengið sem
telur sig vera lögmætan eiganda
fengsins.
22.40 Room 104
23.05 Absentia
23.55 Springfloden
01.45 The Town
03.45 Salting the Battlefield
05.20 Christmas in Palm Springs

16.50 Pretty Little Liars
17.40 The New Girl
18.05 Mike & Molly
18.30 Fresh Off The Boat
19.00 Modern Family
19.30 Seinfeld
20.00 Friends
20.25 Næturvaktin
20.55 Stelpurnar
21.20 Six Feet Under
22.25 Eastbound & Down
22.55 Entourage
23.30 Modern Family
23.55 Seinfeld
00.45 Tónlist

10.20 Flying Home
12.00 Apollo 13 Sagan gerist í
apríl 1970 þegar Apollo 13. var
skotið á loft en ferðinni var heitið
til tunglsins. Lítið var fjallað um
geimskotið þar til hlutirnir fóru
verulega úrskeiðis. Sprenging í
súrefnistanki rústaði áformum
geimfaranna og setti þá í bráða
lífshættu. Allt í einu voru þeir
aleinir á sporbaug um jörðu í
löskuðu geimfari og urðu að beita
öllum ráðum til að komast aftur
til síns heima!
14.20 How To Be Single
16.10 Flying Home
17.50 Apollo 13
20.10 How To Be Single
22.00 The Hunger Games: The
Mockingjay - Part 1
00.05 Ted 2
03.40 The Hunger Games: The
Mockingjay - Part 1

stöð 2 sport
09.15 Chelsea - Bournemouth
10.55 FH - Haukar
12.30 Seinni bylgjan
14.00 Everton - Swansea
15.45 Premier League Review
2017/2018
16.40 Bristol City - Manchester
United
18.20 Chelsea - Bournemouth
20.00 Premier League World
2017/2018
20.30 NFL Gameday 17/18
21.00 Carolina Panthers - Green
Bay Packers
23.40 Pittsburgh Steelers - New
England Patriots

ROOM 104
KL. 22:35

Áhugaverðir og öðruvísi þættir sem
gerast allir inni á herbergi 104 á
venjulegu hóteli í Bandaríkjunum og
hver þáttur segir sögu mismunandi
gesta þess.
THE HUNGER GAMES:
THE MOCKINGJAY – PART 1
KL. 22:00

Í fyrri hluta lokakaﬂans af
Hungurleikunum er staðan orðin
erﬁð hjá Katniss. Hún er stödd í 13.
hverﬁ og ógnarstjórn höfuðborgarinnar er hægt og örugglega
að leggja öll hverﬁn í rúst.

stöð 2 sport 2
08.40 Cardiff City - Hull City
10.20 Football League Show
2017/18
10.50 Stjarnan - Afturelding
12.20 Augsburg - Freiburg
14.00 Stuttgart - B. Munchen
15.45 Stjarnan - Tindastóll
17.30 Domino’s körfuboltakvöld
2017/2018
19.20 Open Court 401 - NBA 50
Greatest
20.10 Toronto Raptors - Sacramento Kings
22.15 UFC 218: Holloway Vs.
Edgar
01.20 NFL Gameday 17/18

EASTBOUND & DOWN
KL. 22:25

Skemmtileg sería um föllnu
hafnaboltastjörnuna Kenny Powers
sem var hent út úr meistaradeildinni
og hrökklaðist aftur á æskuslóðir
sínar í Norður-Karólínu.

EMIL Í KATTHOLTI
KL. 19:00

Grallarinn Emil tekur sér ýmislegt
fyrir hendur en uppátæki hans falla
ekki alltaf í góðan jarðveg hjá
fjölskyldunni.

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

Stöð 2

Útvarp
365.is

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

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

Stöð 2 Krakkar
07.00 Jóladagatal Afa
07.05 Stóri og Litli
07.18 Víkingurinn Viggó
07.27 K3 (14 / 52)
07.38 Mæja býfluga
07.50 Elías
08.00 Dóra könnuður
08.24 Mörgæsirnar
frá Madagaskar
08.47 Doddi litli og Eyrnastór
09.00 Áfram Diego, áfram!
09.24 Svampur Sveinsson
09.49 Lalli
09.55 Rasmus Klumpur
og félagar
10.00 Strumparnir
10.25 Hvellur keppnisbíll
10.37 Ævintýraferðin
10.49 Gulla og grænjaxlarnir
11.00 Stóri og Litli
11.13 Víkingurinn Viggó
11.27 K3 (14 / 52)
11.38 Mæja býfluga
11.50 Elías
12.00 Dóra könnuður
12.24 Mörgæsirnar
frá Madagaskar
12.47 Doddi litli og Eyrnastór
13.00 Áfram Diego, áfram!
13.24 Svampur Sveinsson
13.49 Lalli
13.55 Rasmus Klumpur
og félagar
14.00 Strumparnir
14.25 Hvellur keppnisbíll
14.37 Ævintýraferðin
14.49 Gulla og grænjaxlarnir
15.00 Stóri og Litli
15.13 Víkingurinn Viggó
15.27 K3 (14 / 52)
15.38 Mæja býfluga
15.50 Elías
16.00 Dóra könnuður
16.24 Mörgæsirnar
frá Madagaskar
16.47 Doddi litli og Eyrnastór
17.00 Áfram Diego, áfram!
17.24 Svampur Sveinsson
17.49 Lalli
17.55 Rasmus Klumpur
og félagar
18.00 Strumparnir
18.25 Hvellur keppnisbíll
18.37 Ævintýraferðin
18.49 Gulla og grænjaxlarnir
19.00 Jóladagatal Afa
19.05 Emil í Kattholti

golfStöðin
08.10 Golfing World 2017
09.05 AT&T Pebble Beach National
Pro-Am
12.05 PGA Highlights 2017
13.00 Golfing World 2017
13.55 Sime Darby LPGA Malaysian
16.30 Genesis Open
19.55 PGA Highlights 2017
20.50 Golfing World 2017
21.45 Abu Dhabi HSBC Golf Championship
FM 96,3 FM Suðurland FM 98,9 Bylgjan
FM 96,7 Létt Bylgjan FM 99,4 Útvarp Saga
FM 97,7 X-ið
FM 100,5 K100

RúV
08.00 KrakkaRÚV
08.01 Símon
08.06 Lautarferð með köku
08.11 Lundaklettur
08.18 Ofur-Groddi
08.25 Kalli og Lóa
08.36 Tréfú Tom
08.58 Friðþjófur forvitni
09.22 Kúlugúbbarnir
09.45 Úmísúmí
10.08 Alvin og íkornarnir
10.18 Undraveröld Gúnda
10.30 Þjófajól
12.00 Á spjalli við dýrin
13.00 Á valdi ilmsins
13.55 Serena
15.25 Lorraine Pascale: Jólamatur
með lítilli fyrirhöfn
16.25 Heimsleikarnir í Crossfit
2017
17.10 Jólin hjá Mette Blomsterberg
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Stundin okkar
18.25 Jóladagatalið: Snæholt
18.50 Krakkafréttir
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.40 Kastljós og Menningin
20.15 Aðstoðarmenn jólasveinanna
20.25 Ljósmóðirin: Jólin nálgast –
Fyrri hluti
21.10 Gæfusmiður
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.25 Glæpahneigð
23.10 Neyðarvaktin
23.50 Kastljós og Menningin

Sjónvarp Símans
08.00 Everybody Loves Raymond
08.25 Dr. Phil
09.05 The Tonight Show Starring
Jimmy Fallon
09.45 The Late Late Show with
James Corden
10.25 Síminn + Spotify
13.35 Dr. Phil
14.15 Life in Pieces
14.40 Survivor
15.25 Family Guy
15.50 Solsidan
16.15 Everybody Loves Raymond
16.40 King of Queens
17.05 How I Met Your Mother
17.30 Dr. Phil
18.15 The Tonight Show Starring
Jimmy Fallon
19.00 Family Guy
19.30 The Voice USA
21.00 Four Christmases
22.30 P.S. I Love You
02.10 Mad Dog and Glory
03.50 Mallrats

FM 102,9 Lindin

ÞÚ FINNUR
JÓLAGJÖFINA
HJÁ OKKUR!

tl.is

24"

SKJÁTÖLVA MEÐ
i3 OG SSD

TÖLVUHÁTALARAR

KRAFTUR OG
DJÚPUR BASSI

ASUS VIVO
SMÁTÖLVA
MEÐ INTEL i5

19.995
LOG-Z533

129.995
ASU-UN65UM024Z

129.995
ACE-DQB8VEQ003

129.995

17.995

84.995

CA H4.6 N300

ASU-STRIXGTX1070TIA8

GTX 1070 TI - VAR AÐ LENDA!

SAM-MZ75E250BEU

3 ÁRA ÁBYRGÐ Á MÓÐURBORÐI OG SKJÁKORTI

NÝJA 1070 Ti KORTIÐ

EVO 850 MEÐ 3 ÁRA ÁBYRGÐ

AFLMIKIL HEIMILISTÖLVA SAMSETT AF SÉRFRÆÐINGUM
TÖLVULISTANS. INTEL I5 ÖRGJÖRVI, 8GB MINNI, 240GB SSD

ASUS ROG STRIX GEFORCE® GTX 1070 TI A VR READY.
ÁSKRIFT FYLGIR Í ÁR AF PREMIUM XSPLIT GAMECASTER.

GEFÐU ELDRI TÖLVU FRAMHALDSLÍF MEÐ UPPFÆRSLU.
3D V-NAND TÆKNI. ÓTRÚLEGUR HRAÐAMUNUR.

ÖFLUGUR HEIMILISTURN

15.995

250GB SAMSUNG SSD

24.995

22.995

RAP-8900PIS

LYKLABORÐ & MÚS

RAZ-RZ0401250100R3M1

ÞRÁÐLAUST 5GHZ SETT

RAZER KRAKEN CHROMA 7.1

FULL HD OG SMART CONTRAST

VANDAÐ LYKLABORÐ MEÐ ÍSLENSKUM STÖFUM
OG HANDHÆG ÞRÁÐLAUS MÚS

LEIKJAHEYRNARTÓL MEÐ ÚTDRAGANLEGUM
HLJÓÐNEMA OG DOLBY 7.1 HLJÓÐDREIFINGU.

GLÆSILEGUR PHILIPS TÖLVUSKJÁR MEÐ IPS OG SMART
CONTRAST SKJÁTÆKNI SEM GERIR LITI DÝPRI OG SKARPARI.

PHS-240V5QDSB

LEIKJAHEYRNARTÓL

24" IPS SKJÁR

OPIÐ TIL 22
REYKJAVÍK

AKUREYRI

HÚSAVÍK

EGILSSTAÐIR

REYKJANESBÆR

SELFOSS

AKRANES

SUÐURLANDSBRAUT 26
Sími 414 1700

GLERÁRTORG
Sími 414 1730

GARÐARSBRAUT 18A
Sími 464 1600

KAUPVANGI 6
Sími 414 1735

HAFNARGÖTU 90
Sími 414 1740

AUSTURVEGI 34
Sími 414 1745

ÞJÓÐBRAUT 1
Sími 431 3333

JÓLAÚRVALIÐ
JÓLA M&M SES
EY´S KIS
OG HERSAH
R TEGUNDIR
ALL

699

AÐEINS
Í ICELAND

KR.
PK.

MÓÐIR NÁ
HNETU

116

ICELAND 14
STICKY CHICKEN
SKEWERS

1299

SMARTIES
JÓLALAND
124G

799
6444 KR/KG

KR.
PK.

TERRY'S MILK
CHOC ORANGE
ANGE
157G

TOFFIFEE
JÓLARISI

399

375G

799
2131 KR/KG

KR.
PK.

KR.
PK.

ICELAND 16
VEGETABLE SPRING
ROLLS

299

ICELAND WESTCOUNTRY
SALTED FUDGE INDIVIDUAL
CHEESECAKES

KR.
STK.

2541 KR/KG

KR.
PK.

ICELAND
SALTED CARAMEL
CHEESECAKE

ICELAND 6
DESSERT POTS

899

ICELAND 2 VERY
R
BERRY
R INDIVIDUAL
CHEESECAKES

399

KR.
PK.

399

899

KR.
PK:

KR.
PK:

PEPSI/PEPSI MAX
/APPELSÍN
500ML DÓSx24

1599

GIANT CANDY
CANE

169

KR.
STK.

BEN&JERRY‘S

ALLAR TEGUNDIR

499

KR.
PK.
Verð áður 899 KR/PK.

KR.
KS.

KR.
PK.

ER Í ICELAND
FJALLALAMB
HANGIFRAMPARTUR
TAÐREYKT OG ÚRBEINAÐ

2599

KJARNAFÆÐI
LAMBALÆRI

ALI HAMBORGARHRYGGUR

HEIÐALAMB

1769

ÚRBEINAÐUR

1999

KR.
KG.

ALI
GRÍSAHNAKKI
REYKTUR, ÚRBEINAÐUR

1299

NÁTTÚRA
USTEIK

69

KR.
KG.

KR.
STK.

TAÐREYKT, MEÐ BEINI

1799

FERSK

THE MIDDLE PUDDINGS

599

KJARNAFÆÐI
HANGILÆRI

ÍSFUGL
KALKÚNABRINGA

ICELAND 4 BELGIAN
CHOCOLATE MELT IN

3599

KR.
PK.

KR.
KG.

KR.
KG.

ALI HAMBORGARHRYGGUR
MEÐ BEINI

1699

KR.
KG.

KJARNAFÆÐI
HANGIFRAMPARTUR
ÚRBEINAÐ

2199

FJALLALAMB
HRYGGUR

KR.
KG.

LAUSP.

1999

KR.
KG.

KEA LAMBA
HAMBORGARHRYGGUR

2199

KJÖRFUGL
BRINGUR

1599
KEA HAMBORGARHRYGGUR
PAKKAÐUR

1599

KEA
HANGILÆRI
ÚRBEINAÐ

KR.
KG.

3999

KR.
KG.

FJALLALAMB
HANGILÆRI

ANDABRINGUR
2x230G

3399

KR.
KR
K
R..
R
KG.
K
KG
G..
G

TAÐREYKT OG ÚRBEINAÐ

2999

KR.
KG.

ALI
BAYONSKINKA

1399

KR.
KG.

KR.
KG

KR.
KG.

KR.
KG.

KR.
KG.

Lífið
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Margrét skólar Sólrúnu Diego til
Margrét Sigfúsdóttir, skólastýra Hússtjórnarskólans í Reykjavík, segir nýja þrifbók Sólrúnar Diego ágæta til síns
brúks en sum ráðin í bókinni fá hana til að hrista hausinn. Bók Sólrúnar er fimmta söluhæsta bók landsins.

Þ

rif og hagnýt húsráð Sólrúnar Diego er í fimmta
sæti á uppsöfnuðum
lista yfir mest seldu
bækur ársins. Aðeins
glæpasagnahöfundarnir
Arnaldur og Yrsa ásamt barnabókahöfundunum Ævari Þór og Gunnari
Helgassyni skáka henni.
Margrét Sigfúsdóttir, skólastýra
Hússtjórnarskólans, hefur marga
fjöruna sopið í þrifmálum og kann
öll trixin í bókinni – bókstaflega.
Hún gaf út bókina Allt á hreinu, sem
fjallaði um ræstingu á heimilinu,
umhirðu um fatnað, þvotti og frágangi. Einnig voru gefin fjölmörg
gagnleg húsráð, gömul og ný.
Aðspurð hvort nýir tímar séu
komnir í þrif heimilisins segir hún
ekki svo vera. Hún sjái fáein góð ráð,
eins og að setja eldhúspappír í vaskinn áður en karlmenn raka sig, en
það sé ekki mikið nýtt undir sólinni.
„Það eru líkindi með þessari bók
og minni bók. Það er ekkert verið
að finna upp hjólið,“ segir hún. „Ég
myndi ekki nenna að gera allt sem er
í þessari bók. Húsmóðirin sem er að
vinna úti og þrífur í einu hendingskasti – það þarf að hugsa um hana
líka.“
Margrét segir það frábær tíðindi
að svo margir fylgist með Sólrúnu
þrífa og hafi áhuga á því en það eru
nokkur ráð í bókinni sem seint verða
kennd í Hússtjórnarskólanum. „Kaflinn um þvottinn á handklæðum
fer fyrir brjóstið á mér. Ég myndi
ekki vilja nota þá þvottapoka eða
það handklæði sem er þvegið á 30°
eins og bent er á í bókinni. Handklæðið sem ég fer með í ræktina til
dæmis það kemur við gólfið og fer
á bekkinn þar sem fólk situr þegar
ég þurrka á mér lappirnar. Þar hafa
setið berrassaðar konur og ég myndi
aldrei þvo það handklæði á 30°.
Bómullarefni þola suðuna og 90°.“
Í bók Sólrúnar er sagt að handklæði sem eru ekki verulega óhrein
sé yfirleitt nóg að þvo á 30-40°hita.
Nokkrir kaflar í bókinni fá fína
einkunn frá Margréti og trúlega gæti
Sólrún útskrifast frá Hússtjórnarskólanum með góða einkunn. „Kaflinn um stofur er ekki góður. Þar er
talað um að þvo leðursófa upp úr
ediksvatni sem er súr blanda en leðrið þarf fitu. Uppþvottalögur, grænsápa og fleiri sápur eru búnar til úr
fitu. Svo þarf að bera leðurfeiti á til að
sófinn springi ekki og endist lengur.

Margrét Sigfúsdóttir, skólastjóri Hússtjórnarskólans, með bókina fyrir framan sig. Hún segir lítið nýtt koma fram í henni, ekkert sem hún hafi ekki séð áður.
Fréttablaðið/Eyþór.

Ég myndi ekki vilja
nota þá þvottapoka eða það handklæði
sem er þvegið á 30°.
Um borð er talað um að strjúka af
bletti með hringlaga strokum. Maður
nuddar aldrei við þannig heldur eftir
því hvernig viðurinn liggur. Tekkborð myndi ég aldrei nudda í hring,“
segir hún og bendir á tekkborðið
í stofunni í skólanum sem er mjög
gamalt en lítur út eins og nýtt þrátt
fyrir mikla notkun á þessum árum.
Heilt yfir er Margrét ánægð með
að fólk hafi áhuga á þrifum og að ný
bók sé komin í þrifflóruna en hún
segir að ekkert nýtt sé í henni.
benediktboas@365.is
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Nokkur heilræði Margrétar
Rifjárn: Það á ekki að skola það

með heitu vatni því þá límist
osturinn við. Það þarf að skola það
með köldu vatni.

Rúmfötin: Maður þvær þau á

því hitastigi sem gefið er upp en
bómullarrúmföt eru gefin upp
fyrir 60-90°.

Uppþvottavél: Þó að framleið-

endur segi að það þurfi ekki að
skola leirtau þá er betra að skola
með köldu vatni. Vélin sér um
fituna en leifarnar fara beint í
síurnar.

Hnífapör í uppþvottavél: Það

er betra að blanda hnífapörum
því skeiðablöðin geta fest saman.
Maður er vissulega fljótari að
taka upp úr en það er betra að
blanda. Ég geri þetta þannig að
ég legg úr vélinni á viskastykki til
að taka um handföngin því ekki
vill maður handleika hnífapörin
með skítugum puttunum – það er
sóðalegt.

Hreinsa hár úr niðurfalli: Nota

heklunál. Passa sig bara að missa
hana ekki niður.

Gardínur: Það á ekki að hrista

gardínur inni. Maður tekur þær
niður og dustar þær úti því rykið
fer út um allt.

Sængurföt: Þurfa að kólna áður
en búið er um rúmin og ekki nota
þungt rúmteppi.
Þvottavél: Hafa hana opna,

þurrkarann líka. Það á líka að
ryksuga þurrkarann að innan og
ekki gleyma síunni sem er undir.
Muna að nota lítið þvottaefni, það
þarf ekki að nota svona mikið.

Harlem Globetrotters aftur til landsins
Sprelligosarnir og snillingarnir í
Harlem Globetrotters eru á leið
til landsins og munu þeir spila tvo
leiki, á Akureyri og í Reykjavík. Þeir
eru væntanlegir til landsins þann
30. maí.
Harlem Globetrotters þarf ekki
að kynna fyrir neinum, enda hafa
þeir verið tíðir gestir hér á landi frá
árinu 1980. Síðast voru þeir í heimsókn 2015 og héldu tvær sýningar í
Reykjavík fyrir troðfullu húsi. Mikil
ásókn var í miða á þær sýningar og
varð stór hópur gesta frá að hverfa
sem ætlaði sér að kaupa miða við
inngang á sýningardag.
Í þetta skiptið ætla Harlem
Globetrotters að spila á Akureyri
þann 30. maí en þangað komu þeir
síðast 2002. Daginn eftir munu þeir

Harlem Globetrotters hafa verið á ferðinni í 90 ár Fréttablaðið/Pjetur

svo mæta í Laugardalshöllina.
Samkvæmt tilkynningu elska
leikmenn Harlem Globetrotters að
koma til landsins og skemmta
Íslendingum. Einnig hafa þeir notið
Íslands í allri sinni dýrð og hér hefur

þeim fundist einna skemmtilegast
að sýna, segja íslenska áhorfendur
þá bestu.
Miðasala hefst í febrúar 2018 á
Tix.is og verður hún auglýst nánar
í nýju ári. – bb

Gefðu íslenska
hönnun um jólin
Hreindýr
og krummi
140x200
13.490 kr.
9.443 kr.

Hrafnaþing
140x200
13.490 kr.
9.443 kr.

Tré lífsins
140x200
14.990 kr
9.443 kr

Fiðrildi
140x200
13.490 kr.
9.443 kr.

Hreindýr
og krummi
-140x200
13.490 kr.
9.443 kr.

Parið rúmföt
140x200
12.980 kr.
9.086 kr.

Ballerína
100x140
10.490 kr.
7.343 kr.

Hrafnaþing
140x200
13.490 kr.
9.443 kr.

Kisuleikur
100x140
10.990 kr.
7.693 kr.

Jólatilboð, rúmföt frá 7.343 kr

Fleiri jólatilboð á www.lindesign.is
SENDUM FRÍTT ÚR
VEFVERSLUN
Á NÆSTA PÓSTHÚS

SMÁRATORGI |GLERÁRTORGI | KRINGLAN | LINDESIGN.IS
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JóiPé og Króli fram á sjónarsviðið
Tónlistarmennirnir JóiPé og Króli slógu rækilega í gegn á árinu, sérstaklega með laginu
B.O.B.A. Það lag byggir á fleygum orðum sem
tónlistarmaðurinn Bubbi Morthens lét flakka
í beinni útsendingu árið 2002. Þá ætlaði Bubbi
að stafa orðið „bomba“ en í miklum ákafa
gleymdist einn bókstafur. „Lagið er flott,“
sagði Bubbi í viðtali við Lífið.
Í laginu fjalla JóiPé og Króli líka um Hyundai
i30-bílinn og Lífið heyrði í Hyundai umboðinu
og kannaði hvort vinsældir bílsins hefðu aukist
eftir að lagið sló í gegn. „Síðustu tíu daga hefur
verið að seljast meira af þessum bíl. Hvort það
er laginu að þakka eða ekki veit ég ekki. Hann
er reyndar mjög góður,“ sagði Kristinn Páll
Teitsson, sölumaður hjá Hyundai umboðinu.

Drama í kringum gerviaugnhár
Gerviaugnhár frá Tanja Yr Cosmetics vöktu mikið umtal í
mars og umræðan var áberandi á Twitter. Þar fór orðrómur
á flug um að augnhárin væru keypt á netsíðum á borð við
Aliexpress, sett í nýjar umbúðir og seld á uppsprengdu
verði. Tanja Ýr Ástþórsdóttir, konan á bak við Tanja Yr
Cosmetics, tók sig þá til og ræddi málið á Snapchat. „En ég
er í smá sjokki yfir því að enginn geri sér grein fyrir því hvað
ég er búin að leggja ógeðslega mikla vinnu í þetta fyrirtæki,“
sagði hún meðal annars.

Lífsannáll

2017

Árið 2017 var viðburðaríkt í
heimi dægurmála. Lífið hefur
tekið saman nokkur athyglis
verð mál sem vöktu eftirtekt
á árinu sem er að líða. Hér
kennir ýmissa grasa.
Samfestingurinn sem gerði allt vitlaust
Samfestingurinn sem Ragnhildur Steinunn Jónsdóttir klæddist í Söngvakeppni Sjónvarpsins í mars olli miklu fjaðrafoki á
samfélagsmiðlum enda var hann nokkuð nákvæm eftirlíking
af samfestingi frá tískuhúsinu Balmain. „Þetta er augljós
stuldur,“ sagði Linda Björg Árnadóttir, hönnuður og lektor
í fatahönnun við Listaháskóla Íslands, um samfestinginn í
viðtali við Lífið. Klæðskerinn Elma Bjarney Guðmundsdóttir
saumaði samfestinginn á Ragnhildi Steinunni. „Við vissum nákvæmlega að við værum að gera svipaða
flík, þetta er bara öðruvísi efni og öðruvísi belti en útlitið er svipað. Skikkjan
er reyndar öðruvísi,“ sagði Elma.
Tónlistarhátíðinni
Night + Day aflýst
Í maí var tilkynnt að breska
hljómsveitin The xx væri á leið
til Íslands og myndi halda Night
+ Day tónlistarhátíðina við
Skógafoss. Lífið heyrði í söngkonu og gítarleikara sveitarinnar, Romy Madley Croft, og hún
greindi frá því að hún tryði varla
að hátíðin yrði að veruleika.
Hún hafði rétt fyrir sér því
hátíðin var blásin af. Ástæðan
er viðkvæmt ástand
svæðisins við fossinn, að
sögn skipuleggjenda.
Umhverfisstofnun setti
svæðið á rauðan lista á
dögunum.

Gulltennur voru
fermingargjöfin í ár
„Grillz“, sem er tannskart,
eins konar gómur oftast
úr gulli eða silfri, var heitasti fylgihluturinn þetta
árið hjá unga fólkinu en
slíkt skart hefur lengi
verið í tísku í hipphoppsenunni. „Ég fann fyrir að
það var brjáluð eftirspurn eftir þessu þannig
að ég hugsaði með mér
að ég hlyti eiginlega að
geta gert þetta sjálfur,“
sagir Hlynur Snær Andrason, vinsæll grillz-smiður,
í viðtali við Lífið.

Límmiðaverkefnið sem fór misvel í fólk
Tónlistarkonan Þórunn Antonía greindi
í viðtali við Lífið frá verkefni sem tónlistarhátíðin Secret Solstice setti á
laggirnar og var forseti Íslands verndari
þess. Verkefnið snerist um að láta
útbúa sérstaka límmiða sem áttu að
koma í veg fyrir að hægt væri að lauma
nauðgunarlyfi ofan í glös. Þetta verkefni fór misvel í fólk og í framhaldi skapaðist mikil umræða
um hvort með þessu væri
verið að varpa ábyrgðinni á
fórnarlömb í stað gerenda.
„Við ættum auðvitað ekkert
að þurfa að vera að pæla í
svona löguðu, það er í raun
fáránlegt. En staðreyndin er
sú að það er fólk sem er að
gera þetta af ásettu ráði,“
sagði Þórunn í samtali við
Lífið.
Best klædda fólkið í framboði
Í október leitaði Lífið til álitsgjafa til að velja best
klædda fólkið í framboði. Óttarr Proppé, Baldur
Borgþórsson og Björt Ólafsdóttir voru meðal þeirra
sem komust á lista. „Hún styður vel við íslenska
hönnun án þess að vera með hrosshársnælur eða
því um líkt,“ sagði einn álitsgjafinn um Björt.

Svín sem gæludýr
Svín sem gæludýr náðum auknum
vinsældum á þessu ári og reyndar
svo miklum að MAST sá tilefni til
að senda frá sér leiðbeiningar um
hvernig hugsa eigi um grísi. Lífið
tók þá Vigdísi Tryggvadóttur,
dýralækni hjá Matvælastofnun,
tali. „Það er ekki fyrir hvern sem
er að halda og sinna 200-300 kílóa
svíni. Hér á landi eru einungis stærri
og hefðbundnari svínakyn til framleiðslu, Landrace, Yorkshire og Duroc,
en ekki klassísk gæludýrasvín, til
dæmis Miniature og Pot belly.“

Áttan grunsamlega vinsæl
Lagið Neinei með Áttunni náði svo miklum vinsældum í mars
að netverjar klóruðu sumir sér í höfðinu. Þá skapaðist umræða á Twitter um hvort vinsældirnar væru mögulega keyptar
en Aron Ingi Davíðsson þvertók fyrir það þegar Lífið hafði
samband við hann. „Það er náttúrulega algjör della,“ sagði
hann. Síðan lagið kom út hafa vinsældir þess verið á blússandi
siglingu og meirihluti Íslendinga kann líklegast núna textann
við lagið utanbókar.
Stóra endurgreiðslumálið
Lífið fjallaði um stóra endurgreiðslumálið svokallaða sem
snýst meðal annars um að þáttaröðin Kórar Íslands
fékk ekki endurgreiðslu upp á 25 prósent af framleiðslukostnaði frá nefnd sem heyrir undir Kvikmyndasjóð. Ástæðan er að þáttaröðin þótti ekki
nógu menningarleg. Það sem vakti athygli er að
þættirnir Biggest Loser, japanska kakkalakkamyndin Terra Formars og bandaríska stórmyndin The Fate of the Furious fengu endurgreiðslu.
Rapparar Íslands í Costco
Sannkallað Costco-æði greip um sig í
sumar þegar bandaríska verslanakeðjan
opnaði útibú hér á landi. Það lá því
beinast við að rapparar Íslands tækju
upp myndband í versluninni. „Því að það
eru allir í Costco, maður! Mér fannst það
bara liggja beint við,“ sagði Joey Christ,
eða Jóhann Kristófer Stefánsson, um
myndbandið við lagið Joey Cypher. Með
honum í laginu og myndbandinu eru þeir
Birnir, Herra Hnetusmjör og Aron Can en
eins og alþjóð veit hafa þessir menn allir
verið að gera það gott í rappbransanum.

Biðraðir eftir strigaskóm
Íslendingar hljóta að eiga heimsmet í að standa í röð fyrir
utan búðir og það vita eigendur verslunarinnar Húrra vel því
reglulega myndast langar biðraðir fyrir utan búðina þegar
nýir Yeezy-skór koma í hús. Lífið fór á stúfana og spjallaði við
nokkra einstaklinga sem hikuðu ekki við að bíða í röð í margar
klukkustundir í febrúar eftir skóm. „Ég vaknaði klukkan 6.45,
klæddi mig vel og var mættur í kringum 7.00. Ég beið í fimm
tíma til að komast inn í búðina en það var fínt veður svo þetta
leið hratt. Það voru alveg einhverjir gaurar sem biðu í 16 tíma
sem mér finnst persónulega of mikið fyrir skópar,“ sagði Aron
Kristinn Jónasson.
Athugasemd um holdafar vakti athygli
Í mars á þessu ári hratt athugasemd um holdafar á Instagram
af stað umræðu um líkamsvirðingu og fordóma. Athugasemdin kom frá leikkonunni Ágústu Evu og var beint til Manuelu
Óskar. Lífið heyrði þá í Elvu Björk Ágústsdóttur, varaformanni
Samtaka um líkamsvirðingu. Það kom henni ekki á óvart að
athugasemdin hefði vakið athygli. „Umræðan um fordóma
gagnvart útliti, mikilvægi þess að vera sáttur við líkama sinn
og bera virðingu fyrir honum og öðrum hefur aukist undanfarið finnst mér. Í dag sjáum við fólk bregðast við og svara
þegar neikvæð umræða fer af stað um útlit og líkama fólks.“
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Súkkulaðisetur í miðbænum
Þær Tinna Sverrisdóttir og Lára
Rúnarsdóttir hafa
stofnað Andagift,
hreyfingu með
áherslu á að auka
sjálfsást og sjálfsmildi
í samfélaginu. Þær
nota mátt súkkulaðis til að komast að
þessu marki sínu, en
Tinna lærði allt um
hann í Gvatemala.

Þ

etta er hreyfing þar sem
áherslan er lögð á meiri
sjálfsást og sjálfsmildi í
samfélaginu. Andagift
mun opna súkkilaði
setur í janúar á Rauðar
árstíg. Þar munum við vera með
rými þar sem verða opnir tímar fyrir
hugleiðslu, tónheilun, seremóníur og
alls konar gúmmelaði,“ segir Tinna
Sverrisdóttir, tónlistar- og leikkona.
Tinna og Lára Rúnarsdóttir tón
listarkona hafa stofnað hreyfinguna
Andagift og vinna að opnun súkku
laðiseturs 11. janúar, en hægt er
að leggja þeim lið við opnunina í
gegnum Karolina Fund.
Blaðamaður hefur ekki heyrt um
súkkilaðiseremóníur og spyr því í
einfeldni sinni hvort um sé að ræða
trúarsamtök eða einhvers konar költ.
„Nei, alls ekki,“ svarar Tinna hlæj
andi, „þetta kemur upprunalega
frá Mayaindjánum í Gvatemala og
hefur verið notað í þúsundir ára til
að tengjast hjartanu og dýpka hug

Súkkulaðiðsetrið verður opnað á Rauðarárstíg í janúar. Þar verður hægt að slaka reglulega vel á. Fréttablaðið/Anton brink

leiðslu. Þannig að þetta verður í raun
og veru andlegt setur, fyrir hvern
þann sem vill koma og taka sér stund
frá amstri dagsins, aðeins staldra við
og vera með sjálfum sér.“
En kakóið, hvernig virkar það?
„Kakóið sem við erum að nota er
hundrað prósent hreint kakó frá
regnskógum Gvatemala. Eins og ég
segi hefur þetta verið notað þar í
margar aldir en er nú farið að breið
ast út og er notað víða. Súkkulaðið
er mjög kraftmikið og næringarríkt
og hefur meðal annars hæsta magn
esíuminnihald allra plantna. Svo að
ef þú drekkur einn bolla af hreinu
kakói hjálpar það til við að slaka á
þreyttum og spenntum vöðvum og
leiðir okkur því greiðar inn í djúp
slökun.
Sannað hefur verið að hugleiðsla

og djúpslökun eru ein okkar bestu
ráð til að sigrast á streitu. Súkkulaðið
eykur einnig blóðflæði til heilans
og vöðva sem styrkir fókus okkar
og úthald. Svo það stuðlar bæði að
líkamlegri og andlegri vellíðan.“
Tinna segir súkkulaðið vera sann
kallaða ofurfæðu og að vakning hafi
átt sér stað á síðustu árum um mátt
þess.
„Það er svolítið fyndið að vinna
með súkkulaði að því leyti að við
þekkjum það öll úr okkar daglega
lífi, við fáum okkur Nóa Kropp og
svona til að gera vel við okkur en
staðreyndin er sú að margt súkkulaði
er stútfullt af sykri, mjólk og öðrum
aukaefnum og eftir situr aðeins lítið
magn af raunverulegu súkkulaði. Því
er meginmunurinn að súkkulaðið
sem við notum er hreint og óunnið

Ég hætti í vinnunni
minni, keypti flug
og fór út. Það var alveg
magnað. Þetta voru tveir
mánuðir þar sem ég var að
læra um kakóplöntuna og
hvernig á að vinna með
hana, tónheilun og hugleiðslu.
og þannig helst næringarinnihald
plöntunnar óskert.
Við höfum verið að vinna í
einkaseremóníum með fólki sem er
að kljást við kvíða og þunglyndi og
höfum séð mikinn árangur. Ástæðan
er sú að súkkulaðið eykur endorfín
framleiðslu og kemur jafnvægi á
hormónaframleiðsluna.

Margir kannast líklega við að fá
sér súkkulaði til að líða betur. Þarna
kemur útskýringin. Svo það er alveg
magnað að vinna með súkkulaðið
samhliða andlegri iðkun og sjá hvað
það hjálpar mörgum að gæða sér
á ilmandi bolla áður en slakað er á
huga og líkama.“
Sagan bak við Andagift hófst með
því að Tinna fór í nám til Gvatemala
í febrúar síðastliðnum. Um var að
ræða hálfgerða skyndiákvörðun
eftir að Tinna hafði sjálf farið í súkku
laðiseremóníu hér á landi.
„Ég hætti í vinnunni minni, keypti
flug og fór út. Það var alveg magnað.
Þetta voru tveir mánuðir þar sem
ég var að læra um kakóplöntuna
og hvernig á að vinna með hana,
tónheilun og hugleiðslu. Þannig að
í raun og veru er þetta ein tegund
af jóga en það eru margir vinklar á
því – því jóga er ekki bara stöðurnar
og flæðið. Við vinnum með að nota
bæði röddina og hljóðfæri til þess að
leiða fólk inn djúpa slökun og djúpa
heilun. Það er margsannað að ef þú
notar ákveðin hljóð og hreina tóna
hefur það áhrif á taugakerfið okkar
og innkirtlakerfið.“
Eftir að Tinna kom heim fóru
þær Lára að vinna saman og héldu
seremóníu þangað sem mættu sex
tíu manns. Hún segir að sérstaklega
í ljósi allra þeirra byltinga sem eigi
sér stað um þessar mundir – #metoo,
#égerekkitabú, #höfumhátt – finni
hún fyrir mikilli eftirspurn eftir rými
þar sem fólk getur slakað á frá amstri
hversdagsins og gefið sér stund til að
anda djúpt og tengjast inn á við.
Þær vinna líka með námskeið
– Lára hefur verið með kvíða
stjórnunarnámskeið fyrir unglinga
og Tinna hefur verið með námskeið
fyrir ungt fólk, sérstaklega stelpur, til
að auka sjálfstraust í listsköpun en sú
vinna hófst þegar hún starfaði með
Reykjavíkurdætrum. Tinna segir
súkkulaðisetrið munu nýtast öllum
þeim sem vilja gefa sér stundarfrið í
amstri dagsins.
stefanthor@frettabladid.is

JÓLAGJÖFIN
Bali kjóll
4.990 kr.

HENNAR FÆST
Í VERO MODA

KRINGLAN / SMÁRALIND
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Rannsóknir
hafa sýnt að
bæði svifryk og
köfnunarefnisdíoxíð getur haft
slæm áhrif á heilsuna.

okkar

Ragnhildur Guðrún Finnbjörnsdóttir, umhverfisog auðlindafræðingur og doktor í
lýðheilsuvísindum.

Hvað orsakar svifryksmengun á veturna?

Þ

essi spurning á vel við núna
þar sem svifryksmengun
hefur aukist á höfuðborgarsvæðinu síðustu daga. Gulbrún
rykský við umferðaræðar má rekja
til aukinnar svifryks- og köfnunarefnisdíoxíðsmengunar frá bíla
umferð. Ákveðnar veðuraðstæður
geta ýtt undir hærri styrk umferðartengdrar loftmengunar. Sem dæmi
má nefna eru þurrir, kaldir vetrardagar með hægum vindi og hitastigi
undir frostmarki kjöraðstæður fyrir
aukna loftmengun.
Mengunina má meðal annars
rekja til þess að götunar eru saltaðar á veturna og nagladekkin tæta
upp agnir úr malbikinu. Á slíkum
dögum ná agnirnar á götunum að
þyrlast upp með bílaumferðinni í
nágrenni gatnanna en einnig safnast upp köfnunarefnisdíoxíð sem
kemur til vegna bruna á dísilolíu.
Þetta á sérstaklega við á þungum
umferðartíma þegar fólk er á leið
í og úr vinnu. Vegna lítils vinds
feykjast efnin ekki í burtu heldur
ná agnirnar að svífa um andrúmsloftið. Þannig getur styrkur loftmengunarefnanna orðið mikill.
Hægt er að draga úr þessu með
því að rykbinda göturnar en sam-

kvæmt áætlun um loftgæði til
næstu 12 ára sem umhverfis- og
auðlindaráðuneytið hefur gefið út,
er lagt til að götur landsins verði
rykbundnar oftar.
Rannsóknir hafa sýnt að bæði
svifryk og köfnunarefnisdíoxíð
getur haft slæm áhrif á heilsuna
með því að auka á einkenni meðal
einstaklinga sem þjást af hjarta-,
æða- eða lungnasjúkdómum. Því
er viðkvæmum einstaklingum
með undirliggjandi sjúkdóma,
auk barna og eldri einstaklinga,
ráðlagt að forðast útiveru þegar
loftmengun er mikil. Hægt er að
fylgjast með loftgæðum í landinu á
vef Umhverfisstofnunar, loftgæði.is.

Niðurstaða: Vetrarstillur
ýta undir loftmengun af
völdum umferðar og viðkvæmir einstaklingar ættu
að forðast útiveru á þeim
tíma. Allir geta fylgst með
loftgæðum á loftgæði.is.
Lesendum er bent á að senda
sérfræðingum okkar spurningar
tengdar heilsu og lífsstíl á
heilsanokkar@frettabladid.is.
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Skyrkaka sem skilur
eftir bros á vör
Matreiðslumaðurinn Fannar Arnarsson reiddi nýverið fram jólalega
og gómsæta skyrköku fyrir lesendur Lífsins. Meðfylgjandi er uppskrift að kökunni. Fannar segir hana vera nokkuð einfalda að útbúa.

S

kyrkakan er góð af því að
hlutföllin af botni, skyrfyllingu og svo hlaupi eru svo
mátuleg,“ segir Fannar um
skyrkökuna góðu. Hann
tekur fram að hana sé einfalt að útbúa og allir ættu að ráða við
það. „Góð skyrkaka skilur eftir bros á
vör eftir góða máltíð.“

Sykur er bræddur í potti þar til
hann verður að sírópi. Matarlímsblöðunum, fimm stykkjum, bætt
út í sírópið og því síðan hellt rólega
saman við skyr- og rjómablönduna.
Öllu hrært varlega saman.
Botn:
Lu-kex og Oreo-kex er mulið saman
í matvinnsluvél. Bræddu smjörinu
hellt út í og blöndunni svo þjappað
saman við kexið í formið. Sett í kæli
í um það bil 25 mínútur.
Skyrblöndunni er síðan hellt yfir
eftir kælinguna og hnetum stráð yfir,
sett aftur í kælingu í fjórar klst. eða í
frysti í 1 klst. og 20 mín.

Skyrkaka

fyrir 10

/

SIGNATURE:
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Verð frá

Jólaskyrkaka Fannars er ekki bara ljúffeng heldur líka falleg. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Skyrfylling:

50 g vatn
200 g sykur
500 g skyr
500 g léttþeyttur rjómi
5 stk. matarlímsblöð
70 g blandaðar hnetur

Botn:

300 g Lu-kex
300 g Oreo-kex
120 g smjör, brætt

Hlaup:

6 tsk. matarlímsblöð
150 g vatn

Bókin
Bjarni
„Töframaður“

Fannar er stofnandi fyrirtækisins
Matar Kompaní.
150 g bláber
150 g sykur

Aðferð:
Skyr:
Skyrið er hrært í hrærivél í 2-5 mínútur. Léttþeyttum rjómanum bætt
út í.

Fullt nafn:
Bjarni „Töframaður“
Baldvinsson
Ég er að lesa:
Þessa stundina er ég að lesa
Eitt þúsund tungumál eftir
Peter K. Austin.
Uppáhaldsbókin mín:
Hringadróttinssaga eftir
J.R.R. Tolkien. Ég hef mikinn
áhuga á góðum ævintýrum.
Tolkien náði að setja saman
einn fallegasta heim töfra
og furðuvera sem ég hef
lesið um. Hobbitinn er líka
mjög góð lesning. Hitchhikers Guide to the Galaxy
eftir Douglas Adams er líka í
uppáhaldi hjá mér.
Versta bók sem ég hef lesið:
Klárlega símaskráin. Persónusköpunin er mjög
slöpp og of mikið af endur-

Hlaup:
Öllu blandað saman og sett í pott,
að undanskildum 6 stk. matarlímsblöðum. Eftir að suðan kemur upp
er blandan látin sjóða í átta mínútur,
síðan er matarlímsblöðunum bætt
út í.
Skyrkakan er tekin úr kæli og
hlaupinu hellt yfir. Að lokum er
kakan sett aftur í kæli og geymd þar,
þar til hún er borin fram.

tekningum. Sem betur fer er hætt
að prenta hana. Mig langar mikið
að lesa Hávamál næst, galdra
kannski fram tíma til þess um
jólin.

GÓÐGERÐARUPPBOÐ
Til styrktar

Gerum
þetta
saman!

Skoðaðu r
rna
allar vöru s
á byko.i

FJÖLSKYLDUHJÁLP ÍSLANDS

Í DAG KLUKKAN 18-19
Gerðu frábær kaup og styrktu gott málefni í leiðinni!
Allt andvirði rennur óskipt til Fjölskylduhjálpar Íslands.
Hér eru nokkrar af þeim vörum sem verða á uppboðinu

Weber Q1200 gasgrill

Platínum g jafabréf

Hvít Kitchen Aid hrærivél

BOSCH rafmagnsverkfærasett

Heildarverðmæti: 79.995

Heildarverðmæti: 133.900

Heildarverðmæti: 89.995

Heildarverðmæti: 72.995

Lágmarksboð 30.000

Lágmarksboð 50.000

Lágmarksboð 40.000

Lágmarksboð 25.000

2x
66°N bakpoki

Dr. Green panna

Heildarverðmæti: 15.500

Heildarverðmæti: 16.900

Lágmarksboð 5.000

Lágmarksboð 5.000/stk

Cardiff treyja Arons Einars

Lágmarksboð 20.000

Handgerður postulínsvasi

iRobot ryksuguvélmenni

Heildarverðmæti: 24.995/stk

Heildarverðmæti: 74.995

Lágmarksboð 10.000

Lágmarksboð 30.000

2x
Vuoto Sous-Vide

Sony 55“ 4K sjónvarp

Heildarverðmæti: 26.000/stk

Heildarverðmæti: 129.995

Lágmarksboð 10.000/stk

Lágmarksboð 45.000

Glæsilegir listmunir frá Þóru Sigurþórsdóttur og Sigurði Ben Jóhannessyni ásamt
bókum frá Bjarka Bjarnasyni auk fjölda annarra flottra vara. Sjá nánar á byko.is
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F I MM T U D A G U R

13.12.17 - 19.12.17

1

Saga Ástu
Jón Kalman Stefánsson

2

Sakramentið
Ólafur Jóhann Ólafsson

3

Myrkrið veit
Arnaldur Indriðason

4

Gatið
Yrsa Sigurðardóttir

Steinunn Anna Sigurjónsdóttir ráðleggur þeim sem kvíða jólunum. fréttablaðið/anton brink

Jólin eru ekki alltaf
5

Þitt eigið ævintýri
Ævar Þór Benediktsson

6

Amma best
Gunnar Helgason

gleði og gaman
Jólin með öllu sínu glimmeri og glitri eru í huga flestra tími gleði
og hamingju, en raunin er sú að þessi hátíð vekur einnig upp
kvíða og depurð hjá fjölmörgum. Ýmislegt er samt hægt að gera.

S
7

Mistur
Ragnar Jónasson

9

Heima
Sólrún Diego

8

10

Fuglar
Hjörleifur H. / Rán F.

Syndafallið
Mikael Torfason

SAMKVÆMT BÓKSÖLU Í PENNANUM EYMUNDSSON UM LAND ALLT

teinunn Anna Sigurjónsdóttir, sem starfar sem sálfræðingur hjá Litlu kvíðameðferðarmiðstöðinni,
þekkir það vel af eigin raun
hversu kvíðvænlegur tími
jólin geta verið fyrir suma.
„Ég hef átt jól þar sem ég íhugaði
sjálfsvíg. Reyndar er það ekki svo
sjaldgæft að íhuga sjálfsvíg þegar
okkur líður illa. Það er bara stundum erfitt að vera til. Og þegar það er
erfitt að vera til þá eru jólin sérstaklega erfið.“ Steinunn Anna verður
vör við að fyrri skjólstæðingar sæki
aftur til hennar í desember. „Jólin
eru mjög tilfinningaþrunginn tími
og þau virðast ýfa upp tilfinningar
okkar, hvort sem þær eru gleðilegar
eða erfiðar.“
En hvað ráðleggur hún þeim sem
glíma við erfiðar hugsanir á aðventunni og í kringum jól að gera?
„Það er sérstaklega gaman að eiga
kærasta á jólunum og það er enn þá
þungbærara að vera einhleyp/ur á jól
num (ef þig langar ekki að vera einhleypur). Það er frábært að kaupa
sér jólakjól þegar þú ert ánægð/ur
með útlitið og til hvers að kaupa sér
jólaföt þegar maður lítur hvort eð er
svona illa út?
Allt sem er æðislegt verður stórkostlega æðislegt og allt sem er ömurlegt verður óyfirstíganlega ömurlegt.
Næstum allir hjónaskilnaðir sem ég

hef orðið vitni að í kringum mig hafa
átt sér stað í nóvember eða desember.
Ég er ekki viss um að við ættum
að taka stórar ákvarðanir um lífið á
þessum árstíma.
Ef þú hefur einhvern tímann
kynnst miklum missi þá finnur þú
fyrir því á þessum árstíma. Ef þú ert
ekki á góðum stað í lífinu, þá hellist
sorgin yfir þig af fullum þunga, eða
eru þetta fyrstu jólin eftir mikinn
missi?
Ef þér líður vel með líf þitt í dag
eða lengra er liðið frá missi þá verður
þetta svona ljúfsár tilfinning. Þú situr
á jólatónleikum og kórinn byrjar að
syngja Nóttin var sú ágæt ein og þú
ert full/ur af gleðisorg, eins og gulbláu
kúlurnar í Inside Out (ef þú hefur
ekki séð hana, mæli ég með henni).
Grátur sem felur í sér sorg/þakklæti fyrir að vera ekki á þeim stað
sem þú varst á einu sinni á jólunum
er mjög gefandi. Þá geta jólin verið
ofboðslega góður árstími þó að stutt
sé í erfiðar tilfinningar og grátinn.
Þú, sem langar ekki að vera til akkúrat núna, bíddu bara aðeins.
Kveiktu samt á kertum, gráttu
dálítið, taktu á móti sorginni, depurðinni og einmanaleikanum með
eins mikilli hlýju og þér er unnt. Ekki
gera ráð fyrir að þér muni líða svona
illa á nýju ári. Þetta eru líka bara þessi
jól, segir Steinunn Anna.“

Góð ráð fyrir þá sem eru
einir og einmana á jólum
l Gefðu þér leyfi til að gera það
sem þig langar til eins og þér
veitist kostur á.
l Er komin sería á Netflix sem
þig langar að sjá?
l Ertu búin að spila Witcher III
í PS4?
l Gætir þú hugsað þér að fara í
heitt bað með nýjustu bókina
hennar Yrsu?
l Göngutúrar í upplýstum kirkju
görðum eru notalegir, líka
heimsóknir til ömmu og afa.
l Áttu vin sem þú hefur ekki
heyrt í lengi, sem væri til í
koma með þér í bíó eða kíkja
í kaffi?
l Áttu pening og gætir þess
vegna ákveðið að fara til Taí
lands yfir jólin?
l Áttu hlýja sokka og náttslopp
til þess að ganga um í heima
hjá þér?
l Gætir þú hugsað þér að baka
lakkrístoppa (það er mjög ein
falt og ódýrt)?
l Jólin geta verið falleg, líka fyrir
okkur sem langar stundum
ekki að vera til.

astahrafnhildur@frettabladid.is
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Handklæði í fjórum litum.
Stórt: 5.900 kr. Minna: 2.900 kr.
Hátíðartilboð saman: 7.000 kr.

Ullarteppin frá Geysi
Hátíðarverð frá: 12.800 kr.

HEIMA ER BEST
Í RÚMFÖTUM
FRÁ GEYSI

Rúmföt, handklæði og teppi á hátíðarverði.
Paraðu saman mismunandi tóna og settu
saman eigin litasamsetningar. Það hefur aldrei
verið jafn spennandi að búa um rúmið sitt! Í
Geysi fást að auki himnesk handklæði í
fallegum litum að ógleymdum hlýju, góðu
sígildu ullarteppunum okkar.

Þú færð koddaver í kaupbæti með
sængurverinu. Tvö koddaver ef
sængurverið er tvíbreitt.
Koddaver 3.800 kr.
Sængurver einbreitt 12.800 kr.
Sængurver tvíbreitt 22.800 kr.

H EI MA

Geysir Heima, Skólavörðustíg 12. Sængurföt Geysis fást einnig í verslunum Geysis í Kringlunni og á Akureyri. — Sími 519 6000. Geysir.com

ÞÚ GETUR NÁLGAST FRÍTT EINTAK AF
FRÉTTABLAÐINU VÍÐSVEGAR UM LANDIÐ.
Óskir þú eftir því að fá blaðið í áskrift, hafðu samband við Póstdreifingu.

mest lesna dagblað landsins.

Við segjum fréttir Smáauglýsingasíminn og skiptiborð 512 5000
Ritstjórn 512 5200  Fax: 512 5301  ritstjorn@frettabladid.is

Vísir

Auglýsingadeild auglysingar@frettabladid.is

Prentun Ísafoldarprentsmiðja

Dreifing dreifing@postdreifing.is
Ef blaðið berst ekki 800 1177

Bakþankar
Benedikts Bóasar
Hinrikssonar

Feluleikur um
janúarlandslið

H

andbolti er svo dásamlega
skemmtileg íþrótt og nú
þegar hann er kominn á
Stöð 2 Sport fær hann verðskuldaða
athygli. Handboltinn hefur verið að
stíga út úr þeim skrýtna fasa sem
hann var kominn í og er að nútímavæðast, þó enn sé langt í land.
Þó eru leifar af gamla tímanum
enn viðloðandi HSÍ. Á föstudag var
lokahópurinn nefnilega valinn á
Evrópumótið sem haldið verður
í Króatíu í janúar. Og hvernig tilkynnti HSÍ hópinn? Jú, með því að
senda tölvupóst. Klukkan 16.00.
Þannig að þegar fólk gekk út í
helgina þá voru ekkert allir sem
vissu að hópurinn hefði verið
kynntur. Engin umræða var um
hópinn þar sem það var enginn
blaðamannafundur og því birtu
flestir fjölmiðlar bara hópinn og
héldu svo áfram sínum störfum.
Og hvað sagði landsliðsþjálfari um
hópinn? Ekki neitt.
Sama dag var nefnilega KSÍ að
tilkynna hóp af mönnum sem fara
til Indónesíu. Og hvernig gerðu
þeir hlutina? Jú, með blaðamannafundi þar sem hægt var að ræða við
landsliðsþjálfarann. Og hvenær
var fundurinn? Hann var snemma
þannig að allir vissu af honum.
HSÍ kann ótrúlega lítið að spila
á fjölmiðla og mér líður oft eins
og sambandið hreinlega vilji ekki
umfjöllun um sína íþrótt. Núna
þegar handboltinn er kominn á
Stöð 2 Sport, þá hefði verið einfaldasta mál í heimi að fá umfjöllun
um hópinn því að með tilkomu
þáttarins Seinni bylgjunnar er
sófakartafla eins og ég farin að
þekkja marga leikmenn. Og ég er
ekki sammála vali landsliðsþjálfarans. Bara mjög langt frá því.
En trúlega er orðið of seint að
segja frá því. Hópurinn var jú
valinn á föstudag. Sendur út með
tölvupósti. Klukkan fjögur.

Opið allan
sólarhringinn
í öllum verslunum

Glæsilegar
jólagjafir

michelsen.is

Handægt fyrir jólin!

JÓLAMATURINN
ELSKAR

