301. TÖLUBLAÐ 18. ÁRGANGUR

— M E S T L E S N A DAG B L A Ð Á Í S L A N D I * —

FÖSTUDAGUR

21. DESEMBER 2018

STÆKKAÐU
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með gjafabréfi
fyrir veitingum á
Leikhúsbarnum

GJAFAKORT

Gefðu gjöf
sem lifnar við

borgarleikhus.is

Svört skýrsla Innri endurskoðunar Reykjavíkurborgar um Nauthólsveg 100, betur þekktur sem Bragginn, var kynnt í gær. Helstu niðurstöður eru að
eftirliti var ábótavant og hlítni við lög, innkaupareglur, starfslýsingar, verkferla, ábyrgð og forsvar var ekki nægjanleg. Sjá síðu 4 FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Engin yfirráð
VIÐSKIPTI Útgerðarfélag Reykjavíkur

öðlaðist ekki yfirráð yfir HB Granda
með kaupum á
þriðjungshlut í
félaginu að mati
Samkeppniseftirlitsins. Eftirlitið
segir aðra hluthafa
félagsins geta
„gripið inn
í“ mikilv æ g a r
ákvarðanir. – kij
/ sjá síðu 8

Rappstjarna
gefur milljón
LÍFIÐ Aron Can ætlar að
gefa milljón krónur
á Instagram og segir
betra að gefa en
þiggja.
„Við erum bara
í stuði til að gefa,“
segir Aron um jólabónusinn sem gefinn
er í samstarfi
við Kass. Hann
boðar nýtt lag í
skóinn líka.
– sþh / sjá síðu 32

Aldrei fleiri beðið þess
að komast inn á Vog
622 bíða þess að komast
inn á sjúkrahúsið Vog
fyrir jól. Framkvæmdastjóri SÁÁ hefur áhyggjur af þróuninni. Vill að
gripið verði inn í vanda
ungra karlmanna með
örvandi vímuefnafíkn.
HEILBRIGÐISMÁL 622 einstaklingar

bíða þess nú að leggjast inn á Vog
í áfengis- og vímuefnameðferð.
Framkvæmdastjóri SÁÁ, Arnþór
Jónsson, segir biðlistann aldrei hafa
verið lengri.
„Við höfum séð það undanfarin ár
að það dregur lítið eitt úr aðsókn í
meðferð um hátíðarnar, en aðsóknin þyngist svo verulega strax eftir
áramót.“ Arnþór sér þannig fram
á að biðlistinn lengist enn frekar á
nýju ári.
Hann bætir þó við að þeir sem
eru yngstir, þeir sem séu veikastir
og þeir sem séu að koma í sína
fyrstu meðferð bíði skemur en
aðrir. „Konur bíða einnig skemur,

✿ Tala látinna fíkla
Á síðustu 20 árum hafa 1.648 einstaklingar dáið ótímabærum dauða,
eða fyrir 65 ára aldur, af þeim sjúklingum sem hafa sótt sér lækningu
á Vogi, eða 82 ár hvert. 1.220 þeirra
sem dóu ótímabært voru karlar og
flestir neyttu örvandi lyfja.

1.220

428

74%

26%

 Karlar  Konur
Alls hafa 5.903 einstaklingar greinst
með alvarlega örvandi vímuefnafíkn frá árinu 1990. Úr þessum hópi
hafa 373 látist fyrir 65 ára aldur,
289 karlar (77%) og 84 konur (23%).

4.184

1.719

71%

29%

 Karlar  Konur

enda hafa rannsóknir sýnt að þær
sjálfar draga það á langinn að fara
í meðferð.“ Meðalaldur sjúklinga á
sjúkrahúsinu er 35 ár.
Arnþór segir örvandi vímuefnafíkn alvarlegasta. Örvandi efni valdi
oftar geðrofi en önnur vímuefni og
meiri geðhvörfum. Neysla slíkra
efna valdi meiri taugaskaða en
önnur vímuefni. Þá fylgi örvandi
vímuefnafíkn mikið af líkamlegum
fylgikvillum vegna slysa og neyslu
í æð, til dæmis lifrarbólga og HIV.
Arnþór segir tímabært að gripið
verði inn í til þess að hjálpa þessum
hópi áfengis- og vímuefnasjúklinga,
sem jafnframt er alvarlega veikastur.
„Það er þó ekki gert og fjárframlög
til meðferðar fyrir unga karla á aldrinum 18-39 ára, sem eru með alvarlega örvandi vímuefnafíkn, hafa eingöngu verið skorin niður.”
Hann segir vandann vaxandi.
„Hann er átakanlegastur meðal
ungra karlmanna. Á síðustu 20
árum hefur 2.851 karlmaður á aldrinum 18-39 ára greinst á sjúkrahúsinu með örvandi vímuefnafíkn.
Af þeim var 121 látinn í lok ársins
2017.“ – ósk

Laugavegi 15 og Kringlunni - michelsen.is
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Myrkrið brátt á brott

Veður

Norðaustlæg átt 3-8 m/s og dálítil rigning eða þokusúld á A-verðu
landinu. Skýjað NV-til, en annars víða
léttskýjað. Hiti 0 til 5 stig, en vægt
frost inn til landsins. SJÁ SÍÐU 20

Loka á djamm
ungmenna við
Hvaleyrarvatn
UMHVERFISMÁL „Okkar reynsla er
sú að þetta sé ekki útivistarfólk
heldur fólk sem er komið gagngert
til að skemmta sér og finna eitthvert
afdrep þar sem það fær að vera í
friði,“ segir Steinar Björgvinsson,
framkvæmdastjóri Skógræktarfélags Hafnarfjarðar.
Að beiðni Skógræktarfélagsins
verður veginum að Hvaleyrarvatni
lokað um áramótin og að kvöldi
þrettánda dags jóla. Greidd voru
atkvæði um þetta í umhverfis- og
framkvæmdaráði Hafnarfjarðar á
þriðjudag og voru þá þrír fulltrúar
samþykkir lokun en tveir á móti.

Reynslan er sú að
svona fólk nennir
ekki að labba langar leiðir.
Steinar Björgvinsson, framkvæmdastjóri Skógræktarfélags
Hafnarfjarðar, í
bréfi til bæjaryfirvalda.

Fyrst og fremst eru það ungmenni
sem komin eru með bílpróf, segir
Steinar, sem koma að Hvaleyrarvatni á þessum kvöldum. Aðspurður
segir hann að veginum að vatninu
hafi aldrei áður verið lokað á þennan hátt.
„Það virðist hafa aukist á síðustu
árum að fólk komi gagngert að
Hvaleyrarvatni til að skjóta flugeldum og kveikja bál um áramót
og þrettándann. Þessu fylgir sóðaskapur og ákveðin eldhætta þegar
verið er að skjóta flugeldum þvers
og kruss,“ útskýrir Steinar.
Mikið af flugeldaleifum endar
í vatninu sjálfu með tilheyrandi
sóðaskap og fyrirhöfn fyrir skógræktarmenn. „Þegar fólk er að mæta
á útivistarsvæðið um morguninn til
að viðra hundinn eða skokka þá er
allt í óþverra,“ segir Steinar. – gar

Reykjavík skartaði sínu fegursta á næststysta degi ársins í gær. Í dag eru svo vetrarsólstöður hér á norðurhveli jarðar og spáð er álíka blíðvirði við
það tilefni. Þótt dagurinn verði stuttur í dag finna kannski einhverjir hugarró í því að í framhaldinu tekur hann bara að lengjast. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Fengu milljónir
í eldisjólabónus
NOREGUR Stjórnandi norska laxeldisfyrirtækisins Ellingsen Seafood á eyjunni Skrova í Lofoten
greiddi í vikunni starfsmönnum
fyrirtækisins, sem eru rúmlega 100
talsins, 100 þúsund norskar krónur
hverjum í jólabónus, eða um 1,4
milljónir íslenskra króna.
Á vef Dagens Næringsliv er haft
eftir starfsmönnum að þeir hyggist gera vel við sig fyrir aukakrónurnar.
Stjórnandinn og meðeigandinn í
fyrirtækinu, Line Ellingsen, segir að
á 70 ára afmæli fyrirtækisins í fyrra
hafi starfsmenn fengið 70 þúsund
norskar krónur hver í bónus eða
tæpar 970 þúsund íslenskra króna.
Bónusinn nú sé hins vegar hærri en
nokkru sinni.
Velta fyrirtækisins var í fyrra
757 milljónir norskra króna eða
tæplega 10,5 milljarðar íslenskra
króna. – ibs

Jólatilboð Grillbúðin
Pizzusteinn

LED ljós

Fyrir grill og ofna
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Um ellefu hundruð búa
ólöglega í Hafnarfirði
Slökkviliðið segir búið ólöglega í atvinnuhúsnæði í Hafnarfirði á þrefalt fleiri
stöðum en 2008. Bæjarráðið vill „heildstæðar tillögur að úrbótum“ á höfuðborgarsvæðinu. Minnihlutinn segir ábyrgðarleysi að gera ekki skjótar úrbætur.
ÖRYGGISMÁL Jón Viðar Matthíasson, slökkviliðsstjóri höfuðborgarsvæðisins, segir að fjöldinn sem búi
í ólöglegu húsnæði í Hafnarfirði geti
verið um ellefu hundruð manns.
Alls segir slökkviliðsstjórinn að
á bilinu þrjú þúsund til fimm þúsund manns búi í atvinnuhúsnæði á
höfuðborgarsvæðinu öllu.
Slökkviliðsstjórinn vitnar í bréfi
sínu til úttektar sem stjórn slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins ákvað
í ársbyrjun 2017 að ráðast í. Kortleggja átti óleyfisíbúðir í samvinnu
við sveitarfélögin. Síðast hafi slíkt
verið gert ítarlega árið 2008.
„Í þessu samhengi er vert að
árétta að kortlagning eins og þessi
getur aldrei verið jafn áreiðanleg
og eldvarnarskoðun á öllum þeim
stöðum sem tilgreindir eru.“
Að sögn slökkviliðsstjórans var
að þessu sinni farið yfir skráningu
lögheimila og skráð heimilisföng á
Já.is. „Meginvinnan fólst síðan í að
ganga götur á atvinnusvæðum og
kanna vísbendingar um búsetu, til
dæmis ljós í gluggum að kvöldlagi
og óreiðu á sorpi,“ lýsir Jón Viðar.
Af sveitarfélögum höfuðborgarsvæðisins er aukningin langmest
í Hafnarfirði frá 2008. Talið er að
nú sé búið ólöglega á nærri þrefalt
fleiri stöðum þar en fyrir tíu árum.
Hraunahverfi og Helluhverfi eru í
aðalhlutverki. Margir búa á Hvaleyrarbraut þar sem stórbruni varð í
iðnaðarhúsnæði í nóvember.
Bæjarráð Hafnarfjarðar ræddi
málið á fundi sínum í gær. Þar var
samþykkt að fela Rósu Guðbjartsdóttur bæjarstjóra að taka málið
upp innan Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins. Rósa hefur að sögn

Fólk hefur lengi búið víða í iðnaðarhverfum Hafnarfjarðar. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Meginvinnan fólst
síðan í að ganga
götur á atvinnusvæðum og
kanna vísbendingar um
búsetu.
Jón Viðar Matthíasson, slökkviliðsstjóri höfuðborgarsvæðisins

slökkviliðsstjórans haft fyrrgreindar
upplýsingar frá því í september.
Lítið virðist eiga að gera áþreifanlegt að sinni í Hafnarfirði. „Bæjarráð
leggur áherslu á að sveitarfélögin á
höfuðborgarsvæðinu vinni sameiginlega að samantekt á ólöglegri
búsetu innan sveitarfélaganna.
Mikilvægt er að greina þau gögn að
lokinni samantekt og vinna heildstæðar tillögur að úrbótum. Mikil-

vægt er að brunavarnir og útgönguleiðir séu fullnægjandi til að tryggja
öryggi íbúanna fyrir fram. Það er
forgangsverkefni,“ segir bæjarráðið.
Fulltrúar minnihlutans á fundi
skipulagsráðs Hafnarfjarðar á
þriðjudag vildu að bærinn hraðaði
vinnu við samantekt á ólöglegri
búsetu. „Með vísan til stórra bruna
atvinnuhúsnæðis í bænum fyrir
skömmu og umfjöllunar Kveiks um
aðbúnað erlends verkafólks er ljóst
að það er ekki forsvaranlegt að fólk
búi við slíkar aðstæður,“ bókuðu
fulltrúar Bæjarlistans, Samfylkingarinnar, Viðreisnar og Miðflokks:
„Mannslíf kunna að vera í húfi.
Við leggjum því ríka áherslu á að
nauðsynlegar úrbætur verði gerðar
hið fyrsta í samvinnu við aðra
aðila er að málinu koma. Annað er
ábyrgðarleysi sem Hafnarfjarðarbær á ekki að láta viðgangast.“
gar@frettabladid.is

ÚTSALAN
ER HAFIN
YFIR 3000 VÖRULIÐIR
Á LÆKKUÐU VERÐI

25-70%
af völdum vörum

ILVA Korputorgi, s: 522 4500 www.ILVA.is
Opið til 22:00 alla daga til jóla
Laugardaga og sunnudaga 12-18, mánudaga - föstudaga 11-18:30

40-70%
af allri jólavöru

FACEBOOK.COM/ILVAISLAND
INSTAGRAM .COM/ILVAISLAND
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Stjórn tók fyrir
Klaustursmál
PERSÓNUVERND „Málsmeðferðin
var rædd í stjórn Persónuverndar í
dag og framhaldsmálsmeðferð hjá
okkur ákveðin,“ segir Helga Þórisdóttir, forstjóri Persónuverndar, en
Klaustursmálið svokallaða var borið
upp á fundi stjórnar í gær.
Þingmenn Miðflokksins, sem sátu
að sumbli á Klausturbar, réðu sér

Bára
Halldórsdóttir.

lögmann sem meðal annars sendi
Persónuvernd erindi vegna upptökunnar. Hver framhaldsmeðferð
verður fæst ekki uppgefið strax.
„Við náðum ekki í málsaðila til
að tilkynna þeim um hana og það
hefur alltaf verið vinnuregla hjá Persónuvernd að upplýsa fyrst málsaðila og svo fjölmiðla. Við reyndum en
því miður náðist það ekki í dag.“ –
smj

NPA-samningar
fyrir milljarð
VELFERÐARMÁL Félagsmálaráðherra
hefur samþykkt tillögu ráðgjafarnefndar Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga
um úthlutun framlaga vegna samninga um notendastýrða persónulega aðstoð. Alls hafa verið gerðir
77 NPA-samningar á árinu og nam
heildarfjárhæð þeirra 1.069 milljónum króna.
Jöfnunarsjóður greiðir fjórðung
kostnaðar og nema framlög sjóðsins
því um 267 milljónum króna. Flestir
samningar voru gerðir á þjónustusvæði Reykjavíkurborgar eða 19
talsins. Heildargreiðslur vegna þeirra
námu um 401 milljón króna.
Í Hafnarfirði voru gerðir 15 samningar upp á rúmar 147 milljónir
og 13 í Mosfellsbæ upp á rúmar 98
milljónir. Í Garðabæ var heildarfjárhæð sex samninga rúmar 122 milljónir. – sar

Vertu fyrst/ur
að lesa blaðið
Fáðu blað dagsins í tölvupósti
kl. 5.00 á morgnana.
Skráðu þig á póstlista Fréttablaðsins á www.frettabladid.is/
nyskraning. Það kostar ekkert.
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Einn af hverjum fimm finnur fyrir jólakvíða
SAMFÉLAG Rúmlega 19 prósent af
þeim sem afstöðu tóku í könnun
Zenter rannsókna fyrir Fréttablaðið
segjast finna fyrir kvíða í tengslum
við jólahátíðina. Áttatíu og eitt
prósent segist ekki finna fyrir jólakvíða.
Könnunin var gerð í fyrstu viku
desembermánaðar. Svarendur voru
1.260 og var svarhlutfall 55 prósent.
Gögnin voru vigtuð eftir kyni, aldri
og búsetu.
Konur eru líklegri til að finna
fyrir kvíða í aðdraganda jólahátíðarinnar, en 23,2 prósent kvenna
sögðust gera það á móti 15,1 pró-

Konur eru líklegri til að
finna fyrir kvíða fyrir jólin.

✿ Jólakvíði

Finnur þú
fyrir kvíða í
tengslum við
jólahátíðina?

senti karla. Athygli vekur að það
er frekar ungt fólk sem finnur fyrir
jólakvíða en 27,8 svarenda á aldrinum 18 til 24 ára sögðust upplifa
kvíða í tengslum við jólin.
Þá eru íbúar á landsbyggðinni
líklegri til að finna fyrir kvíða í

 Já 19,2%
 Nei 80,8%

jólamánuðinum, eða 23,2 prósent á
móti 16,9 prósentum íbúa á höfuðborgarsvæðinu. Aðeins 12,1 prósent
þeirra sem eru 65 ára eða eldri sögðust upplifa kvíða í aðdraganda jóla.
Þegar kemur að pólitískri afstöðu
svarenda þá er stuðningsfólk Pírata
og Flokks fólksins líklegra til að
finna fyrir jólakvíða, eða 28,7 prósent og 27,6 prósent hvort um sig.
Jólastressið virðist bíta minnst
á stuðningsmönnum Sjálfstæðisflokks og Viðreisnar. Aðeins 12
prósent þeirra sem segjast styðja
flokkana sögðust finna fyrir kvíða
í jólamánuðinum. – khn

Kolsvört skýrsla um Braggann
Nær allir verkferlar sem gátu klikkað klikkuðu við endurgerð Braggans við Nauthólsveg 100. Innri endurskoðun Reykjavíkurborgar skilaði skýrslu sinni um verkið í gær. Vigdís segir borgarstjóra verða að víkja.
unnar virkilega alvarlega þar sem
REYKJAVÍK Fátt jákvætt er að finna í
Borgarstjóri ber ábyrgð
skýrslu Innri endurskoðunar Reykjavíkurborgar (IER) um endurgerð
Braggans við Nauthólsveg 100. Flest
sem farið gat úrskeiðis fór úrskeiðis
en í skýrslunni kemur fram að farið
hafi verið á svig við lög og innkaupareglur auk þess sem eftirliti, verkferlum og ábyrgð hafi verið ábótavant.
Framúrkeyrsla Braggans hefur
verið mikið rædd á árinu en raunkostnaður við byggingu hans nam
425 milljónum króna. Upphafleg
kostnaðaráætlun var 158 milljónir
króna. Borgarráð samþykkti 11.
október að fela IER að vinna skýrslu
um málið. Áður, árið 2015, hafði IER
unnið úttekt á starfsemi skrifstofu
eigna- og atvinnuþróunar (SEA), sem
hafði yfirumsjón með framkvæmdinni, og skilað tugum tillagna um
almennar úrbætur. Þeim hafði hins
vegar ekki verið sinnt sem skyldi.
„Skipulag SEA hefur frá upphafi
verið býsna laust í reipum, skrifstofunni var ætlað að vinna hratt að
því að afla borginni tekjutækifæra og
það hefur komið niður á skipulagi og
innra eftirliti,“ segir í inngangi skýrslunnar. Þá er þess getið í skýrslunni
að samskipti skrifstofustjóra SEA og
borgarstjóra hafi alla tíð verið mikil
en þrátt fyrir það hafi borgarstjóra
ekki verið kunnugt um framvindu
þessarar tilteknu framkvæmdar.
Úttekt IER leiddi í ljós að engir
skriflegir samningar voru gerðir
varðandi verkið að undanskildum
leigusamningi við Háskólann í
Reykjavík. Sá kveður á um 670
þúsund króna leigu á mánuði og að
meðgjöf borgarinnar nemi 41 milljón á fjörutíu ára leigutíma. Sökum
framúrkeyrslunnar mun meðgjöf
borgarinnar verða rúmar 250 millj-

Dagur B. Eggertsson borgarstjóri
„Skýrslan er bæði
ítarleg og fer yfir
málið í heild
sinni. Mér finnst
niðurstöður
hennar vera afgerandi og býsna
skýrar. Það er mjög
víða sem við þurfum að huga að
nauðsynlegum umbótum,“ segir
Dagur og telur skýrsluna góðan
grunn að byggja á til að koma í veg
fyrir að mál eins og braggamálið
endurtaki sig.
Spurður út í hans pólitísku ábyrgð kveðst hann vitaskuld bera
slíka sem æðsti yfirmaður stjórnsýslunnar í borginni. „Það er hins
vegar hluti af þessu verkefni að
upplýsingum var ekki miðlað,
hvorki til mín né borgarráðs, og það
er auðvitað ekki í lagi.“ – dfb

Alvarlegar niðurstöður
Hildur Björnsdóttir, borgarfulltrúi
Sjálfstæðisflokksins
„Við sjáum að það
er bent á nokkra
einstaklinga sem
bera þarna sína
ábyrgð,“ segir
Hildur og á þar
við Hrólf Jónsson,
fyrrverandi skrifstofustjóra skrifstofu eigna- og
atvinnuþróunar, Stefán Eiríksson
borgarritara og Dag B. Eggertsson
borgarstjóra sem næsta yfirmann
þeirra.
Hildur segir niðurstöðu skýrsl-

verkferlar, innkaup og annað slíkt
er annars vegar. „Þarna kemur bara
mjög skýrt fram að borgarráði
hafi verið gefnar rangar og villandi
upplýsingar og maður bara spyr
sig í rauninni hvers vegna það hafi
verið.“
Fljótt á litið virðist þó ekkert í
skýrslunni kalla á að einhver axli
pólitíska ábyrgð með afsögn. „Ég
kalla bara eftir því að fólk viðurkenni mistök sín og axli á þeim
ábyrgð með því að reyna að læra
af þeim og laga þær brotalamir í
kerfinu sem þarna koma í ljós.“ – dfb

Borgarstjóri segi af sér
Vigdís Hauksdóttir, borgarfulltrúi
Miðflokksins
„Seinni helmingur
í braggamálinu
er hafinn,“
segir Vigdís sem
öðrum fremur
hefur haldið
áfram að tosa í
lausa þræði braggamálsins og knúið það áfram innan
borgarinnar með gagnrýni sinni og
eftirgrennslan.
„Borgarstjóri verður að segja af
sér, hann á enga undankomuleið.
Borgarstjóri er framkvæmdastjóri
Reykjavíkur og ber ábyrgð á öllum
rekstri borgarinnar,“ segir Vigdís og
segir það lítilmannlegt að skella
skuldinni á Hrólf Jónsson, brottfarinn embættismann, þegar vitað
sé að hann og Dagur áttu náið
vinnusamband.
Vigdís kallar eftir tafarlausri
óháðri rannsókn á málinu. – smj

425

milljónir var kostnaður við
Braggann við verklok.
Skrifstofustjóri SEA og
borgarstjóri töluðu um
margt en ekki um Braggann.
ónir og þyrfti leigan að vera tæplega
þrefalt hærri til að núvirði verksins
yrði jákvætt.
Þá var farið fram úr samþykktum
fjárheimildum en slíkt er í andstöðu
við ákvæði sveitarstjórnarlaga. Sem
fyrr segir nemur kostnaður 425
milljónum sem er umfram þær 352
milljónir sem heimilaðar hafa verið.
Hvergi var fylgst með því að verkið
væri innan fjárheimilda. Þá voru
engin skjöl um verkefnið í skjalavörslukerfi borgarinnar sem brýtur
bæði gegn lögum um opinber skjalasöfn og skjalastefnu borgarinnar.
Til viðbótar má nefna að innkaupareglum borgarinnar var ekki
fylgt og upplýsingagjöf frá SEA til
borgarráðs og innkauparáðs var
villandi og í sumum tilfellum hreinlega röng. Þá var einn arkitekta
breytinganna ráðinn verkefnisstjóri
á byggingarstað og hafði hann það
hlutverk að hafa eftirlit með verktökum og staðfesta reikninga. Slíkt
þykir afar óheppilegt með tilliti til
hagsmunaárekstra. Þá er vert að taka
fram að upptalningin er fjarri því að
vera tæmandi en í skýrslunni er að
finna fjölda aðfinnslna til viðbótar.
joli@frettabladid.is
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Meira

sælkera

Hagkaups smjörsprautað kalkúnaskip
Í rúman áratug hefur Hagkaup boðið upp á smjörsprautað kalkúnaskip
sem er algjört lostæti og hefur slegið rækilega í gegn á hverju ári. Það er
tilbúið beint í ofninn og eldamennskan ofur einföld.

Sælkera rósakál

Sætar kartöﬂur

Hagkaups kalkúnafylling

Úrvals gæði, stærra kál 500 g

Ómissandi með kalkúninum

Tilbúin gæða fylling með beikoni

349 kr/pk

449 kr/kg

1.299 kr/pk

Opið allan sólarhringinn
Garðabæ og Skeifunni
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Furðar sig á gjaldtöku á fiskeldisfyrirtæki á uppbyggingarskeiði
FISKELDI Áætlað er að gjald á ræktun
lax og regnbogasilungs í eldiskvíum
í sjó muni skila ríkissjóði rétt rúmum
milljarði króna á ári í tekjur frá árinu
2023. Þetta kemur fram í frumvarpsdrögum um gjald vegna nýtingar
eldissvæða í sjó sem kynnt var í samráðsgátt ríkisstjórnarinnar í gær.
Fyrirhugað er að frumvarpið verði
lagt fyrir á komandi vorþingi og gert
ráð fyrir að lögin taki gildi 1. janúar

2020. Til ársins 2022 munu rekstrarleyfishafar þurfa að greiða tíu krónur
fyrir hvert kíló af frjóum eldislaxi en
helmingi lægri upphæð fyrir kílóið af
ófrjóum laxi, regnbogasilungi og eldi
með lokuðum eldisbúnaði.
Frá og með 2023 mun upphæðin
hækka um helming, það er fimmtán krónur greiðist fyrir kílóið af
frjóum laxi en 7,5 krónur á hvert
kíló af öðrum tegundum. Ekki er

Verður það að teljast
harla óvenjulegt.
Einar K. Guðfinnsson, formaður
Landssambands
fiskeldisstöðva

lagt til að gjaldið renni í sérstakan
uppbyggingarsjóð á eldissvæðum
til uppbyggingar innviða. Í drögunum kemur fram að í upphafi verði
gjaldið ákveðið lægra til að koma til
móts við fyrirtæki í greininni sem
mörg eru nú að byggja upp framleiðslu sína.
„Fiskeldi er núna á uppbyggingarskeiði og því fylgir mikil fjárfesting.
Mér sýnist í fljótu bragði þarna

lagðar til umtalsverðar hækkanir
á fiskeldisfyrirtæki og á þessu uppbyggingarstigi verður það að teljast
harla óvenjulegt,“ segir Einar K. Guðfinnsson, formaður Landssambands
fiskeldisstöðva. „Við höfum sagt að
okkur þyki eðlilegt að greinin greiði
eðlilegt gjald en við höfum alltaf lagt
mikla áherslu á að það hljóti að gerast eftir að uppbyggingarskeiði lýkur
og framleiðsla er komin á skrið.“ – jóe

Vonar að fleiri feður nýti fæðingarorlof
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Hlutfall feðra sem nýta fæðingarorlof og meðaldagafjöldi
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Hámarksgreiðslur til foreldra hækka um áramótin. FRÉTTABLAÐIÐ/ÞÓRSTEINN

Þróun hámarksgreiðslna (hægri ás) og hlutfall foreldra sem lenda í
þaki hámarksgreiðslna úr Fæðingarorlofssjóði (vinstri ás)

■ Mæður sem fá hámark ■ Feður sem fá hámark
■ Hámarksgreiðslur ■ Breytingar á árinu
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Heimild: Fæðingarorlofssjóður
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feðra nýttu rétt sinn til að
taka fæðnigarorlof árið 2008.
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VELFERÐARMÁL „Við sjáum það á
tölfræðinni okkar að hámarksfjárhæð greiðslna virðist hafa áhrif á
fæðingarorlofstöku feðra. Auðvitað
eru samt fjölmargir aðrir þættir sem
hafa áhrif. Skuldir hækkuðu til að
mynda mikið í kjölfar hrunsins og
þá hafði fólk kannski ekki efni á því
að báðir foreldrar færu í fæðingarorlof,“ segir Leó Örn Þorleifsson, forstöðumaður Fæðingarorlofssjóðs.
Í vikunni var tilkynnt að hámarksgreiðslur úr sjóðnum myndu
um áramót hækka úr 520 þúsund
krónum á mánuði upp í 600 þúsund
og gildir hækkunin fyrir foreldra
barna sem fæðast eftir áramót. Fyrir
foreldra á vinnumarkaði eru mánaðarlegar greiðslur 80 prósent af
meðalheildarlaunum á tólf mánaða
tímabili sem lýkur sex mánuðum
fyrir fæðingarmánuð barns.
Leó Örn segist vonast til að með
þessari hækkun takist að auka hlutfall feðra sem taka fæðingarorlof
þannig það nálgist stöðuna eins
og hún var fyrir hrun. Árið 2008
nýttu 90 prósent feðra eitthvað af
rétti sínum til fæðingarorlofs. Er þá
eins og annars staðar í tölfræði um
fæðingarorlof miðað við fæðingarár
barns.
„Hlutfallið fyrir 2008 var sögu-

Þróun fæðingarorlofs feðra

2005

Forstöðumaður Fæðingarorlofssjóðs segir
að fjárhæð hámarksgreiðslna úr sjónum hafi
áhrif á fjölda feðra sem
nýta sér fæðingarorlof
þótt fleiri þættir komi
til. Hann vonast til að
hækkun um áramót leiði
til þess að það takist að
nálgast stöðuna eins og
hún var fyrir hrun þegar
90 prósent feðra nýttu
sér fæðingarorlof.
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lega hátt í alþjóðlegum samanburði.
Fæðingarorlofstaka feðra á Íslandi
er mjög há, líka í samanburði við
hin Norðurlöndin.“
Í kjölfar hrunsins voru hámarksgreiðslur lækkaðar umtalsvert en
hafa á undanförnum árum farið
hækkandi aftur. Lægst fór hlutfall
feðra sem nýttu fæðingarorlof í 80
prósent árið 2013.

Ef litið er á hlutfall feðra sem
lenda í þakinu varðandi hámarksgreiðslur má sjá að feðrum sem
nýta fæðingarorlof er aftur tekið
að fjölga. Árið 2008 lentu aðeins
átta prósent feðra á vinnumarkaði
sem tóku fæðingarorlof í þakinu.
Það hlutfall hækkaði upp í tæpan
helming þegar mest var árið 2012
en hefur miðað við bráðabirgðatölur síðustu tveggja ára lækkað í
um þriðjung.
„Þetta virðist breytast þegar
greiðslurnar hækkuðu í október
2016 en það hreyfði augljóslega við
kerfinu. Sú hækkun og hækkunin
núna um áramótin þýðir 62 prósenta hækkun á hámarksgreiðslum
á ekki lengri tíma. Það er veruleg
hækkun á skömmum tíma í svona
kerfi.“
Þar sem foreldrar geta nýtt
fæðingarorlof í allt að tvö ár frá
fæðingardegi barns liggja ekki fyrir
endanlegar tölur fyrir árin 2016,
2017 og yfirstandandi ár. Þó er hægt
að sjá aukningu meðal feðra í bráðabirgðatölum þessara ára. Þannig
hafa tæp 83 prósent feðra barna
fæddra 2016 nýtt fæðingarorlof og

rúm 84 prósent fyrir 2017.
Sé litið til þess dagafjölda sem
feður nýta af fæðingarorlofi sínu
er enn töluvert í land með að ná
dagafjöldanum eins og hann var á
árunum í kringum hrun. Árin 2007
og 2008 nýttu feður að meðaltali
101 dag og var meðaltalið raunar
yfir 90 daga allt frá 2003 til 2010.
Samkvæmt lögunum eiga báðir foreldrar rétt á 90 daga orlofi sem ekki
er hægt að framselja auk 90 daga
sameiginlegs réttar.
„Þetta þýðir að feður voru farnir
að taka hluta af sameiginlega réttinum. Það er í rauninni ótrúlega
magnað að pörin voru farin að
skipta fæðingarorlofinu þannig.
Þetta er eitthvað sem við myndum
vilja sjá aftur. Kerfið er sannarlega
að virka sem tæki í jafnréttisbaráttunni þegar þú sérð feðurna komna
yfir 90 dagana. Með þessum hækkunum um áramótin munum við
vonandi ná því aftur.“
Leó tekur fram að það muni taka
um eitt og hálft ár að sjá hvernig
breytingarnar um áramót muni
skila sér því kerfið sé svo fljótandi.
sighvatur@frettabladid.is
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Hamborgarhryggur framleiddur
úr sérvöldu grísakjöti frá svínabóndanum á Vallá
á Kjalarnesi. Grísinn er fóðraður á soðnu maltbyggi,
humlum og öðru úrvalsgóðgæti. Grísinn er í góðu yﬁrlæti við kjöraðstæður
sem gerir kjötið einstaklega meyrt og bragðgott. Verði þér að góðu.

Þú finnur vörurnar frá Stjörnugrís í öllum
betri matvöruverslunum um land allt.

www.stjornugris.is

Opið

9-22
í dag

*

*Opið til 20 á Hvolsvelli, Reyðarfirði
og Vestmannaeyjum. 8-22 í Fitjum.

Gerðu þína eigin

Beef Wellington

Fyrir 5
– Ungnautalund
– Villisveppasósa
– Duxelle fylling
– Parma skinka
– Smjördeig

Kjötkompaní Wellington pakki

14999

Afgreiðslutímar á www.kronan.is
Öll verð eru birt með fyrirvara um prentvillur og/eða myndabrengl.

kr.
pk.
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Vísað frá dómi
DÓMSMÁL Hæstiréttur staðfesti í gær
að vísa frá máli Gísla Reynissonar,
eins fjórmenninganna sem ákærðir
voru í Aserta-málinu svonefnda,
gegn ríkissaksóknara. Gísli krafist
þess að felld yrði úr gildi ákvörðun
saksóknara um að hætta skyldi
lögreglurannsókn á ásökunum á
hendur æðstu embættismönnum
Seðlabankans.
Héraðsdómur tók kröfu Gísla
til greina fyrr á árinu og áfrýjaði
ríkissaksóknari þeirri niðurstöðu
til Landsréttar. Landsréttur vísaði
málinu frá dómi, Gísli kærði málið
til Hæstaréttar sem hefur nú staðfest niðurstöðu Landsréttar. – kij

21. DESEMBER 2018

FÖSTUDAGUR

Ekki með yfirráð í HB Granda
Útgerðarfélag Reykjavíkur öðlaðist ekki yfirráð yfir HB Granda með kaupum á þriðjungshlut í félaginu að
mati Samkeppniseftirlitsins. Eftirlitið segir aðra hluthafa félagsins geta „gripið inn í“ mikilvægar ákvarðanir.
VIÐSKIPTI Samkeppniseftirlitið
telur ekki unnt að slá því föstu að
Útgerðarfélag Reykjavíkur hafi, með
kaupum á ríflega þriðjungshlut í HB
Granda, öðlast yfirráð yfir sjávarútvegsfélaginu í skilningi samkeppnislaga. Komi hins vegar fram vísbendingar um annað áskilur eftirlitið sér
rétt til þess að rannsaka málið að
nýju.
Þetta er á meðal þess sem fram
kemur í bréfi sem Samkeppniseftirlitið skrifaði Útgerðarfélagi Reykjavíkur, áður Brim, og HB Granda í
síðustu viku þar sem félögunum var
tilkynnt um það mat eftirlitsins að
kaup fyrrnefnda félagsins, sem er
að mestu í eigu Guðmundar Kristjánssonar, á 34 prósenta hlut í síðarnefnda félaginu hefðu ekki verið tilkynningarskyld.
Guðmundur tók sem kunnugt er
við sem forstjóri HB Granda í kjölfar
kaupanna.
Í bréfi eftirlitsins, sem Fréttablaðið
hefur undir höndum, er því beint til
umræddra félaga að hafa „vakandi
auga“ með því hvort í reynd stofnist
til yfirráða Útgerðarfélags Reykjavíkur í HB Granda þó svo að ekki sé
um meirihlutaeignarhald að ræða.
„Dreifing eignarhalds, mæting á
hluthafafundum og aðkoma annarra eigenda að stjórnun getur skipt
máli í því sambandi,“ segir í bréfi
Samkeppniseftirlitsins.
Eins og greint var frá í Markaðinum í sumar upplýsti eftirlitið félögin
um að tilkynningarskyldur samruni kynni að hafa átt sér stað þegar

Enn til rannsóknar

Guðmundur Kristjánsson tók við sem forstjóri HB Granda í kjölfar kaupa Útgerðarfélags Reykjavíkur á kjölfestuhlut í útgerðinni. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Útgerðarfélag Reykjavíkur eignaðist
kjölfestuhlut í HB Granda síðasta
vor. Sagði eftirlitið að um slíkan samruna gæti verið að ræða þrátt fyrir að
fyrrnefnda félagið hefði ekki eignast
meirihluta í því síðarnefnda.
Aðalatriðið væri að meta hvort
kaupin veittu kaupandanum yfirráð
yfir HB Granda, til að mynda hvort
hann kæmist í þá stöðu að geta tekið
mikilvægar ákvarðanir innan félagsins.

Funduðu með lífeyrissjóðum
Fram kemur í áðurnefndu bréfi að
Samkeppniseftirlitið hafi fundað
með forsvarsmönnum Lífeyrissjóðs
verslunarmanna, Lífeyrissjóðs starfs-

manna ríkisins og Gildis, en sjóðirnir
eru á meðal stærstu hluthafa HB
Granda, og spurt þá hvernig hluthafa þeir teldu sig vera í félaginu og
jafnframt hvaða áhrif það hefði, að
þeirra mati, að aðaleigandi Útgerðarfélags Reykjavíkur sæti í forstjórastóli félagsins.
Lífeyrissjóðirnir svöruðu því til
að þeirra hlutverk væri einna helst
að gæta að góðum stjórnarháttum
innan HB Granda en þeir kæmu
ekki að daglegri stjórnun. Lögðu
þeir enn fremur áherslu á mikilvægi
þess að hafa kjölfestufjárfesti, líkt og
Útgerðarfélag Reykjavíkur, í hluthafahópnum til móts við stofnanafjárfesta. Einnig væri jákvætt fyrir

Í bréfi Samkeppniseftirlitsins
kemur fram að eftirlitið rannsaki
enn hvort það feli í sér samkeppnisbrot að Guðmundur
Kristjánsson, aðaleigandi
Útgerðarfélags Reykjavíkur, sé
forstjóri HB Granda og hafi setið
í stjórn Vinnslustöðvarinnar.
Eftirlitið hefur aflað gagna vegna
málsins, að því er segir í bréfinu,
og er rannsókninni ólokið.
Samkeppniseftirlitið sagði
síðasta sumar að varhugavert
væri í samkeppnislegu tilliti að
sami maður, sem ætti allt hlutafé
í einu félagi, væri á sama tíma forstjóri félags á sama markaði og
stjórnarmaður í því þriðja.
félagið hve umfangsmikla reynslu og
þekkingu Guðmundur hefði á sviði
sjávarútvegs.
Samkeppniseftirlitið taldi sjónarmið lífeyrissjóðanna geta bent til
þess að líta mætti svo á að Útgerðarfélag Reykjavíkur hefði öðlast yfirráð
yfir HB Granda á grundvelli sérþekkingar útgerðarfélagsins. Á hinn bóginn sagði eftirlitið ljóst að mæting á
hluthafafundi í HB Granda væri góð
sem benti til þess að Útgerðarfélag
Reykjavíkur kæmi ekki til með að
fara með meirihluta atkvæðamagns
á slíkum fundum. Aðrir hluthafar
gætu því gripið inn í mikilvægar
ákvarðanir félagsins.
kristinningi@frettabladid.is

DIVOiWWXUDI
DXND N|QQXP

Jólagjöfin í ár. Vitamix Ascent
Verð frá 94.999

Vitamix Ascent serían á sér enga jafningja.
Mylja alla ávexti, grænmeti, klaka og nánast
KYDéVHPHU1ëWW~WOLWRJ|ÁXJULPyWRU0Hé
OtWUDN|QQXPHé|U\JJLVORNLVHPíROLUíYRWWt
íYRWWDYpO
10 ára ábyrgð.
Kælitækni ehf. Rauðagerði 25 108 Rvk Sími 440-1800 www.kaelitaekni.is

Sængurver frá GEYSI
HÁTÍÐARVERÐ:
Þú færð koddaver í kaupbæti með sængurveri.
Tvö koddaver fylgja ef sængurverið er tvíbreitt.
—
Koddaver 3.800 kr.
Sængurver einbreitt 12.800 kr.
Sængurver tvíbreitt 22.800 kr.
—
FRAMLEITT Í PORTÚGAL ÚR HÁGÆÐA BÓMULL.
ÁTTA MILDIR LITIR.

HEIMA: Skólavörðustígur 12. KONUR: Skólavörðustígur 7 og Kringlan, Reykjavík; Hafnarstræti, Akureyri. KARLMENN: Skólavörðustígur 16. Haukadalur. Geysir.com
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Pósturinn þegar fengið byrðina bætta
Íslandspóstur hefur frest til upphafs nýja ársins til að andmæla fyrirhugaðri frávísun Póst- og fjarskiptastofnunar vegna umsóknar
Póstsins til jöfnunarsjóðs alþjónustu. Fyrirtækið hyggst nota féð úr sjóðnum galtóma til að endurgreiða mögulegt neyðarlán frá ríkinu.
SAMKEPPNI Póst- og fjarskiptastofnun (PFS) hyggst að óbreyttu vísa frá
stærstum hluta beiðni Íslandspósts
ohf. (ÍSP) um fjárframlag úr jöfnunarsjóði alþjónustu póstmála. Í lok
október sótti ÍSP um 2,6 milljarða
framlag úr sjóðnum, afturvirkt til
ársins 2013, en ekki er til stök króna
í sjóðnum. PFS hefur veitt ÍSP andmælafrest til 4. janúar.
Rekstrarvandi ÍSP hefur verið til
umræðu síðastliðinn mánuð. Fyrir
lok þingstarfa samþykkti Alþingi
heimild til ríkissjóðs til að lána fyrirtækinu allt að einn milljarð króna
á næsta ári til að bregðast við vanda
fyrirtækisins. Áður hafði félagið
fengið 500 milljónir í lán frá ríkinu
til að tryggja starfsemi þess út þetta
ár. Lánið hyggst ÍSP endurgreiða
með fjárframlagi úr fyrrgreindum
jöfnunarsjóði, sem ekki er til nema
í lagasafninu.
ÍSP sendi PFS umsókn um úthlutun úr sjóðnum þann 30. október
en með því vildi félagið fá bættan
„ófjármagnaðan kostnað við alþjónustuskyldu“ fyrir árin 2013-2017.
Gögnin um upphæðirnar sem um
er beðið eru ekki þau sömu og lögð
voru fyrir fjárlaganefnd Alþingis þó
sá fundur hafi farið fram um þremur
vikum síðar.

Heimild til að veita Íslandspósti milljarð til viðbótar í neyðarlán var samþykkt fyrir jólafrí þingsins.

Sem fyrr segir var sótt um 2,6
milljarða úr sjóðnum en sú tala
byggir á skýrslu Copenhagen Economics um alþjónustubyrði fyrirtækisins. Greiningin var unnin að beiðni
ÍSP. Þar er áætlað að á tímabilinu
hafi byrði vegna hraða og tíðni

sendinga numið 800 milljónum,
dreifingar í dreifbýli 1,5 milljörðum,
sendinga fyrir blinda 45 milljónum
og erlendra bréfa tæpum milljarði.
Þessu hafi að hluta verið mætt með
700 milljóna tekjum úr einkarétti.
Í svarbréfi PFS þann 23. nóvem-

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

ber kemur fram að stofnunin hyggist vísa frá þeim liðum er snúa að
hraða og tíðni sendinga, dreifingu
í þéttbýli og blindrasendingum.
Stofnunin telur „verulegan vafa“
leika á þeirri staðhæfingu ÍSP að um
ófjármagnaða byrði sé að ræða hvað

þá þrjá kostnaðarliði varðar.
„Í tengslum við breytingar ÍSP á
gjaldskrá innan einkaréttar hefur
einnig komið fram, að gjöld fyrirtækisins vegna alþjónustu eru innifalin í gjaldskránni,“ segir í svarbréfinu. „Samkvæmt ofangreindu
liggur fyrir að ÍSP hefur um langa
hríð fengið bætta alþjónustubyrði félagsins í gegnum gjaldskrá
innan einkaréttar að því er varðar
dreifingu á óarðbærum svæðum,
sem og rekstur afgreiðslunets fyrirtækisins.“
Hvað kostnað af „Kínasendingum“ varðar segir PFS að ekki
hafi verið tekin nein afstaða til
þess hluta erindisins enda hafi ÍSP
ekki haldið því sjónarmiði á lofti
fyrr en nýlega. Í svarbréfinu segir
að í beiðni ÍSP sé aðeins vísað til
greiningar Copenhagen Economics
í heild sinni og ekki sé gerð tilraun
til að draga fram meginröksemdir
fyrir því að fyrirtækið eigi að fá
kostnaðinn bættan. Skýrslan sé að
auki á ensku en það sé meginregla
í íslenskri stjórnsýslu að hún sé á
íslensku. Í ljósi þess var ÍSP gefinn
kostur á að endurskoða þann hluta
erindis síns og til að veita andmæli
við fyrirhugaðri frávísun.
joli@frettabladid.is

WOW rifar seglin. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

WOW selur flugtíma á Gatwick
VIÐSKIPTI Flugfélagið WOW air
hefur selt flugtíma sína á Gatwickflugvelli í London.
Mun félagið frá og með 31. mars
næstkomandi eingöngu fljúga á
Stansted-flugvöll í borginni. Flugáætlun félagsins til Gatwick mun
haldast óbreytt til þess tíma.
Fram kemur í tilkynningu að
salan á flugtímunum sé liður í endurskipulagningu á rekstri félagsins.

GJÖF SEM
SKEMMTIR
Það er auðvelt að gefa réttu
gjöfina þegar úrvalið er nær
óendanlegur fjöldi viðburða.

Gjafakortin fást á midi.is

Ekki er hægt að greina frá kaupverði
né hver kaupandi er vegna trúnaðarsamkomulags.
Eftir breytingarnar munu flugtímar til London haldast óbreyttir
og áfram verður flogið daglega.
Þá segir í tilkynningunni að með
breytingunum sé verið að hagræða
í rekstri og um leið skapa aukin
tækifæri til áframhaldandi vaxtar á
breska markaðnum. – sar

Verðbólga til 12 mánaða hefur ekki mælst hærri frá 2013. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Verðbólgan komin í 3,7 prósent
EFNAHAGSMÁL Tólf mánaða verðbólga mælist nú 3,7 prósent og
hefur hækkað um 0,4 prósentustig
milli mánaða. Hefur tólf mánaða
verðbólga ekki mælst hærri síðan í
desember 2013.
Vísitala neysluverðs hækkaði um
0,74 prósent milli mánaða. Samkvæmt Hagsjá Hagfræðideildar
Landsbankans var hækkunin ekki
fjarri væntingum.
Hagdeild bankans telur stærstu
tíðindin í þessum nýju tölum Hagstofunnar þau að árshækkun verðbólgu án húsnæðis sé nú 2,7 pró-

sent. Fyrir um einu og hálfu ári hafi
mælst 3 prósenta verðhjöðnun án
húsnæðis.
Spáir hagdeildin því að vísitalan
lækki í janúar en hækki svo í febrúar
og mars. Ársverðbólga yrði samkvæmt spánni 3,5 prósent í mars á
næsta ári.
Nú í vikunni voru niðurstöður
könnunar Gallup á væntingum
stjórnenda 400 stærstu fyrirtækja
landsins kynntar.
Þar kom fram að stjórnendur
búast við 4 prósenta verðbólgu
næstu tólf mánuði. – sar
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Pólitískt samkomulag jafnvel ef Brexit-samningur verður felldur
UTANRÍKISMÁL Ísland, Noregur og
Liechtenstein hafa náð samningi við
Bretland vegna Brexit. Frá þessu var
greint á vef utanríkisráðuneytisins í
gær. Í tilkynningunni segir að með
samningnum sé tryggt að Íslendingar búsettir í Bretlandi, eða þeir sem
flytja þangað fyrir lok svokallaðs
bráðabirgðatímabils, geti verið þar
áfram og notið óbreyttra réttinda í
grundvallaratriðum. Hið sama gildir
svo um þá bresku ríkisborgara sem
hreiðrað hafa um sig hér á landi.
Að auki er greitt úr „ýmsum

Halda íslensk
stjórnvöld áfram að
búa sig undir mismunandi
sviðsmyndir.
Guðlaugur Þór
Þórðarsson,
utanríkisráðherra

tæknilegum úrlausnarefnum vegna
útgöngu Bretlands úr EES á sviði
vöruviðskipta, opinberra innkaupa,
hugverkaréttinda, persónuverndar
og tollamála“.
„Þetta þýðir að við stöndum
jafnfætis aðildarríkjum ESB þegar
kemur að því að leysa úr málum sem
tengjast útgöngu Bretlands úr sambandinu. Á meðan framhald málsins er enn sveipað nokkurri óvissu
halda íslensk stjórnvöld áfram að
búa sig undir mismunandi sviðsmyndir,“ var haft eftir Guðlaugi Þór

Þórðarsyni utanríkisráðherra sem
sagði áfangann að auki þýðingarmikinn.
„Það er ánægjulegt að hafa náð
þessu samkomulagi. Samningurinn
mun vernda réttindi borgaranna
þegar Bretland gengur úr ESB og
eyða óvissu hjá fyrirtækjum um
ýmis atriði. Markmið okkar er að
gera nýja samninga sem taka gildi
eftir að bráðabirgðatímabilinu
lýkur. Þeir tryggja langvarandi
tengsl ríkjanna, þar á meðal á sviði
viðskipta,“ sagði svo í sameiginlegri

yfirlýsingu stjórnvalda ríkjanna
fjögurra.
Samningurinn sem um ræðir
verður þó ekki undirritaður nema
útgöngusamningur Breta við ESB
nái fram að ganga. Það virðist ólíklegt miðað við stöðuna á breska
þinginu nú.
Hins vegar segir í tilkynningunni
að pólitískt samkomulag ríki milli
Íslands og Bretlands um að tryggja
rétt borgara til áframhaldandi
búsetu jafnvel ef Brexit verður
samningslaust. – þea

Agnes M. Sigurðardóttir er biskup Íslands. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Biskup brotlegur

OPNUNARTÍMAR
UM HÁTÍÐIRNAR

Vínbúðirnar á höfuðborgarsvæðinu, Akureyri, Reykjanesbæ og Selfossi
Föstudagur 21. desember

10.00 - 20.00

Föstudagur 28. desember

10.00 - 20.00

Laugardagur 22. desember

10.00 - 22.00

Laugardagur 29. desember

10.00 - 19.00

Sunnudagur 23. desember

Lokað

Sunnudagur 30. desember

Lokað

Mánudagur 24. des., aðfangadagur

9.00 - 13.00

Mánudagur 31. des., gamlársdagur

9.00 - 14.00

Þriðjudagur 25. des., jóladagur

Lokað

Þriðjudagur 1. janúar, nýársdagur

Lokað

Miðvikudagur 26. des., annar í jólum

Lokað

1 1.00 - 18.00
Miðvikudagur 2. janúar
Skeifan og Skútuvogur
10.00 - 20.00
Vínbúðin Dalvegi verður lokuð 2.-11. janúar

Fimmtudagur 27. desember
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

STJÓRNSÝSLA Héraðsdómur Reykjavíkur viðurkenndi í gær bótaskyldu
biskups Íslands gagnvart Páli Ágústi
Ólafssyni, fyrrverandi héraðspresti
í Vesturlandsprófastsdæmi, vegna
þeirrar ákvörðunar að leggja embætti hans niður í maí síðastliðnum.
Þá hafði nýgengið dómur um að
biskup hefði ekki farið að lögum við
skipan hans í embættið.
Páll stefndi biskupi og þjóðkirkjunni vegna þessarar ákvörðunar og
krafðist bæði bóta og ógildingar.
Þeim kröfum var vísað frá dómi en
fallist var á varakröfu hans um viðurkenningu á bótaskyldu.
Í dómnum er fallist á að málið
hefði ekki verið nægilega rannsakað áður en ákveðið var að fella
niður embætti hans. Engin gögn
hafi verið lögð fram um hagræðingu
af því eða önnur gögn um nauðsyn
þess að leggja embættið niður. Fram
kemur að niðurlagning embættisins hafi verið stjórnvaldsákvörðun
og biskupi hafi því borið að fara að
stjórnsýslulögum og meginreglum
um vandaða stjórnsýsluhætti. Tekið
er fram í dóminum að framangreindum ákvæðum sé meðal annars
ætlað að tryggja að ekki sé verið að
dylja ástæður að baki niðurlagningu
starfa.
Þá skuli stjórnvald jafnframt sjá
til þess að mál sé nægjanlega upplýst áður en ákvörðun er tekin í því,
sérstaklega þegar um íþyngjandi
ákvörðun er að ræða. Þar sem ekki
var gætt að reglum stjórnsýsluréttar
var viðurkenndur réttur Páls til bóta
úr hendi biskups. – aá
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Mikil óánægja með ákvörðun
Donalds Trumps um Sýrland
Ebóla er hættuleg. NORDICPHOTOS/AFP

Mögulega þörf á
meira bóluefni
HEILBRIGÐISMÁL Mögulega eru

neyðarbirgðir heimsins af bóluefni
við ebólu ekki nægilega miklar. Sérfræðingar hjá Alþjóðaheilbrigðisstofnuninni (WHO) og bólusetningarbandalaginu GAVI hafa áhyggjur
af stöðu mála. Reuters greindi frá
þessu í gær. Eins og stendur eru
birgðirnar um 300.000 skammtar.
„Við höfum nýlega rætt við WHO
og samtök á borð við GAVI, ríkisstjórn Bandaríkjanna og annarra
til þess að komast að því hvað er
ásættanlegt magn fyrir framtíðina,“
sagði Beth-Ann Coller, rannsóknastjóri bóluefnaframleiðandans
Merck, við miðilinn.
Eins og stendur geisar skæður
ebólufaraldur í Austur-Kongó.
Faraldurinn er sá næstversti í sögu
Afríku og hætta er á því að hann
breiðist út fyrir landamærin. Samkvæmt Merck er þó ekki talin hætta
á því að bóluefni þar klárist.
En að sögn Peters Salama, stjórnanda hjá WHO, er eðli ebólufaraldra
að breytast. Í auknum mæli greinist sjúkdómurinn í þéttbýli og það
veldur áhyggjum af því að þörf verði
á meira bóluefni í framtíðinni. – þea

Kúrdar segjast hissa á því að Trump sé að kalla herlið sitt heim. Telja það geta leitt til óstöðugleika á svæðinu. Trump segir Rússa ósátta en Pútín tjáði hið gagnstæða á blaðamannafundi. Repúblikanar lítt hrifnir.
Óttast að ákvörðunin sé til þess fallin að skapa tómarúm og vekja hryðjuverkasamtökin ISIS til lífsins á ný.
BANDARÍKIN Kúrdar í Sýrlandi, sem
barist hafa með Bandaríkjamönnum við hryðjuverkasamtökin sem
kenna sig við íslamskt ríki, sögðust
í gær steinhissa á þeirri ákvörðun
Donalds Trump forseta að kalla herlið sitt heim. Trump tilkynnti um
ákvörðunina á miðvikudag, sagði
sigurinn unninn.
Lýðræðissveitir Sýrlands (SDF),
hersveitir Kúrda, sögðu í tilkynningu að þetta myndi skapa tómarúm sem gæti í raun tjóðrað hernaðarbandalagið gegn ISIS á milli
óvinveittra fylkinga.
„Þessi ákvörðun hefur neikvæð
áhrif á baráttuna gegn ISIS og leyfir
samtökunum að vakna til lífsins
á ný. Ákvörðunin er uggvænlegur
fyrirboði fyrir stöðugleika á svæðinu,“ sagði til að mynda í tilkynningu SDF.
Trump varði ákvörðunina á
Twitter í gær. „Þessi ákvörðun á ekki
að koma á óvart. Ég hef barist fyrir
þessu í áraraðir og fyrir sex mánuðum, þegar ég sagði opinberlega að
ég vildi gera þetta, samþykkti ég að
vera lengur. Rússland, Íran, Sýrland
og fleiri eru staðbundnir óvinir ISIS.
Við vorum að vinna þeirra vinnu,“
tísti forsetinn.

Þessi ákvörðun
hefur neikvæð áhrif
á baráttuna gegn ISIS og
leyfir samtökunum að vakna
til lífsins á ný.
Lýðræðissveitir Sýrlands

Trump segir að ákvörðun hans eigi ekki að koma á óvart. NORDICPHOTOS/AFP

Óánægja með aðra ákvörðun
Upplýst var um aðra ákvörðun í fyrrinótt sem gæti ef til vill glatt Rússa.
Fjármálaráðuneytið greindi Bandaríkjaþingi frá því að það myndi aflétta
þvingunum að mestu af þremur rússneskum fyrirtækjum sem tengjast
ólígarkanum Oleg Derípaska. Þvingunum gegn manninum sjálfum er þó
ekki aflétt en þeim var komið á eftir innlimun Krímskaga árið 2014.
Derípaska hefur komið við sögu í Rússarannsókn Roberts Mueller, sérstaks saksóknara. Paul Manafort, fyrrverandi kosningastjóri Trumps sem
játaði á sig samsæri gegn Bandaríkjunum, vann með Derípaska þegar
hann starfaði fyrir Rússavinveitt stjórnvöld í Úkraínu. Þá er Manafort
sagður skulda Derípaska um nítján milljónir dala.

Trump sagði sömuleiðis að Rússar
væru óánægðir með ákvörðunina.
Það reyndist ekki alveg rétt enda
sagði Vladímír Pútín forseti á blaðamannafundi að Bandaríkjamaðurinn hefði tekið rétta ákvörðun.
Þótt Trump segi sigurinn unninn, og ISIS hafi vissulega tapað
nærri öllu því svæði sem samtökin
höfðu sölsað undir sig, er ekki þar
með sagt að allir séu sammála staðhæfingunni.
Þannig sagði Lindsey Graham,
öldungadeildarþingmaður Repúblikana, að um væri að ræða „risavaxin Obama-leg mistök sem gætu
haft grafalvarlegar afleiðingar“. Lýsti
hann sömuleiðis áhyggjum af því
að með þessu gætu Rússar og Íranar
aukið ítök sín á svæðinu.
thorgnyr@frettabladid.is

Galaxy Tab A
WiFi spjaldtölva
að andvirði
29.990 kr.
50 GB
fylgir
fylgja

Þú finnur
jólagjöfina
hjá Vodafone
Samsung S9 og S9+

Beats Pill+

Verð frá

Verð

104.990 kr. staðgreitt

22.990 kr. staðgreitt
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Áform um friðlýsingar
Umhverﬁsstofnun og Skeiða- og Gnúpverjahreppur kynna hér með áform
um friðlýsingu svæðis í Þjórsárdals sem nær m.a. til Gjárinnar, Háafoss og
nágrennis í samræmi við 50. gr. náttúruverndarlaga nr. 60/2013.
Umhverﬁsstofnun, ásamt sveitarfélaginu Ölfusi, Hveragerðisbæ og umráðendum ríkisjarða, að höfðu samráði við Ríkiseignir, kynnir hér með áform
um friðlýsingu Reykjatorfunnar í Ölfusi.

Fortnite nýtur mikilla vinsælda. NORDICPHOTOS/GETTY

Hagnast á Fortnite-hakki
TÆKNI Börn, allt niður að fjórtán ára
aldri, græða nú hundruð þúsunda
króna á viku á viðskiptum með
stolna aðganga að hinum geysivinsæla tölvuleik Fortnite. Þetta kom
fram í umfjöllun er BBC birti í gær
og byggði á viðtölum við um tuttugu
þessara hakkara.
Þótt leikurinn sjálfur sé ókeypis
hefur útgefandinn Epic halað inn
milljarða á því að selja ýmsan
varning innan leiksins sjálfs. Til að
mynda svokölluð „skins“ sem breyta
útliti karaktersins sem spilað er
með. Þetta þýðir að aðgangur þeirra
sem hafa keypt sér fleiri „skins“ er
verðmætari en aðrir.
Einn viðmælenda BBC sagði, í
skjóli nafnleyndar, að hann hefði

sjálfur sogast inn í þennan hakkaraheim eftir að aðgangi hans var
stolið. Hann tjáði sig á Twitter um
svekkelsið og fékk þá skilaboð. „Einhver sagði að ég gæti keypt stolinn
aðgang á 25 penní. Ég sá strax að
ég gæti selt aðganginn aftur á mun
meiri pening og keypti hann því.“
Síðar setti hakkarateymi sig í
samband við viðmælandann og
sýndi honum hvernig ætti að finna
stóra lista af stolnum og leknum
notendanöfnum og lykilorðum og
hvar væri hægt að kaupa nauðsynleg verkfæri til þess að hakka sig inn
í aðganga. Með þessa þekkingu náði
viðmælandinn svo að stela rúmlega
þúsund aðgöngum á einum degi.

Áform um friðlýsingu eru kynnt í samræmi við 2. mgr. 38. gr. náttúruverndarlaga. Gert er ráð fyrir að svæði sem ekki eru á framkvæmdaáætlun
náttúruminjaskrár skuli kynnt sérstaklega.
Frestur til að skila athugasemdum við áform um friðlýsingu er til og með
18. febrúar 2019. Athugasemdum má skila á heimasíðu Umhverﬁsstofnunar,
með tölvupósti á netfangið ust@ust.is eða senda með pósti til Umhverﬁsstofnunar, Suðurlandsbraut 24, 108 Reykjavík. Nánari upplýsingar má ﬁnna
á www.umhverﬁsstofnun.is

Þú ﬁnnur draumastarﬁð á

Job.is

– þea

50 GB
fylgja

10%

afsláttur

10%

Mikið úrval snjalltækja
og spennandi kaupauka
í jólapakkann handa
þínum nánustu.

afsláttur

Kíktu við í næstu verslun
eða á vodafone.is

Framtíðin er spennandi.
Kindle Paperwhite

iPhone XR

Verð

Verð frá

17.991 kr. staðgreitt

121.491kr. staðgreitt

Ertu til?

+PLÚS

Lokafrágangur
í þokunni
Þessir hressu verkamenn létu þokuna ekki á sig fá
þegar þeir lögðu þökur á hringtorg við Vaðlaheiðargöng. Torfvinnan er hluti af lokafrágangi í og við
göngin áður en þau verða opnuð fyrir umferð í dag.

Sérð ekkert betra
Q picture

Q style

Q smart

Samsung Q7F

Beint 65" 349.900,Áður: 419.900,-

Samsung QLED is Quantum dot based TV

g verðlaunað
Marg

Beint e
eða
ða bog
bogið
gið
ð

April 2018

ssssss

Samsung QE65Q9FN

Samsung QLED is Quantum dot based TV

Samsung Q9F

Samsung Q7C

Beint 55" 370.000,-

Bogið 55" 249.900,Áður: 299.900,-

Samsung Q9F

Samsung Q7F

Beint 65" 499.900,-

Beint 55" 269.000,Áður: 299.900,-

Netverslun:

LÁGMÚLA 8 - 530 2800

Opið virka daga kl. 10-19
Laugardagur 22. des. kl. 11-21
Þorláksmessa 23. des. kl. 13-21
Aðfangadagur 24. des. kl. 10-12

ormsson

HLJÓMTÆKJASTÆÐA - HM26

TEFAL SHALLOW

30W (15W + 15W RMS) (81) / Class D Magnari
/ 2-Way Bass-Reflex Hátalarar / Bass Enhancer
(P.BASS) / CD-Audio, CD-R/-RW (MP3) / USB
Tengi (MP3) / AM/FM Útvarp m. 30 stöðva minni /
Innbyggt Blueooth 4.1 / Bluetooth Auto Connect

30cm Premium Stainless Steel

erð
Jólavkr.
14.900,-

Plötuspilari í tösku
MT-101DB
kr. 14.900,-

kr. 44.900,-

IL 21
OPARIDÐAGTOG SUNNUDAG

LAUG

Lýsir
tíma
í loftið

RA
NÝ VRA
MSSON
HJÁ O

MUSE Útvarpsvekjari

kr. 9.900,-

M-189PMR
kr. 7.490,-

KAFFIVÉL BUENO
vrn. WM412250011
1000W kaffivél með glerkönnu.

Hi-Res heyrnartól BT
SE-MS7BT
kr. 18.900,310s
Rakvél
kr. 8.990,-

300s
ST510
Rakvél
Skeggsnyrtir
kr. 7.990,- kr. 9.990,-

POTTAR OG PÖNNUR Í GÓÐU ÚRVALI

GOTT ÚRVAL HÁRSNYRTITÆKJA
FYRIR KARLA OG KONUR Á
FRÁBÆRU VERÐI

60

klakar
á klst.

CHOC EXTREME
Gæðapönnur í 20 / 24 /
28 og 32cm

ÚRVALS
KLAKAVÉL FYRIR
HÁTÍÐARNAR.
Stendur undir
stóru veislunum.

Jólaverð

20%

Sous Vide
Hægeldunartæki
58905

ð
Jólavkr.er9.900,Þrifalegu
egu ruslaföturnar.
rusl
s aff öt
ö urn
ur
Margar gerðir og úrval lita.

Á meðan birgðir endast

kr. 39.900,Gott úrval af einstökum vörum

FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

Netverslun
OpiðOpnunartímar:
virka daga kl. 10-19
Laugardagur 22. des. kl. 11-21
Virka daga kl. 10-18
Þorláksmessa 23. des. kl. 13-21
Laugardaga
Aðfangadagur
24. kl.
des.11-15
kl. 10-12
ORMSSON
ORMSSON
KS
KEFLAVÍK ÞRISTUR-ÍSAFIRÐI SAUÐÁRKRÓKI
SÍMI 421 1535 SÍMI 456 4751
SÍMI 455 4500

Greiðslukjör

ormsson
SR BYGG
SIGLUFIRÐI
SÍMI 467 1559

ORMSSON
AKUREYRI
SÍMI 461 5000

LÁGMÚLA 8 · SÍMI 530 2800
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

Vaxtalaust
í allt að 12 mánuði

OMNIS
BLÓMSTURVELLIR
AKRANESI
HELLISSANDI
SÍMI 433 0300 SÍMI 436 6655
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SKOÐUN

Að sækja í átök

FÖSTUDAGUR

Halldór

H
Hörður
Ægisson
hordur@frettabladid.is

Verkefnið
sem við
stöndum nú
frammi fyrir
er að eyðileggja ekki
árangur
liðinna ára.

versu oft er hægt að lýsa yfir stríði? Hjá forystumönnum verkalýðshreyfingarinnar þarf
tilefnið oft ekki að vera mikið. Þau ummæli
fjármálaráðherra að áform um lækkun tekjuskatts yrðu endurskoðuð ef samið verður um
óábyrgar launahækkanir jafngiltu, að mati formanns VR,
stríðsyfirlýsingu. Þetta er orðið kunnuglegt stef. Ólíkt þeim
sem nú ráða innan stéttarfélaganna – og skeyta lítt um hagfræðileg lögmál – þá ber stjórnvöldum skylda til að gæta að
stöðugleika. Verði niðurstaða kjarasamninga í líkingu við
þær launakröfur sem verkalýðsfélögin hafa sett fram munu
afleiðingarnar birtast í frekari gengisveikingu og enn hærri
verðbólgu. Við slíkar aðstæður er það ekki valkostur fyrir
ríkisstjórnina og Seðlabankann að sitja aðgerðalaus hjá.
Þetta vita flestir. Það kemur því ekki á óvart að samstaðan innan verkalýðshreyfingarinnar sé nú að bresta
enda sjá orðið æ fleiri að þeir eiga ekki samleið með þeim
sem tala hvað herskáast. Í huga þeirra virðast það vera
átökin sem slík, byggt á óljósum hugmyndum um marxískt
stéttastríð, sem eru markmiðið fremur en að ná kjarasamningum. Meginþorri almennings veit vel að þessi málstaður
gengur í berhögg við hagsmuni launafólks. Hann hefur nú
þegar orðið vitni að því á síðustu mánuðum þar sem gengi
krónunnar hefur gefið verulega eftir og verðbólga aukist.
Gylfi Zoega, prófessor í hagfræði, hefur réttilega bent á að
„róttækni í orðum“ geti „hæglega orðið til þess að krónan
veikist enn meira í vetur, sem bitnar mest á umbjóðendum
verkalýðsfélaganna, sem er almenningur í landinu“. Forystufólk Eflingar og VR getur sagst vera ósammála því að
málflutningur þess hafi átt þátt í veikingu krónunnar, án
þess að færa fyrir því nein efnisleg rök, en það breytir engu
um staðreyndir málsins – heldur opinberar aðeins innantómt lýðskrumið sem þau standa fyrir.
Eftir fordæmalausa uppsveiflu eru nú að verða skörp
skil og tímabil aðlögunar er hafið. Fyrirtækin halda að sér
höndum og væntingar stjórnenda hafa sjaldnast mælst
lægri. Í fyrsta sinn í nærri tíu ár gera stjórnendur nú ráð
fyrir að þeir þurfi að fækka starfsfólki verulega á næstu
árum. Þótt engin ástæða sé til að óttast djúpa niðursveiflu
þá er staðan brothætt og vanhugsaðar ákvarðanir, einkum
á vinnumarkaði, geta gert hana verri en efni standa til.
Aðilar vinnumarkaðarins, bæði fulltrúar vinnuveitenda og
verkalýðshreyfingarinnar, bera þess vegna ríka ábyrgð. Því
miður rísa sumir þeirra ekki undir henni og fara fram með
ósamrýmanlegar kröfur um tugprósenta launahækkanir á
sama tíma og þess er krafist að vextir lækki og verðtrygging
verði afnumin. Það er ekki heil brú í þessum málflutningi.
Verkefnið sem við stöndum nú frammi fyrir er að eyðileggja ekki árangur liðinna ára. Það er hins vegar ekki, eins
og má skilja af fulltrúum helstu verkalýðsfélaganna, að
ráðast í pólitískar kerfisbreytingar og umbylta íslensku
samfélagi. Til þess voru þeir ekki kjörnir, né hafa til þess
nokkurt umboð, ekki fremur en þegar sama fólk bauð sig
fram til Alþingis – og með sömu hugmyndir að leiðarljósi –
undir merkjum stjórnmálaaflsins Dögunar og hlaut þriggja
prósenta fylgi. Staðreyndin er sú, sem forysta hinnar nýju
verkalýðshreyfingar mætti stundum hafa hugfast, að eftirspurn eftir hugmyndum hennar er minni en hún heldur.
Vonandi finnur hún frið í hjarta yfir jólin.

Slakaðu á
með Slökun
Einkenni
magnesíumskorts
J Lítil orka
J Þróttleysi
J Veik bein
J Hormóna ójafnvægi
J 6YHIQWUXȵDQLU
J Vöðvakrampar,
kippir og spenna
J .¸ONXQO¯¨UD
J Óreglulegur hjartsláttur
J Kvíði
J Streita
Pi i

Frá degi til dags
Skyld’etta vera jólaskjól?
Eitt elsta trikkið í almannatengslafræðunum er að koma
óþægilegum málum í fréttir
síðustu dagana fyrir jól. Athygli
fólks er þá í algeru lágmarki enda
flestir með hugann við magninnkaup á mat, drykk og gjöfum.
Þótt klaufaskapur og sleifarlag
einkenni yfirleitt bröltið í ráðhúsinu hafði mannskapurinn
þar þó rænu á því að lúðra út
skýrslu um braggablúsinn í gær,
fjórum dögum fyrir jól, og eftir
rúma viku verður þetta eitthvað
sem gerðist í fyrra.
Inga á línunni
Inga Sæland og Flokkur fólksins
njóta almennrar hylli innhringjenda í símatíma Útvarps Sögu,
rétt eins og Ólafur Ísleifsson, sem
lengi var aufúsugestur Péturs
Gunnlaugssonar í síðdegisþætti stöðvarinnar. Klofnings
gætir því eðlilega í hópnum og
nokkuð um að hlustendur harmi
brottrekstur Ólafs úr flokknum
og telji flokksstjórnina og Ingu
þar hafa hlaupið á sig. Í gær var
Ingu greinilega nóg boðið þar
sem hún hringdi sjálf í þáttinn
og ávarpaði „sitt fólk á Útvarpi
Sögu“ og upplýsti að þeir Ólafur
og Karl Gauti Hjaltason hefðu
lengi verið í „makki“ og „malli“
með Miðflokknum. Þeir hafi
í raun verið löngu gengnir í
Miðflokkinn „að forminu til“
þótt svikin hefðu ekki komist
upp fyrr þeir voru hljóðritaðir á
Klaustri. thorarinn@frettabladid.is

Bretland úr EES

B
Michael Nevin
sendiherra
Bretlands á
Íslandi

Samkomulagið tryggir
að breskir
borgarar
búsettir á
Íslandi og
Íslendingar
búsettir í
Bretlandi
haldi svo
gott sem
óbreyttum
réttindum
eftir útgöngu
Bretlands úr
ESB og EES.

resk og íslensk stjórnvöld, ásamt hinum EFTAríkjunum í EES, Noregi og Liechtenstein, hafa nú
gert með sér samkomulag um aðgerðir sem nauðsynlegar eru vegna úrsagnar Bretlands úr Evrópusambandinu og Evrópska efnahagssvæðinu. Samkomulagið
nær yfir ýmis tæknileg atriði á sviði viðskipta, svo sem
vöruflutninga, gagnavernd, hugverkarétt o.fl., en það
sem mestu máli skiptir er að það kveður á um gagnkvæm
borgararéttindi.
Samkomulagið tryggir að breskir borgarar búsettir á
Íslandi og Íslendingar búsettir í Bretlandi haldi svo gott
sem óbreyttum réttindum eftir útgöngu Bretlands úr ESB
og EES, frá lokum aðlögunartímabilsins, þ.e. árslokum
2020. Aðlögunartímabilið hefst við formlega útgöngu
Bretlands úr ESB 29. mars nk. og lýkur um áramótin 20202021. Yfir 2.000 íslenskir ríkisborgarar eiga lögheimili í
Bretlandi og um 1.000 breskir á Íslandi. Réttindin sem
um ræðir ná til búsetu, heilbrigðisþjónustu, lífeyris og
menntunar, félagslegrar þjónustu og viðurkenningar
atvinnuréttinda. Finna má samkomulagið og nánari
upplýsingar á gov.uk og Facebook-síðu sendiráðsins,
UKinIceland. Þótt frumvarpið um útgöngusamning Bretlands úr ESB sé enn í meðförum breska þingsins hefur
ríkisstjórnin skuldbundið sig til að tryggja að íslenskir
ríkisborgarar geti dvalið áfram í Bretlandi, hvernig sem
samningum um útgönguna úr ESB lyktar, þar með talið
ef til samningslausrar útgöngu („No deal Brexit“) skyldi
koma. Það gleður mig að íslenskir ráðamenn hafa gefið
sambærilegar yfirlýsingar varðandi rétt breskra borgara
á Íslandi. Í tilfelli samningslausrar útgöngu yrði gerður
sér-samningur um borgararéttindi og verið er að ræða
útfærsluatriði, í því skyni að gefa fólki eins mikla vissu og
hægt er fyrir því að það haldi réttindum sínum.
Unnt reyndist að gera nýja samkomulagið við EFTAríkin í EES vegna sameiginlegs vilja allra hlutaðeigandi
ríkisstjórna að setja það í algeran forgang að tryggja
réttindi borgaranna. Allt frá þjóðaratkvæðagreiðslunni
um ESB-útgönguna sumarið 2016, og í gegn um allt
ferlið síðan, hafa íslensk stjórnvöld verið mjög jákvæður
samningsaðili. Bresk stjórnvöld meta þetta mikils, enda
skapar það verðmætan grunn að öðrum samningum um
sameiginlega framtíð okkar, meðal annars í viðskiptum.
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Sólin ósigrandi
Í DAG
Þórlindur
Kjartansson

Í

dag mun vera stysti dagur ársins
á norðurhveli jarðar. Milli sólarupprásar og sólarlags eru ekki
nema fjórar klukkustundir og sjö
mínútur í höfuðborginni—og enn
styttra eftir því sem norðar dregur.
Sólin lætur ekki sjá sig nema í þrjár
klukkustundir og tíu mínútur á
Akureyri; og Ísfirðingar þurfa að
gera sér að góðu tuttugu mínútum
skemmri dagsbirtu.

í heimadrykkju, enda eru Bretar
sérdeilis ölkær þjóð.
Hér á Íslandi líta flestir svo á að
jólin séu fjölskylduhátíð—hátíð
barnanna og þau eru hátíð ljóss
og friðar. Það passar vel við þann
skilning sem lagður er í jólahátíðina að hún marki í raun nýtt
upphaf, nýja hringferð hnattarins
okkar í kringum sólina. Þannig
kjósum við líka að ljúka árinu við
þetta tilefni og byrjum að telja upp
á nýtt þegar dagarnir lengjast. Við

byrjum á núlli. 1. janúar er dagurinn sem inniheldur alla möguleika
nýs upphafs— óskrifað blað, eins
og nýfætt barn.

Öll eigum við jólin
Og þar sem jólin eru í raun ekki
kristin hátíð, nema í þeim skilningi
að við veljum 25. desember til þess
að halda upp á fæðingardag manns
sem enginn veit hvenær fæddist,
þá eru jólin sannarlega hátíð okkar
allra. Sama hvaða trúarbrögð fólk

Sálfræðitrix
Áður en mannkynið náði tökum á
dagatalinu hlýtur það að hafa verið
angistarfullt að fylgjast með vetrinum læsa klónum í lífið á hverju
hausti og hafa ekki nema óljósa
hugmynd um hvenær færi að vora
á ný. Auðvitað hefur mönnunum
lærst að vorið kæmi á ný—en líklega hefur reynt á þolgæði margra
að þrauka vetrarmánuðina eftir
áramót. Eftir því sem kuldinn og
veðurofsinn er meiri þeim mun
meiri áhyggjur er líklegt að fólk
hafi haft af endurkomu sólarinnar.
En um leið og mannkynið hafði
til þess þekkingu, þá var reiknað
út hvaða dagur markaði þessi
umskipti milli undanhalds og
sóknar sólarinnar.
Þess vegna eru engin samfélög
þekkt þar sem ekki er haldið upp
á myrkasta skammdegið í þeirri
von og vissu að verra gæti það ekki
orðið þennan veturinn. Jafnvel
þótt mestu vetrarhörkurnar og
leiðindin séu enn ókomin, þá er
skammdegið sjálft á undanhaldi.
Dagarnir lengjast smám saman,
sigur ljóssins og hlýjunnar er í
fullum undirbúningi og er óumflýjanlegur jafnvel þótt við horfum
enn fram á langt harðindatímabil.
Jólin eru því haldin til þess að
forða okkur frá andlegri bugun og
uppgjöf—og eru kannski elsta samfélagslega sálfræðitrix mannkyns.
Sol invictus
Meira að segja í hlýindunum suður
í Róm var til forna lögð áhersla á að
fagna á þeim degi þegar sigurganga
sólarinnar hófst á ný. Þó eru hörðustu vetrarveður þar hátíð miðað
við harðræði sem við þekkjum
á norðurslóðum. Þar var haldin
hátíðin Saturnalia í desember,
og á vetrarsólstöðum var haldin
fæðingarhátíð hinnar ósigrandi
sólar, Sol invictus. Árni Björnsson
þjóðháttafræðingur segir að það
hafi verið Júlíus Sesar sem fastsetti þessa hátíð á 25. desember—
kunnuglegri dagsetningu.
Þegar kristni var lögtekin í Rómaveldi snemma á fjórðu öld lá beint
við að tímasetja fæðingardag
frelsarans á nákvæmlega þessum
degi—enda sagðist hann vera ljós
heimsins og er það sannarlega í
hugum og hjörtum margra. Eftir
því sem kristnin breiddist um
norðurhvel reyndist fremur hægur
leikur að dubba þessa hátíðisdaga upp sem kristna hátíð, því
á öllu byggðu bóli voru til staðar
aldalangar hefðir fyrir gleðskap og
hátíðarhaldi í kringum vetrarsólstöður.
Jólahátíðin er því miklu eldri
en kristin trú. Það á við bæði hér
á Íslandi og annars staðar. Talað
var um að „drekka jólin“ og virðist
sem mikið hafi verið um fyllerí á
Norðurslóðum í kringum myrkasta
skammdegið. Þeir siðir hafa mildast víðast hvar, nema einna helst
í Bretlandi þar sem enn tíðkast að
halda upp á jólin á öldurhúsum eða

aðhyllist, eða hvort það trúir bara
alls engu—þá er erfitt að rífast við
þá staðreynd að einmitt um þessar
mundir byrjar þessi árlega sigurganga sólarinnar sem forsenda
alls lífs og lífsgæða okkar. Varla
er til sá trúleysingi, kommúnisti
eða anarkisti sem ekki er tilbúinn
til þess að viðurkenna að hann
haldi meira með birtunni heldur
en myrkrinu, meira með hlýjunni
heldur en kuldanum—meira með
sólinni heldur en skugganum.

Og það ætti að vera erfitt að rífast
yfir því að við kjósum að setja ljós í
gluggana okkar og um götur og torg
til þess að gera okkur skammdegið
léttara. Meira að segja helgileikirnir í skólunum þyrftu ekki að fara
í taugarnar á neinum, enda felst
ekki í þeim nein trúarleg innræting
önnur en sú að fagna nýju lífi og
nýju ljósi. Jólin eru hátíð okkar
allra, hvort sem okkur líkar það
betur eða verr.
Gleðilega hátíð.
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Snilldarleg saga um
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SPORT

FÖSTUDAGUR

Nýjast
Domino’s-deild karla

Keflavík - Tindastóll

78-92

Keflavík: Michael Craion 37/9 fráköst,
Hörður Axel Vilhjálmsson 14/9 stoðsendingar, Gunnar Ólafsson 11, Ágúst Orrason
6, Magnús Már Traustason 5, Andri Þór
Tryggvason 5.
Tindastóll: Danero Thomas 22/8 fráköst,
Pétur Rúnar Birgisson 19/5 stolnir, Brynjar
Þór Björnsson 16, Dino Butorac 16, Philip
Alawoya 12, Viðar Ágústsson 4, Helgi Rafn
Viggósson 3.

Skallagr. - Njarðvík

82-99

Skallagrímur: Matej Bouvac 24, Bjarni
Guðmann Jónsson 19, Björgvin Hafþór
Ríkharðsson 14/12 stoðsendingar, Aundre
Jackson 13/13 fráköst, Domagoj Samac
8/10 fráköst, Bergþór Ægir Ríkharðsson 4.
Njarðvík: Elvar Már Friðriksson 27/5 stolnir,
Jeb Ivey 21/9 stoðsendingar, Jón Arnór
Sverrisson 9, Ólafur Helgi Jónsson 8, Julian
Rajic 8, Mario Matasovic 7/10 fráköst, Adam
Eiður Ásgeirsson 6, Kristinn Pálsson 3/10
fráköst.

Breiðablik - KR

Arnar Freyr Arnarsson er hér lengst til vinstri á myndinni að fagna öðrum af tveimur meistaratitlunum sínum með Kristianstad. MYND/GUÐMUNDUR SVANSSON

Taldi þetta rétt skref á ferlinum
Línumaðurinn Arnar Freyr Arnarsson hefur leikið með sænska handboltaliðinu Kristianstad frá árinu
2016. Hann hefur ákveðið að yfirgefa liðið eftir yfirstandandi leiktíð og ganga til liðs við danska liðið GOG.
HANDBOLTI Tilkynnt var í gær að
Arnar Freyr Arnarsson, línumaður
sænska liðsins Kristianstad og
íslenska karlalandsliðsins í handbolta, muni færa sig næsta sumar
yfir til Danmerkur og leika með
danska liðinu GOG. Arnar Freyr
tjáði Fréttablaðinu að nokkuð væri
síðan þetta hefði verið ákveðið og
það væri þægileg tilfinning að geta
látið vini og ættingja vita af þessu.
Hann hefur leikið með Kristianstad í tvær leiktíðir eftir að hann
kom til liðsins frá Fram sumarið
2016 og orðið sænskur meistari með
liðinu bæði árin.
„Það eru nokkrar vikur síðan forráðamenn GOG höfðu samband við
mig og föluðust eftir því að fá mig til
liðs við sig. Ég var með fyrirspurnir
frá þýskum og frönskum liðum
einnig á sama tíma. Mér fannst ég
þurfa á nýrri áskorun að halda eftir

Það skemmir svo
alls ekki fyrir að ég
mun hitta fyrir fyrrverandi
liðsfélaga minn hjá Fram og
frænda, Óðin Þór, hjá GOG.
Arnar Freyr Arnarsson

tvö góð ár hérna hjá Kristianstad.
Það er að komast í nýtt umhverfi og
sterkari deild,“ segir Arnar Freyr um
vistaskiptin.
„Þjálfari GOG sýndi mér virkilegan áhuga þegar ég ræddi við hann og
ég fann fyrir raunverulegum áhuga
á að fá mig til liðsins. Þarna get ég
unnið bæði í styrkleikum mínum
og veikleikum og haldið áfram að
bæta minn leik. Það er mitt mat
að danska deildin sé sterkari en sú
sænska og þarna er meiri peningur

til þess að setja í umgjörð liðanna,“
segir hann enn fremur.
„Það skemmir svo alls ekki fyrir
að ég mun hitta fyrir fyrrverandi
liðsfélaga minn hjá Fram og frænda,
Óðin Þór [Ríkharðsson], hjá GOG.
Þarna er ungur og mjög spennandi
leikmannahópur þar sem flestir
leikmenn eru á mínum aldri. Það
má alveg líta á þetta sem milliskref
áður en ég fer mögulega til Þýskalands eða Frakklands síðar. Mín
pæling er hins vegar bara að klára
minn tíma hjá Kristianstad með
sóma og standa mig svo í stykkinu
með GOG þegar þar að kemur,“
segir línumaðurinn um komandi
tíma.
„Ég mun að sjálfsögðu kveðja
Kristianstad með söknuði þar sem
mér hefur liðið vel hérna og gengið
hefur verið gott eftir að ég kom
hingað. Þetta hafa verið tvö góð

keppnistímabil þar sem við höfum
orðið sænskir meistarar bæði árin.
Nú þarf ég að komast annað til
þess að þróa leik minn enn frekar.
Hjá GOG verð ég með þjálfara sem
veit hvað ég get og hvað ég þarf
að bæta í mínum leik. Þar mun ég
fá æfingar við mitt hæfi, en það er
mikil áhersla lögð á að bæta einstaka leikmenn hjá þessu liði, skilst
mér,“ segir hann að endingu um
næsta áfangastað sinn á ferlinum.
Arnar Freyr er í 20 manna æfingahópi íslenska liðsins sem undirbýr
sig þessa dagana fyrir HM sem fram
fer í Þýskalandi og Danmörku í
janúar á næsta ári. Hann er væntanlegur til landsins milli jóla og nýárs
og verður í eldlínunni með íslenska
liðinu þegar það mætir Barein í
tveimur æfingarleikjum skömmu
fyrir komandi áramót.

Guðrún slær af teig á Íslandsmótinu í sumar. GSÍMYNDIR.NET/SIGURÐUR ELVAR

í Barcelona þar sem hún var efst
fyrir lokahringinn en fataðist flugið
á lokahringnum og lenti í 17. sæti.
Þá gerði hún atlögu að því að
komast inn á Evrópumótaröðina og

verða um leið fjórði íslenski kvenkylfingurinn sem kemst inn á þessa
sterkustu mótaröð Evrópu. Hún
lék heilt yfir stöðugt golf, fékk níu
skolla, einn skramba og átta fugla á

Þór Þ. - Valur

114-98

Þór Þ.: Nikolas Tomsick 35/10 stoðsendingar, Kinu Rochford 26/16 fráköst, Jaka
Brodnik 19, Ragnar Örn Bragason 13, Davíð
Arnar Ágústsson 8, Emil Karel Einarsson 6,
Halldór Garðar Hermannsson 5, Styrmir
Snær Þrastarson 2.
Valur: Gunnar Ingi Harðarson 24/7 stoðsendingar, Aleks Simeonov 22, Austin
Magnus Bracey 15, Illugi Auðunsson 12,
Ragnar Nathanaelsson 10/8 fráköst, Oddur
Birnir Pétursson 7, Benedikt Blöndal 5,
Ástþór Atli Svalason 3.

Efri
Tindastóll
Njarðvík
Keflavík
Stjarnan
KR
Þór Þ.

20
20
16
14
14
10

Neðri
Grindavík
10
ÍR
8
Haukar
8
Valur
6
Skallagrímur 4
Breiðablik
2

Sif í liði ársins

hjorvaro@frettabladid.is

Ekki flókið að tína til höggin sem skilja að
GOLF Atvinnukylfingurinn og
Íslandsmeistarinn í höggleik, Guðrún Brá Björgvinsdóttir úr Golfklúbbnum Keili, segir að það hafi
verið viss vonbrigði að vera annað
árið í röð aðeins nokkrum höggum
frá því að komast á Evrópumótaröðina í golfi. „Auðvitað er maður
fyrst og fremst svekktur, þetta eru
sex högg sem munar að ég endi
meðal 25 efstu, það er hægt að horfa
á þetta sem eitt högg á dag. Það er
auðvelt þegar ég lít til baka að finna
þessi 5-6 högg sem þurfti til,“ sagði
Guðrún aðspurð hvernig tilfinningarnar væru eftir mótið er hún var á
heimleið til Íslands.
Í gær lauk fyrsta tímabili Guðrúnar sem atvinnukylfings þar sem hún
hefur leikið á LETA-mótaröðinni,
næststerkustu mótaröð Evrópu,
og lenti hún í 69. sæti á stigalista
mótaraðarinnar. Besta árangrinum
náði hún í lokamóti tímabilsins

76-99

Breiðablik: Christian Covile 18/11 fráköst,
Snorri Vignisson 13/8 fráköst, Árni Elmar
Hrafnsson 12, Sveinbjörn Jóhannesson 10,
Erlendur Ágúst Stefánsson 7, Bjarni Geir
Gunnarsson 6, Arnór Hermannsson 5/8
stoðsendingar, Hilmar Pétursson 5.
KR: Julian Boyd 39/13 fráköst, Kristófer
Acox 24/14 fráköst/8 stolnir, Björn Kristjánsson 10/6 stoðsendingar, Finnur Atli
Magnússon 8, Emil Barja 5/10 fráköst/6
stoðsendingar, Orri Hilmarsson 3, Þórir
Lárusson 3, Jón Arnór Stefánsson 2, Vilhjálmur Kári Jensson 2, Ólafur Þorri Sigurjónsson 2, Sigurður Þorvaldsson 1.

hringjunum en það dugði ekki til,
Guðrún var fimm höggum frá því
að enda meðal 25 efstu sem fengu
þátttökurétt á Evrópumótaröðinni
á næsta ári.
„Heilt yfir var spilamennskan
góð, ég var að slá betur en ég hef
gert til þessa en pútterinn brást mér
þessa vikuna. Ég tek það út úr þessu
móti að hafa slegið vel en ég veit að
ég á nóg inni á flötunum.“
Guðrún hefur átt viðburðaríkt
ár en hún var hluti af Evrópuúrvali
áhugakylfinga í mars ásamt því að
verða Íslandsmeistari í höggleik í
fyrsta sinn í sumar.
„Þessir tveir viðburðir standa upp
úr, Íslandsmeistaratitillinn var ansi
kærkominn og mér fannst frábært
að spila fyrir hönd Evrópu í Doha.
Markmið næsta árs er svo bara
að gera betur á mótunum á LETAmótaröðinni,“ sagði Guðrún Brá
brött að lokum. – kpt

FÓTBOLTI Landsliðskonan Sif Atladóttir, sem leikur með Kristianstad,
er í liði ársins í sænsku úrvalsdeildinni í fótbolta. Leikmenn deildarinnar velja liðið en leikmannasamtökin
standa fyrir valinu. Samherji Sifjar
hjá Kristianstad, Mia Carlsson, var
einnig valin í lið ársins.
Sif lék einkar vel með Kristianstad á síðasta tímabili en liðið endaði í 4. sæti sænsku
deildarinnar. Sif
var ein þriggja
sem voru tilnefndar sem
mikilvægasti
leikmaður ársins.
Hún endaði í 2.-3.
sæti í kjörinu.
– iþs
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Jólamatur
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Vanaföst á jólum
Anna Björk Eðvarðsdóttir hefur haldið úti matarbloggi undanfarin sex
ár. Fyrr á árinu tók hún við formennsku hjá Hringnum og hefur síðan
haft minni tíma til skrifta. Hún gaf sér engu að síður tíma til að gefa
lesendum girnilegar uppskriftir sem henta um jól eða áramót. ➛2
Anna Björk Eðvarðsdóttir hefur gaman af fallegum jólaskreytingum en segist setja minna upp núna en hún gerði hér áður fyrr.

TIMEOUt

MYND/SIGTRYGGUR ARI

Púðar af öllum
stærðum og gerðum..

J ó l aT I L B O Ð
TILBOÐSverð Frá kr. 268.560

VOLUSPA Gjafaaskja / 4 kerti
kr. 9.990

Alagon Borðstofuborð
90x200 cm
kr. 172.400

Blómapottar
kr. 2.900 / 2.300
Aston Borðstofustóll
kr. 19.800

HægindaStóll + Skemill

Palm Gólfmotta 170x240 cm kr. 52.700

BÆJARLIND 14 - 16 KÓPAVOGUR SÍMI 553 7100 WWW.LINAN.IS
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Elín
Albertsdóttir
elin@frettabladid.is

A

nna Björk segir að þetta
séu uppskriftir sem hafi
fylgt henni lengi og séu í
uppáhaldi. „Matargerð hefur lengi
blundað í mér. Eftir að ég fór að
búa á sínum tíma jókst áhuginn
enn frekar. Ég hef áhuga á að prófa
eitt og annað í eldhúsinu auk þess
sem mér finnst gaman að taka ljósmyndir,“ segir hún. „Bæði móðir
mín og amma voru afbragðs kökugerðarmenn. Þær bökuðu alltaf
mikið fyrir jólin. Ég er minna fyrir
bakstur en hef gaman af konfektgerð og að setja saman súkkulaði.
Ef ég væri ung kona í dag myndi ég
örugglega spá í kokkanám. Það er
svo margt skemmtilegt að gerast
í kringum matreiðslumenn og
frábær tækifæri í greininni,“ segir
Anna Björk sem margir muna
eflaust að var Ungfrú Ísland árið
1977. Hún tók þátt í alþjóðlegum
keppnum og segir að það hafi verið
dýrmæt lífsreynsla. Anna Björk tók
þátt í Miss Young International í
Japan eins og Henný Hermannsdóttir og Miss Universe sem haldin
var í Mexíkó. „Þetta var hraðnámskeið í þroska,“ segir hún. „Það var
líka spennandi að fara á framandi
staði á þeim tíma sem ég hefði ekki
annars haft tök á.“

Anna Björk hefur lengi verið ástríðukokkur og matarbloggari. Hún hefur gaman af því að prófa alls konar rétti, til dæmis á gamlárskvöld.

Örn Pálmason, reka hestabúgarð á
Suðurlandi,“ útskýrir Anna Björk.

Hætt í hestamennskunni

Gefandi að vera í Hringnum

Anna Björk á þrjár uppkomnar
dætur, tvíburana Ingibjörgu og
Rut en elsta dóttirin, Aðalheiður
Anna, er atvinnumanneskja í
hestamennsku. Hún á ekki langt að
sækja áhugann. Foreldrarnir, Anna
Björk og maður hennar, Guðjón
Magnússon arkitekt, áttu hesta
og stunduðu útreiðar af kappi.
„Þegar við urðum tvö í heimili var
svolítið bindandi að vera með stórt
hesthús og marga hesta. Stelpurnar
okkur voru duglegar að hjálpa til
á meðan þær voru heima. Aðalheiður Anna er mikil keppnismanneskja og hún setti nokkur
heimsmet á landsmótinu í sumar
á Kveik frá Stangarlæk 1. Hún
keppir í Meistaradeildinni en hún
og sambýlismaður hennar, Reynir

Anna Björk hefur alltaf verið öflug
í félagsmálum og hefur starfað með
Hringnum í tólf ár. „Mér finnst
bæði gefandi og skemmtilegt að
starfa í Hringnum, nóg að gera, sérstaklega eftir að ég varð formaður.
Við erum með jólabasar árlega og
var aðsóknarmet núna. Þá hefur
Hringurinn verið með jólakaffi- og
happdrætti í fjörutíu ár sem er afar
vinsælt. Auk þessa seljum við jólakort til styrktar starfinu og erum
með söfnunarbauka, meðal annars
í Leifsstöð. Þá rekum við veitingasölu og gjafahorn á Barnaspítalanum,“ segir hún. „Þetta er heilmikið starf og í mörg horn að líta. Í
lok janúar verður Hringurinn 115
ára en konurnar hafa lagt mikla
vinnu á sig til styrktar Barnaspítala
Hringsins öll þessi ár. Hátt í fjögur
hundruð konur eru í Hringnum og
þótt sumar séu komnar um nírætt
eru þær enn að prjóna og baka.
Þær eru engum líkar.“

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.
Útgefandi:
Torg ehf

Ábyrgðarmaður:
Kristín Þorsteinsdóttir

Umsjónarmenn efnis: Sólveig Gísladóttir, solveig@frettabladid.is s. 550 5762 | Elín Albertsdóttir, elin@frettabladid.is, s. 550 5761 | Oddur
Freyr Þorsteinsson, oddurfreyr@frettabladid.is, s.
550 5766 | Brynhildur Björnsdóttir, brynhildur@
frettabladid.is, s. 550 5765 | Sigríður Inga Sigurðardóttir, sigriduringa@frettabladid.is, s. 550 5769
| Starri Freyr Jónsson, starri@frettabladid.is, s.
550 5763 | Þórdís Lilja Gunnarsdóttir, thordisg@
frettabladid.is s. 550 5768
Sölumenn:
Arnar Magnússon, arnarm@frettabladid.is,
s. 550 5652, Atli Bergmann, atli@frettabladid.is,
s. 550 5657, Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@
frettabladid.is, s. 550 5654, Jóhann Waage,
johannwaage@frettabladid.is, s. 550 5656, Ruth
Bergsdóttir, ruth@frettabladid.is, s. 550 5653,

Verða

¤Hŏ^þín
lukkujól?
Jólamiðinn er kominn
á sölustaði um allt land.

MYND/SIGRTRYGGUR ARI

Prófar allt mögulegt
Þegar hún er spurð um jólamatinn,
svarar Anna Björk: „Ég er alltaf
með beikonvafinn humar, fyllta
aligæs og sérrífrómas í eftirrétt
á aðfangadag. Stelpurnar mínar
kalla það hinn fullkomna jólamat.
Við erum frekar vanaföst þegar
kemur að þessum degi. Fjölskyldan
borðar svo alltaf saman í hádeginu
á jóladag en við borðum hangikjötið hálfhrátt eins og parmaskinku,“ segir hún. „Síðan hef ég
gaman af því að prófa eitthvað nýtt
á gamlársdag. Ég hef verið með
stokkendur, fasana, antilópur,
dádýr og alls konar. Ég leita eftir
einhverju sérstöku fyrir gamlárskvöld og helst einhverju sem ég hef
ekki prófað áður,“ segir Anna Björk
sem var að skreyta jólatréð þegar
við ræddum við hana. „Ég skreyti
alltaf minna og minna en hef í
staðinn lifandi blóm og kertaljós,“
segir hún.

Flottar uppskriftir
Uppskriftirnar eru girnlegar en
Anna segir að uppskriftin að rúgbrauðinu komi frá móður hennar.
„Hún hefur bakað jólarúgbrauð
árum saman. Hún sendir mér og
stjúpsystkinum mínum alltaf slíkt
brauð fyrir jólin.“ Einnig býður
Anna Björk upp á heimagerðan
12 tíma grafinn lax og jólasinnep,
sem er frábær forréttur og engiferís
sem hljómar vel. Hér koma uppskriftirnar.

Þessi lax er
frábær forréttur
en það tekur tólf
tíma að undirbúa hann.

Jólasinnepið hennar Önnu Bjarkar er
ómótstæðilega girnilegt.

½ tsk. malaður negull
1½ msk. kanill
1 tsk. salt
1 cl jólaákavíti
Allt hrært saman.

Heimabakað rúgbrauð á jólum. Er
hægt að hugsa sér eitthvað betra?

Anna Björk rakst á uppskriftina að
þessum engiferís í blaði fyrir mörgum
árum og finnst hann alltaf jafngóður.

Tólf tíma lax
f. 10 manns sem forréttur
Laxaflak um 1 kg
3 msk. sinnepskorn
3 msk. kóríanderfræ
100 g hrásykur
2 msk. salt
1-1½ msk. dillfræ
2 msk. eplaedik

Meðlæti
Jólasinnep
Gróft kjarnarúgbrauð
Smjör

Jólasinnep
100 g sætt sinnep
400 g Dijon-sinnep
2 msk. Colmans-sinnep
150-200 g púðursykur
½ msk. eplaedik

„Ef fólk hefur ekki grafið lax, hvet
ég það til að prófa. Yndislega
góður réttur og fljótlegur. Frábær
forréttur eða smáréttur, borinn
fram með krydduðu jólasinnepi og
grófu kjarnarúgbrauði.
Sinnepskorn og kóríanderfræ eru
ristuð á þurri pönnu þar til þau eru
ilmandi, síðan kæld. Salti og sykri
blandað saman og dreift vel yfir
laxaflakið, ásamt ristaða kryddinu
og dillfræjunum. Í lokin er edikinu
dreift yfir. Filma breidd yfir laxinn
og hann látinn grafast í minnst 12
tíma upp í 24 tíma. Borinn fram
með grófu kjarnarúgbrauði og
jólasinnepi. Ég prófaði að frysta
smá afgang sem ég átti, og hann var
mjög góður þegar búið var að þíða
hann.

Gott rúgbrauð
Það sem þarf í 4 lítil rúgbrauð
2 bollar rúgmjöl
2 bollar hveiti
2 bollar heilhveiti
3 tsk. lyftiduft
2 tsk. salt
2 tsk sódaduft
1½ bolli síróp
4 bollar súrmjólk
Ofninn er hitaður í 250° C. Öllum
hráefnum blandað í skál. Ég nota
fjögur 1 lítra álform og bý til lok úr
álpappír til að setja yfir brauðin
og spreyja allt vel með olíu. Ég læt
sjóðandi vatn í ofnskúffuna og læt
hitann vera það mikinn í ofninum
að vatnið í skúffunni sjóði. Deiginu
er jafnað milli formanna og þeim
lokað með ál lokunum og sett í
skúffuna. Það þarf að passa að það
sé alltaf nóg vatn í ofnskúffunni,
ef það þarf að bæta í hana þarf
vatnið að vera sjóðandi. Brauðin
eru bökuð fyrstu 15 mín. á 250°C
síðan er hitinn lækkaður í 200°C

og brauðin bökuð áfram í 1 klst. og
15-20 mínútur eða þar til þau eru
fullbökuð.

Engiferís
Fyrir 4-6
4 egg, aðskilin
100 g flórsykur
3 dl rjómi
6 kúlur engifer í sírópi
Þessi ís er gamall og góður í mínu
vopnabúri. Uppskriftin er úr allra
fyrsta matarblaðinu sem ég keypti
mér og það er eiginlega lengra
síðan en ég kæri mig um að rifja
upp. En hann er jafn yndislegur í
munni núna eins og hann var þá.
Mér finnst þessi grunnur að ís mjög
góður, hann er léttur í sér vegna
þess að eggjahvíturnar eru stífþeyttar og flórsykrinum hrært út í
eins og marens.
Ég hef notað grunninn með ýmsu
öðru, t.d. súkkulaði og ristuðum
hnetum eða ávöxtum, svo er um að
gera að láta hugmyndaflugið ráða
ferðinni.
Eggjahvíturnar eru stífþeyttar, flórsykurinn er þeyttur út í smátt og
smátt. Eggjarauðurnar eru þeyttar
létt og síðan hrærðar varlega saman
við hvíturnar með sleikju. Rjóminn
er þeyttur þar til hann myndar
mjúka toppa, þá er honum hrært
varlega út í eggin. Hrærunni er hellt
í frostþolið mót og fryst í 40-50 mín.
Fjórar engiferkúlur eru fínsaxaðar
og þeim hrært varlega saman við
eggjarjómann, þegar hann er farinn
að stirðna í köntunum. Þá er boxið
sett aftur í frystinn og fryst þar til
hann er orðinn gegnfrosinn. Mér
finnst alltaf gott að taka boxið úr
frystinum og setja það í ísskápinn
um það bil 30 mínútur áður en ég
ætla að bera hann fram svo hann sé
ekki alltof harður og ómeðfærilegur.
Síðustu tvær engiferkúlurnar eru
svo skornar í fína strimla og dreift
yfir ísinn ásamt sírópi úr krukkunni
þegar hann er borinn á borð.

Ég vil eiga

jólin

TILBOÐ 5.592 kr

Fullt verð: 2.990 kr

Fullt verð: 6.490 kr

Fullt verð: 6.999 kr

TILBOÐ 5.599 kr

TILBOÐ 5.199 kr

TILBOÐ 5.592 kr

TILBOÐ 5.592 kr

20%

TILBOÐ 2.399 kr

Fullt verð: 5.999 kr

Fullt verð: 6.990 kr

Fullt verð: 6.990 kr

TILBOÐ 5.592 kr

Fullt verð: 6.990 kr

Fullt verð: 6.990 kr

með þér, með þér, með þér

TILBOÐ 4.799 kr

afsláttur

af þessum titlum
föstudag og laugardag
Opið alla daga til kl. 22.00
facebook.com/malogmenning

4 KYNNINGARBLAÐ FÓLK

2 1 . D E S E M B E R 2 0 1 8 F Ö S T U DAG U R

Engar ónotaðar jólagjafir inni í skáp
Starfsfólk ELKO
getur hjálpað
fólki að finna vel
heppnaðar jólagjafir og það er
yfirleitt hægt að
prófa jólagjafir
áður en þeim er
skilað, skipt, eða
þær eru endurgreiddar. Þannig
er öruggt að jólagjafirnar endi ekki
ónotaðar inni í
skáp.

H

já ELKO er hægt að fá aðstoð
sérfræðinga við að finna
réttu jólagjöfina og jafnvel
ef það tekst ekki að finna hina fullkomnu gjöf sér ELKO samt til þess
að allir séu ánægðir, með því að
bjóða upp á svokallaða brostryggingu og einhvern allra besta skilarétt sem hægt að finna á landinu.
„Við birtum lista yfir vinsælustu
gjafirnar á vefnum okkar, en þar að
auki er starfsfólkið okkar sérþjálfað í að hjálpa fólki að finna gjöf
sem hittir í mark,“ segir Bragi Þór
Antoníusson, markaðsstjóri ELKO.

„Við reynum alltaf að bjóða upp á
mikið úrval í hverjum flokki fyrir
sig, en það þýðir líka að oft er erfitt
að velja réttu vöruna. Þess vegna
þjálfum við starfsfólkið okkar í
að spyrja réttu spurninganna til
að tryggja að varan sé sú sem fólk
virkilega þarf. Þó að við bjóðum
upp á svona rúman skilarétt þá
viljum við auðvitað alltaf senda
fólk heim með vörur sem henta
þeim fullkomlega.
En ef það tekst ekki að finna
réttu gjöfina bjóðum við líka upp
á einhvern rýmsta skilarétt landsins. Það þarf til dæmis ekki að flýta
sér að skila jólagjöfum milli jóla og
nýárs eða strax eftir áramót,“ segir
Bragi. „Það er skilafrestur á öllum
jólagjöfum til 24. janúar, þannig
að fólk hefur nægan tíma til að
hugsa sig um og ákveða hvort það
vilji halda gjöfinni eða ekki.
Hægt er að skila gjöfum og fá
inneignarnótu, aðra vöru í staðinn
eða einfaldlega endurgreitt og
við greiðum þér upphæðina sem
varan var keypt á, jafnvel þó hún
hafi lækkað í verði hjá okkur
síðan. Ekki nóg með það, heldur
er ekki einu sinni nauðsynlegt að
vörurnar séu óopnaðar og ónotaðar,“ segir Bragi. „Það er hægt
að opna gjafirnar og prófa þær
áður en ákveðið er hvort það eigi
að skila þeim. Að vísu eru örfáar
vörur undanskildar þessu, fyrst og
fremst leikjatölvur og farsímar.
Þessi brostrygging fylgir með
öllum gjöfum úr ELKO, þannig að
það einfaldlega getur ekki klikkað
að fólk verði ánægt, sama hvað
er keypt,“ segir Bragi. „Það er því
auðvelt að vera viss um að gefa
gjöf sem gleður ef hún er keypt í
ELKO.“

Brostrygging ELKO tryggir að gjafir þaðan gleðji, segir Bragi Þór Antoníusson. MYND/SIGTRYGGUR ARI

Bragðið af jólunum
Jólamaturinn er mikilvægur hluti jólahaldsins og margir eru svo fastheldnir á ákveðið bragð
eða lykt að því má ekki skeika örlítið, þá er hátíðin ónýt. Bragðið af jólamatnum kallar fram
sterkar minningar enda eru bragðstöðvar heilans nátengdar tilfinningaminninu.
Brynhildur
Björnsdóttir
brynhildur@frettabladid.is

J

ólin eru sú hátíð sem situr
hvað fastast í hugum og
hjörtum fólks enda verða
jólin bæði landamerki og mælisteinar á vegferð lífsins. Það skýrist
meðal annars af hefðum og þá
helst hefðum sem snúa að mat og
drykk sem eru aðeins á borðum
um og í kringum jól. Bragð- og
lyktarskyn er flókið samspil
nefsins og bragðlaukanna. Og þó
bragðlaukarnir skynji aðeins fimm
mismunandi bragðtegundir,
súrt, sætt, beiskt, salt og
fimmta bragðið sem kallast
umami og er til dæmis af
sveppum og þriðja kryddinu, skynjar nefið hins
vegar 450 mismunandi
lyktarafbrigði. Bragðið sem
við finnum af mat er svo
samspil bragðs og lyktar
svo það getur verið
óendanlega mismunandi. Vísindamenn
hafa síðan komist að
því að tengsl
Þegar
piparkökur
bakast kemur
alveg sérstök lykt og
bragð sem fyrir sumum
færir jólin í hlað.

„Hver dagur á sinn eigin ilm, blóm,
greni, hangikjöt,“ söng Helga Möller
og það má með sanni segja að hangikjötslyktin og bragðið komi með
jólin til margra.

tilfinningaminnis
og bragðs eru
mjög sterk. Sem
kemur sér vel
þegar greina
á skemmdan
mat eða mat sem
veldur ofnæmi.
Þannig bregðumst við
við eitrunaráhrifum af
mat með því að fá ógeð
á honum sem stundum
varir ævina á enda
en stundum
skemur
og kannast sjálfsagt
margir við að
finna til ógleði þegar
minnst er á einhvern
mat eða drykk sem

hefur komið við sögu í magapest
eða við aðrar aðstæður.
En bragð getur líka virkað á hinn
veginn og tilfinningaminnið kallað
fram vellíðan þegar við finnum
lykt eða bragð sem tengist góðum
minningum eða öryggi.
Á jólunum borðum við oft sama
matinn sem er ekkert endilega á
boðstólum á öðrum árstímum.
Það grillar til dæmis enginn rjúpur
í júlí eða bakar piparkökur um
páskana. Og þó sumra matar- og
drykkjartegunda sé neytt á öðrum
árstímum, eins og hangikjöts og
malt- og appelsínblöndu, þá kallar
sá matur samt fyrst og fremst fram
jólaminningar hjá flestum.
Hvaða matur kemur með jólin
til þín?
Malt og appelsín. Talið er að
fyrst hafi malti verið blandað
saman við ýmsa gosdrykki
kringum 1940 til að drýgja maltið
sem þótti bæði góður drykkur og
eftirsóknarverður. Þegar appelsín
kom á markað varð svo til þessi
eðalblanda sem kemur með jólin
til margra Íslendinga.
Hangikjöt. Að reykja mat er góð
geymsluaðferð og þar af leiðandi
hefur hangikjöt verið á borðum
Íslendinga á jólum öldum saman
og kynslóð eftir kynslóð alist upp
við að bragðið af því tengist jólahaldi.
Rauðkál hefur verið hægt að
rækta á Íslandi en matreiðslu-

Laufabrauð er með sérstakt jólabragð og ekki víst að okkur fyndist
það eins gómsætt á öðrum árstíma.

aðferðin hefur líklegast borist hingað frá Danmörku í lok nítjándu
aldar. Það hefur því þótt fínt í rúma
öld að borða rauðkál á jólum og
það gildir því væntanlega það sama
um það og hangikjötið. Sumir
sjóða sitt eigið rauðkál fyrir jólin
sem gerir það að verkum að rauðkálslyktin tengist jólunum líka.
Piparkökur. Það er ekki mikill
pipar í piparkökum eins og við
vitum. Nafnið virðist reyndar

vera þýðingarvilla samkvæmd
Vísindavefnum því sögnin að
pipra er einnig notuð í dönsku
um það að krydda. Sterku kryddin
í piparkökum, negull, kanill og
svo framvegis, gefa ákveðið bragð
en gera það líka að verkum að
kökurnar geymast betur. Lyktin af
piparkökum að bakast kallar svo
fram góðar bernskuminningar sem
tengjast bragðinu beint.
Villibráð. Villibráð eins og
hreindýr, gæs og rjúpur hefur mjög
sérstakt bragð og lyktin sem er af
matreiðslunni er einnig stundum
afgerandi. Þessar dýrategundir eru
helst veiddar á haustin og veturna,
sennilega vegna þess að þær eru
hér enn á þeim árstíma og því
hefur þetta kjöt verið eina ferskmetið sem var á boðstólum um
jólaleytið.
Laufabrauð. Ef þú hugsar um
það þá er laufabrauð eiginlega bara
skrýtið bragðlítið kex en þrátt fyrir
það kemur það með jólin til flestra
okkar. Laufabrauðsgerð er einnig
minning sem er mörgum kær og
bragðið kallar fram.
Margs konar jólabragð má nefna
í viðbót. Margir borða sérstakan
heimagerðan eftirrétt á jólum,
frómas eða ís með alveg einstöku
bragði sem utanaðkomandi finnst
jafnvel ekkert gott en vekur upp
svo margar góðar minningar að
án hans eru engin jól. Jólin eru alls
staðar, ekki síst í nefi og munni.
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Gæði og vönduð vinnubrögð
Kjötkompaní í
Hafnarfirði er
fastur viðkomustaður sælkera
fyrir jólin enda
býður verslunin
upp á frábært úrval af kjötmeti og
gómsætu meðlæti. Gjafabréfin
frá Kjötkompaníinu eru vinsæl í
jólapakkann.

H

eimsókn í Kjötkompaní í
Hafnarfirði fyrir jólin er
ómissandi liður í jólahaldi
margra landsmanna. Verslunin
er þekkt fyrir sérlega vandaðar
og ljúffengar vörur enda segir
eigandi hennar, Jón Örn Stefánsson matreiðslumaður, að ávallt
sé leitast við að vera með allra
ferskasta hráefni sem í boði er
hverju sinni. „Fyrst og fremst
er Kjötkompaní verslun með
hágæða kjötvörur ásamt öllu
öðru meðlæti sem þarf í veisluna.
Við leggjum mikla áherslu á rétta
meðhöndlun á því kjöti sem við
bjóðum upp á. Þannig leggjum
við mikla áherslu á að nautakjötið sé vel fitusprengt auk þess
sem við seljum ekki nautakjöt
nema það sé búið að hanga í 25
daga að lágmarki. Það sama má
segja um lambakjötið okkar sem
við látum hanga í lágmark tvær
vikur auk þess sem við leggjum
mikla áherslu á skemmtilegar
útfærslur bæði í kryddi og skurði
eins og sjá má m+a með t.d. með
lambakonfektið okkar. Einnig
bjóðum við upp á mikið úrval af
sósum, bæði köldum og til að hita
upp, ásamt úrvali af forréttum,
forelduðum kartöflum, tilbúnum
réttum, súpum og desertum.“

Margir vinsælir réttir
Vöruúrvalið breytist aðeins fyrir
jólin en þá koma inn kræsingar
á borð við tvítaðreykta hangikjötið, hamborgarhrygginn og
villibráðina. „Langvinsælasta
vara okkar fyrir jólin er þó
nautalund Wellington. Þetta árið
erum við með sérstaka útfærslu
á henni sem við köllum De luxe
Wellington en hún inniheldur
trufflusveppafyllingu auk þess
sem nautalundin er krydduð með
trufflusveppakryddlegi.“
Utan hennar eru margir réttir

„Fyrst og fremst er Kjötkompaní verslun með hágæða kjötvörur ásamt öllu öðru meðlæti,” segir Jón Örn Stefánsson hjá Kjötkompaníi. MYNDIR/SIGTRYGGUR ARI

vinsælir fyrir jólin segir Jón Örn.
„Við bjóðum einnig upp á mjög
vinsæla forrétti, t.d. hreindýra-,
gæsa-, anda- og sveitapaté. Einnig
eru reyktar og grafnar gæsabringur vinsælar og heitreyktar
andabringur ásamt gröfnu lambi
og nauti. Með þessum kræsingum
bjóðum við upp á rauðlaukssultu
og úrval af sósum.“

Vinsæl gjafabréf
Sífellt færist í vöxt að gjafabréf frá
Kjötkompaníinu sé í jólapakkanum. „Það er sífellt vinsælla að
gefa bæði gjafakörfur fyrir jólin
auk þess sem gjafabréfin okkar
eru tilvalin „gourmet“ jólagjöf
fyrir sælkera.“
Kjötkompaní var stofnað í
september árið 2009 og verður
því tíu ára á næsta ári. „Við erum
vel tengd framleiðendum og í
mörgum tilvikum kaupum við
beint frá bónda. Hér starfa fagmenn bak við borðið þar sem
sérstök áhersla er lögð á gæði
og vönduð vinnubrögð. Utan
verslunar okkar í Hafnarfirði
opnuðum við verslun á Grandanum fyrir síðustu jól sem hefur
verið að fá glimrandi viðtökur og
er í miklum vexti.“
Nánari upplýsingar má fá á
www.kjotkompani.is.

Kjötborðið er sannarlega glæsilegt og fullt af góðu kjöti.

Kjötkompaní í Hafnarfirði er rúmgóð og falleg verslun sem gaman er að heimsækja.

Nautakjötið er vel fitusprengt auk þess sem það er búið
að hanga í 25 daga að lágmarki áður en það fer í sölu.

Gott meðlæti, ostar, heitar og kaldar sósur og fleira fæst í Kjötkompaníi.
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45 ár í Hafnarfirði
Fjarðarkaup hafa starfað í 45 ár og breytt litlu. Verslunin leggur áherslu á sanngirni, hófsemi, góða
þjónustu og metnaðarfullt vöruframboð og þar er boðið upp á mikið úrval af góðum jólamat.

V

erslunin Fjarðarkaup var
stofnuð árið 1973, en síðan
hefur mikið vatn runnið
til sjávar,“ segir Gísli Sigurbergsson, verðlagsstjóri Fjarðarkaupa.
„Smám saman hefur hún verið
stækkuð og einu sinni flutt, frá
Trönuhrauni yfir á Hólshraun, þar
sem við erum nú.
Alla tíð hefur fjölskyldan í
Fjarðarkaupum lagt ríka áherslu
á að sníða sér stakk eftir vexti og
reka verslun sem býður upp á góða
þjónustu og sanngjarnt verð. Þessi
áhersla er enn til staðar,“ segir
Gísli. „Gott starfsfólk og tryggir
viðskiptavinir hafa gert það að
verkum að megingildi Fjarðarkaupa eru enn þau sömu og fyrir
45 árum: Við viljum gera vel það
sem við ráðum vel við og færumst
ekki of mikið í fang. Við erum jafnvel svolítið gamaldags, en á meðan
viðskiptavinum okkar fellur það
vel sjáum við enga ástæðu til að
breyta því. Á 45 ára afmælinu
færum við öllum þeim sem komið
hafa til okkar innilegar þakkir fyrir
samfylgdina og vonumst til að sjá
alla aftur.“

Heiðarleiki og úthald
„Fjarðarkaup byggja á þeirri hugmyndafræði að best sé að gæta
hófs á öllum sviðum og við viljum
vera heiðarleg gagnvart viðskiptavinum okkar,“ segir Gísli. „Við
sjáum ekki ástæðu til að breyta um
stefnu eða starfsemi nema það sé
augljóslega viðskiptavinum í hag.
Það er stundum krefjandi að standast tískustrauma og stefnur, en þá
reynir á úthaldið og staðfestuna.
Einn af okkar helstu styrkleikum
er fólginn í starfsfólkinu okkar,
sem hefur séð til þess að viðskiptavinir Fjarðarkaupa eru á þessu
afmælisári líklegri til þess að mæla
með þjónustu Fjarðarkaupa en
viðskiptavinir annarra fyrirtækja á
Íslandi, samkvæmt meðmælavísitölu MMR 2018,“ segir Gísli.

Í kjöt- og fiskborði Fjarðarkaupa er hægt að fá ferska íslenska hágæðavöru. MYNDIR/SIGTRYGGUR ARI

Metnaðarfullt kjöt- og fiskborð
„Kjöt- og fiskborð Fjarðarkaupa
þekkja margir og þá vonandi allir
að góðu einu. Þar má finna óunnið
kjöt og fisk, enda vilja margir velja
sjálfir krydd og bragðefni, sem fást
einnig í miklu úrvali hjá okkur, og
búa þannig til sínar eigin kræsingar úr gæðahráefni,“ segir Gísli.
„Við útbúum einnig tilbúna rétti
úr kjöti og fiski sem njóta mikilla
vinsælda.

Vinsælasti jólamaturinn er FK hamborgarhryggurinn sem er sérvalinn, reyktur og saltaður sérstaklega fyrir Fjarðarkaup.

Við sjáum ekki
ástæðu til að breyta
um stefnu eða starfsemi
nema það sé augljóslega
viðskiptavinum í hag.
Við höfum um langt skeið lagt
mikinn metnað í kjöt- og fiskborðið okkar. Þar starfa kjötiðnaðarmenn með mikla reynslu og
þekkingu í sínu fagi og allt okkar
fólk leggur sig fram um að veita
eins góða þjónustu og unnt er,“
segir Gísli. „Allt kjöt og fiskur í
borðinu er fersk íslensk hágæðavara.“

Allt fyrir jólin á einum stað

Úrvalið hjá Fjarðarkaupum er mjög mikið, svo það ætti að vera auðvelt að finna sér dýrindis jólamat þar.

„Hjá okkur er hægt er að panta
alls kyns útfærslur af fylltum
lambalærum og lambahryggjum
og við skerum og sögum allt eftir
þörfum viðskiptavina okkar,“ segir
Gísli. „Þannig að allir ættu að geta
fundið rétta jólamatinn hjá okkur.

Hjá Fjarðarkaupum starfa kjötiðnaðarmenn með mikla reynslu og
þekkingu í sínu fagi.

Vinsælasti jólamaturinn hjá
okkur er FK hamborgarhryggurinn, sem er sérvalinn, reyktur og
saltaður sérstaklega fyrir okkur,“
segir Gísli. „En það er alls konar
jólagóðgæti á boðstólum hjá
okkur sem nýtur mikilla vinsælda. Við erum með svínabóg,
lambahrygg, kalkún, kalkúnabringur, fylltar kalkúnabringur,
nautalaundir, rjúpur, íslenska gæs,
dádýrafille og lundir, hreindýralundir og andaleggi, svo eitthvað
sé nefnt, þannig að úrvalið er mjög
mikið. Það ætti því að vera lítið
mál að finna einhvern dýrindis
jólamat hjá okkur, það eina sem
gæti verið erfitt er að velja á milli
þessara spennandi kosta.“

Jóla
leikur

Fjar arkaupa
TAKTU ÞÁTT
Í SKEMMTILEGUM LEIK
og þú átt möguleika á

AÐ EIGNAST PS4 LEIKJATÖLVU!
Þátttaka er einföld. Þú verslar í Fjarðarkaupum, fyllir út miða og setur hann
sérmerkta kassa í versluninni og ert þar með komin/n í pottinn.
í sérmerktan

3x gjafakort
KitchenAid
Artisan
175

PS4

JBL
heyrnartól
Bluetooth

3x inneignarkort

LENGRI OPNUNARTÍMI
ALLA DAGA TIL JÓLA

LENGRI OPNUNARTÍMI
ALLA DAGA TIL JÓLA

Fimmtudagur 20. des. 09-19
Föstudagur
21. des. 09-22
Laugardagur 22. des. 09-22

Þorláksmessa 23. des. 09-22
Aðfangadagur 24. des. 09-12:30
Jóladagur
25. des. LOKAÐ
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Jólasíldin 2018 er krassandi með stjörnuanís, negulnöglum, lárviðarlaufi og kanelstöng. MYNDIR/ANTON BRINK

Tími fyrir síld
Margir tengja jólin við síld og síldarrétti.
Sigríður Björk Bragadóttir hjá Salt Eldhúsi gefur lesendum girnilegar uppskriftir að nokkrum tegundum
af hátíðlegri síld sem gaman er að bjóða upp á.

É

g borða yfirleitt ekki síld á
sumrin einhverra hluta vegna
en þegar fer að hausta fer mig
að langa í síld. Síldin er stútfull af
góðum vítamínum, próteinum og
omega-3 fitusýrum sem eru okkur
nauðsynleg í skammdeginu og svo
er hún bara svo rosalega góð,“ segir
Sirrý sem finnst gaman að leggja
í sína eigin síld. „Á þann máta er
auðvelt að stjórna sykurmagninu
en mér finnst tilbúna síldin yfirleitt of sæt en það eru þó nokkrar
undantekningar á því.“ Hún segir
nokkrar fiskbúðir og einstaka matvörubúð selja saltaða og kryddaða
síld sem auðvelt sé að leggja í
góðan edikslög sjálfur. „Fiskbúðin
á Sundlaugaveginum er til dæmis
alltaf með þannig síld og byrjar að
selja hana í byrjun desember. Mér
finnst síld vera hluti af jólahaldi
og geri yfirleitt nokkur síldarsalöt
rétt fyrir jólin sem gott er að grípa í
um hátíðarnar þegar mann langar í
eitthvað gómsætt.“

Jólasíld
Hér er jólasíldin 2018. Ég er alltaf
að prófa mig áfram og finnst þessi
útgáfa alveg steinliggja, góð og
kraftmikil. Skiptir máli að steyta

Sirrý í Salt Eldhúsi fyllist síldarþörf þegar daginn tekur að stytta.

kryddin, þá umlyzkur krassandi
lögurinn síldina betur.
4-5 kryddsíldarflök útvötnuð í 2
klst.
1 dl borðedik eða lageredik (5%)
1½ dl sykur
2 dl vatn
2 rauðlaukar, afhýddir og sneiddir
1 kanelstöng
1 msk. allrahanda
2 tsk. negulnaglar
1-2 lárviðarlauf
2 stjörnuanís
2 msk. púrtvín (má sleppa)
Krukka 1 x 500 g eða 2 minni
Byrjið á að útvatna kryddsíldina í
2 klst. eða eftir ráðleggingum fisksalans. Sjóðið edik, sykur og vatn
saman og kælið vel. Þerrið síldarflökin og skerið í passlegar sneiðar.
Leggið hana lagskipt með lauknum
í fallega krukku. Takið helminginn
af allrahanda og negul og steytið
í mortéli eða malið. Bætið því út
í löginn ásamt öllu kryddinu sem
eftir er og púrtvíninu ef þið notið
það. Hellið vökvanum yfir síldina
og laukinn í krukkunni. Geymið í
a.m.k. tvo daga, verður enn betri og
stinnari eftir viku. Geymist vel í 2-3
mánuði og verður betri eftir sem
hún trekkir lengur með kryddunum.

Marineruð síld.

Marineruð síld
4-5 saltsíldarflök
2 dl gott edik, t.d. hvítvíns- eða
lageredik
1 dl vatn
1½ dl sykur
2 msk. púðursykur
1 laukur, skorinn í tvennt og
sneiddur
1 gulrót, flysjuð og sneidd þunnt
4 þurrkaðar apríkósur, skornar í
litla bita
10 piparkorn
8 allrahanda, heilt
6 einiber
3 lárviðarlauf
½ tsk. sinnepsfræ
4 negulnaglar
Krukka 1 x 500 g eða 2 minni
Sjóðið edik, vatn, sykur og púðursykur saman. Bætið rauðlauk,
gulrót og apríkósum út í og látið
suðuna koma upp. Steytið 5
piparkorn, allrahanda og einiber
gróft og bætið í löginn. Kælið vel.
Útvatnið síldina í köldu vatni í
8-10 klst. eða eftir leiðbeiningum
frá fisksalanum. Setjið síldina í
stóra krukku, fallegt er að láta
glansandi hliðina á henni snúa út
eða að glerinu innan á krukkunni
svo hún sjáist eða hafið hana í
bitum og skerið í passlegar sneiðar.
Hellið leginum yfir, bætið lárviðarlaufum, sinnepsfræjum og negulnöglum út í. Látið trekkja í a.m.k.
sólarhring. Síldin verður enn betri
eftir nokkra daga.

Sinnepssíld með kapers, rauðrófum og sýrðum gúrkum.

Sinnepssíld
4 flök marineruð síld
2 dl rjómi
3 msk. mæjónes
2 msk. dijon-sinnep
1 ½ dl rauðrófur, saxaðar
½ dl sýrðar gúrkur
2 msk. kapers, skolað og saxað
gróft
Salt og nýmalaður pipar

Þerrið síldarflökin og skerið í
litla bita. Setjið rjómann í skál og
þeytið hann, ekki stífþeyta, bara
þeyta hann létt. Bætið majónesi,
dijon-sinnepi, rauðrófum, sýrðum
gúrkum og kapers út í og blandið
saman með sleikju. Hrærið síldinni
saman við, smakkið til með salti
og pipar. Berið fram með góðu
rúgbrauði.
Framhald á síðu 10➛

rjóminn
af jólunum

emmessis.is
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Framhald af síðu 8 ➛

Kryddsíld í sérrílegi
4 kryddsíldarflök
1 dl hvítvínsedik
1 dl vatn
80 g sykur
2 timjankvistir
2 rauðir chilipiparávextir,
sneiddir
1 lárviðarlauf
10 negulnaglar
1 stjörnuanís
1 dl sjerrí
3 msk. olía
Setjið hvítvínsedik,
vatn, sykur og allt
kryddið í pott og látið
sjóða í 4 mín. Kælið löginn
og bætið sérríi og olíu út í. Þerrið
síldarflökin á eldhúspappír. Skerið
þau í sneiðar eða hafið heil (fer
eftir smekk) og leggið í fat. Hellið
leginum yfir og látið bíða í ísskáp í
sólarhring eða a.m.k. 5-6 klst.
Síldar-tartar er skemmtilegur forréttur fyrir síldarvini. MYNDIR/ANTON BRINK

Karrísíld

Síldar-tartar

Hin gamla góða með smá tvisti.
3 flök marineruð síld eða samsvarandi magn af bitum
2 msk. majónes
3 msk. sýrður rjómi
1 - 1½ tsk. karrí
2 tsk. Dijon-sinnep
¼ tsk. steytt kóríanderfræ
½ dl saxaðar sýrðar gúrkur
½ epli, afhýtt og saxað
Salt og nýmalaður pipar
Skerið síldina niður í litla bita.
Hrærið majónes, sýrðan rjóma,
karrí, sinnep og kóríanderfræ
saman. Bætið síldinni, sýrðum
gúrkum og epli út í og hrærið
saman. Smakkið til með salti og
pipar. Síldin er best ef hún fær að
bíða í sólarhring.

Pikklaður rauðlaukur

fyrir 2
Hér er skemmtilegur forréttur fyrir
síldarvini, gott er að nota samsvarandi magn af marineraðri síld og
kryddsíld. Berið fram með brauði.
4-5 bitar (eitt flak) marineruð síld
4-5 bitar kryddsíld
2 vorlaukar, sneiddir fínt
2 msk. fínt söxuð steinselja
1 msk. fíntsaxað timjan
2 tsk. kapers
2 tsk. Dijon-sinnep
2 msk. gott majónes

Karrísíld með kórianderfræjum, söxuðum sýrðum gúrkum og söxuðu epli.

Þerrið vökvann af síldinni á
eldhúspappír. Skerið síldina í litla
bita og blandið síðan öllu saman.
Smakkið til með örlitlu salti ef þarf
og nýmöluðum pipar.

Gott meðlæti með allri síld og líka
svo fallegur á litinn.
1 rauðlaukur, fínt sneiddur
5 dl sjóðandi vatn
1 msk. sykur
1 dl hvítvíns- eða eplaedik
Setjið laukinn í skál og hellið
sjóðandi vatni yfir, látið hann
standa í 1 mínútu og sigtið síðan
vatnið frá. Losið um laukinn og
setjið hann í skál. Hellið hvítvínsediki og sykri yfir laukinn og
látið hann standa í 1 klukkustund.
Geymist í a.m.k. viku í ísskáp.

Smáauglýsingar
Bílar
Farartæki

Húsnæði

Bílar óskast

VILTU LOSNA VIÐ GAMLA
BÍLINN ?
Kaupi bíla 25-350þús
Hringdu S. 615 1810 eða sendu sms
og ég hringi til baka

550 5055

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

Húsnæði í boði
Ný veiddur Hornafjarðarhumar
og fleira góðgæti úr hafinu.
Humarsalan SÉRFRÆÐINGAR
Í SJÁVARFANGI. WWW.
HUMARSALAN:IS S. 867 6677

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

Atvinna í boði

TIL LEIGU NÝLEGT 165 - 570
FM ATVINNUHÚSNÆÐI Í 116
REYKJAVÍK VERÐ FRÁ KR
990 FM
165 og 285 fm bil með allt að 9 m
lofthæð, stórar innkeyrsludyr, góð
malbikuð lóð, og greið aðkoma.
Nánari upplýsingar veitir
Sverrir í s. 661 7000

Óskast keypt

Þjónusta

Þjónusta

Atvinna

Mjög góð 2 herb. reyklaus íbúð fyrir
60 ára + til leigu í kóp.Yfirbyggðar
svalir og mikið útsýni. Uppl s: 6969952

Vörubílastöðin Silfri ehf hefur 9 trukka, þar af einn ADR bíl
og einn 4 öxla vörubíl og kranabíl.

VERKAMAÐUR /
BYGGINGARVINNA
Heimaás óskar eftir að ráða
verkamann í byggingarvinnu.

Grunnar, malarkeyrsla, ﬂatvagnar o.ﬂ.

Nánari uppl. í s. 8636399 Styrmir

Góða þjónusta - vönduð vinna þaulvanir menn - Ávallt gott verð.

heimaas@heimaas.is merkt
“atvinna”

Silfri ehf | S. 894 9690 | silfriehf.is

Atvinnuhúsnæði

Hreingerningar

HÚSNÆÐI TIL LEIGU:
Laust 55 fm verslunarhúsnæði í
Portinu Nýbýlavegi 8.
Hreingerningar - Bónun Bónleysing Flutningsþrif - Þrif
eftir iðnaðarmenn thvegillinn.
is - Stofnað 1969 Traustir og vanir
menn.

Heilsa

Laust allt að 700 fm
verslunarhúsnæði að Nýbýlavegi 6.
Laust 140-280 fm
atvinnuhúsnæði að Auðbrekku 3.

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

Nudd
Nánar uppl.
gretar@lundurfasteignir.is

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

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

Geymsluhúsnæði
GEYMSLUR.IS
SÍMI 555-3464
TANTRA NUDD
Ekta vígsla í leyndardóma Tantra
með Tantra nuddi. Einstæð upplifun
fyrir pör, konur og karla. S. 698 8301
www.tantratemple.is

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

WWW.GEYMSLAEITT.IS
Sérgeymslur á mjög góðum
verðum. Frá 2-17 m2. S: 564-6500

Skemmtanir

Keypt
Selt
Til sölu

Best geymda leyndarmál Kópavogs
Kassagítarar í úrvali Gítarinn
ehf Kassagítarar á tilboði
Rafmagnsgítarar á tilboði Stórhöfða
27 s 552 2125 www.gitarinn.is
gitarinn@gitarinn.is

LEIKIR HELGARINNAR
FÖSTUDAGUR
20:00 Wolves – Liverpool
LAUGARDAGUR
12:30 Arsenal – Burnley
15:00 Chelsea – Leiceister
17:30 Cardiff – Man.Utd.
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.

boð
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Á ÞORLÁKSMESSU

VESTFIRSKT SKÖTUHLAÐBORÐ
FRÁ KL. 11.30 - 15.00 & 18.00 - 21.00

Spilar fyrir dansi

SÍMI 554 2166

FÖSTUDAG & LAUGARDAG

@9EJ9:GJ?)) 200 KÓPAVOGUR

FRÁ KL. 00.00 - 03.00

WWW.CATALINA.IS
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Tilkynningar

SKIPULAGSBREYTING
Breyting á deiliskipulagi Suðurgata – Hamarsbraut.
Bæjarráð Hafnarfjarðar í umboði bæjarstjórnar samþykkti þann 12.07.2018 breytingar á deiliskipulagi
Suðurgata-Hamarsbraut. Tillagan var auglýst skv. 1.mgr. 41. gr. skipulagslaga nr.123/2010.
Athugasemdir bárust og hefur þeim, sem gerðu athugasemdir, verið send umsögn sveitarstjórnar.
Deiliskipulagið er samþykkt með þeirri breytingu að ný lóð við Suðurgötu 46 er felld út. Þess í stað verði komið fyrir bílastæðum
og grænu svæði innan lóðar. Gert er ráð fyrir allt að 15 íbúðum við Suðurgötu 44.

Mat á umhverfisáhrifum
Ákvörðun um matsskyldu
Skipulagsstofnun hefur tekið ákvörðun um að framkvæmdin

Fjölnota íþróttahús í Vetrarmýri
skuli ekki háð mati á umhverfisáhrifum samkvæmt lögum nr. 106 /2000.
Ákvörðunin liggur frammi hjá Skipulagsstofnun, Borgartúni 7b, Reykjavík og á vef stofnunarinnar www.skipulag.is. Ákvörðunina má kæra til
úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála til 12. janúar 2019.

Breytingin var birt í B-deild Stjórnartíðinda þann 18.12.2018. Hægt er að kæra samþykkt sveitarstjórnar til úrskurðarnefndar
umhverfis- og auðlindamála. Kærufrestur er einn mánuður frá birtingu auglýsingar um gildistöku deiliskipulagins í B-deild
Stjórnartíðinda.
Skipulagsfulltrúi Hafnarfjarðar.

ÞJÓNUSTUVER

HAFNARFJARÐARBÆR

OPIÐ FRÁ KL. 8.00 – 16.00
ALLA VIRKA DAGA

RÁÐHÚS HAFNARFJARÐAR
STRANDGÖTU 6

585 5500
hafnarfjordur.is

Tillaga að breytingu á Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið

Sundahöfn
Stækkun hafnarsvæðis (H4)
Landfyllingar við Klettagarða og Skarfabakka-Kleppsbakka

Borgarráð Reykjavíkur samþykkti þann 20. desember 2018 að auglýsa tillögu að breytingu á Aðalskipulagi
Reykjavíkur 2010-2030, samkvæmt 1. mgr. 36. gr, sbr. 31. gr. laga nr. 123/2010. Tillögunni fylgir
umhverfisskýrsla, sbr. lög nr. 105/2006 um umhverfismat áætlana.
Í tillögunni felst að hafnarsvæðið í Sundahöfn (H4) er stækkað með landfyllingum á tveimur stöðum. Annars
vegar er um að ræða lítilsháttar stækkun á áður ráðgerðum landfyllingum við Skarfabakka-Kleppsbakka,
sem nemur um 2 ha. Hinsvegar er ráðgert að stækka hafnarsvæðið á nýrri landfyllingu við Klettagarða um
3 ha. Í báðum tilvikum er um að ræða stækkun útfrá áður gerðum landfyllingum og því verður náttúrlegri
strandlengju ekki raskað né gengið á skilgreind verndarsvæði.

Sérfræðingar í
ráðningum
Ánægðir viðskiptavinir
eru okkar besta auglýsing

Tillagan liggur frammi í þjónustuveri Reykjavíkurborgar að Borgartúni 12-14, 1. hæð, virka daga kl. 8:20 –
16:15, frá 21. desember 2018 til og með 1. febrúar 2019. Tillagan er einnig til sýnis á Skipulagsstofnun,
Borgartúni 7b, 1. hæð. Tillöguna má nálgast á reykjavik.is og adalskipulag.is
Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta hvattir til að kynna sér tillöguna. Ábendingum og
athugasemdum við tillöguna skal skila skriflega til Umhverfis- og skipulagssviðs, Borgartúni 12-14 eða
á netfangið skipulag@reykjavik.is, eigi síðar en 1. febrúar 2019. Vinsamlegast notið uppgefið netfang
fyrir innsendar athugasemdir með tölvupósti.
Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar

FAST

Ráðningar

Borgartúni 12-14, 105 Reykjavík, sími: 411 1111, www.reykjavik.is

Ný tækifæri,
nýjar áskoranir!
www.hagvangur.is

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

www.fastradningar.is

KÓSÍ BÓKAJÓL!
TILBOÐSVERÐ:

4.899.-

TILBOÐSVERÐ:

4.499.-

Verð:

6.999.-

Verð:

Sorgarmarsinn

Bókasafn föður míns

í
á ÍÍslandi
Hvítabirnir
TILBOÐSVERÐ: 5.399.Verð frá: 7.999.-

T lii galinn
lli
Talinn
TILBOÐSVERÐ: 5.999.Verð frá: 7.999.-

Steindi í orlofi
TILBOÐSVERÐ: 3.799.Verð frá: 5.999.-

Austurstræti 18

Álfabakka 16, Mjódd

Hafnarﬁrði - Strandgötu 31

Ísaﬁrði - Hafnarstræti 2

Skólavörðustíg 11

Kringlunni norður

Keﬂavík - Sólvallagötu 2

Vestmannaeyjum - Bárustíg 2

Laugavegi 77

Kringlunni suður

Akureyri - Hafnarstræti 91-93

Húsavík - Garðarsbraut 9

Hallarmúla 4

Smáralind

Akranesi - Dalbraut 1

Flugstöð Leifs Eiríkssonar

5.899.-

Rott r a
Rotturnar
TILBOÐSVERÐ: 3.399.Verð frá: 4.999.-

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

Vöruúrval mismunandi eftir verslunum. Gildistími tilboðsverða er til og með 21. desember eða meðan birgðir endast. Upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur og myndabrengl.
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TÍMAMÓT

FÖSTUDAGUR

Merkisatburðir
69 Vespasíanus verður keisari Rómar.
860 Aðalbert verður Englandskonungur.
1124 Lamberto verður Honóríus 2. páfi.
1844 Jónas Hallgrímsson yrkir stökur, sem hefjast á:
„Enginn grætur Íslending …“
1929 Varðskipið Þór strandar við Húnaflóa, mannbjörg
varð.
1930 Ríkisútvarpið hefur útsendingar.
1940 Fyrsta tölublað tímaritsins Faxa kemur út á Íslandi.
1945 Ölfusárbrú formlega opnuð fyrir umferð. Hún er
hengibrú með 84 metra á milli stöpla og leysti af hólmi brú
frá 1891.
1952 Kveikt á stóru jólatré á Austurvelli, sem var gjöf frá
Óslóarbúum til Reykvíkinga og hefur það verið árlegur siður
árlega.
1969 Árnagarður vígður, en þar er Stofnun Árna Magnússonar til húsa auk kennsluhúsnæðis fyrir Háskóla Íslands.
1975 Sex manna hópur palestínskra skæruliða, þar á meðal
Carlos, kallaður Sjakalinn, taka orkumálaráðherra 13 OPECríkja í gíslingu í Vínarborg.
1975 Samþykkt um votlendi sem hafa alþjóðlegt gildi,
einkum fyrir fuglalíf, sem var undirrituð í Ramsar í Íran 1971
tekur gildi.

Hatari er hætt en mun þó halda eina tónleika 28. desember og gefur í dag út nýtt lag og myndband. MYND/FLORIAN TRYKOWSKI

1981 Belís fær sjálfstæði frá Bretlandi.
1984 Sovéska könnunarfarinu Vega 2 skotið upp.
1988 Sprengja grandar flugvél yfir Lockerbie í Skotlandi.
Alls dóu 270 manns, þar af 243 farþegar, 16 í áhöfn og 11 á
jörðu niðri.
1988 Bandaríska fjármálafyrirtækið Drexel Burnham Lambert viðurkennir innherjaviðskipti og samþykkir að greiða
650 milljóna dala sekt.

Elskulegur faðir okkar,

Óttarr Möller
forstjóri,
lést á Hrafnistu í Reykjavík
19. desember.
Emilía Björg Möller
Kristín Elísabet Möller
Erla Möller
Auður Margrét Möller

Móðir okkar og tengdamóðir,

Sigurbjörg Geirsdóttir
Stóru-Reykjum,
lést þriðjudaginn 18. desember.
Útförin fer fram frá Selfosskirkju
föstudaginn 4. janúar kl. 13.30.
María I. Hauksdóttir
Ólafur Kristjánsson
Margrét Hauksdóttir
Guðni Ágústsson
Gerður Hauksdóttir
Gísli Hauksson
Jónína Einarsdóttir
Vigdís Hauksdóttir
Hróðný Hanna Hauksdóttir Hróbjartur Örn Eyjólfsson
og fjölskyldur.

Hljómsveitin Hatari lýkur
störfum um áramótin
Hljómsveitin Hatari hyggst ljúka störfum um áramótin en stefnir þó á tónleika þann 28.
desember sem eins konar lokahnykk í starfi sveitarinnar. Nýtt lag og myndband koma
líka út í dag. Rekstur sveitarinnar þótti ekki standa undir sér og því fór sem fór.

H

ljómsveitin Hatari, sem
hefur átt mikilli velgengni að fagna síðan
hún kom fyrst fram á
sjónarsviðið með iðnaðar-teknó með pólitískum oddi og afar líflega sviðsframkomu, hefur tilkynnt að hún muni „láta
af störfum“ eins og það er orðað í tilkynningu frá sveitinni. Í tilkynningunni
kemur fram að síðasta verk Hatara sé að
halda tónleika á Húrra 28. desember
næstkomandi. Einnig fylgir tilkynningunni nýtt lag, Spillingardans.
„Verðlaunahljómsveitin Hatari lýkur
störfum frá og með áramótum. Stjórn
Svikamyllu ehf. ályktaði um starfslok
sveitarinnar á aðalfundi félagsins fyrr í
þessum mánuði. Ljóst er að neytendur
sem ekki tryggja sér miða á síðustu
tónleika sveitarinnar, Endalok á Húrra
þann 28. desember næstkomandi, munu
aldrei aftur líta hana augum, enda dómsdagur í nánd. Þá verður nýútkomið
myndband sveitarinnar við lagið Spillingardans, hennar síðasta tilraun til að
knésetja gangverk fjármagnsins. Rekstur
hljómsveitarinnar reyndist ekki standa
undir væntingum stjórnarmeðlima og
verður listamönnum Hatara formlega
afhent uppsagnarbréf þann 24. desember næstkomandi.“

Rekstur hljómsveitarinnar reyndist ekki
standa undir væntingum stjórnarmeðlima og verður listamönnum Hatara formlega afhent
uppsagnarbréf þann 24. desember næstkomandi.

Meðlimir Hatara voru þekktir fyrir
BDSM-legan klæðnað sem þeir komu
ávallt fram í og gríðarlega leikræna
tjáningu í tónlistarflutningi sínum. Þetta
vakti mikla lukku og útnefndi Reykjavík
Grapevine sveitina til dæmis bestu tónleikasveit ársins tvö ár í röð og erlendir
miðlar eins og Line of Best Fit héldu
vart vatni yfir frammistöðu Hatara á
Airwaves-hátíðinni, þannig að það má
alveg segja að þessi tíðindi komi á óvart.
Ástæður þess að sveitin leggur nú upp

laupana er samkvæmt tilkynningunni:
„Aðstæður á markaði [eru] slíkar að
rekstur Hatara uppfyllir ekki arðsemiskröfur stjórnarinnar að svo stöddu. Þá
er ljóst að markmið sveitarinnar um að
afhjúpa linnulausa svikamyllu hversdagsleikans náðist ekki á tilsettum
tíma.“
„Þegar ég frétti að Hatari væri að hætta
svelgdist mér á, ég held ég hafi borðað
fjóra hamborgara sama kvöld til að
reyna að fylla í tómið sem mér fannst
fréttirnar skilja eftir sig. Íslenskt tónlistarlíf verður aldrei samt,“ segir Gauti
Þeyr, einnig þekktur sem Emmsjé Gauti,
um þá ákvörðun Hatara að taka brátt
pokann sinn.
„Íslensk dægurmenning var ekki tilbúin fyrir Hatara og ekki að ástæðulausu.
Fólk lætur ekki bjóða sér hvað sem er,“
segir Jón Gnarr, fyrrverandi borgarstjóri
og menningarrýnir. „Með fæðingu og
dauða Hatara var sleginn tónn sem mun
óma undir dulvitund íslensks tónlistarlífs um ókomna tíð. Megi þessi dagur
rata á spjöld sögunnar sem sá allra versti
hingað til,“ segir Andrea Sigríður Jónsdóttir útvarpskona í tilefni fréttanna.
Undir tilkynninguna skrifar stjórn
Svikamyllu ehf. og tekið er fram að nánari upplýsingar verði ekki veittar að svo
stöddu. stefanthor@frettabladid.is

Okkar elskulega

Kristín Einarsdóttir
hjúkrunarkona,
Lindargötu 58, Reykjavík,
lést 3. 12. 2018.
Jarðarförin hefur farið fram
í kyrrþey að ósk hinnar látnu.
Anne-Mette Stokvad Kokholm
Einar Ólason
Óli Elvar Einarsson

Viltu birta minningargrein á frettabladid.is?
Minningargreinar skal senda á timamot@frettabladid.is.
Birting er endurgjaldslaus og opin öllum á frettabladid.is/timamot

Elskulegur eiginmaður minn,
faðir okkar, tengdafaðir og afi,

Ástkær eiginmaður, faðir og afi,

Jóhannes Ágústsson

Ásgarði 141,
108 Reykjavík,

Holtsgötu 41, Reykjavík,
lést laugardaginn 15. desember
á hjartadeild Landspítalans. Útförin
fer fram frá Fríkirkjunni í Reykjavík
27. desember kl. 11.00.
Elísabet Guðmundsdóttir
Guðmundur Benjamín Jóhannesson
Júlíus Ágúst Jóhannesson Elínborg Elísabet Guðjónsd.
og afastrákarnir.

Bjarni Þór Ólafsson
lést 18. desember.
Útförin fer fram frá Bústaðakirkju
föstudaginn 28. desember kl. 11.00.
Þökkum auðsýnda samúð við andlát hans.
Theodóra Sigríður Theodórsdóttir
Davíð Már Bjarnason
Sigrún Sverrisdóttir
Nanna Guðrún Bjarnadóttir
Jón Andri Helgason
og barnabörn.

ÆVISÖGUR ÁRSINS!
HORNAUGA EFTIR ÁSDÍSI HÖLLU BRAGADÓTTURR
ÓGLEYMANLEG SAGA AF
KONUM SEM VORU – OG ERU
ENN – LITNAR HORNAUGA.
„SENNILEGA FORVITNILEGASTA
BÓKIN Í JÓLABÓKAFLÓÐINU
ÞETTA ÁRIÐ.“
KOLVINNA VON ARNARDÓTTIR,
VILJINN.IS

„BÓKIN ER FRÁBÆR OG
STÓRKOSTLEGA VEL SKRIFUÐ …
RÍGHELDUR“

„HUGR

GÍSLI MARTEINN BALDURSSON

„FLOTT
SIGURÐ
UR G.
VALGEI
RSSON
,
KILJUN
NI

ÖKK“

KOLBRÚ
N
BERGÞÓ
RSDÓTT
IR,
KILJUN
NI

“

1. sæti

Bóksö

lulistin
n
Ævisö
gur

HENNY HERMANNS – VERTU STILLT! EFTIR MARGRÉTI
GRÉTI BLÖN
BLÖNDAL

KONAN Á BAK
VIÐ GOÐSÖGNINA
ÁSTIR OG
SORGIR –
G
FRÆGÐ O
IKI!
E
L
T
L
FALLVA

4. sæt

Bóksö

„Bókin er æðisleg … ég bæði hló og grét.“

i

lulistin
n
Ævisö
gur

Valgerður Matthíasdóttir, Stöð 2

BJARTUR-VEROLD.IS
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VEÐUR, MYNDASÖGUR

FÖSTUDAGUR

ÞRAUTIR

Föstudagur
Norðaustlæg átt
3-8 m/s og dálítil
rigning eða þokusúld á A-verðu
landinu. Skýjað
NV til, en annars
víða léttskýjað.
Hiti 0 til 5 stig,
en vægt frost
inn til landsins.
Kólnandi veður.
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Skák

Gunnar Björnsson

Hvítur á leik
Sigurbjörn Björnsson (2.299),
Skákdeild Fjölnis, átti leik gegn
Atla Frey Kristjánssyni (2.177),
Skákfélaginu Hugin, á Íslandsmóti skákfélaga.

LÁRÉTT
1. póll
5. hundur
6. tímamælir
8. klaufska
10. kusk
11. farfa
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13. frumeind
15. möguleikar
17. skífa
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31. e5! dxe5 32. De6+ Kd8
33. Ha1 Kc8 34. Ha8+ 1-0.
125 krakkar tóku þátt í Jólapakkamóti Hugins og Breiðabliks sem fram fór síðustu helgi.

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.

www.skak.is: Myndskreytt frásögn um Jólapakkamótið.

Pondus

FRÉTTABLAÐIÐ

Eftir Frode Øverli

Hæ! Love
Jújú … ég Þá hringum við SvakaActually er
lega
okkur saman
veit það
sýnd í kvöld og nú alveg. undir teppi og
góð
þú veist hvað
fáum okkur hvít- hefð.
það þýðir!
vín og meððí.

Ég elska
þig.

Ég elska
þig líka.

er Helgarblaðið

Náði bata og aðstoðar
Heimi í Katar

Kannski
Láttu Don’t
verður
þig
mind
hann með á dreyma. if we
næsta ári.
do!

Ég trúi
ekki
mínum
eigin
eyrum!

Berjast fyrir sínu
Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir alþingismaður, Bára Halldórsdóttir aktívisti og
tónlistarkonan Magga Stína settust á
rökstóla og gerðu upp árið.

LÓÐRÉTT
1. súlur
2. mælieining
3. mjaka
4. ríki í N-afríku
7. fjarrita
9. skrölta
12. söngstíll
14. fjör
16. stefna

LÁRÉTT: 1. skaut, 5. tík, 6. úr, 8. ólagni, 10. ló, 11. lit,
12. jass, 13. atóm, 15. ráðrúm, 17. plata.
LÓÐRÉTT: 1. stólpar, 2. kíló, 3. aka, 4. túnis, 7. ritsíma,
9. glamra, 12. jóðl, 14. táp, 16. út.

LÉTT

Gelgjan

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Það er
auðveldara að
pakka mínum
hádegisverði.

Ég er bara að segja að hrár
óunninn matur er hollastur.

Þægindi eru
ofmetin.

„Hjartavandamálin og aðgerðin
sem á eftir fylgdi reyndu verulega á,“ segir Bjarki Már Ólafsson sem gaf leikmannsferil upp
á bátinn en er nú yngsti aðstoðarþjálfari heims.

Mikilvæg saga
„Þetta hefur verið frábært líf,“ segir Sigurður
Sigurjónsson sem leikur
í Einræðisherra Chaplins.
Hann segir að í verkinu sé
saga sem nauðsynlegt sé
að hlusta á.

Fréttablaðið – ómissandi hluti af góðri helgi

Barnalán
Hvernig
varðstu
svona
góð
móðir?

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Finnst þér ég
vera góð móðir?

Já! Þú ert væn … þú skilur mann
… þú myndir líka aldrei verða
reið dóttur þinni fyrir að hafa
sullað glimmerlími í sófann …

ÁKLÆÐIÐ MITT!
… þú æpir
aldrei …

Tilvalið í jólapakkann

Brúðan

Þorpið

4.269 kr.

Lifandilífslækur

4.549 kr.

Hjarta Íslands - Perlur hálendisins

4.549 kr.

Hornauga

8.449 kr.

Níu líf Gísla Steingrímssonar

4.874 kr.

GUÐRÚN
EVA
ÁSTIN
TEXAS
MINERVU
DÓTTIR

4.949 kr.

BJARTUR

SÖGUR

Henny - Vertu stillt!

4.874 kr.

Ástin, Texas

4.549 kr.

%Û§È§¶ðË

4.549 kr.

Tilboðin gilda 21. - 23. desember

Bieber og Botnrassa í Bretlandi

3.249 kr.
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MENNING

Þetta altari frá 17. öld er úr kirkjunni á Gröf á Höfðaströnd í Skagafirði. Fagurlega útskorið í barokk- eða endurreisnarstíl, í furu, af Guðmundi Guðmundssyni frá Bjarnarstaðahlíð (1605 til um 1690).

21. DESEMBER 2018

FÖSTUDAGUR

Í sýningarglugganum til hægri handar má sjá altaristöflu frá Illugastöðum í Fnjóskadal. Taflan er frá
1765 og er máluð af Jóni Hallgrímssyni (1741-1805). FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR ÁRNASON

Sýning til heiðurs kirkju og kristni
Munir sem tilheyrt
hafa kristnu helgihaldi þjóðarinnar
eru til sýnis um
þessar mundir í
Bogasal Þjóðminjasafnsins. Sýningin
er ein af þremur í
húsinu sem helgaðar eru kirkjum
Íslands.

M

argt af því sem
fyrir augu ber
í Bogasal Þjóðminjasafnsins
þ e s s a r v i kurnar var búið
til fyrir mörgum öldum og hefur
varðveist ótrúlega vel. Annað er
nánast úr nútímanum. Allt fellur það undir kirkjulist og ber vott
um lotningu fyrir því helga og
háa. Bæði er um að ræða gripi sem
gerðir hafa verið einungis til að
prýða guðshúsin og aðra sem meira
notagildi hafa haft við kirkjulegar

Ofinn hökull frá 1990 úr Laugarneskirkju. Teikning er eftir Áslaugu
Sverrisdóttur, vefnaður eftir Sigríði
Halldórsdóttur (1930-2015).
MYND/ANNA RUT GUÐMUNDSDÓTTIR

athafnir, svo sem kaleika, hökla og
prestakraga.
Sýningin er unnin í samstarfi við
kirkjur og menningarminjasöfn
landsins sem lána gripi á hana.
Titillinn er þrískiptur og lýsir ágætlega innihaldinu, Kirkjur Íslands:
Skrúði og áhöld: Straumar og
stefnur. Þess má geta að hún er ein
þriggja hátíðasýninga í Þjóðminjasafninu sem helgaðar eru kirkjum
Íslands. Hinar eru myndasýningar,
ekki síður áhugaverðar. Allar eru
þær hluti af hátíðadagskrá í tilefni
afmælis fullveldis Íslands. – gun

Munirnir á þessari mynd eru allir frá síðustu öld nema oblátuöskjurnar úr Bessastaðakirkju, lengst til hægri, þær eru frá
1774. Aðrir munir eru m.a. útdeilingaráhöld úr gleri frá 1987 eftir Sigrúnu Ó. Einarsdóttur og Sören S. Larsen, úr Ólafsvallakirkju, stóla frá 1988, úr kirkjunni á Hjaltastað, gerð úr flaueli af Sigrúnu Jónsdóttur, silfurkaleikur frá 1989 eftir Stefán
Stefánsson, úr Akraneskirkju, kertastjaki frá 20. öld, eftir Hartmann Eymundsson, úr kirkjunni á Urðum í Svarfaðardal.

Yljaðu
j
ástvinum með Heliosa
hitara
ra
a í ve
vet
vetur
e ur
et

30% afsláttur
3
í desember
Allir hitararnir
eru farstýrðir.
Margar gerðir til
á lager 1300 til 3000 w.
Hvítir og svartir.

30
ÁRA
2018

Finndu okkur
á facebook

Flísabúðin

Koma með 5m
langri snúru og kló.

in

Flísabúð

Stórhöfða 21 | s: 545 5500 | flis.is

Prestakragi í blikköskju frá 20. öld
úr Berufjarðarkirkju, ferðakaleikur
frá fyrri hluta 18. aldar frá Hjaltastað, steyptur kross frá Berunesi. Á
veggnum er grafskriftarskjöldur frá
Langholti í Meðallandi og númeratafla frá 19. öld frá Barði í Fljótum.

Altaristafla frá því um 1757 eftir Jón Björnsson (1718-1767).

FÖSTUDAGUR

21. DESEMBER 2018

Ást og annar
ósómi
BÆKUR

Kópavogskrónika
Kamilla Einarsdóttir
Útgefandi: Veröld
Fjöldi síðna: 126

Léttleiki, dýpt og allt þar á milli í kammerperlum Mozarts

C

amerarctica verður með sína
hefðbundnu kertaljósatónleika í Garðakirkju á Álftanesi
í kvöld klukkan 21 og Dómkirkjunni
annað kvöld á sama tíma. Fluttar
verða kammerperlur eftir Mozart og
þó sum verkin séu spiluð ár eftir ár,
og endurtekin þá nokkrum sinnum
segir Ármann Helgason klarínettuleikari alltaf áskorun að koma að
þeim og flytja þau eins vel og kostur
sé. „Þessi tónlist hefur allt til að bera,
léttleikann, dýptina og allt þar á
milli,“ segir hann.
Tuttugu og fimm ár eru frá því

hópurinn hélt sína fyrstu tónleika
af þessum toga og Ármann segir
mörgum þykja ómissandi að koma
úr miðri jólaösinni inn í kyrrðina
og kertaljósin í rökkrinu, nefnir
sem dæmi að vel hafi verið mætt í
Hafnarfjarðarkirkju nú á miðvikudagskvöldið.
Hópinn skipa að þessu sinni auk
Ármanns þau Hallfríður Ólafsdóttir
flautuleikari, Hildigunnur Halldórsdóttir og Bryndís Pálsdóttir fiðluleikarar, Svava Bernharðsdóttir
víóluleikari og Sigurgeir Agnarsson
sellóleikari. – gun

Camerarctica í Dómkirkjunni. Tónleikar eru vitanlega á döfinni um jólin.

JÓLI MÆLIR MEÐ
ÞAÐ ER OPIÐ ALLA HELGINA FRÁ 10-19

21 . desember 2018 • Birt með fyrirvara um breytingar, innsláttarvillur og myndabrengl

Kamilla Einarsdóttir málar ekki
neina töfraheima eða eyðir tíma í
krúsidúllur í
fyrstu skáldsögu
s i n n i , Kó p a v o g s k r ó n i ku .
Sagan segir
frá ísköldum
raunum konu í
ástarsorg, sem
ákveður að rita
bréf til stálpaðrar dóttur
sinnar og
leggja henni
línurnar.
Fyrstu orð Kópavogskróniku gefa að miklu leyti til
kynna hvað koma skal: „Fæst börn
eru sérstaklega stolt yfir ríðiafrekum
mæðra sinna. Ég get alveg skilið það.
En elsku stelpa, þú verður nú að
viðurkenna að listinn yfir bólfélaga
mína er frekar tilkomumikill,“ segir
hin nafnlausa móðir við dóttur sína
í upphafi verksins. Sögumaður er
nokkurs konar andhetja, óþolandi
hreinskilin með litla trú á sjálfri sér,
eða nokkru öðru. Hún fer um víðan
völl í frásögn sinni af hinum ýmsu
bólfélögum, djammbömmerum og
litlausu lífi í tilraun til að gera upp,
en kannski á sama tíma til að segja
skilið við fortíðina. Við sögu koma
hálfmisheppnaðir ástmenn, mollýát, volgur bjór í skítugu eldhúsi og
almennt frekar misheppnaður raunveruleiki konu sem er á sífelldum
bömmer yfir sjálfri sér.
Þrátt fyrir að vera óþægilega
hreinskilin svífur þó kaldhæðnin yfir
vötnum og súr og svellkaldur húmor
Kamillu fær lesanda til að skella upp
úr. Sögumaður verður svo að lokum
ástfangin af hrútleiðinlegum verðbréfamiðlara og endar í Kópavogi,
bænum sem var slys.
Þráhyggja sögumanns gagnvart
hinum þurra og hjartalausa verðbréfamiðlara er kannski óskiljanleg
lesanda, en höfnun er köld tilfinning
sem flestir kannast við.
Þrátt fyrir að verðbréfamiðlarinn sé fremur óþolandi týpa þá
eru persónur verksins óneitanlega
skemmtilegar. Fýldir raftónlistarmenn í Bónus, uppblásin ljóðskáld
og metnaðarfullar framakonur sem
gerast uppfullar af innri anda gæða
frásögnina lífi. Á sama tíma laumar
Kópavogur sér í frásögnina, eins og
lítill lækur sem liðast eftir henni, og
fyllir andhetjuna okkar von um betri
tíma.
Sagan er uppbyggð af stuttum
köflum þar sem stokkið er ört milli
frásagna, sem hæfir kannski taktlausum sögumanni vel. Sagan er
hæfilega löng, einungis 126 síður,
en lesandi getur samt misst áhuga
á hinu endalausa rausi sögumanns.
Ekkert upphaf og enginn endir er á
sögunni, þó glittir í von sögumanns
undir lokin í örmum 15 árum yngri
ástmanns. Frásögnin flæðir einfaldlega áfram í samhengislausum ráðleggingum móður til dóttur.
En þó raus móðurinnar og grófur
talsmáti textans verði nokkuð
þreytandi á köflum er um að ræða
skáldsögu þar sem allt er leyfilegt.
Kaldhæðni sögumanns og fyndnar
og hreinskilnar lýsingar á Kópavogi
ásamt fjölbreyttri flóru bólfélaga
skemmta lesanda þótt honum
gæti misboðið frásagnir af brundi
í augum, líkamsvessum og öðrum
ósóma. Verkið er óneitanlega litað af
Kamillu sjálfri sem segist einfaldlega
hafa matreitt eigin raunveruleika inn
í skáldsöguna.
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JÓLA

OÐ
TIVLERB
Ð ÁÐUR
39.990

ÓLA

J
OÐ
TIVELRB
Ð ÁÐUR
16.990

2

LITIR

27”
IPS FHD
Edge to Edge Slim Bezel

iPHONE X 64GB
BENQ
GW2780
Nýjasta útgáfa af hinum

29.990

Ultra
þunnur rammi
ofurvinsæla
iPhoneog
með
IPS
tækni
með
sjálfvirbetri
skjá,
meiri
hraða
Lúxus skjár með Edge
kan
sem
og birtuskynjara
ﬂottari myndavél
to Edge Slim Bezel
skilar fullkominni mynd

BOSE
OS Q
QC35
C
II
PLAYSTATION
VR
Hágæða þráðlaus heyrnar-

T&V VERTRAG

49.990

Glæsilegt 46W RMS
þráðlaust hljóðkerﬁ
með tveim kröftugum
4’’ bassakeilum

TRUST LEIKJASETT

PORTA PRO CLASSIC

Ný öﬂugri útgáfa með
BT4.1 þráðlausri tækni

2TB
B

2TB LACIE PORSCHE
Örþunnur ferðaﬂakkari með
USB-C 3.1 tengi og meiri hraða

19.990

LED baklýst leikjalyklaborð,
leikjamús og leikjaheyrnartól

14.990

1984 Retro heyrnartólin frá
Koss með einstakan hljóm

4.990

ÖLLUM

NOKIA

FYLGIR

FRÁ NO

VA*

50GB Sn
Ótakmö app
símtöl ogrkuð
SMS

NITENDO
O SWITCH
S C
Super Smash Bros. Ultimate Bundle

69.990
NINSW SUP

PS4
SLIM
500GB PS4 SLIM HDR leikjatölva
44.990
PS4 SLIM 500GB

NES
MINI HD
30 Frábærir leikir inbyggðir
11.990
NES MINI

DISKÓ FRISKÓ :)
N
NOKIA
1 SNJALL
SNJALLSÍMI
Í
Diskó LED pera fyrir jólaballið í ár
með tvær HDR myndavélar á frábæru verði
1.990
16.990
Disco Bulb

NOKIA 1

OPIÐ
10-1

Í DAG OG 9
HELGINAALLA

Bryndís Silja Pálmadóttir

NIÐURSTAÐA: Strangheiðarleg og
gróf nútímasaga.

14.990

Flottur
pakki
með Sony
tól með
Acoustic
Noise
VRCancelling
sýndarveruleika
tækni sem
Glæsilegur VR pakki
gleraugum,
Playstation
útilokar umhverﬁshljóð!
Camera og VR Worlds
frá Sony með leik

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

Borgareikhúsið

568 8000 • borgarleikhus.is

Elly
Sun 30.12
Sun 30.12
Fös 04.01

kl. 15:00 U
Kl. 20:00 U
Kl. 20:00 U

Stóra sviðið
Lau 05.01
Lau 12.01
Sun 13.01

Kl. 20:00 Ö
Kl. 20:00 Ö
Kl. 20:00 Ö

Fös 18.01
Lau 19.01
Sun 20.01

Kl. 20:00 Ö
Kl. 20:00 Ö
Kl. 20:00 Ö

Ríkharður III
Lau 29.12
Fim 03.01

Kl. 20:00 U
Kl. 20:00 Ö

Sun 06. 01
Fim 10.01

Stóra sviðið

Kl. 20:00 Ö
Kl. 20:00 Ö

Fös 11.01
Mið 16.01

Kl. 20:00 U

Fös 04.01

Kl. 20:00 Ö

Fös 18.01

Litla sviðið

Kl. 20:00
Kl. 20:00
Kl. 20:00
Kl. 20:00

U
U
U
U

Sun 30.12
Fös 04.01
Lau 05.01
Sun 06.01

Nýja sviðið
Kl. 20:00
Kl. 20:00
Kl. 20:00
Kl. 20:00

U
U
U
U

Fös 11.01
Lau 12.01
Fös 18.01
Lau 19.01

Kl. 20:00
Kl. 20:00
Kl. 20:00
Kl. 20:00

U
U
Ö
U

Fös 25.01
Lau 26.01
Fös 02.01
Lau 02.02

Núna 2019
Fös 11.01

kl. 15:00 U

Lau 12.01

Sun 13.01

Kl. 13:00 U

Lau 22.12

Litla sviðið
kl. 15:00 U

Kvöldvaka með Jóni Gnarr
Lau 05.01

Kl. 20:00 U

Sun 06.01

Kl. 20:00 Ö

Fim 17.01

Kl. 20:00 Ö

Litla sviðið
Lau 19.01

Ég dey
Fim 10.01
Sun 13.01

Kl. 20:00 U
Kl. 20:00 Ö

Mið 16.01
Fim 17.01

Kl. 20:00 U
Kl. 20:00 U
Kl. 20:00 U

Lau 16.02
Mið 20.02
Fös 22.02

Kl. 20:00 Ö
Kl. 20:00 U

Fim 24.01
Sun 27.01

Kl. 20:00 U
Kl. 20:00 U
Kl. 20:00 U

Lau 23.02
Sun 24.02
Mið 27.02

Þjóðleikhúsið

Kl. 20:00 Ö
Kl. 20:00 Ö

Litla sviðið
Kl. 20:00 U
Kl. 20:00 U
Kl. 20:00 Ö

Fim 28.02
Fös 01.03
Lau 02.03

kl. 13:00
kl. 16:00
kl. 13:00
kl. 16:00
kl. 13:00
kl. 16:00
kl. 13:00
kl. 16:00
kl. 13:00

U
U
U
U
U
U
U
U
U

Lau 19.01
Sun. 20.01
Sun. 20.01
Lau 26.01
Lau 26.01
Sun. 27.01
Sun. 27.01
Sun. 03.02
Sun. 03.02

kl. 16:00
kl. 13:00
kl. 16:00
kl. 13:00
kl. 16:00
kl. 13:00
kl. 16:00
kl. 13:00
kl. 16:00

U
U
U
U
Ö
U
U
U
U

Sun. 10.02
Sun.10.02
Sun. 17.02
Sun. 17.02
Sun 24.02
Sun. 24.02
Sun. 03.03
Sun 03.03
Sun 10.03

Stóra sviðið
kl. 13:00
kl. 16:00
kl. 13:00
kl. 16:00
kl. 13:00
kl. 16:00
kl. 13:00
kl. 16:00
kl. 13:00

U
U
U
U
U
U
U
U
U

Sun 10.03
Sun 17.03
Sun 17.03
Sun 24.03
Sun 24.03
Sun 31.03
Sun 31.03

Einræðisherrann
Fim 20.12
Fös. 21. 12
Mið. 26.12
Fim. 27.12

kl. 19:30
kl. 19:30
kl. 19:30
kl. 19:30

Ö
Ö
U
U

Fös. 28.12
Lau. 05.01
Fös. 11.01
Lau. 12.01

kl. 19:30
kl. 19:30
kl. 19:30
kl. 19:31

U
U
U
U

Fim 17.01
Fös. 18.01
Fim. 24.01
Fös. 25.01

kl. 19:30
kl. 19:30
kl. 19:30
kl. 19:30

U
U
Ö
Ö

Lau. 02.02.

kl. 19:30 Ö

kl. 18:00
kl. 18:00
kl. 15:00
kl. 18:00

U
U
U
U

Fös 08.02
Lau 09.02
Fim 14.02
Fös 15.02

kl. 18:00
kl. 15:00
kl. 18:00
kl. 18:00

U
U
U
U

Kúlan
Lau 16.02
Fim 21.02.
Lau 23.02
Fös 01.03

kl. 15:00
kl. 18:00
kl. 15:00
kl. 18:00

U
Ö
U
U

kl. 11:00 U
kl. 13:00 U

Lau 22.12
Sun 23.12

kl. 14:30 U
kl. 11:00 U

Sun23.12
Sun23.12

kl. 19:30

Fim 17.01

Lau 02.03
Fös 08.03
Lau 09.03
Lau 16. 03

kl. 15:00 U
kl. 18:00
kl. 15:00 U
kl. 15:00

Leikhúsloftið

Kassinn
kl. 19:30

Fös 18.01

kl. 19:30

Improv

hvar@frettabladid.is

Tónlist
Hvað? Marína & Mikael
Hvenær? 12.15
Hvar? Kex hostel, Skúlagötu
Jóladjass verður leikinn í hádeginu
í dag (21.12.) á Kexi hosteli, nánar
tiltekið frá kl. 12.15 til 13.15.
Söngkonan Marína Ósk Þórólfsdóttir og gítarleikarinn Mikael
Máni Ásmundsson skipa dúettinn
Marína & Mikael, sem stofnaður
var haustið 2014. Þau sendu frá sér
sína fyrstu plötu árið 2017, Beint
heim, og var platan tilnefnd til
Íslensku tónlistarverðlaunanna.
Í desember hafa þau haldið úti
„Jólalaga-dagatali“ á Facebooksíðu sinni þar sem þau flytja eitt
jólalag á dag fram að jólum! Undirtektirnar hafa verið frábærar og
mæta þau nú á Kex hostel með sín
uppáhalds jóladjassnúmer. Tilvalið að renna niður ljúffengum
hádegismat úr Kex eldhúsinu með
jóladjassinum. Aðgangur er ókeypis. Kex hostel er á Skúlagötu 28.
Hvað? Jón Jónsson – Þessir árlegu
Hvenær? 20.00
Hvar? Háskólabíó
Hinir árlegu stórtónleikar Jóns
Jónssonar fara fram í Háskólabíói
föstudagskvöldið 21. desember í
samstarfi við Egils malt&appelsín.
Jón hefur haldið tónleika í aðdraganda jóla síðan 2013 en eftir ferna
uppselda tónleika í Bæjarbíói í
Hafnarfirði í fyrra er kominn tími
til að prófa stóra sviðið. Allt árið
um kring spilar Jón úti um hvippinn og hvappinn með gítarinn sér
til halds og trausts en þegar styttist
í hátíð ljóss og friðar nýtur Jón fulltingis hljómsveitar sinnar, blásara
og bakradda til að spila lögin í
sinni stærstu mynd.
Hvað? Bjartar sveiflur — Christmas
Miracle: Prom Night
Hvenær? 21.00
Hvar? Húrra, Tryggvagötu
Það er komið að balli ársins – við
förum dansandi inn í þessi jól!
Bjartar sveiflur bjóða til Prom
Night dansleiks og leika öll lögin
sem þú syngur með í laumi ásamt
vel völdum jólasmellum. Húrra
verður umbreytt í töfrandi Prom
Night upplifun.
Hvað? Litlu jólin í Mynt // Teitur
Magnússon
Hvenær? 19.00
Hvar? Mynt, Hverfisgötu 16
Johnny Walker og Bailey’s kynna:
Teitur Magnússon á litlu jólum
Myntar. Nú verða jólin haldin
hjá okkur í Mynt í fyrsta sinn og
ætlum við að blása til tónleika í
kvöld, föstudaginn 21. des.
Hvað? Egill Spegill at BrewDog
Reykjavík
Hvenær? 21.00
Hvar? BrewDog, Frakkastíg
Spegillinn spilar sín uppáhaldslög

Teitur Magnússon tekur (jóla)lagið í versluninni Mynt í dag. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

á BrewDog, lög eins og Turn down
for what og The race með Tay K.
Hvað? Andkristni 2018
Hvenær? 18.00
Hvar? Gaukurinn, Tryggvagötu
Andkristni snýr aftur! Undanfarin
ár hefur Andkristni legið í dvala
en snýr nú loks aftur eftir tveggja
ára hlé. Heil fylking hljómsveita
stígur á svið í ár og alls ekki af verri
endanum, um er að ræða rjómann
af því sem senan hefur upp á að
bjóða og er því sannkölluð veisla í
vændum. Takmarkað magn miða
verður í boði á lægra verði í forsölu eða litlar 2.000 krónur.

Viðburðir
Hvað? Jólasýning Svansins
Hvenær? 20.30
Hvar? Tjarnarbíó
Stress? Rétt fyrir jólin? Hvernig
væri þá að kíkja á jólasýningu
Svansins og hlæja smá? Svanurinn
verður í svaka stuði. Það verða
dansar, söngvar og að sjálfsögðu
spunagrín sem er búið til á staðnum og aldrei aftur endurleikið! Allt
getur gerst! Kannski kemur jólasveinninn! Kannski verður helgileikur! Kannski fá allir piparkökur!
Kannski fá ekki allir piparkökur en
geta samt kannski keypt sér piparkökur á barnum! Eða kannski
verða ekki piparkökur á barnum
en þá er líka bara hægt að koma
með sínar eigin piparkökur.
Hvað? Jólaþáttur Domino’s-körfuboltakvölds
Hvenær? 19.00
Hvar? Hard Rock Cafe, Lækjargötu
Við endum árið með veislu. Eins
og síðustu ár slær Domino’s-körfuboltakvöld upp veislu. Gerum
upp lokaumferðirnar í karla- og
kvennaflokki ásamt því að verðlauna leikmenn fyrir fyrri hluta í
Domino’s-deildinni.

HAPPY HOUR Á BARNUM 17-19
Milosc jest wszystkim(POL. W/ENG SUB) .. 17:50

Leikhúskjallarinn

Suspiria (ICE SUB).................................... 18:00
JÓLA-FJÖLSKYLDU-PARTÍSÝNING !
How the Grinch Stole Christmas (ICE SUB)20:00

Mið 16.01
Mið 23.01

kl. 20:00
kl. 20:00

Mið 30.01
Mið 06.02

kl. 20:00
kl. 20:00

Mið 13.02

FÖSTUDAGUR

Hvað?
Hvenær?
Hvar?
Föstudagur

Hvað? Vínkynning á Hótel Holti
Hvenær? 17.00
Hvar? Hótel Holt, Bergstaðastræti
Smökkun á náttúruvínum frá
Vínbóndanum verður í dag,
föstudag, á Hótel Holti. Arnar
Bjarnason, stofnandi Vínbóndans,
verður með kynningu og smakk
af sumum vínum sem í boði verða
á barnum okkar. Tilvalið fyrir þá
sem eru á jólamiðbæjarröltinu að
koma og njóta ítalskra úrvalsvína í
listilegu umhverfi.
Hvað? Ljóðakvöld Hispursmeyjanna
Hvenær? 21.00
Hvar? Loft, Bankastræti
Ljóðakvöld Hispursmeyjanna
verður haldið þann 21. desember
á föstudegi á Lofti. Frítt inn eins og
vanalega. Atli Sigþórsson, Freydís
Leifsdóttir, Haraldur Axel Haraldsson, Karitas M. Bjarkadóttir,
Þórunn Hjördísardóttir, Ægir
Þór Jähnke, Þórhildur Dagbjört,
Hannah Jane Cohen og Júlía Margrét Einarsdóttir.
Hvað? Útskriftarsýning kvikmyndatækninema
Hvenær? 17.00
Hvar? Bíó Paradís, Hverfisgötu
Útskriftarnemendur úr kvikmyndatækni munu sýna lokaverkefni sín í sal 1 í Bíói Paradís föstudaginn 21. desember 2018.
Hvað? NUIT hátíðarbjór Lady Brewery
á fullu tungli
Hvenær? 19.00
Hvar? Session Craft Bar, Bankastræti
Lady Brewery trúir á himin, jörð,
guði marga, mannkynið og náttúru. Brugghús Lady Brewery hefur
viljað velja sér óvenjulegar árstíðir
og viðburði til að fagna, minna
tengt trúarbrögðum og meira
tengt ást, ævintýrum og samveru.
Núna er árstíð myrkurs þar sem
við fögnum og njótum samveru
hvert annars undir stjörnubjörtum
himni og tungli.

kl. 13:00 U
kl. 14:30 U

Insomnia
Lau 12.01

Ö
Ö

Kl. 19:30 Ö

Leitin að jólunum
Lau 22. 12
Lau 22.12

U
U
U
Ö

Kassinn

Þitt eigið leikrit
Fös 25.01
Fim 31.01
Lau 02.02
Fim 07.02

kl. 16:00
kl. 13:00
kl. 16:00
kl. 13:00
kl. 16:00
kl. 13:00
kl. 16:00

Stóra sviðið

Fly Me To The Moon
Lau 19.01

Kl. 20:00 U
Kl. 20:00 Ö
Kl. 20:00 Ö

551 1200 • leikhusid.is

Ronja Ræningjadóttir
Lau 29.12
Lau. 29.12
Sun. 30.12
Sun. 30.12
Sun.06.01
Sun. 06.01
Sun.13 01
Sun 13.01
Lau 19.01

Kl. 20:00 U

Nýja sviðið

Fólk, staðir og hlutir
Mið 13.02
Fim 14.02
Fös 15.02

Ö
Ö
Ö
Ö

Kl. 20:00 Ö

Jólaflækja
Lau 22.12

Kl. 20:00
Kl. 20:00
Kl. 20:00
Kl. 20:00

Litla sviðið

Kl. 20:00 Ö

21. DESEMBER 2018

21. DESEMBER 2018

Kl. 20:00 Ö

Kvenfólk
Fim 20.12
Fös 21.12
Fös 28.12
Lau 29.12

M E N N I N G ∙ F R É T TA B L A Ð I Ð

Kl. 20:00 Ö
Kl. 20:00 Ö

Allt sem er frábært
Sun 30.12

26

kl. 20:00

NÁNAR Á BIOPARADIS.IS

Plagi Breslau (POLISH W/ENG SUB) .....20:30
Roma (SPANISH W/ENG SUB) ....................21:00
Bird Box (ENGLISH-NO SUB) ....................22:15
Anna and the Apocalypse (ICE SUB) 22:30

Senn koma bókajólin!

Hvolparnir bjarga jólunum

1.919 kr.

Stóra fótboltabókin með Gumma Ben

3.779 kr.

Eins og skot

Grillmarkaðurinn

6.099 kr.

Útkall - Þrekvirki í Djúpinu

4.269 kr.

3.839 kr.

3.779 kr.

Ævintýri úr Þúsund og einni nótt

5.199 kr.

Manneskjusaga

OÈ®³À¨³ï

2.603 kr.

Aron - Sagan mín

4.409 kr.

Tilboðin gilda 21. - 23. desember

Sölvasaga Daníelssonar

4.409 kr.

28
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FÖSTUDAGUR

DAGSKRÁ

Föstudagur
RÁS 1 FYRIR FORVITNA

HLUSTAÐU ÞEGAR ÞÉR HENTAR
Í LÍNULEGRI DAGSKRÁ,
SPILARA RÚV OG HLAÐVARPI

föstudaga kl. 9.05
Vera Ilugadóttir fer með þig í ferðalag í tíma og rúmi
í þessum vinsæla útvarpsþætti þar sem málefni
líðandi stundar eru skoðuð í sögulegu ljósi.

föstudaga kl. 16.05
Viktoría Hermannsdóttir ræðir við fólk sem þú vilt
vita meira um og segir frá atburðum sem þú gast
ekki ímyndað þér að hefðu átt sér stað, skildir ekki
eða hafðir ekki uppgötvað að væru áhugaverðir.

JÓLAGJÖF TIL HLUSTENDA
Þann 24. desember gefur Rás 1 hlustendum sínum
fimm hljóðbækur til að njóta.

Í hlaðvarpi RÚV

RÚV SJÓNVARP

SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2

12.55 Aðstoðarmenn jólasveinanna
13.00 Úr Gullkistu RÚV. Útsvar
2011-2012
14.00 Úr Gullkistu RÚV. 90 á
stöðinni
14.15 Jólin hjá Mette Blomsterberg
14.45 Úr Gullkistu RÚV. Hljómsveit kvöldsins
15.10 Úr Gullkistu RÚV. Edda engum lík
15.45 Úr Gullkistu RÚV. Rætur
16.15 Jólagleði Walliams og vinar
16.55 Annar heimur
17.20 Landinn
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Jóladagatalið. Hvar er
Völundur?
18.05 Ósagða sagan
18.35 Krakkafréttir vikunnar
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.35 Veður
19.45 Annar heimur Danskt jóladagatal fyrir alla fjölskylduna um
tvíburasysturnar Önnu og Söru
sem stíga óvænt inn í töfraheim
sem byggður er á ævintýrum
Grimms-bræðra.
20.15 Fullveldis Festival Gamanþáttur þar sem Berglind Festival
kafar, svona heldur grunnt, í fullveldissögu Íslands.
21.00 Jólagleði Walliams og vinar
Gamanþáttur frá BBC þar sem
breski leikarinn David Walliams
úr Little Britain fær til sín þekkta
leikara til að skemmta áhorfendum. Í þessum jólaþætti fær
hann til sín Hugh Bonneville úr
Downton Abbey.
21.45 Ljósmóðirin - Jólin nálgast
Breskir þættir byggðir á sögulegum heimildum um ljósmæður og
verðandi mæður í fátækrahverfi
í austurhluta Lundúna snemma
á sjöunda áratugnum. Þegar jólin
nálgast ferðast nokkrar af ljósmæðrunum til Suður-Afríku til að
aðstoða lítinn spítala í neyð.
22.35 Planes, Trains and Automobiles Gamanmynd frá 1987
með Steve Martin í aðalhlutverki.
Neil Page er á leið til Chicago til
þess að eyða þakkargjörðarhátíðinni með konu sinni og börnum
þegar flugvélin sem hann fer með
neyðist til þess að lenda í Kansas
vegna veðurs. Sessunautur hans
er mikill kjaftaskur og reynir
verulega á þolinmæði Neils. Þeir
ákveða að vera samferða heim og
beita öllum ráðum til að komast á
leiðarenda áður en hátíðin gengur í garð. Leikstjóri. John Hughes.
Aðalhlutverk. Steve Martin, John
Candy og Laila Robins. e.
00.05 Desember Popparinn Jonni
snýr heim eftir nokkurra ára dvöl í
Argentínu og uppgötvar fljótlega
að heimurinn sem hann þekkti
áður stendur á haus. Jólin eru á
næsta leyti, fjölskyldan sundruð
og kærastan í örmum annars.
Jonni gerir övæntingarfullar tilraunir til að redda málunum með
misjöfnum og jafnvel grátbroslegum árangri. Leikstjóri er Hilmar Oddsson og meðal leikenda
eru Tómas Lemarquis, Lovísa E.
Sigrúnardóttir, öðru nafni Lay
Low, og Laufey Elíasdóttir. Íslensk
bíómynd frá 2009. e.
01.35 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

08.00 Dr. Phil
08.45 The Tonight Show Starring
Jimmy Fallon
09.30 The Late Late Show with
James Corden
10.15 Síminn + Spotify
12.00 Everybody Loves Raymond
12.20 King of Queens
12.40 How I Met Your Mother
13.05 Dr. Phil
13.50 Bordertown
14.15 Family Guy
14.40 Glee
15.25 The Voice
16.25 Everybody Loves Raymond
16.45 King of Queens
17.05 How I Met Your Mother
17.30 Dr. Phil
18.15 The Tonight
Show Starring Jimmy Fallon
19.00 America’s Funniest Home
Videos
19.30 The Voice
21.00 Mission. Impossible V Rogue Nation
23.15 The Tonight Show Starring
Jimmy Fallon
00.00 3 Days to Kill
02.00 Armageddon
04.35 Síminn + Spotify

07.00 Blíða og Blær
07.25 Tommi og Jenni
07.45 Friends
08.10 The Middle
08.30 Brother vs. Brother
09.15 Bold and the Beautiful
09.35 The Goldbergs
09.55 Famous In Love
10.40 Feðgar á ferð
11.05 Hið blómlega bú - hátíð í bæ
11.40 Olive Kitteridge
12.35 Nágrannar
13.00 Lost in Translation
14.40 Miracles From Heaven
16.30 Martha & Snoop’s Potluck
Dinner Party
17.00 First Dates
17.45 Bold and the Beautiful
18.05 Nágrannar
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.55 Ísland í dag
19.10 Sportpakkinn Íþróttafréttamenn fara yfir það helsta úr
heimi íþróttanna.
19.25 Fréttayfirlit og veður
19.30 Home Alone McCallisterhjónin fara í jólafrí til Parísar en í
öllum látunum steingleyma þau
að taka átta ára son sinn með og
skilja hann eftir aleinan heima.
En hátíðin verður einhver sú
fjörugasta í manna minnum því
niður um skorsteininn koma tveir
skúrkar í stað jólasveinsins og
Kevin snýst til varnar með eftirminnilegum hætti.
21.10 Bad Moms
22.50 The Snowman
00.50 Marshall
02.45 Stronger
04.40 Lost in Translation

HRINGBRAUT

Viltu læra eitthvað nýtt?
Heyra nýjar hliðar á málinu?
Láta koma þér á óvart? Í
hlaðvarpi RÚV er gnægtaborð
heimildarþátta sem ættu að
kitla forvitni þína.

20.00 Eldhugar. Sería 2
20.30 Fjallaskálar Íslands
21.00 21 - Úrval á föstudegi
22.00 Eldhugar. Sería 2
22.30 Fjallaskálar Íslands
23.00 21 - Úrval á föstudegi

RÚV RÁS EITT
06.45 Morgunbæn og orð dagsins
06.50 Morgunvaktin
07.00 Fréttir
07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir
08.30 Fréttayfirlit
09.00 Fréttir
09.05 Í ljósi sögunnar
09.45 Morgunleikfimi
10.00 Fréttir
10.03 Veðurfregnir
10.13 Óskastundin
11.00 Fréttir
11.03 Mannlegi þátturinn
Marenza og jólamaturinn, föstudagsgesturinn Hjörtur Jóhann
Jónsson
12.00 Fréttir
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.40 Veðurfregnir
12.50 Dánarfregnir
12.55 Samfélagið
14.00 Fréttir
14.03 Brot af eilífðinni The
Revelers
15.00 Fréttir
15.03 Sögur af landi Loft
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Málið er
17.00 Fréttir
17.03 Lestarklefinn
18.00 Spegillinn
18.30 Brot úr Morgunvaktinni
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Flugur Alls konar jólatónlist
19.45 Hitaveitan Þurrar sálir
koma í mark
20.35 Mannlegi þátturinn Marenza og jólamaturinn
21.30 Góði dátinn Svejk
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Samfélagið
23.05 Lestarklefinn
00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

STÖÐ 3
18.55 Þær tvær
19.35 Two and a Half Men
20.00 Seinfeld
20.25 Friends
20.50 Fresh Off the Boat
21.15 The Simpsons
21.40 Bob’s Burger
22.25 Bob’s Burgers
22.50 American Dad
23.15 Silicon Valley
23.45 Eastbound & Down
01.00 Two and a Half Men
01.25 Þær tvær
02.10 Friends
02.35 Seinfeld
03.00 Tónlist

STÖÐ 2 SPORT
08.00 Chelsea - Bournemouth
09.40 Arsenal - Tottenham
11.20 Evrópudeildarmörkin
12.10 Premier League World
12.40 NFL Gameday
13.10 Middlesbrough - Burton
14.50 Leicester - Manchester City
16.30 Þór Þ. - Valur
18.10 Keflavík - Tindastóll
19.50 Wolves - Liverpool
22.00 Domino’s körfuboltakvöld
23.40 La Liga Report

STÖÐ 2 SPORT 2
STÖÐ 2 BÍÓ
11.55 The Duff
13.35 Before We Go
15.15 So B. It
16.55 The Duff
18.40 Before We Go
20.20 So B. It
22.00 The Book of Henry
23.45 Passengers
03.45 The Book of Henry

07.15 Manchester City - Everton
09.00 Brighton - Chelsea
10.45 Liverpool - Manchester
United
12.30 HM í pílukasti
16.30 Stjarnan - Valur
18.00 La Liga Report
18.30 PL Match Pack
19.00 HM í pílukasti
23.00 Premier League Preview
23.30 Þór Þ. - Valur

ÚTVARP
fyrir forvitna

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

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

FM 96,3 FM Suðurland FM 98,9 Bylgjan
FM 96,7 Létt Bylgjan FM 99,4 Útvarp Saga
FM 97,7 X-ið
FM 100,5 K100

FM 102,9 Lindin

ALLT Í JÓLAMATINN Í NETTÓ
Heill kalkúnn
Franskur

1.198

-25%

KR/KG

FRÁBÆRT
VERÐ!
Nauta
innralæri

2.999

KR/KG

ÁÐUR: 3.998 KR/KG

FYRIR
GRÆNKERA!

-20%
Skelbrotinn humar
1 kg

Humar án skeljar
800 gr

3.271

3.998
ÁÐUR: 4.998 KR/PK

KR/PK

ÁÐUR: 4.089 KR/KG

Hnetusteik

KR/KG

1.298

KR/PK

Allt sem hugurinn girnist

Dádýr

Rjúpur

Kengúra

Fasani

Hreindýr

Tilboðin gilda 21. - 24. desember 2018

Lægra verð – léttari innkaup

Tilboðin gilda meðan birgðir endast • Birt með fyrirvara um prentvillur
og myndavíxl • Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.
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LÍFIÐ
Adobe Reserva Syrah
Jólavínin eiga það til að
koma frá Chile. Höldum
okkur þar á bæ. Þetta vín
hentar með flestum mat.
Þetta er nokkuð bragðmikið
vín og gott með rauðu kjöti
og ostum. Lífrænt og vegan
og er alls ekki dýrt. Mikil
gæði miðað við verð.

L Í F I Ð ∙ F R É T TA B L A Ð I Ð

Banfi La Lus Albarossa
Ákaflega gott vín sem hentar
nánast með öllum mat
um jólin hvort sem það er
villibráð, lamb eða nautakjöt. Vínið er fallegt í glasi,
dimmfjólurautt enda dökk
skógarber ríkjandi sem og
plóma og lyng. Ítalirnir kunna
alveg að gera gott rauðvín.

Di Lenardo Just Me
Eitt af 15 rauðvínum sem
hlutu gyllta glasið á þessu
ári sem er gríðarleg viðurkenning. Hentar nánast með
öllum mat enda bragðmikið
og gott. Kirsuber, plóma
og barkarkrydd með þéttu
tanníni. Þetta má bæði bjóða
upp á sem fordrykk eða með
jólamatnum.

Verð: 2.998 kr.

Verð: 2.990 kr.

21. DESEMBER 2018

Cantine di Ora Amicone
Ekkert sérstaklega dýrt og
sumir rauðvínssérfræðingar
segja að það sé enn betra
eftir að hafa fengið að anda.
Þó vínin frá Chile séu yfirleitt
á jólaborðum landans þá er
Ítalía ekkert síðri. Þetta er
kröftugt og með þéttu berjabragði sem steinliggur með
öllum jólamat.

FÖSTUDAGUR

Trivento Golden
Reserve Malbec
Færum okkur til Argentínu
þar sem þessi verðlaunaflaska kemur við sögu. Brómber, bláber, plóma, lyng, og
kókos í bland við þétt tannín
gerir þetta nánast að hinu
fullkomna villibráðarvíni.
Kröftugt með þéttu berjabragði sem hentar einnig vel
með nautakjöti, pottréttum
og hörðum ostum.

Verð: 2.599 kr.

Verð: 1.999 kr.

Verð: 2.999 kr.

Santa Digna Cabernet
Sauvignon Reserve
Rauðvín frá Chile virðast falla
Íslendingum vel í geð og hér
er eitt bragðmikið og gott.
Þétt meðalfyllingin ásamt
ferskri sýru í bland við sólber,
mintu og eik gerir vínið að
dásamlegu jólavíni enda
nokkuð bragðmikið.
Verð: 2.799 kr.

Rauð
jól

Þó að maltið og appelsínið sé jólablandan eru margir sem bjóða
upp á dýrindis rauðvín með jólasteikinni eða sem fordrykk. Rauð
jól þurfa ekkert alltaf að vera
leiðinleg og það er hægt að gera
gott úr þeim, hvort sem vínið er
fordrykkur eða með mat.

Tenuta Sant‘Antonio
Monti Garbi Ripasso
Þetta er alvöruvín, vandað
og þurrt. Superiore-vínin eru
geymd á viðarámum í ár hið
minnsta. Dökkkirsuberjarautt að lit, mjög krydduð
angan en samt svo margslungin. Gott með nauti,
lambi, léttari villibráð, reyktu
kjöti, grillmat og ostum.
Verð: 2.899 kr.

7EZIXLI'LMPHVIRjÈWPERHM

Símaveski,
heyrnartól, snúrur
og allt fyrir
símann.

Símaveski.is, S. 517 0150 – 2. hæð Smáralind

JÓLABÆKUR Í MIKLU ÚRVALI
37%

36%

afsláttur

3.799 kr

4.999 krr

5.399 kr

fullt verð 5.999 kr

fullt verð 7.999 kr

fullt verð 7.999 kr

31%

33%

afsláttur

Gildir út 24. desember. Með fyrirvara um prentvillur og myndbrengl. Mesta bókaúrvalið er í Skeifu, Smáralind og Garðabæ. Minna úrval í öðrum verslunum.

32%

afsláttur

afsláttur

28%

afsláttur

34%

afsláttur

afsláttur

4.799 kr

4.999
4
999
99
9 kr
kr

4.999 kr

4.599 kr

fullt verð 6.999 kr

fullt verð 7.499 kr

fullt verð 6.999 kr

fullt verð 6.999 kr

32%

29%

45%

28%

afsláttur

afsláttur

afsláttur

28%
afsláttur

afsláttur

2.199
199 kkr

3.99
3.
3.999
999
9 kr
k

4.399
4
399 kkr

4.999
4
.99
9 9 kr
k

fullt verð 5.699 kr

3.599 kr

fullt verð 3.999 kr

fullt verð 6.499 kr

fulltt verð
full
verð 6.999
6 999 k
krr

fullt verð 4.999 kr

32%
afsláttur

29%

27%

afsláttur

afsláttur

28%

26%
afsláttur

afsláttur

3.999 kr

2.899
2
8 kr
899

3.299
3
299 kr

3.599 kr

3.699 kr

fullt verð 4.999 kr

fullt verð 3.999 kr

fullt verð 4.699 kr

fullt verð 4.999 kr

fullt verð 4.999 kr

32
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Ferðajól

20%

CHUN½VVWTCHÒNNWO

HGTÌCXÒTWO

Lite DLX snyrtitaska
Ólívugræn með leðri, 13 l.

23.992

8GTÌ½ÌWT

Aron Can kemur klyfjaður gjöfum í bæinn. Glænýtt lag og milljón krónur í pakkanum. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Lite DLX íþróttataska
Ólívugræn með leðri,
FWHƃGUO

23.992

8GTÌ½ÌWT

Jólin koma snemma
hjá Aroni Can
Aron Can ætlar að gefa milljón krónur á Instagram enda finnst
honum betra að gefa en þiggja. En það er nú ekki eina jólagjöfin sem
Aron mun færa þjóðinni, það er nýtt lag á leiðinni frá honum.

.KVG&.:ƃWIVCUMC
Ólívugræn með leðri,
UOURKPPGT

Lite DLX ferðataska
Ólívugræn með leðri,
UOURKPPGT

35.992

8GTÌ½ÌWT

39.992

8GTÌ½ÌWT

V

ið erum að fara að
gefa millu, þú veist
– vera smá góðir um
jólin. Þetta er Instagram-leikur þar sem
fólk getur unnið pening; hvort sem það er fimm þúsund
kall eða fimmtíu þúsund eða hvað
það nú er. Við erum bara í stuði til
að gefa,“ segir Aron Can sem byrjar
jólin snemma og ætlar að gefa
heppnum aðilum smá jólabónus í
samstarfi við Kass. Hann segist vera
í góðu jólastuði og í anda jólanna
finnst honum alltaf betra að gefa
en þiggja. Leikurinn hefst í dag og
verður dregið í honum að kvöldi
jóladags.
„Þetta verður þannig að ég hendi
mynd á Instagram og fólk póstar
undir það Kass notandanafninu eða
símanúmerinu – þetta verður bara
auðvelt, það þarf ekkert meira til að
vera kominn í pottinn. Þarft bara að
fylgja mér á Instagram og vera með
Kass.“
Aron segist, þegar blaðamaður
heyrir í honum, vera með millu í
höndunum algjörlega tilbúinn að
dreifa henni eins og jólakortum um
jólin.
„Reyndar er þetta allt stafrænt því
Kass kemur í staðinn fyrir seðla svo
ég get ekkert verið að láta seðlum
rigna en fólk verður þá bara að
ímynda sér að ég sé að gera það
þegar ég Kassa á þau.“
En það er ekki bara milljón sem
Aron ætlar að gefa þjóðinni þessi

Aron segir að nýja lagið smellpassi við vetrarsólina. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

ÞETTA ER SUMARLEGT
EN MÉR FINNST ÞETTA
ALVEG PASSA MEÐ VETRARSÓLINNI LÍKA.
jólin – hann er einnig með nýtt lag
á leiðinni.
„Þetta er frekar mikið dancehalllag – við fórum í stúdíó og gerðum
þetta fyrir viku. Við erum svo vanir
því að gera lög og gefa þau svo ekki
út fyrr en eftir hálft ár. Yfirleitt erum
við alltaf að vinna í einhverjum
stærri verkum og plötum en núna
hugsuðum við „af hverju gefum við
þetta ekki bara út núna?“ Það kemur
stundum fyrir að eftir hálft ár finnst

okkur lögin ekki jafn góð. Þetta lag
er svo ferskt í hausnum á mér að við
ætlum að gefa það út nú á milli jóla
og nýárs.“
Gjafmildi Arons er vissulega
mikil. Eins og hann segir er lagið í
smá dancehall-stíl þannig að í því
er suðræn sveifla – blaðamaður spyr
hvort að það sé ekki full sumarlegt
fyrir jólin.
„Það fer bara eftir því hvernig
maður lítur á það – þetta er sumarlegt en mér finnst þetta alveg passa
með vetrarsólinni líka. Svo er fólk
búið að vera að hlusta á jólalög allan
mánuðinn, fínt að fá tilbreytingu.
Þetta er líka ekki lag sem fólk er að
búast við frá mér, held ég.“
stefanthor@frettabladid.is

ÞORPIÐ EFTIR RAGNAR JÓNASSON

„

MEISTARALEG!

“

„ÁLENGDAR STENDUR UNGUR MAÐUR
OG STEFNIR Á GLÆPASAGNAKRÚNUNA,
RAGNAR JÓNASSON.“
BARRY FORSHAW Í BÓKINNI
NORDIC NOIR, 2010

Þorpið er dulmögnuð glæpasaga í hæsta
a
gæðaflokki eftir Ragnar Jónasson,
nnar.
einn fremsta spennusagnahöfund þjóðarinnar.
ók
Hér sýnir hann allar sínar bestu hliðar í bók
sem fær hárin til að rísa!
„FRÁBÆRLEGA VEL BYGGÐ BÓK …
KOM MÉR ALVEG Á ÓVART Í LOKIN OG LEYSTI
HANA MEISTARALEGA.“
SIGURÐUR G. VALGEIRSSON, KILJUNNI
„EF EITTHVAÐ MJÖG ÓVÆNT GERIST Í GLÆPASÖGU
TALA ÉG VIÐ SJÁLFA MIG OG ÞARNA SAGÐI ÉG
BARA HA?! HVAÐ ER ÞETTA?!“
KOLBRÚN BERGÞÓRSDÓTTIR, KILJUNNI

2.

„ERFITT AÐ
LEGGJA BÓ
KINA
FRÁ SÉR.“
JÓHANN Ó
LAFSSON,
MORGUNB
LAÐINU

Metsölulisti
Eymundsson

BJARTUR-VEROLD.IS
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FÖSTUDAGUR

Sjáumst í
brekkunni
Öll helstu vörumerkin
Skíðadeildin er í Smáralind

Skíðahjálmar
Mikið úrval
Verð frá 14.990 kr.

Skíðaskór
Mikið úrval af dömuog herraskóm
Verð frá 34.990 kr.

Skíðagleraugu
Frábært úrval
Verð frá 6.990 kr.

Jón Ingi, Sigurður Ýmir, Guðmundur Magnússon og Aron Freyr Kristjónsson, ásamt Pétri Kiernan sem er staddur í
Víetnam og því ekki á myndinni, opna jólamarkað með vörum sínum í kvöld. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Jólamarkaður CCTV
og Child um helgina
Fatamerkin CCTV og CHILD slá upp fatamarkaði nú í kvöld sem
mun standa alla helgina. Miðað við sögu merkjanna er þó ekkert víst
að markaðurinn endist út helgina enda hafa yfirleitt spjarir þessara
merkja selst upp á örskotsstundu. Fyrstur kemur, fyrstur fær.

Skíði
Mikið úrval af dömuog herraskíðum
Frá 59.990 kr.
með bindingum

2afs0látt%ur

og
af skíða- kum
brettapök

KRINGLUNNI · SMÁRALIND
utilif.is

J

ólamarkaður fatamerkjanna
CCTV og Child hefst í kvöld
við Ingólfsstræti 6. Bæði
merkin hafa vakið töluverða athygli á þeim stutta
tíma síðan þau ruddust inn
á „streetwear“-markaðinn á
Íslandi – til að mynda vakti
skothelt vesti CCTV mikla athygli
á sínum tíma. Merkin deila vinnustofu úti á Granda og hafa yfirleitt
verið eldsnögg að selja upp hverja
einustu spjör þegar þau opna dyrnar fyrir kaupóðu tískuáhugafólki.
Benedikt Andrason hjá Child sagði í
fyrra í viðtali við Lífið að þeim hefði
þótt vanta eitthvað agressívara á
tískumarkaðinn hér á landi og það
virðist hafa verið rétt hjá honum.
„Þetta hefur verið mislengi í
vinnslu en allt sem verður til sölu er
óútgefið. Við verðum líka með nýjar
útfærslur af gömlu dóti. Við verðum
meðal annars með peysur og boli
úr okkar samstarfi. Við höfum deilt
sömu vinnustofu nánast síðan bæði
merkin byrjuðu og okkur fannst
þetta vera rétti tíminn til að gera
„collab“, segir Pétur Kiernan, tískupostuli sem er viðloðandi bæði
merkin.
Aðspurður hvort þarna verði
eitthvað óvenjulegt á boðstólum
á borð við skotheld vesti eða eitthvað í þá áttina segir hann að það
verði meira úrval en venjulega og
einnig að þarna verði til að mynda
gallabuxur falar, en merkin hafa að
mestu haldið sig við toppa hingað
til, og „utility“ vesti – eins konar
vinnuvesti með slatta af vösum.
„Þetta verða að mestu leyti föt
en við verðum þó með hálsmen til
sölu sem Child gerði í samstarfi við
Trausta Má AKA Frosty.“
Pétur segir að upplagið á markaðnum í þetta sinn verði töluvert

Meðal þess sem verður í boði í kvöld. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

EN EF ALLT SELST
FYRR EN VIÐ BÚUMST
VIÐ MUNUM VIÐ ÞURFA AÐ
LOKA BÚÐINNI. FYRSTUR
KEMUR FYRSTUR FÆR.

meira en það hefur verið hingað til
enda hafa bæði merkin eins og áður
segir verið gífurlega vinsæl og fólk
hefur þurft frá að hverfa þegar allt
fatakyns hefur selst upp og búðinni

lokað löngu áður en auglýstur opnunartími er liðinn.
„En ef allt selst fyrr en við búumst
við munum við þurfa að loka búðinni. Fyrstur kemur fyrstur fær,“
segir Pétur en bætir því þó við að
jólaandinn muni svífa yfir vötnum
og mikið stuð verði á meðan opið
er – hversu lengi sem það muni
verða. Samkvæmt Facebook-síðu
markaðarins mun hann standa yfir
frá klukkan 17 í kvöld og til 22, frá
12 til 22 á morgun og að lokum frá
12 til 23 á Þorláksmessu.
stefanthor@frettabladid.is

SÍMAR AUGLÝSINGADEILDIR – AUGLÝSINGASTJÓRI: Jóhanna Helga Viðardóttir johannahelga@frettabladid.is ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 550 5050:
Gústaf Bjarnason gustaf@frettabladid.is, Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is, Sigfús Örn Einarsson sigfus@frettabladid.is, Valdimar Birgisson valdimar@frettabladid.is
Örn Geirsson orn.geirsson@frettabladid.is FÓLK/SÉRBLÖÐ SÍMI 550 5077: Atli Bergmann atli@frettabladid.is, Arnar Magnússon arnarm@frettabladid.is, Jón Ívar
Vilhelmsson jonivar@frettabladid.is, Ruth Bergsdóttir ruth@frettabladid.is. FÓLK OG SÉRBLÖÐ EFNI: Elín Albertsdóttir elin@frettabladid.is og Ragnheiður Tryggvadóttir
heida@frettabladid.is RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 550 5056: Hrannar Helgason hrannar@frettabladid.is, Viðar Ingi Pétursson vip@frettabladid.is
ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 550-5055: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@frettabladid.is, Guðrún Inga Grétarsdóttir gudruninga@frettabladid.is

KRAKKAPAKKAR!
ALLAR FERÐATÖSKUR

30% AFSLÁTTUR!
Gefðu góðan ferðafélaga!

Austurstræti 18

Álfabakka 16, Mjódd

Hafnarﬁrði - Strandgötu 31

Ísaﬁrði - Hafnarstræti 2

Skólavörðustíg 11

Kringlunni norður

Keﬂavík - Sólvallagötu 2

Vestmannaeyjum - Bárustíg 2

Laugavegi 77

Kringlunni suður

Akureyri - Hafnarstræti 91-93

Húsavík - Garðarsbraut 9

Hallarmúla 4

Smáralind

Akranesi - Dalbraut 1

Flugstöð Leifs Eiríkssonar

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

Vöruúrval mismunandi eftir verslunum. Gildistími tilboðsverða er til og með 23. desember eða meðan birgðir endast. Upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur og myndabrengl.

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 550 5000
Ritstjórn 550 5070 ritstjorn@frettabladid.is

Auglýsingadeild 550 5050 auglysingar@frettabladid.is

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

Prentun Ísafoldarprentsmiðja

BAKÞANK AR
Þórarins
Þórarinssonar

BETRA BAK – LEGGUR GRUNN AÐ GÓÐUM DEGI

VERÖLD HVÍLDAR

Trölli

Æ
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IN

www.betrabak.is

AL

skuhetjurnar mínar
voru Láki jarðálfur, Fúsi
froskagleypir og síðast en
ekki síst fólið og meinhornið hann
Trölli sem stal jólunum.
Sjálfsagt er það þeim að kenna,
eða þakka, að ég er með banvænt
bráðaofnæmi fyrir öllu hópefli,
hvort sem hjörðin er dregin í dilka á
17. júní eða þegar jólaæðið rennur
á vinnufélaga mína, sem eru svona
alla jafna frekar jarðbundið og
skynsamt fólk.
Þegar ég er þvingaður í jólaleynivinaleik, jólalög verða sjálfsögð og
eðlileg hljóðmengun og skreytingaóðir álfar strá glimmeri og jólaljósum yfir mig breytist ég í Trölla.
Sköll, sköll, sköll!
En andi jólanna er sterkari en
mótþróaþrjóskuröskun okkar
Trölla og við endum alltaf á því að
játa okkur sigraða, gefumst upp og
töpum okkur í gleðinni, glingrinu
og ljósadýrðinni.
Auðvitað er freistandi og auðvelt
að vera fúll á móti á aðventunni en
það er svo miklu betra að vera eins
og hinir og lyfta um leið sál sinni
með því að gleðja börnin sín og
aðra sem manni er ekki sama um.
Hamingjan er ekki fólgin í piparkökum, ilmkertum, laufabrauði,
reyktu svíni, mandarínunum, malti
og appelsíni og að flækja gardínunum í marglitar jólaseríur og vefa
músastiga úr bleikum og bláum
kreppappír umvafinn hlýrri birtu
kertaljósa og aftansöng illmennisins Bing Crosby.
Þegar upp var staðið stal Trölli
ekki jólunum. Hann bjargaði
þeim. Að vísu með því að hirða
allt glingrið og prjálið frá fólkinu í
Þeim-bæ. Það sem eftir stóð var það
eina sem skipti raunverulegu máli.
Gleðin sem felst í samverunni.
Væri ekki lífið æðislegt ef einhver
myndi taka sig til og hirða af okkur
allt bannsett glingrið og draslið og
við gætum sýnt náungakærleik og
hlýju alltaf?
Gleðileg jól!

AF OP

DÚNMJÚKAR GJAFIR FYRIR ÞÁ
S E M Þ É R Þ Y K I R VÆ N S T U M
PURE & CARE
OFNÆMISFRÍ DÚNSÆNG
Létt en sérlega hlý dúnsæng.
Stærð: 140 x 200 cm. Fylling: Hvítur
moskusdúnn. Áklæði: Lífræn bómull
Þyngd: 750 g.

S TÓ R I B J Ö R N D Ú N S Æ N G

PURE SLEEP PREMIUM KODDI

P U R E S L E E P PR E M I UM

Hlý og létt dúnsæng (650 gr).

Þriggja laga dúnkoddi. Efra og neðra lag

Hlý og létt gæsadúnsæng (650 gr.)

¿ºŘL¿ºėïDF

með þéttum moskusdún, kjarni úr smáu

100% hágæða gæsadúnn. Með vönduðu

100% bómullar áklæði.

ïDF»ººŅė>DF¿ºÁºF bómullarsatíni.

15.920 kr. J Ó L ATI LB O Ð

9.900 kr. J Ó L ATI LB O Ð

39.900 kr. J Ó L ATI LB O Ð

31.920 kr. J Ó L ATI LB O Ð

Fullt verð: 19.900 kr.

Fullt verð: 11.900 kr.

Fullt verð: 49.900 kr.

Fullt verð: 39.900 kr.

Lína af sængum og dúnkoddum sem
framleidd er undir nýjustu og ströngustu skilyrðum Astma- og ofnæmissamtaka Danmerkur.

RAUÐIR | BLÁIR | BLEIKIR | LJÓSIR | GRÁIR

FYRIR SVANGA

SLÖKUN OG VELLÍÐAN

FERÐALANGA

UNDRI HEIL SUINNISKÓR

TORTILLA
OG GOS*
COMBO VERÐ:

499

KR

J O OP RÚMFÖT

**0,5
0 5 l gos í plasti
l ti frá
f Ölgerðinni.
Tilbúin
að breyta.
Tilbúi vara, ekki
kki hægt
h

7.900 kr.

21.165 kr. JÓL ATILBOÐ

BAÐSLOPPAR

Fullt verð: 24.900 kr.

Verð á sloppum á myndum: 29.900 kr.

FA XAF ENI 5
Reykjavík
588 8477

O P N U N A R T Í M I V E R S LU N AR Í FAX AF E N I T IL JÓ L A

21. og 22. des.
23. desember

10–20
10–22

Aðfangadagur
10–13
Jóladagur og 2. í jólum LOKAÐ

Verð frá: 16.900 kr.

DALSBRAUT 1
Akureyri
588 1100

SKEIÐI 1
Ísafirði
456 4566

