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Við getum 
aðstoðað 
yfir jólin

Jóladagur

Opið 10–24 í Lágmúla og á Smáratorgi

Aðfangadagur

Opið 8–18 í Lágmúla og á Smáratorgi

Hjónin Hlöðver Jóhannsson 
og Ólöf Sigríður Björnsdóttir 
fagna 70 ára brúðkaups afmæli 
á annan í jólum. Slík tímamót 
teljast til tíðinda í okkar hverf-
ula heimi og eru falleg skila-
boð til ungra elskenda um að 
ástin geti varað.  ➛ 20

Ástin er 
umhyggja 

Gleðilega hátíð

Nokkrar af albestu 
myndum Gunnars Karls-
sonar skopmyndateikn-
ara á árinu. ➛ 12 og 14

Gunnar 
gerir upp 
árið 2018
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Veður

Suðvestan 13-23 m/s, hvassast 
N-til og suðaustan Vatnajökuls, 
en talsvert hægari á S- og SV-landi. 
Skýjað á landinu og úrkomulítið. 
Hiti 3 til 10 stig, hlýjast á Aust-
fjörðum. SJÁ SÍÐU 28
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GLEÐILEGA 
HÁTÍÐ

Eftirvæntingin leynir sér ekki

Eftirvæntingin skein úr augum þessa jólabarns þegar ljósmyndara blaðsins bar að garði í gær. Landsmenn voru margir hverjir að leggja lokahönd á 
jólagjafainnkaupin og almennan undirbúning jóla í gær. Aðrir fengu sér skötu og snaps og skemmtu sér fram eftir kvöldi. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

SAMFÉLAG Dæmi eru um að fólk sem 
annars hefði tekið þátt í jólafagnaði 
Hjálpræðishersins á aðfangadags-
kvöld verji jólunum einsamalt af því 
að það hefur enga leið til að komast 
niður í Ráðhús þar sem jólagleðin 
fer fram.

„Jú, þetta er eitt af því sem hamlar 
því að fólk geti skráð sig í jólamat-
inn, það hefur ekki bíl og strætó 
gengur ekki á þessum tíma,“ segir 
Hjördís Kristinsdóttir, ritari hjá 
Hjálpræðishernum, um þá jaðar-
settu einstaklinga sem búa í úthverf-
um og nágrannasveitarfélögum 
höfuðborgarinnar.

Strætó gengur til klukkan 15 á 
aðfangadag og akstursþjónusta 
fyrir aldraða og fatlaða er opin til 
17. „Eftir það geta notendur nýtt 
sér leigubíla eða samið beint við 
verktaka akstursþjónustunnar, en 
þá eru fargjöld ekki niðurgreidd,“ 
segir í svari Strætó við fyrirspurn 
Fréttablaðsins.

Einnig kemur fram í svarinu að 
engin ferð hafi verið farin til Hjálp-
ræðishersins í fyrra og engar pant-
anir gerðar vegna aðfangadags þetta 
árið. Það þarf þó ekki að þýða að 
eftirspurnin sé lítil enda þjónustan 
aðeins opin til 17 eins og fyrr segir.

„Við reyndum eitt árið að fá 
sjálfboðaliða til að skutla og sækja 
en það tók of langan tíma þann-
ig að við höfum í rauninni ekki 
getað spáð í það. Fólk verður því 
annaðhvort að reyna að redda sér 
einhvern veginn eða þá bara ekki 
koma. Það er bara þannig,“ segir 
Hjördís.

Um 250 manns hafa skráð sig í 
jólamat Hjálpræðishersins. Skrán-
ing hefur verið í gangi allan desem-

ber og var henni lokað á þriðjudag. 
Hjördís segir fjöldann svipaðan og 
undanfarin ár. „Þetta er jaðarsett 
fólk sem kemur til okkar. Fólk sem 
býr við fátækt og félagslega einangr-
un,“ segir Hjördís. Hælisleitendur 
og flóttafólk er stækkandi hópur 
sem fagnar jólum með hernum en 
samkvæmt tölum frá Útlendinga-
stofnun eru yfir 600 hælisleitendur í 
þjónustu hjá stofnuninni og sveitar-

félögum í Reykjavík, Hafnarfirði og 
Reykjanesbæ í dag. Þar af eru um 
140 börn.

Jólaveislan fer fram í Ráðhúsi 
Reykjavíkur eins og undanfarin tvö 
ár. „Þetta er eini styrkur borgarinnar 
til hersins, að leyfa okkur að vera í 
salnum á jólum,“ segir Hjördís. Á 
undan jólamatnum stendur herinn 
fyrir jólaballi í salnum og hefst það 
klukkan fjögur. Borðhaldið hefst svo 
þegar jólin ganga í garð, klukkan 18.

Þegar Fréttablaðið ræddi við 
Hjördísi var verið að sækja síðustu 
aðföng til veislunnar og undirbún-
ingur hennar langt kominn, búið að 
pakka inn gjöfum sem verða gefnar 
í jólagleðinni í Ráðhúsinu en einnig 
fer herinn með gjafir í fangelsin, upp 
í Víðines og í fleiri búsetukjarna og 
gistiskýli. 
adalheidur@frettabladid.is

Komast ekki í jólamat 
því strætó gengur ekki
Jaðarsett fólk sem býr utan miðbæjarins hefur lent í vandræðum með að kom-
ast í jólamat Hjálpræðishersins á aðfangadagskvöld vegna skertra almennings-
samgangna. 250 manns eru skráðir í mat þessi jól. Veislan fer fram í Ráðhúsinu.

Hjördís (t.v.) pakkar jólagjöfum með sjálfboðaliðum. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Þetta er jaðarsett 

fólk sem kemur til 

okkar. Fólk sem býr við 

fátækt og félagslega einangr-

un.

Hjördís Kristinsdóttir, ritari hjá  
Hjálpræðishernum

SAMFÉLAG Alls hyggjast 68,6 prósent 
Íslendinga borða hangikjöt á morg-
un, jóladag, samkvæmt könnun 
MMR. Enginn annar matur kemst 
nálægt þessu hlutfalli en vinsældir 
hangikjöts fara þó þverrandi milli 
ára. Í fyrra sögðust 72 prósent ætla 
að borða hangikjöt.

Næstvinsælasti valkosturinn er 
annað, eða 10 prósent, og svo fylgir 
hamborgarhryggurinn með 8,8 
prósent. Grænmetisfæði er í mik-
illi sókn og ætla 3 prósent lands-
manna að borða eitthvað þannig í 
ár. Var ekki nema 0,7 prósent fyrir 
sex árum en þó reyndar 3,2 prósent 
í fyrra. Kalkúnn og lambakjöt eru 
svo með tæp fjögur prósent.

Utan höfuðborgarsvæðisins 
segjast 74 prósent ætla að borða 
hangikjöt en 66 prósent innan þess. 
Grænmetisfæði er aftur á móti öllu 
algengara á höfuðborgarsvæðinu, 
fimm prósent samanborið við nærri 
ekkert.

Sé horft til stuðnings við flokka 
eru stuðningsmenn Flokks fólksins 
greinilega sólgnir í hangikjöt en 
80 prósent væntanlegra kjósenda 
flokksins ætla að hafa það á jóla-
dagsborðinu. Hins vegar munu 
ekki nema 64 prósent kjósenda 
Sjálfstæðisflokksins og Viðreisnar 
borða hangikjöt. Næstvinsælast 
á þeim bæjunum eru hamborgar-
hryggur með 13 prósent hjá Sjálf-
stæðismönnum, grænmetisfæði og 
sjávarfang með 7 prósent hvort um 
sig hjá Viðreisnarfólki. – þea

Hangikjöt 
hjá flestum 
á jóladag

Hangikjöt. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

BANDARÍKIN Hin svokallaða lokun 
bandarísku alríkisstjórnarinnar 
gæti varað fram yfir áramót eða allt 
þar til nýtt þing tekur við þann 3. 
janúar. Þetta sagði Mick Mulvaney, 
starfsmanna- og fjármálastjóri Hvíta 
hússins, í gær. Þá verða Demókratar 
í meirihluta í fulltrúadeildinni en 
þeir unnu kosningasigur í nóvem-
ber síðastliðnum.

„Ég held að málið verði ekki á 
fullu skriði á næstu dögum vegna 
hátíðanna,“ sagði Mulvaney aukin-
heldur.

Lokunin er tilkomin þar sem 
ekki næst samkomulag um fjár-
lög. Donald Trump forseti fer fram 
á fimm milljarða dala fyrir bygg-
ingu veggjar á landamærunum við 
Mexíkó. Þótt Repúblikanar séu í 
meirihluta í báðum deildum þarf 60 
þingmenn af 100 í öldungadeildinni 
til þess að ná málinu í gegn og það 
hefur ekki tekist. – þea

Gæti lengst í 
lokun stjórnar
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ÁRAMÓTASPRENGJA!
OPEL ATVINNUBÍLAR

Kynntu þér Opel atvinnubíla á opel.is eða hafðu
samband við sölumann í síma eða á opel@opel.is
og fáðu nánari upplýsingar

Sýningarsalir:
Krókháls 9,  Reykjavík, 590 2000
Njarðarbraut 9, Reykjanesbæ, 420 3330

Birt m
eð fyrirvara um

 m
ynda- og textabrengl

Afsláttur
631.000 kr.

Afsláttur
1.000.000 kr.

Afsláttur
1.200.000 kr.

Tilb.verð án vsk. aðeins: Tilb.verð án vsk. aðeins: Tilb.verð án vsk. aðeins:

Movano hópferðabíll (L3H2)Movano (L1H1)Vivaro - sendibíll (L2H1)

Sætisfjöldi:
Verð:

Tilboðsverð:

3 manna
4.090.000 kr.
3.459.000 kr.

9 manna
6.390.000 kr.
5.390.000 kr.

17 manna
7.790.000 kr.
6.590.000 kr.

THE FUTURE IS EVERYONE’S

Nýttu þér skattalegt hagræði ársins
sem er að líða

Nokkrir sendi- og hópferðabílar
á dúndur afslætti

Tilb.verð án vsk. aðeins:

2.780.000 kr.   
Tilb.verð án vsk. aðeins:

4.347.000 kr.   
Tilb.verð án vsk. aðeins:

5.314.000 kr.   

Movano hópferðabíll (L3H2)Movano (L1H1)Vivaro - sendibíll (L2H1)

Sætisfjöldi:
Verð:

Tilboðsverð:

3 manna
4.090.000 kr.
3.459.000 kr.

9 manna
6.390.000 kr.
5.390.000 kr.

17 manna
7.790.000 kr.
6.590.000 kr.

HAFNARFJÖRÐUR „Vitað er um 
barnafjölskyldur sem búa í iðnaðar-
hverfum. Það er ekki boðlegt,“ segir 
Sigurður P. Sigmundsson, fulltrúi 
Bæjarlistans í skipulags- og bygg-
ingarráði Hafnarfjarðar, sem gagn-
rýnir bæjaryfirvöld vegna mikils 
fjölda sem býr í atvinnuhúsnæði í 
bænum.

Eins og fram kom í Fréttablaðinu 
á föstudag telur slökkviliðið að um 
1.100 manns geti búið ólöglega í 
atvinnuhúsnæði í Hafnarfirði. Frá 
því 2008 hafi fjöldi slíkra dvalar-
staða nærri þrefaldast í bænum. Það 
er mesta aukningin á höfuðborgar-
svæðinu.

Sigurður kveðst hafa tekið málið 
upp fyrir rúmu ári er hann var 
áheyrnarfulltrúi í skipulags- og 
byggingarráði. „Undirtektir voru 
daufar,“ segir Sigurður sem nú á 
fast sæti í ráðinu. „Ég ræddi þetta 
í sumar og þá hafði meirihlutinn 
lítinn áhuga. Formaður ráðsins 
spurði af vandlætingu: Hvað ætlar 
þú að gera við fólkið, henda því út á 
götu eða hvað?“

Sigurður segir að á fund skipu-
lagsráðs hafi borist bréf frá heil-
brigðiseftirlitinu 5. október þar 
sem vakin var athygli á stöðunni. 
„Á þeim fundi kom glögglega í ljós 
að hvaða aðilar sem eiga hlut að 
máli varðandi eftirlit með ólöglegri 
búsetu virðast vísa hver á annan og 
telja sig ekki hafa nægileg úrræði 
eða lagalegar heimildir til að taka á 
málinu,“ segir hann. Þar vísi hann í 
bæjaryfirvöld, heilbrigðiseftirlitið, 
slökkviliðið og lögregluna.

„Hvað Hafnarfjarðarbæ varðar þá 
liggur skýrt fyrir að óheimilt er að 
leigja út íbúðarhúsnæði eða íbúðar-
herbergi nema fyrir liggi staðfesting 
leyfisveitenda á því að starfsemin sé 
í samræmi við samþykkta notkun,“ 
segir Sigurður. Bærinn hafi nægar 

heimildir til að framfylgja eftirliti. 
„Því er hins vegar borið við að bær-
inn hafi ekki mannskap til að sinna 
þessu hlutverki – sem er alveg frá-
leitt. Því hefur nánast ekkert verið 
aðhafst í þessu máli undanfarin ár.“

Á fundi bæjarráðs 4. desember var 
samþykkt að óska eftir upplýsingum 
frá Slökkviliði höfuðborgarsvæðis-
ins um fjölda fólks sem býr í ólög-
legu húsnæði. Þann 11. desember 
segir Sigurður að hafi verið lagðar 
fram tæplega tveggja ára gamlar 
upplýsingar frá slökkviliðinu.

„Í mínum huga og minnihlutans 
í skipulags- og byggingarráði er hér 

um grafalvarlegt mál að ræða. Því er 
mikilvægt að fá nýjustu upplýsingar 
um fjölda þeirra sem búa í ólöglegu 
húsnæði og að taka út þá aðstöðu 
sem fólk býr við,“ segir hann.

Þá segir Sigurður minnihlutinn 
leggja áherslu á að kortleggja vand-
ann. Í framhaldinu þurfi að skoða 
hvaða leiðir eru færar til úrbóta. 
„Að okkar mati er hér ekki um póli-
tískt mál að ræða og því furðum við 
okkur á því hversu tregur meirihluti 
Sjálfstæðismanna og Framsóknar 
hefur verið til að taka þetta mál til 
umræðu,“ segir hann.

„Málið hefur verið til skoðunar 

og úrvinnslu hjá umhverfis- og 
skipulagsþjónustu Hafnarfjarðar-
bæjar undanfarnar vikur en til að 
leggja áherslu á mikilvægi þess var 
ákveðið að fá slökkviliðsstjóra á 
fund bæjarráðs til að fara yfir stöð-
una,“ segir Rósa Guðbjartsdóttir 
bæjarstjóri. Mikilvægt hafi þótt að 
bæjarráðsfulltrúar gerðu sér grein 
fyrir þeim úrræðum sem slökkvi-
liðið og byggingarfulltrúi hafa til 
að bregðast við og hvernig tekið sé 
á þessum málum á höfuðborgar-
svæðinu almennt.

„Sameiginleg bókun bæjarráðs-
fulltrúa á fundinum sýnir að að allir 

eru meðvitaðir um þá stöðu sem 
við stöndum frammi fyrir,“ segir 
Rósa. Þetta sé mikilvægt og þess 
vegna hafi henni sem bæjarstjóra 
verið falið að taka málið upp innan 
Slökkviliðsins á höfuðborgarsvæð-
inu. „Þetta er sameiginlegt viðfangs-
efni sveitarfélaganna og slökkviliðs-
ins á höfuðborgarsvæðinu.“

Eins og fyrr er getið kveður Sig-
urður dæmi um búsetu barnafjöl-
skyldna í iðnaðarhverfum. „Þá er 
vitað um að fjöldi erlendra starfs-
manna býr saman í fleti á milli-
loftum í atvinnuhúsnæði. Það er 
fráleit staða á 21. öld,“ segir hann. 
Atvinnurekendur sem fái fólk að 
utan beri ábyrgð gagnvart fólkinu 
fyrir sitt leyti. „En svo eru það nátt-
úrlega sveitarfélögin sem leyfa þessu 
að gerast. Þetta er ólöglegt en samt 
komast menn upp með þetta.“

Tveir eldsvoðar í atvinnuhúsnæði 
í nóvember virðast að sögn Sigurðar 
hafa orðið til þess að menn hafi 
hrokkið við. Þar hafi enginn búið 
en svo hefði vel getað hafa verið. 
„Það vita allir að þetta gengur ekki 
en menn eru að taka sénsinn. Stóra 
vandamálið er að við höfum ekki 
verið að byggja nóg af ódýrum, 
litlum íbúðum undanfarin ár. Ég 
bara sem íbúi Hafnarfjarðar vil ekki 
standa svona að málum.“ 
gar@frettabladid.is

Vita um hættuna en taka samt sénsinn
Fulltrúi Bæjarlistans í Hafnarfirði segir óboðlegt að ekkert sé aðhafst vegna búsetu í ólöglegu og hættulegu húsnæði. Bæjarstjórinn segir 
að búsetumálið hafi verið til skoðunar undanfarnar vikur hjá bænum og slökkviliðinu. Allir í bæjarráðinu séu meðvitaðir um stöðuna.

Sigurður P. Sigmundsson, fulltrúi Bæjarlistans í Hafnarfirði, á Hvaleyrarbraut þar sem stórbruni varð í nóvember. Víða 
er búið í atvinnuhúsnæði þar. Talið er að 1.100 manns búi ólöglega í atvinnuhúsnæði í bænum. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

SAMFÉLAG Sífellt fjölgar þeim sem 
nýta sér þann kost að gefa Sannar 
gjafir um jólin. Dæmi eru um að 
heilu fjölskyldurnar hafi ákveðið 
að gefa slíkar jólagjafir.

UNICEF á Íslandi hefur undan-
farin ár haft til sölu gjafir sem koma 
fólki á erlendri grundu sem býr 
við erfiðar aðstæður til góða. Sem 
dæmi um slíkar gjafir má nefna 
vatnshreinsitöflur, hlý teppi og 
vetrarfatnað fyrir börn og orkuríkt 
hnetumauk.

„Við sjáum aukningu frá því í fyrra 

þó endanlegar tölur liggi ekki fyrir. 
Margir gefa þeim sem allt eiga slíka 
gjöf og enn aðrir lauma þessu með 
sem merkimiða,“ segir Anna Mar-
grét Hrólfsdóttir, fjáröflunarstjóri 
UNICEF á Íslandi. Hún segir að 
þetta árið hafi mest selst af hlýjum 
vetrarfatnaði og teppum enda tengi 
Íslendingar vel við þá tilfinningu að 
vera kalt.

Gjafirnar eru einnig hentugar 
fyrir þá sem mögulega gleyma 
að kaupa gjöf handa einhverjum 
enda hægðarleikur að kaupa þær af 

heimasíðu samtakanna hvenær sem 
er sólarhrings.

„Ég veit til að mynda um konu 
sem fékk óvænta heimsókn skömmu 
fyrir jól. Fyrir utan stóð fjölskylda 
með konfektkassa. Hún sagði að 
sjálfsögðu að hún hefði „akkúrat 
verið að kaupa gjöfina þeirra“. Síðan 
prentaði hún út gjafabréf fyrir hlýj-
um fötum handa börnum í neyð og 
afhenti þeim,“ segir Anna Margrét 
og hlær. „Ef einhver vaknar upp við 
vondan draum í dag þá er alltaf hægt 
að leita til okkar.“ – jóe

Þeim fjölgar ár frá ári sem kjósa að gefa Sannar gjafir

Það vita allir að 

þetta gengur ekki en 

menn eru að taka sénsinn. 

Sigurður P. Sigmundsson, fulltrúi 
Bæjarlistans í Hafnarfirði

Sannar gjafir koma fólki sem býr við erfiðar aðstæður vel. MYND/UNICEF
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Ágætis veður var í miðborginni í gær, þar sem þessi settust niður með kakó og kaffi, á milli verslunarferða.

Möndluristar-
arnir í Banka-
strætinu voru 
í jólaskapi og 
sáu til þess að 
enginn þurfti 
að klára jóla-
gjafainnkaupin 
á tóman maga.

Í Herra-
fataverzlun 
Kormáks og 
Skjaldar í Kjör-
garði var margt 
um manninn. 
Margrét Erla 
Maack og Ragn-
heiður Maísól 
Sturludóttir 
sáu um að 
pakka gjöfum 
inn og Albert 
Eiríksson  
matgæðingur 
hélt uppi jóla-
stemningunni.
FRÉTTABLAÐIÐ/
SIGTRYGGURARI

Á skemmtistaðnum Húrra var verið að undirbúa Þorláksmessutónleika.

Þessir jólasveinar buðu gangandi vegfarendum á Laugavegi gleðileg jól.

Jólaandi sveif 
yfir vötnum
Ljósmyndari Fréttablaðsins fór á stúfana og fylgdist 
með fólki leggja lokahönd á jólagjafainnkaup, spila 
á tónleikum og setjast niður til að eiga notalega 
stund á kaffihúsi í gær. Hann rakst líka á jólasveina.
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Búum til nýjar minningar
Icelandair óskar landsmönnum öllum gleðilegrar hátíðar og þakkar fyrir ánægjuleg 
samskipti á árinu sem er að líða. Megi nýja árið færa gæfu, gleði og dýrmætar 
nýjar minningar — en við vitum að ávísun á ferðalag er gjöf sem aldrei gleymist.

GLEÐILEGA HÁTÍÐ



ELKO
GJAFAKORT
• Þú velur upphæðina 

VEFPAKKI10-14

gleðileg jól

30 daga skilaréttur
Við bjóðum skilarétt á öllum gjöfum 

til 24. janúar. Nánar á elko.is.

hitta alltaf í mark og 
gjafabréfin okkar 

renna aldrei út

Dansk julegudstjeneste

Alle velkomne.

Danmarks Ambassade

Laugavegi 15 og Kringlunni - michelsen.is

INDÓNESÍA Á þriðja hundrað fór-
ust og nærri 900 slösuðust, hið 
minnsta, þegar flóðbylgja skall á 
strandbæjum á Jövu og Súmötru, 
sitt hvorum megin við Sunda-
sund, seint á laugardag. Samkvæmt 
því sem Reuters hafði eftir Sutopo 
Purwo Nugruho, upplýsingafull-
trúa almannavarna, eru hundruð 
heimila og annarra bygginga sömu-
leiðis í rúst.

Talið er að aurskriða hafi fallið 
neðansjávar vegna goss í eldfjall-
inu Barn Krakatá og að það hafi 
orsakað flóðbylgjuna. Krakatá 
er eldfjallaeyja á milli Jövu og 
Súmötru sem gaus einu stærsta 
gosi skráðrar sögu árið 1883. Þá fór-
ust að minnsta kosti 30.000 vegna 
flóðbylgja og þúsundir til viðbótar 
vegna gjóskuflóða. Árið 1927 reis 
svo Anak Krakatoa, eða Barn Kraka-
tá, úr gígnum sem myndaðist 1883.

Eldvirkni í Barni Krakatá hefur 
aukist að undanförnu. Indónesískir 
jarðfræðingar segja að eldfjallið 
hafi gosið í rúmar tvær mínútur á 
föstudag og öskuský hafi stigið upp 
úr fjallinu. Ekki er mælst til þess að 
neinn komi nálægt fjallinu.

Íbúar við strandlengjur Jövu og 
Súmötru hafa verið varaðir við því 

að fara nærri sjó vegna hættu á ann-
arri flóðbylgju.

Kathy Mueller, starfsmaður 
Rauða krossins á svæðinu, sagði við 
BBC að sjá mætti brak og rusl alls 
staðar. Bílar hefðu kramist og bygg-
ingar hreinlega hrunið. Þá rofnaði 
vegurinn inn í bæinn Pandeglang 
en það torveldar björgunarstarf. 
Bærinn er vinsæll ferðamanna-
staður og af þessum rúmlega 220 
sem höfðu látist í gær voru rúmlega 
160 í Pandeglang.

Myndband gekk á samfélags-
miðlum í gær þar sem sjá mátti 
flóðbylgjunna skella á tónleikastað 
þar sem hin vinsæla indónesíska 
hljómsveit Seventeen var að leika. 

Riefian Fajarsyah, söngvari 
Seventeen, greindi svo tárvotur 
frá því í myndbandi á Instagram 
að bassaleikari og einn umboðs-
manna sveitarinnar hefðu látist. 
Þá væri eiginkonu hans og þriggja 
hljómsveitarmeðlima enn saknað. 
thorgnyr@frettabladid.is

Hundruð fórust í 
harmleik í Indónesíu
Á þriðja hundrað eru látin eftir að flóðbylgja skall á strandbæjum á Jövu og 
 Súmötru. Tala látinna talin líkleg til að hækka. Aurskriða neðansjávar vegna goss 
í Barni Krakatá talin hafa orsakað flóðbylgjuna. Hamfarir eru tíðar á svæðinu.

Eyðileggingin í Indónesíu er gríðarleg og hundruð liggja í valnum. Tala látinna mun líklega hækka. NORDICPHOTOS/AFP

Mikið hamfarasvæði

Mannskæðar náttúruhamfarir eru 
tíðar í Indónesíu. Samkvæmt BBC 
er það vegna þess að ríkið er stað-
sett á Kyrrahafseldhringnum svo-
kallaða. Eldvirkni og jarðskjálftar, 
og þar með flóðbylgjur, eru einkar 
tíðar á þessum eldhring.

Nýlegt dæmið um slíkar ham-
farir er flóðbylgjan sem skall á 
eyjunni Sulawesi nú í september. 
Jarðskjálfti varð skammt frá eynni 
sem orsakaði flóðbylgju. Borgin 
Palu varð illa úti í hamförunum og 
á þriðja þúsund fórust.

Þá er einnig vert að minnast 
þess þegar gríðarlegar flóð-
bylgjur skullu á þrettán ríkjum á 
annan í jólum árið 2004. Indó-
nesía varð verst úti í hamförunum 
en flóðbylgjur skullu einnig á til 
að mynda Srí Lanka, Indlandi, 
Taílandi, Bangladess, Maldíveyjum, 
Malasíu og Mjanmar.

Alls fórust nærri 230.000 í 
hamförunum á annan í jólum. 
Flóðbylgjurnar náðu allt að þrjátíu 
metra hæð og tjónið er metið á 
um þrjá milljarða Bandaríkjadala.

JAPAN Akihito Japanskeisari er 
þakklátur fyrir að ríkið hafi ekki 
dregist inn í neina styrjöld á þrjátíu 
ára valdatíð sinni. Keisarinn, sem 
fagnaði 85 ára afmæli í gær, lét þessi 
ummæli falla í síðustu afmælisræðu 
sinni en Naruhito krónprins tekur 
við veldinu í apríl.

Keisarinn vottaði þeim fjölmörgu 
Japönum sem hafa slasast eða 
misst ástvini í náttúruhamförum 
sem riðið hafa yfir á árinu sömu-
leiðis samúð og þakkaði öllum fyrir 
stuðninginn í gegnum tíðina.

Nærri hundrað þúsund vottuðu 
Japanskeisara virðingu sína í gær er 
hann flutti afmælisræðuna.

Akihito hefur, að því er kom fram 
í umfjöllun BBC, varið tíma sínum í 
embætti að miklu leyti í að biðjast 
afsökunar á gjörðum Japana undir 

stjórn Hirohito föður hans í seinni 
heimsstyrjöldinni. Japanski herinn 
fór fram af mikilli hörku, einkum 
í Kína og á Kóreuskaga. Keisarinn 
sem slíkur hefur þó engin pólitísk 
völd og er staðan einungis táknræn.

Þegar Akihito lætur af störfum 
í apríl verður hann fyrsti japanski 
keisarinn til þess að stíga til hliðar 
sjálfviljugur í nærri tvær heilar aldir. 
Keisarinn hefur þurft að gangast 
undir hjartaskurðaðgerð og með-
ferð vegna ristilkrabbameins. 

Valdatíð Akihito er kölluð Hesei-
tímabilið í Japan. Segja má, þótt 
það sé nokkur einföldun, að Hesei 
þýði einfaldlega friður. Merkingin 
á bakvið heitið er sú að Akihito tók 
við að seinni heimsstyrjöld lokinni 
og hefur setið á keisarastólnum á 
friðartímum. – þea

Akihito Japanskeisari hélt síðustu afmælisræðu sína

Michiko keisaraynja og Akihito keisari í afmælisveislunni. NORDICPHOTOS/AFP
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Skeifan
Garðabær

Smáralind
Kringlan

Akureyri
Spöng

Eiðistorg

Njarðvík
Borgarnes

Selfoss

24. des opið til 16 10-14 8-16 10-14
25. des lokað lokað lokað lokað
26. des opnar 10 lokað 10-24 lokað
31. des opið til 18 10-14 8-18 10-14
1. jan opnar 12 lokað 12-24 lokað

Afgreiðslutími yfir hátíðarnar

Meira
ferskt
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Það er 

einmitt þessi 

hlýja í garð 

ókunnugra 

sem ein-

kennir jólin í 

svo ríkum 

mæli.

 

Þó að okkur 

greini á um 

margt, þá 

stöndum við 

saman þegar 

á reynir

Ef ég fengi nokkru ráðið skyldi hvert það fífl sem 
gengur um með gleðileg jól á vörunum verða 
soðið í sínum eigin jólabúðingi og jarðað með 

jólaviðarstöngul gegnum hjartað,“ segir nirfillinn 
Scrooge í hinni ódauðlegu Jólasögu Charles Dickens. 
Scrooge var þar holdgervingur allra þeirra neikvæðu 
viðhorfa sem hægt er að hafa til jólanna. Á öðrum 
stað talar hann sérlega önuglega um að jólunum 
fylgi ekkert nema kostnaður – og Scrooge borgaði 
aldrei neitt með glöðu gleði, jafnvel þótt hann væri 
sterkefnaður. Eins og allir eiga að vita endar þessi 
stutta en meistaralega saga vel því Scrooge fann að 
lokum jólagleðina og eftir sinnaskiptin kunni enginn 
betur en hann að halda upp á jólin.

Jólin eru tími fagnaðar, gleði og örlætis. Þeim allra 
trúuðustu og kirkjuræknustu kann að finnast að 
landsmenn mættu hafa hugann meir við tilefnið en 
tilstandið. Það er samt ekki svo að jólaboðskapurinn 
komist ekki til skila. Á þessum tíma er hann predik-
aður hvað eftir annað í kirkjum landsins og ratar 
til þeirra sem þangað mæta og sömuleiðis til hinna 
sem hlusta á útvarpsmessur. Þeir sem hrífast ekki af 
kirkjuhaldi vita einnig mæta vel af jólaboðskapnum 
því hann er allt um kring. Ekki síst er hann áberandi 
í tónlistinni því jólatónlist ómar á þessum tíma og 
ekki fjalla öll lögin um jólasveina, snjókarla og gjafir, 
þar eru líka englar, Guð og barn í jötu. Þetta eru lög 
sem hafa verið leikin og sungin í áratugi, sum reyndar 
um aldir, og eru lífseigari en predikanir prestanna 
sem gleymast fljótlega eftir að þær hafa verið fluttar.

Jólin eru tími þar sem fólk reynir yfirleitt að vera 
aðeins betra en það er venjulega. Náungakærleikur 
er við völd. Þetta sést í stóru sem smáu. Fjölmargir 
hafa fyrir sið að styrkja ýmis góðgerðarsamtök sem 
leggja sitt af mörkum til að gera jólin gleðileg fyrir þá 
sem búa við skort. Fólk er líka innilegra í samskiptum 
og kveður aðra, þar á meðal ókunnuga, á fallegan hátt 
með orðunum: „Gleðileg jól!“

Það er einmitt þessi hlýja í garð ókunnugra sem 
einkennir jólin í svo ríkum mæli. Allt í kringum 
okkur eru ótal dæmi um slíkt. Í skammdeginu mátti 
til dæmis á dögunum sjá innflytjendur, karlmann 
frá Pakistan og konu frá Filippseyjum, bjóða upp á 
ókeypis heitt súkkulaði á Laugaveginum. Þegar þau 
voru spurð af hverju þau væru að hafa fyrir þessu 
svaraði konan að þau vildu minna á kærleikann.

Eins og alls kyns rannsóknir sýna þá er nútíma-
maðurinn ekki með öllu sæll í heimi tækniundra. Á 
þessum árstíma ætti hann að einbeita sér að því að 
leita jólagleðinnar og er ekki svo erfitt að finna hana. 
Hluti af henni er að hafa í huga að það er heilmikið 
til í því að sælla sé að gefa en þiggja. Það er ekki upp-
skrift að hamingju að gera sjálfan sig að miðdepli og 
krefjast stöðugrar athygli. Slíkt framkallar ekki sálar-
frið. Maðurinn verður ekki verulega sæll nema hann 
rækti samskipti við aðra og láti sig velferð þeirra 
skipta sig máli.

Gleðileg jól, kæru landsmenn!

Jólagleðin

Vitamix blandararnir eiga 
sér engan jafningja.  
 
Mylja nánast hvað sem 
er.  Búa til heita súpu 
og ís.   

Verð frá 94.999 
25% afsláttur af aukakönnum  

Ósýnilegi sigurvegarinn
Þótt frumvarp stjórnalagaráðs 
að nýrri stjórnarskrá hafi lengi 
engst í pólitísku limbói fyrir-
finnst enn fólk sem lifir í von-
inni um að það leysi að lokum 
gömlu stjórnarskrána af. 
Stjórnarskrárfélagið gaf nýleg út 
bókina Nýja íslenska stjórnar-
skráin og þótt kverið hafi ekki 
náð að ógna krimmahöfundum 
á toppi metsölulistanna fagnaði 
félagið því rétt fyrir jól að 2. 
prentum væri uppseld. Stjórnar-
skrárfélagið dregur þá ályktun 
af þessu að Nýja stjórnarskráin 
sé greinilega vinsæl jólagjöf. 
Þótt upplagstölur fylgi ekki 
sögunni má ætla að margir megi 
eiga von á því að finna þennan 
grjótharða pólitíska pakka 
undir jólatrénu.

Með þorp að baki sér
Vigdís Finnbogadóttir ritar 
formála bókarinnar og Þor-
valdur Gylfason skrifar inn-
gang. Þorvaldur er einn þeirra 
sem áttu sæti í stjórnlagaráðinu 
sem hefur talað hæst og barist 
harðast fyrir því að nýja skráin 
verði tekin í notkun. Hann 
stendur vitaskuld ekki einn 
í baráttunni og í ljósi þess að 
bókin er uppseld á Kópaskeri 
er hann jafnvel með heilt þorp 
að baki sér, eða svo gott sem. 
Nokkur eftirspurn er enn eftir 
Nýju stjórnarskránni á Kópa-
skeri en góðu heilli er 3. prentun 
á leiðinni. 
thorarinn@frettabladid.is 

Minnisstæð er sagan af Jóni Oddi og Jóni Bjarna 
þegar þeir kynntust dauðanum í fyrsta sinn 
rétt fyrir jól en þá dó Selma, litla systir Lár-

usar vinar þeirra. Þá skildu þeir bræður að gleðin verð-
ur ekki keypt. Lífið er hverfult og getur horfið okkur í 
einu vetfangi. Og þó að heimur okkar hrynji virðist allt 
halda áfram eins og ekkert hafi í skorist. Á jólunum, 
þegar á okkur dynja skilaboð um hvað þurfi nauðsyn-
lega til að halda gleðileg jól, verða þessar andstæður 
enn skýrari og minna okkur á hvað skiptir máli í raun.

Í dag þegar við fögnum jólum gefst okkur tækifæri 
til að ígrunda inntak tilverunnar, bæði fyrir okkur 
sem saman byggjum íslenskt samfélag og okkur sem 
manneskjur. Jólin geta verið erfið, ekki síst þeim sem 
eiga um sárt að binda eða eiga erfitt með að ná endum 
saman. Þá skiptir máli að við styðjum hvert við annað, 
hjálpum hvert öðru og munum eftir hinu góða í til-
verunni; ljósinu sem sigrast á myrkrinu. Alveg eins og 
Jón Oddur og Jón Bjarni sem fundu frið og gleði jóla-
næturinnar þrátt fyrir sorgina.

Við sem störfum á vettvangi stjórnmálanna vitum 
að margt er hægt að gera betur í íslensku samfélagi 
og verkefnin sem blasa við okkur virðast stundum 
ótæmandi. Í alþjóðlegu samhengi er íslenskt samfélag 
gott samkvæmt hlutlægum mælikvörðum: við erum 
friðsöm þjóð, jöfnuður er mikill, við höfum smám 
saman lært að nýta auðlindir okkar með sjálfbærari 
hætti, jafnrétti kynjanna er meira hér en víðast hvar, 
lýðræðisleg þátttaka er mikil, aðgengi að heilbrigðis-
kerfi og menntun er gott og við njótum þess að eiga 
hreint vatn og einstaka náttúru. Okkar verkefni er að 
halda áfram á sömu braut, takast á við verkefnin og 
bæta samfélagið þannig að við öll fáum tækifæri til að 
blómstra. Þó að okkur greini á um margt, þá stöndum 
við saman þegar á reynir og tökumst saman á við áföll 
þegar þau dynja yfir. Í þeirri samstöðu felast ómetan-
leg verðmæti.

Kæru landsmenn, gleðileg jól.

 Það sem skiptir máli

Katrín  
Jakobsdóttir
forsætisráðherra
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Gleðileg jól!

Við höfum 
staðið vaktina 

í 90 ár
Yfir hátíðarnar verðum við með á fjórða þúsund sjálfboðaliða til taks, 

dag og nótt og björgum því sem bjarga þarf – þín vegna.
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BÆTTU HAMINGJU 
VIÐ JÓLABAKSTURINN

tilhamingju.is



Okkar menn
Íslendingar í efstu tveimur 
deildunum á Englandi
Everton
Gylfi Þór Sigurðsson
Skoraði annað marka 
Everton þegar liðið beið 
6-2 ósigur á móti Totten-
ham Hotspur á Goodison Park.

Cardiff City 
Aron Einar Gunnarsson
Lék fyrstu 83 mínúturnar 
í liði Cardiff sem fékk 5-1 
skell þegar liðið fékk Manchester 
United í heimsókn. Aron Einar varð 
fyrir hnjaski í seinni hálfleiks og var 
tekinn af velli undir lok leiksins.

Reading 
Jón Daði Böðvarsson
Kom inn á sem varamaður 
þegar fimm mínútur voru 
eftir af venjulegum leiktíma til þess 
að freista þess að jafna metin í 1-0 
tapi Reading gegn Middlesbrough.

Aston Villa 
Birkir Bjarnason
Spilaði sinn fyrsta leik 
eftir að hafa farið í að-
gerð vegna meiðsla í lok 
nóvember þegar hann kom inn á á 
73. mínútu í afar svekkjandi 3-2 tapi 
Aston Villa gegn Leeds United.

Burnley 
Jóhann Berg Guðm.
Var fjarri góðu gamni 
vegna meiðsla og lék ekki 
með Burnley í 3-1 tapi liðsins fyrir 
Arsenal á Emirates.

ENSKI BOLTINN Norðmaðurinn Ole 
Gunnar Solskjær stýrði Manchester 
United í sínum fyrsta leik eftir hann 
tók við liðinu af José Mourinho 
á miðvikudaginn þegar hann fór 
með lærisveina sína á sinn gamla 
heimavöll og mætti Cardiff City 
á laugardagskvöldið. Ole Gunnar 
hefur orðið tíðrætt um það að hann 
vilji innprenta leikmönnum liðsins 
gömlu gildi félagsins á nýjan leik og 
innleiða skemmtilegan og flæðandi 
sóknarleik í liðið.

Ef marka má frumraun Ole Gunn-
ar við stjórnvölinn hjá liðinu sem 
hann kvaddi fyrir sjö árum tókst 
honum það á þeim skamma tíma 
sem hann hafði til þess að undir-
búa liðið fyrir leikinn. Samband 
Paul Pogba og Mourinho var til 
að mynda eins og milli óþroskaðs 
menntaskólanema og fýlds kennara 
hans. Í þessum leik lék Pogba hins 
vegar eins og áhyggjulaus skóla-
krakki á skólalóðinni og lagði upp 
tvö af fimm mörkum Manchester 
United.

Leikmenn á borð við Jesse Ling-
ard, sem Ole Gunnar henti út í 
djúpu laugina þegar hann þjálfaði 
varalið Manchester United á sínum 
tíma og Paul Pogba sem var að 
brjóta sér leið inn í aðaliðið úr vara-
liðinu á þeim tíma, virtust frelsinu 
fegnir eftir að hafa verið múlbundn-
ir í leiðinlegu og þunglamalegu upp-
leggi Mourinho. Lingard skoraði tvö 
marka Manchester United og Mar-
cus Rash ford, Anthony Martial og 
Ander Herrera voru á skot skónum.

Solskjær leysti kraftinn 
í sókninni úr læðingi
Ole Gunnar Solskjær fékk algjöra óskabyrjun í starfi sínu sem bráðabirgða-
knattspyrnustjóri Manchester United. Leikmenn liðsins virtust hafa losnað úr 
fjötrum José Mourinho og léku við hvern sinn fingur þegar liðið mætti Cardiff. 

Manchester United hafði mun 
meiri áhuga á að halda boltanum í 
sínum röðum og samleikskaflarnir 
voru miklu fleiri, hraðari og skilvirk-
ari en áður á yfirstandandi leiktíð. 
Þetta er besta byrjun knattspyrnu-
stjóra í sögu Manchester United og 
í fyrsta skipti í fimm ár sem liðið 
skorar fimm mörk í deildarleik. 
Það gerðist síðast þegar Sir Alex 
Ferguson kvaddi sviðið og eftirlét 
öðrum að freista þess að viðhalda 
velgengni sinni. Síðan þá hafa þrír 
knattspyrnustjórar komið og farið.

Ole Gunnar samdi við Man-
chester United um að vera í brúnni 
út þetta keppnistímabil eða næstu 
sex mánuðina. Hann hefur sjálfur 
sagt að hann hafi metnað og mik-
inn áhuga á að stýra skútunni til 
frambúðar og ef áframhald verður 
á spilamennskunni sem liðið sýndi 
í þessum leik og hann heldur áfram 
að hala inn stigum verður erfitt fyrir 
forráðamenn Manchester United 
að líta framhjá honum þegar knatt-
spyrnustjóri verður ráðinn til fram-
búðar næsta vor.

Manchester United fær Hudders-
field Town í heimsókn á annan dag 
jóla og venjan var sú að stuðnings-
menn heimaliðsins fengu töluvert 
fyrir skildinginn þegar mætt var 
á jólasýningu Manchester United 
á Old Trafford um jólahátíðina á 
meðan allt lék í lyndi undir stjórn 
Fergusons. Nú hillir undir að jólahá-
tíðin verði aftur gleðileg hjá rauða 
hluta Manchester-borgar.
hjorvaro@frettabladid.is

Ole Gunnar Solskjær fagnar einu af fimm mörkum Manchester United í sannfærandi 5-1 sigri liðsins gegn Cardiff City um nýliðna helgi. NORDICPHOTOS/GETTY
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SPORT

Stóru málin
eftir helgina í enska boltanum

Stærstu úrslitin 
Manchester United 
minnti hressilega á sig 
með því að valta yfir 
Cardiff City í fyrsta leik 
Ole Gunnar Solskjær 
við stjórnvölinn hjá liðinu. Man-
chester United er enn töluvert 
frá toppliðum deildarinnar, en 
frammistaða liðsins í þessum leik 
var hins vegar í hæsta gæðaflokki.

Hvað kom á óvart? 
Roy Hodgson var ekkert 
sérlega vinsæll á meðal 
stuðningsmanna Liver-
pool á meðan hann 
réð ríkjum á Anfield á 
sínum tíma. Hann gerði hins vegar 
fyrrverandi lærisveinum sínum 
greiða þegar hann stýrði sínum 
mönnum hjá Crystal Palace til 
sigurs á móti Manchester City.

Mestu vonbrigðin 
Chelsea hefur hægt 
og rólega verið að 
stimpla sig út úr titil-
baráttu deildarinnar 
eftir góða byrjun í 
fyrstu leikjum Maurizo Sarri hjá 
félaginu. Tap liðsins gegn Leices-
ter City um helgina þýðir að Sarri 
kastaði inn hvíta handklæðinu í 
baráttunni um titilinn.  



Wolves - Liverpool 0-2 
0-1 Mo Salah (18.), 0-2 Virgil Van Dijk (68.). 
 
Arsenal - Burnley 3-1 
1-0 Pierre-Emerick Aubameyang (14.), 2-0 
Pierre-Emerick Aubameyang (48.), 1-2 As-
hley Barnes (63.), 3-1 Alex Iwobi (90.). 
 
Man.City - Crystal Palace 2-3 
1-0 Ilkay Gündogan (27.), 1-1 Jeffrey 
Schlupp (33.), 1-2 Andros Townsend (35.), 
1-3 Luka Milivojevic (víti) (51.), 2-3 Kevin De 
Bruyne (85.). 
 
Chelsea - Leicester 0-1 
0-1 Jamie Vardy (51.). 
 
Bournemouth - Brighton 2-0 
1-0 David Brooks (21.), 2-0 David Brooks 
(77.).  
 
West Ham - Watford 0-2 
0-1 Troy Deeney (víti) (30.), 0-2 Gerard 
Deulofeu (87,(   
 
H.field - Southampton 1-3 
0-1 Nathan Redmond (15.), 0-2 Danny Ings 
(víti) (42.), 1-2 Philip Billing (58.), 1-3 Michael 
Obafemi (71.) 
 
Newcastle - Fulham 0-0 
 
Cardiff - Man.Utd 1-5 
0-1 Marcus Rashford (3.), 0-2 Ander Herrera 
(29.), 1-2 Victor Camarasa (víti) (38.), 1-3 
Anthony Martial (41.), 1-4 Jesse Lingard 
(víti) (57.), 1-5 Jesse Lingard (90.). 
 
Everton - Tottenham 2-6 
1-0 Theo Walcott (21.), 1-1 Son Heung-Min 
(27.), 1-2 Dele Alli (35.), 1-3 Harry Kane (42.), 
1-4 Christian Eriksen (48.), 2-4 Gylfi Þór 
Sigurðsson (51), 2-5 Son Heung-Min (61.), 
Harry Kane (74.).  

Nýjast

Enska úrvalsdeildin

ENSKI BOLTINN Eins og venjan er fá 
leikmenn ensku úrvalsdeildarinn-
ar í knattspyrnu karla lítinn tíma til 
þess að jafna sig eftir kjötátið á jóla-
degi. Níu leikir fara fram í deildinni 
á öðrum degi  jóla og 19. umferð 
deildarinnar lýkur svo degi síðar. 
Þegar þeirri umferð er lokið verður 
deildin hálfnuð.

Möguleiki  er á Íslendingaslag 
þegar Everton sækir Burnley heim. 
Jóhann Berg Guðmundsson hefur 
hins vegar verið að glíma við meiðsli 
undanfarið og ekki leikið í síðustu 
tveimur deildarleikjum liðsins 
sem tapaði gegn Lundúnaliðunum 
Totten ham Hotspur og Arsenal.

Burnley hefur  raunar einung-
is farið með sigur af hólmi í einum af 
síðustu ellefu deildarleikjum sínum 
og  þarf nauðsynlega á stigum að 
halda í  harðri fallbaráttu.  Jóhann 
Berg og félagar hans eru fyrir 
umferðina í þriðja neðsta sæti deild-
arinnar með 12 stig og eru tveimur 
stigum á eftir Aroni Einari Gunnars-
syni og liðsfélögum  hans hjá  Car-
diff City sem eru í sætinu fyrir ofan 
fallsæti.

Everton laut í lægra haldi 6-2 
fyrir Tottenham Hotspur á Þor-
láksmessu, en Gylfi Þór skoraði þar 

annað marka Everton í leiknum og 
átti þátt í undirbúningnum að marki 
Theo Walcott. Cardiff City fær mögu-
leika á að rétta úr kútnum eftir slæmt 
tap gegn Manchester United um 
helgina þegar liðið heimsækir Crys-
tal Palace sem er í hæstu hæðum eftir 
3-2 sigur gegn Manchester City.

Liverpool sem er með fjögurra 

stiga forskot á toppi deildarinnar 
fyrir leikina um jólahátíðina etur 
kappi við Newcastle United á meðan 
Manchester City vonast til þess 
að komast aftur á sigurbraut í leik 
liðsins gegn Leicester City sem vann 
frækinn 1-0 sigur gegn Chelsea í síð-
ustu umferð deildarinnar.
hjorvaro@frettabladid.is 

Veislan heldur áfram á 
öðrum degi jólahátíðar
Aðdáendur ensku úrvalsdeildarinnar í knattspyrnu karla eiga möguleika á því 
að sitja í sófanum, melta jólasteikina og horfa á leiki í deildinni frá hádegi fram 
á kvöld á öðrum degi jóla. Mögulegt er að Íslendingar mætist inni á vellinum. 

Gylfi Þór Sigurðsson skoraði sárabótarmark fyrir Everton þegar liðið fékk 
slæman skell á móti Tottenham Hotspur á Þorláksmessu. NORDICPHOTOS/GETTY
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Leikmaður 
helgarinnar
Jesse Lingard skoraði tvívegis 
þegar Manchester United gjör-
sigraði Cardiff United með fimm 
mörkum gegn engu. Seinna 
markið skoraði hann úr víta-
spyrnu sem hann fiskaði sjálfur. 
Auk þess að skora mörkin tvö 
var Lingard viðriðinn margar fal-
legar sóknir Manchester United 
í leiknum og þar á meðal þegar 
hann lagði upp mark franska 
landsliðsframherjans Anthony 
Martial sem kom eftir einkar 
laglegan samleik sóknarmanna 
liðsins.

Lingard minnir reglu-
lega á sig með góðri 
spilamennsku en það 
sem honum hefur 
helst verið legið 
á hálsi fyrir er að 
tengja saman 
góða frammi-
stöðu leik 
eftir leik. 
Stuðnings-
mönn-
um 
Man-
chester United 
þykir mörgum 
hverjum enski 
landsliðs-
sóknartengi-
liðurinn ekki 
sýna nægi-
legan stöðug-
leika í búningi 
liðsins. – hó



Afgreiðslutímar yfir hátíðarnar
Læknisþjónusta, Neyðarlínan, Rauði krossinn, Kvennaathvarfið
Slysa- og bráðamóttaka  
Landspítala í Fossvogi
Opið allan sólarhringinn alla daga.
Beint innval á slysadeild í Foss-
vogi 543-2000. Í neyðartilvikum.
Bráðamóttaka geðdeildar við 
Hringbraut er opin milli 13-17 á 
helgidögum. Utan þess tíma er 
hægt að leita á bráðamóttöku 
Landspítalans í Fossvogi.

Læknavakt heilsugæslunnar
Aðfangadagur 9-18 og 20.30-23.

Jóladagur annar í jólum 9-23.30.
Gamlársdagur 9-18 og 20.30-23.

Vitjanasími 1770
Aðfangadagur 08-23.30.
Jóladagur 08-23.30.
Annar í jólum 08-23.30.
Símaráðgjafarþjónusta 1770.
Opið allan sólarhringinn alla daga.

Neyðarlínan
Neyðarsíminn 112 er opinn allan 
sólarhringinn yfir hátíðarnar og 

svarar fyrir slökkvilið, sjúkrabif-
reiðar og lögreglu um allt land.

Rauði krossinn
1717 er hjálparsími Rauða krossins 
og verður opinn alla jólahátíðina.

Stígamót
Lokað yfir hátíðarnar og til nýs árs.

Kvennaathvarfið
Opið allan sólarhringinn, alla daga. 
Sími 561-1205.

SÁÁ göngudeild
Lokað á jóladag, annan í jólum og 
nýársdag. Opið 9-12 aðfangadag og 
gamlársdag. Opið milli 9-17 aðra 
virka daga. Utan opnunartíma er 
bent á bráðamóttöku Landspítalans 
í Fossvogi komi upp neyðartilfelli.

Tannlæknar
Aðfangadagur Opið 10-12 hjá Inga 
Gunnlaugssyni, s. 565-1600.
Jóladagur Opið 10-12 hjá Alis G. 
Heiðar, s. 561-3130.

Annar í jólum Opið 10-12 hjá Önnu 
Þóru Alfreðsdóttur, s. 565-5588.
27. desember Opið 10-12 hjá Úlf-
hildi Leifsdóttur, s. 565-9077.
28. desember Opið 10-12 hjá Hilmi 
Þór Kjartanssyni, s. 587-5666.
29. desember Opið 10-12 hjá Bene-
dikt B. Ægissyni, s. 553-4450.
30.-31. desember Opið 10-12 hjá 
Hilmi Þór Kjartanssyni, s. 587-5666.
Nýársdagur Opið 13-15 hjá Inger 
Eyjólfsdóttur, s. 552-6333.

Lyfja
Aðfangadagur
Opið 8-18 Lágmúla og á Smáratorgi.
Opið 10-12 nema Búðardal, Grund-
arfirði, Hvammstanga, Laugarási, 

Seyðisfirði. Þar verður lokað.

Jóladagur
Opið 10-24 Lágmúla og Smáratorgi.

Árbæjarapótek
Opið 9-12 aðfangadag og gamlárs-
dag. Lokað jóladag, annan í jólum 
og nýársdag.

Lyf og heilsa
Aðfangadagur
Opið 10-12 Glerártorgi, 8-13 JL-hús-
inu, 10-13 Kringlunni og 9-12 Firði.
Jóladagur Lokað.

Annar í jólum Opið 12-22 JL-húsi.

Lyfjaver
Opið 8.30-12 aðfanga- og gamlárs-
dag. Lokað á öðrum frídögum.

SAMGÖNGUR
Aðfanga- og gamlársdag ekur 
Strætó eftir hefðbundinni áætlun til 
kl. 15. Sunnudagsáætlun á jóladag, 
annan í jólum og nýársdag.

SUNDLAUGAR Á  
HÖFUÐBORGARSVÆÐINU
Aðfangadagur
Opið 6.30-11.30 Álftanesi og Ásgarði 
Opið 6.30-11 Sundhöll Hafnarfjarðar 
Opið 6.30-13 Ásvallalaug og Suður-
bæjarlaug
Opið 8-12 í Lágafellslaug, Sundlaug 
Kópavogs og Sundlauginni Ver-
sölum.
Opið 8-12.30 í Seltjarnarneslaug.
Opið 8-13 í Árbæjarlaug, Breið-
holtslaug, Grafarvogslaug, Laugar-
dalslaug, Sundhöll Reykjavíkur og 
Vesturbæjarlaug.

Opið 9-12 í Varmárlaug.
Opið 10-13 í Klébergslaug.
Lokað í Nauthólsvík.
Jóladagur 
Allar laugar lokaðar.
Annar í jólum
Opið 8-17 Ásvallalaug 
Opið 10-16 í Lágafellslaug.
Opið 10-18 í Sundlaug Kópavogs, 
Sundhöll Reykjavíkur og Versölum.
Opið 12-18 í Árbæjarlaug, Laugar-
dalslaug og Vesturbæjarlaug.
Lokað í öðrum laugum.

STÓRMARKAÐIR
Bónus
Aðfangadagur 
Opið 10-14. Lokað á jóladag og 
annan í jólum.

Hagkaup
Aðfangadagur
Opið 24-16 í Skeifunni og Garðabæ.
Opið 8-16 Akureyri, Spönginni og 
Eiðistorgi.
Opið 10-14 í Smáralind, Kringlunni, 
Njarðvík, Borgarnesi og Selfossi.
Jóladagur Lokað.
Annar í jólum
Opið 10-24 Akureyri, Spönginni og 
Eiðistorgi.
Opnar 10 í Skeifunni og Garðabæ. 
Lokað annars staðar.

Nettó
Aðfangadagur
Opið til 13 á Granda og í Mjódd.
Opið 10-13 í Hafnarfirði, Búðakór, 
Salavegi, Glerártorgi, Hrísárlundi, 
Húsavík, Krossmóa, Grindavík, Iða-
völlum, Selfossi, Egilsstöðum, Höfn 

og Borgarnesi.
Jóladagur Lokað.
Annar í jólum
Opnar tíu á Granda og í Mjódd.
Opið 10-21 í Hafnarfirði, Hrísalundi, 
Iðavöllum.  Búðakór og Salavegi.
Lokað annars staðar.

Krónan
Aðfangadagur
Opið 9-15 nema Hvolsvelli (9-14).
Jóladagur Lokað.
Annar í jólum
Opið 10-20 í Akrabraut, Akranesi, 
Árbæ, Fitjum, Grafarholti, Hval-
eyrarbraut, Hamraborg, Jafnaseli, 
Nóatúni og Vallakór. 
Opið 9-16 á Hvolsvelli, 10-16 á 
Reyðarfirði, 10-18 í Vestmanna-
eyjum og 9-18 í Vík í Mýrdal.

SÖFN
Listasafn Reykjavíkur
Lokað aðfangadag og jóladag.
Opið 13-17 annan í jólum í Hafnar-
húsi, Kjarvalsstöðum og Ásmundar-
safni.

Listasafn Íslands
Opið 10-17 annan í jólum. Lokað 
aðra hátíðardaga.

Þjóðminjasafnið
Aðfangadagur 
Opið 11-12 fyrir jólasveinaskemmtun.
Jóladagur Lokað
Annar í jólum  Opið 10-17. 

DÝRALÆKNAR
Lokað frídaga. Neyðarsími vakt-
hafandi dýralæknis, s. 530-4888.

Apótek

Samgöngur, sundlaugar, stórmarkaðir, söfn og dýralæknar

Ragnar Bragason stóð vaktina í Herrafataverzlun Kormáks og Skjaldar í aðdraganda jóla. Desember er mikilvægur verslunarmönnum, þegar stór hluti ársveltunnar kemur inn. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR 

2 4 .  D E S E M B E R  2 0 1 8   M Á N U D A G U R18 F R É T T I R   ∙   F R É T T A B L A Ð I Ð



KYNNINGARBLAÐ

Gleðileg jól
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Jól hjá prestum eru oft mikil vinnutörn en þessi jólin er Davíð Þór í fæðingarorlofi með Ægi litla syni sínum og getur verið í faðmi fjölskyldunnar. MYND/EYÞÓR

Ekki endilega  
hættur barneignum
Séra Davíð Þór Jónsson er í fæðingarorlofi sem tekur enda um áramót þegar 
hann þjónar fyrir altari í Laugarneskirkju á nýársdag. Hann á fimm börn frá 10 
mánaða til 35 ára og telur Guð og hið góða hafa sömu merkingu. ➛2

Jólamiðinn er kominn
á sölustaði um allt land.

 Verða
þín

 lukkujól?



Fólk er kynningarblað  sem býður aug-
lýsendum að  kynna vörur og þjónustu í 
formi viðtala og  umfjallana. Í blaðinu er 
einnig hefðbundið ritstjórnarefni. Blaðið 
fylgir Fréttablaðinu daglega. 

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 Jóns-
son, starri@frettabladid.is, s. 550 5763 | Þórdís Lilja Gunnarsdóttir, thordisg@frettabladid.is s. 550 5768

Útgefandi: 
Torg ehf 

Ábyrgðarmaður:  
Kristín Þorsteinsdóttir

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,

Ég hlakka til að mæta aftur til 
vinnu á nýársdag en á sama 
tíma fylgir því tregi að fæð-

ingarorlofinu ljúki því við feðgar 
höfum átt svo yndislegan tíma 
saman,“ segir Davíð Þór og faðmar 
Ægi, tíu mánaða son sinn, fast að 
sér í jólaljósunum. Ægir fæddist 
í febrúar á þessu ári en fyrir áttu 
þau Þórunn Gréta Sigurðardóttir 
dótturina Signýju sem fæddist 
þeim 2016.

„Þórunn fór eðlilega strax í 
fæðingarorlof en eftir á að hyggja 
hefði ég átt að gera það líka, enda 
í nógu að snúast með tveggja ára 
barn og hvítvoðung. Ég var því 
ekki nógu mikið til staðar og sagði 
við Þórunni að næst gerðum við 
þetta ekki svona. Hún horfi á mig: 
„Næst? Láttu þig dreyma!“,“ rifjar 
Davíð upp og hlær. „Við erum svo 
sem ekki að plana frekari barn-
eignir en ég er ekki heldur að lýsa 
því yfir að við séum hætt.“

Davíð Þór er fæddur það herrans 
ár 1965 og á þrjú uppkomin börn á 
aldrinum 27 til 35 ára.

„Ég á líka fjögur dásamleg 
barnabörn sem eru eldri en mitt 
yngsta barn. Það er sagt að þetta 
geri mann ungan á ný en ég segi 
að þetta geri mann aðallega van-
svefta,“ segir Davíð sposkur. „Það 
er ákveðið dejavú að vera kominn 
aftur með lítil börn því nú er ég 
með stelpu og strák þar sem eru 
tvö ára á milli en þannig var það 
líka með Ísold mína og Núma 1990 
og 1991. Mér verður því stundum 
á að kalla litlu krílin mín Signýju 
og Ægi Ísold og Núma,“ segir Davíð 
en fyrir átti hann dótturina Huldu 
sem er fædd 1983.

Guð birtist okkur sem barn
Það er aðfangadagur og Davíð Þór 
hlakkar til að eiga jól eins og hann 
þekkti áður en hann varð prestur.

„Jól mín sem prestur snúast um 
vinnutörn. Ég er vanur að vera 
með þrjár messur á aðfangadag og 
eina á jóladag sem þýðir að jólafrí 
með fjölskyldunni byrjar á annan 
í jólum. Því finnst mér notalegt í 
fæðingarorlofinu að geta átt mín 
gömlu hefðbundnu jól í faðmi fjöl-
skyldunnar, tekið pakkarúntinn 
og haft tíma til að elda rjúpurnar 
í kvöld, borða heimatilbúinn ís, 
hlusta á aftansöng í útvarpinu og 
leggjast undir sæng með nýja bók 
á jólanótt.“

Davíð Þór hlakkar líka til að 
opna jólapakka með börnum 
sínum, enda er fæðing Jesúbarns-
ins samofin einlægri gleði jarð-
neskra barna um jól.

„Hvað sjálfan mig varðar kemur 
Guð til mín á jólum, nálgast mig 

og frelsar, eins og aðeins nýfætt 
barn getur gert þegar maður fær 
það í fangið. Þá þarf maður að setja 
sjálfan sig í annað sætið, leggja 
egóið til hliðar og þjóna öðrum.  
Svo sagði Jesús sjálfur þegar hann 
var kominn til vits og ára: „Hver 
sá sem ekki tekur á móti Guðs ríki 
eins og barn mun aldrei inn í það 
koma.“ Því er barnsleg jólagleðin 
sem maður fyllist á þessum árstíma 
og langt fram á fullorðinsaldur 
þörf upprifjun á því hvernig á að 
taka á móti Guðs ríki og þess vegna 
birtist Guð okkur sem barn sem 
þarf á okkur að halda.“

Ást eftir þriðju sýn
Leiðir Davíðs Þórs og Þórunnar 
Grétu lágu saman í þrígang áður en 
ástin sigraði þau árið 2005.

„Við hittumst fyrst þegar Þórunn 
var í Menntaskólanum á Egils-
stöðum og fékk það verkefni að 
sækja mig og skila út á flugvöll 
þegar ég var pantaður austur sem 
kynnir á tónlistarhátíð. Árum 
seinna flutti hún til Reykjavíkur 
með sínum þáverandi, í stiga-
ganginn við hliðina á mér þar sem 
ég bjó með minni fyrrverandi. Enn 
árum síðar sótti hún um vinnu 
hjá mér sem þýðandi þar sem ég 
stjórnaði talsetningu teiknimynda 
í Stúdíó Sýrlandi. Þar tók ég eftir 
því hvað hún var flink, vel máli 
farin og með góðan húmor, og eitt 
leiddi af öðru. Þegar við hittumst 
í þriðja sinn fann ég að þessu var 
ætlað að gerast en það er þó ekki 
hægt að segja að það hafi verið ást 
við fyrstu sýn heldur byrjaði allt á 
faglegum samskiptum og virðingu 
sem varð að væntumþykju og 
aðdáun sem varð að ást,“ upplýsir 
Davíð Þór og allt er svo sannarlega 
þegar þrennt er. „Þrír er heilög tala 
sem inniber allt; allan tíma, fortíð, 
nútíð og framtíð; sköpunarverkið í 
heild sinni, dýraríkið, jurtaríkið og 
steinaríkið; og hina heilögu þrenn-
ingu, föður, son og heilagan anda.“

Þau Davíð Þór og Þórunn Gréta 
eru þó ekki búin að hnýta hnútinn 
í heilögu hjónabandi.

„Við erum gift hvort öðru í 
hjörtum okkar þótt enn eigi eftir 
að ganga frá formsatriðinu. Hún er 
konan mín af því að hún er kona 
og hún er mín. Hún er konan mín 
vegna þess að ég varð ástfanginn af 
henni, sá í henni eitthvað sem hreif 
mig. Mig langaði að hafa hana sem 
hluta af lífi mínu og sem þátttak-
anda í því. Hvað það var er órætt 

Feðgarnir Davíð Þór og Ægir hafa notið þess að vera saman í fæðingarorlofi síðastliðna sex mánuði. MYND/EYÞÓR

Þórdís Lilja  
Gunnarsdóttir
thordisg@frettabladid.is

Þegar við hittumst í 
þriðja sinn fann ég 

að þessu var ætlað að 
gerast en þó er ekki hægt 
að segja að það hafi verið 
ást við fyrstu sýn.

Hvað mig sjálfan 
varðar kemur Guð 

til mín á jólunum, nálgast 
mig og frelsar, eins og 
aðeins nýfætt barn getur 
gert þegar maður fær það 
í fangið.

og ósnertanlegt; kannski bros eða 
glit í auga, einhver andleg bylgju-
lengd, greind, húmor og grund-
vallar lífsviðhorf sem við deilum.“

Ekki í satanískri pönkgrúbbu
Sumarið 2016, þegar Davíð Þór og 
Þórunn Gréta voru í fæðingarorlofi 
með Signýju, stofnuðu þau pönk-
sveitina Austurvígstöðvarnar. Á 
árinu kom út fyrsta plata sveitar-
innar, Útvarp Satan.

„Austurvígstöðvarnar er alls ekki 
satanísk heldur þvert á móti mjög 
kristileg pönkgrúbba, þótt platan 
sé nefnd eftir einu lagi hennar 
sem fjallar um útvarpsstöð með 
satanískan boðskap um að hata 
náungann og óttast þá sem standa 
höllustum fæti í þjóðfélaginu,“ 
útskýrir Davíð Þór sem semur alla 
lagatexta og flestar tónsmíðar 
Austurvígstöðvanna, ásamt því 
að vera aðalsöngvari með Díönu 
Mjöll Sveinsdóttur.

„Hljómsveitin var hugsuð sem 
skemmtilegt hobbí en hún vatt 
fljótt upp á sig og varð miklu betri 
en til stóð. Við byrjuðum þrjú en 
erum nú orðin sex og ég er sér-
staklega stoltur af kynjahlutfallinu 
því konurnar eru þrjár og þar af 
Þórunn mín. Það er rosa fínt að 
vera saman í hljómsveit. Þórunn 
er afbragðs hljómborðsleikari og 
stórkostlega ofmenntuð til að vera 
í pönkgrúbbu, með meistaragráðu 
í klassískum tónsmíðum, en við 
erum í þessu til að hafa gaman af 

því og þetta er skemmtilegt,“ segir 
Davíð Þór sem stefnir á nýja plötu 
á nýju ári.

„Yrkisefni mitt í lagatextum 
eða sú staðreynd að ég sé prestur 
kemur Austurvígstöðvunum ekki 
meira við en að Díana Mjöll sé 
rútubílstjóri. Í hugum margra er 
óljóst hvenær prestsembættinu 
sleppir og prívatpersóna prestsins 
tekur við. Hins vegar er ég engu að 
síður borgari í lýðfrjálsu landi sem 
hefur rétt á því að hafa skoðanir, 
tjá þær og taka þátt í þjóðfélags-
umræðum og pólitík.“

Textar Davíðs Þórs með 
Austurvígstöðvunum eru beittir og 
berorðir.

„Vitaskuld eru textarnir settir 
fram í svolítilli kaldhæðni en boð-
skapurinn er samt sem áður 
nokkurn veginn sá sami og ég 
kem á framfæri í kirkjunni og við 
annað fólk. Að við séum góð hvert 
við annað, hættum að vera hrædd 
hvert við annað, og að við hlustum 
ekki á þá sem reyna að sundra 

okkur og vekja úlfúð okkar á milli.

Tók ekki prestvígslu í bríaríi
Þegar Davíð Þór hóf guðfræðinám 
árið 1991 var það vegna áhuga 
hans á heimspeki og siðfræði.

„Á þeim árum hafði ég litla trúar-
sannfæringu og lítið sem ekkert 
persónulegt vitundarsamband við 
æðri mátt. Það hafði lengi blundað 
í mér að verða leikari og eftir tvö ár 
í guðfræðináminu opnaðist gluggi 
og ég varð eftirsóttur skemmti-
kraftur og endaði í skemmtana-
bransanum í þrettán ár,“ útskýrir 
Davíð Þór sem lenti ungur í 
slagtogi með Bakkusi en hætti að 
drekka 2005.

„Í sporavinnu AA-samtakanna 
þurfti ég að horfa inn á við og í 
eigin barm. Þá rifjuðust upp kynni 
mín við æðri mátt sem urðu allt í 
einu einlægari og persónulegri en 
ekki fræðileg og fagleg eins og þau 
höfðu verið í fyrstu atrennu minni 
í guðfræðinni.“

Það var Þórunn Gréta sem rak 
Davíð til þess að ljúka við guð-
fræðinámið.

„Upphaflega planið var þá að 
klára BA-prófið til að vera ekki 
titlaður fyrrverandi guðfræðinemi 
til æviloka, eins og verið hafði, en 
í náminu fann ég hvernig áhuginn 
blossaði upp og eftir að starfa við 
afleysingar sem æskulýðsprestur 
á Egilsstöðum eftir útskrift 2011 
fann ég sterkt hvað ég vildi gera 
við síðustu tuttugu árin af starfs-

Framhald af forsíðu ➛

 2 KYNNINGARBLAÐ FÓLK  2 4 .  D E S E M B E R  2 0 1 8  M Á N U DAG U R



ævinni,“ segir Davíð sem var 
skipaður sóknarprestur í Laugar-
neskirkju árið 2016 en var vígður 
í embætti héraðsprests í Austur-
landsprófastsdæmi 2014. Þá bjó 
hann á Eskifirði í tvö ár.

„Ég held að fólk sé búið að 
fatta að mér sé alvara með þessu. 
Að jafnvel ég hefði ekki úthald 
í svo langdreginn brandara svo 
löngu eftir að hann hætti að vera 
fyndinn,“ segir Davíð Þór sem 
viðurkennir að fyrsta kastið hafi 
hann fundið að fólk vissi ekki 
hvernig það ætti að taka honum 
sem presti. „Ég veit að margir héldu 
að guðfræðiáhugi minn væri stælar 
eða tiktúrur en ég held að fólk 
átti sig á því núna að ég tók ekki 
prestvígslu í neinu bríaríi heldur af 
því ég hafði köllun til kirkjulegrar 
þjónustu og þegar ég tala um trú 
mína og æðri mátt er mér einlæg 
alvara með því.“

Davíð Þór hefur að keppikefli að 
vinna vinnu sína vel frekar en að 
eltast við vinsældir.

„Ég held það sé mjög mikil-
vægt fyrir presta að þora að vera 
óvinsælir og þeir þurfa að þora að 
segja fólki til syndanna þegar með 
þarf. Ég veit að meðal hlustenda 
ákveðinnar útvarpsstöðvar, sem 
ég í söngtexta kalla Útvarp Satan, 
er ég sennilega óvinsælasti prestur 
landsins,“ segir Davíð Þór og vísar í 
Útvarp Sögu. „Þar hafa stjórnendur 
kallað mig geðsjúkling, eiturlyfja-
sjúkling og kynferðisafbrotamann 
á öldum ljósvakans vegna þess að 
ég hef óhikað gagnrýnt þá fyrir að 
dreifa lygum og hatri um innflytj-
endur og hælisleitendur. Ég hef 
fengið það tífalt til baka en á sama 
tíma hef ég litlar áhyggjur af því 
að fólk með fullu viti hlusti á þá 
útvarpsstöð.“

Hafnar ekki trúararfi sínum
Í fæðingarorlofi með Ægi litla 
hefur Davíð Þór setið við skriftir og 
unnið að bók með trúarljóðum. 
Hann á líka sálm í nýrri og 
væntanlegri sálmabók 
þjóðkirkjunnar, við lag 
Arngerðar Maríu Árna-
dóttur.

„Ef einhver hefði 
áður sagt að ég ætti 
eftir að verða sálma-
skáld hefði ég senni-
lega skellt upp úr. 
Ég hef dálítið fengist 
við að yrkja sálma og 
þykir mikill heiður að 
pláss sé fyrir sálminn 
í nýju sálmabókinni,“ 
segir Davíð Þór um sálm 
sinn Í svörtum himin-
geimi sem var frumfluttur á 
Sálmafossi í Hallgrímskirkju 
á Menningarnótt í fyrra og hefur 
farið sigurför síðan.

„Sálmurinn er sterk vist- og 
sköpunarguðfræði sem leggur 
áherslu á ráðsmennsku mannsins 
yfir jörðinni og skyldu mannsins 
sem ráðsmanns Guðs; kristileg 
nálgun að loftlagsvánni og vand-
anum sem mannkynið stendur 
frammi fyrir og mikilvægi þess að 
standa vörð um sköpunarverkið 
svo að reikistjarnan okkar verði 
byggileg í framtíðinni,“ útskýrir 
sálmaskáldið Davíð.

„Ég hef verið spurður hvernig 
ég, sem skynsamur og greindur 
maður, geti verið kristinn og trúað 
því að Biblían sé full af sannleika 
en önnur trúarbrögð ekki. Þá er 
mitt svar að ég er ekki kristinn af 
því ég er svo sannfærður um að allt 
annað sé þvættingur. Ég efast ekki 
um að hefði ég fæðst í Bagdad væri 
ég múslimi en af hverju hefði ég átt 

að rísa upp gegn trúararfi mínum 
og umhverfi sem ég sá ekki ástæðu 
til að gera í Reykjavík? Ég fann mig 

knúinn til að velja mér leið til 
að rækta mitt andlega líf og 

trúarlíf og þetta var sú leið 
sem ég valdi, enda er ekki 

hægt að fara allar leiðir,“ 
segir Davíð með festu.

Á honum brennur 
að við getum búið 
saman í friði og borið 
virðingu hvert fyrir 
öðru, óháð trú, trúar-
brögðum eða skorti á 
trú, og að við hættum 

að tala af yfirlæti um 
þá sem ekki deila með 

okkur trúar- eða lífs-
skoðunum.

„Nafn mitt kemur úr 
Biblíunni, það er kross í fán-

anum og kirkja hinum megin 
við götuna mína. Ég hefði getað 

gerst hindúi og farið yfir hálfan 
hnöttinn til að finna vatnið sem 
rennur í bæjarlæknum mínum, 
en ég gerði það ekki. Þetta er sú 
leið sem ég valdi og ætla að halda 
mig við. Ég hef ekkert í höndunum 
sem segir að hún sé betri eða verri 
en aðrar leiðir. Mig langar heldur 
ekki að hreykja þjóðkirkjunni 
eða kristnidómnum á kostnað 
annars. Fyrir mér snýst þetta ekki 
um að hafa rétt eða rangt fyrir sér 
um heimsmyndina heldur að vera 
andlega ríkur og manneskja sem á 
sér andlegt líf og ræktar það. Það 
er engin manneskja enn svo fáfróð 
að hún geti vænst þess að vera við 
góða líkamlega heilsu án þess að 
gera nokkurn tímann neitt fyrir 
hana. Það sama á við um andlegt 
heilbrigði og andlegt líf; maður 
getur ekki vænst þess að vera and-
lega heill ef maður gerir ekkert fyrir 

andlegt heilbrigði sitt. Þar kemur 
trúin inn í líf mitt og ég hef mikla 
trú á trúnni. Ég hef hins vegar ekki 
mikla trú á trúarbrögðum, enda 
eru þau aðeins vettvangur til að 
iðka trú. Að halda að maður verði 
sáluhólpinn af því að aðhyllast 
trúarbrögð er eins og að halda að 
maður verði hraustur af því að eiga 
íþróttaleikvang. Það þarf að nota 
hann til að öðlast heilsu.“

Guð er kærleikur
Guð birtist Davíð Þór hvarvetna í 
lífi hans og tilveru.

„Ég skynja Guð í þeim gnægðum 
sem hann hefur gefið mér í lífinu. 
Í börnunum mínum og fólkinu 
mínu, traustinu sem ég nýt og vel-
vildinni sem ég mæti. Líf mitt er 
umvafið Guði og ég held að Guð og 
hið góða séu samstofna orð, með 
sömu merkingu og sömu grunn-
hugmynd,“ segir Davíð Þór.

Og það besta við að vera prestur 
segir hann vera þakklætið.

„Ég hef stundum verið spurður 
hvort það sé gaman að vera 
prestur. Það er er það oft en alls 
ekki alltaf. Maður er oft með fólki 
á mjög erfiðum stöðum í lífi sínu 
en ég hef aldrei sagt svo fyndinn 
brandara eða átt svo gott uppi-
stand að þakklætið sem ég uppskar 
hafi jafnast á við þakklæti syrgj-
enda sem þakka mér samfylgdina 
í því erfiða ferli sem sorgin er, eða 
þegar fólk leitar sálgæslu hjá mér 
og ég sé það ganga út aðeins upp-
réttara en það kom inn. Það er góð 
tilfinning að geta orðið annarri 
manneskju að liði. Það er að vera í 
Guði. Guð er kærleikur.“ 

Lengri útgáfa af viðtalinu við Davíð 
Þór er á frettabladid.is.

Ægir er yngstur af fimm börnum 
Davíðs Þórs en það elsta er 35 ára. 

Ég hef aldrei sagt 
svo fyndinn brand-

ara eða átt svo gott uppi-
stand að þakklætið sem 
ég uppskar hafi jafnast á 
við þakklæti syrgjenda 
sem þakka mér samfylgd-
ina í því erfiða ferli sem 
sorgin er. Þakklætið er 
best við prestsstarfið. 

Vélsmiðja Suðurlands
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Kaupi bíla 25-350þús
Hringdu S. 615 1810 eða sendu 

sms og ég hringi til baka

 Viðgerðir
Almennar bílaviðgerðir. Sérgrein 
bremsuviðgerðir. Renni diska 
og skálar. Fljót og góð þjónusta. 
Bergfinnur ehf. 892 7852

 Varahlutir

 Hjólbarðar

Þjónusta

 Hreingerningar

Hreingerningar - Bónun - 
Bónleysing Flutningsþrif - Þrif 
eftir iðnaðarmenn thvegillinn.
is - Stofnað 1969 Traustir og vanir 
menn.

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

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

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

 Spádómar

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

Keypt
      Selt

 Til sölu

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

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

 Óskast keypt

KAUPUM GULL - JÓN & 
ÓSKAR

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

 Til bygginga

HARÐVIÐUR TIL 
HÚSABYGGINGA. SJÁ NÁNAR 

Á: VIDUR.IS
Vatnsklæðning, panill, pallaefni, 
parket, útihurðir, ofl. Gæði á 
góðu verði. Nýkomnar Eurotec 
A2 harðviðarskrúfur. Penofin 
harðviðarolía. Indus ehf, 
Óseyrarbraut 2 Hf, Uppl.hjá Magnúsi 
í símum 660 0230 og 561 1122.
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Sýningarsalur Draghálsi 4 - Sími: 535 1300 - verslun@verslun.is

www.yaakovswell.net

Here you will find a series of studies  
of the Blessed Torah. 

All the material is completely free. You may 
download it, copy it and give it away.

www.yaakovswell.net

Smiðjuvegur 68, gul gata • Kópavogur
WWW.BIFREIDAVERKSTAEDI.IS

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

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

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

intellecta.is
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Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



Óskum viðskiptavinum og landsmönnum öllum gleði og friðar á jólum og gæfuríks komandi árs. 
Þökkum fyrir ánæguleg samskipti á liðnum árum og hlökkum til frekari samskipta á nýju ári. 

 Jólakveðja, starfsfólk Heimili fasteignasölu.

Grensásvegur 3 • 108 Reykjavík • Sími 530 6500 • heimili.is

ö ö ð f ð á ó f í

Gleðilega hátíð

Finnbogi

Gunnlaugur

Guðbjörg

Ragnar
Brynjólfur

Bogi
Ásdís

Jón

Óskum viðskiptavinum
okkar og landsmönnum

öllum gleðilegra jóla
Starfsfólk Eignamiðlunar

S í ð u m ú l a  2 1  ·  S .  5 8 8  9 0 9 0  ·  w w w . e i g n a m i d l u n . i s
588 9090 . www.eignamidlun.is . Grensásvegi 11 . 108 Reykjavík

ÓÐINSGÖTU 4, SÍMI 570 4500, OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17.
Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is

Jón Guðmundsson, lögg. fast.sali.  
Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

Óskum viðskiptavinum okkar nær 
og fjær og landsmönnum öllum  

gleðilegra jóla

Óskum viðskiptavinum okkar nær 
og fjær og landsmönnum öllum  

gleðilegra jóla

Gleðin kemur innanfráGleðin kemur innanfrá

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

Húsnæði

 Húsnæði 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

 Geymsluhúsnæði

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

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

WWW.GEYMSLAEITT.IS
Sérgeymslur á mjög góðum 
verðum. Frá 2-17 m2. S: 564-6500
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Þau hafa þolað saman 
súrt og sætt í sjö ára-
tugi, hjónin Hlöðver 
Jóhannsson og Ólöf 
Sigríður Björnsdóttir. 
Reyndar kynntust þau 

árið 1943 þegar hún var sextán ára 
og hann átján og fljótlega varð þeim 
ljóst að þau vildu ganga götuna 
saman. Sú ákvörðun var innsigluð 
með brúðkaupi á annan í jólum 
árið 1948 svo nú fagna þau sjötíu 
ára brúðkaupsafmæli þann sama 
mánaðardag.

Ólöf stendur við eldhúsborðið 
með flotta svuntu og er að móta 
litlar gerbollur og raða þeim á plötu 
þannig að þær myndi jólatré, þegar 
mig ber að garði. Heimili þeirra 
hjóna er í einu af yngri hverfum 
Kópavogs og þar inni er jólalegt 
og fagurt um að litast. Meðal þess 
sem athygli vekur eru litlar bjöllur 
á snúrum, sem bæði prýða eld-
húsið og sólhús sem blasir við út 
um eldhúsgluggann. Ólöf gengst 
við að hafa heklað bjöllurnar. „Ég 
er mikil jólamanneskja,“ segir hún. 
„Byrja á að setja upp aðventukrans 
laugardaginn fyrir fyrsta sunnudag 
í aðventu, svo tíni ég upp eitt af 
öðru og kem því fyrir. Fer óhrædd 
upp í tröppur enn þá. – Nú ætla ég 
að klára þetta bollutré snöggvast og 
láta það hefa sig áður en ég gef þér 
kaffi. Hingað kemur enginn án þess 
að fá kaffi.“

Hlöðver er inni í stofu og setur 
snarlega ný batterí í heyrnartækin 
þegar hann veit af hvers konar tagi 
gesturinn er. Hann kveðst heyra 
orðið illa. „Ég vann svo mikið á 
vélum og tækjum og framan af voru 
engar heyrnarhlífar til taks,“ segir 
hann til skýringar. „En ég hef sæmi-
lega sjón og get lesið enn þá. Ég les 
dagblöðin,“ segir hann kankvís.

Telja bæði að hitt ráði
Hjónin eru skriðin yfir á tíræðis-
aldur. Hann er níutíu og þriggja og 
hún níutíu og eins. Þau sjá alger-

lega um sig sjálf og íbúðin þeirra er 
í almennu fjölbýlishúsi. Bæði bera 
aldurinn vel og hlýtur að hafa liðið 
vel saman. Þegar ég bið þau að lýsa 
ástinni er Ólöf fyrri til svars. „Ég 
segi bara að ástin sé væntumþykja 
og umhyggja. Ég get ekki skilgreint 
hana öðruvísi. Ég veit ekki hvað 
hann segir.“

„Okkur Ólöfu Sigríði hefur alltaf 
komið vel saman af því að hún 
stjórnar mér sko,“ segir Hlöðver 
glettnislega. Ólöf er ekki alveg á 
sama máli. „Ég get sagt þér það að 
okkar hjónaband hefur enst þetta 
fyrir það að hann hefur ráðið og ég 
hef samþykkt. En það hefur alltaf 
komið gott út úr því og þetta hefur 
blessast hjá okkur.“

„Ég var mikið í stjórnun í 
vinnunni, kannski hef ég gleymt 
mér stundum og viljað stjórna 
frúnni líka,“ viðurkennir Hlöðver. 
„Ég hafði svo mikið að gera en hún 
sá alveg um krakkana og heimilið og 
gerði það af miklum myndarskap.“

Ég spyr hvort það sé ekki bara 
jafnræði með þeim. „Jú, það er það 
náttúrlega,“ segir hún. „Samkomu-
lagið hefur alltaf verið gott hjá 
okkur. En ef ég tala hátt núna, því 
hann Hlöðver heyrir illa, þá heldur 
hann að ég sé að skamma sig, en það 
er alls ekki þannig því ég kann ekki 
að rífast og hef aldrei getað það.“

Búin að baka til jólanna
Áður en varir eru komnir postulíns-
bollar á dúkað borð, kaffi og með-
lætið ekki af verri endanum, pönnu-
kökur, jólakaka, vanilluhringir og 
fleiri fínar smákökusortir. Allt úr 
smiðju húsfreyjunnar.

„Ég bakaði pönnsurnar í gær. 
Þeir komu hingað hann Sigurður 
Arnarson, prestur í Kópavogskirkju, 
og Guðmundur sóknarnefndarfor-
maður með jólaskreytingu handa 
mér og þakkarskjal fyrir það sem 
ég hef gert fyrir kirkjuna. Ég gekkst 
fyrir því að halda basara bæði í 
fyrra og núna til að safna fyrir við-
gerðum á kirkjugluggunum. Við 
vorum margar sem hjálpuðumst að. 
Ég saumaði fimmtán svona svuntur 
eins og ég er með og gerði tvo stóra 
aðventukransa úr brauði. Sat líka 

við í allt sumar í rigningunni og 
vann fyrir basarinn. Það er komið 
á aðra milljón sem safnast hefur 
fyrir muni og líka kaffi og vöfflusölu 
sem annar hópur sá um, ég keypti 
jarðarber og sauð sultu úr þeim á 
vöfflurnar. Það er allt hægt.“

Þegar ég furða mig á orkunni sem 
þessi fullorðna kona er gædd segir 
hún: „Ég er bara búin að þurfa að 
vinna frá því ég stóð fyrst í fæturna 
en það er auðvitað margt búið 
að henda mig í lífinu, veikindi og 
annað.“ Hún upplýsir að hún hafi 
þurft að fara í fjórar aðgerðir á 
tveimur árum, meðal annars út af 
krabbameini, einnig hafi hún tví-
vegis fengið blóðtappa gegnum 
höfuðið. „Ég get ekki lyft annarri 
öxlinni út af þeim fyrri en þegar 
hinn var á ferðinni í vor komst ég 
svo fljótt til læknis að það náðist að 
bjarga mér. Það enti samt með því 
að það var settur í mig gangráður, 
við hjón erum bæði með gangráða, 
svo það hallar ekki á.“

Þau hjón eignuðust fjögur börn 
sem öll eru á lífi, Baldur Arnar, 
Hallgerði Björk, Jóhann Guðna og 
Steinþór. „Strákarnir búa allir hér 
á höfuðborgarsvæðinu en dóttirin 
í Noregi. Baldur er að verða sjötíu 
og tveggja,“ segir Hlöðver og bætir 
við hlæjandi. „Nú er maður að 
treina í sér líftóruna þar til maður 
er búinn að koma krökkunum á elli-
heimili!“ Hann segir afkomendurna 
nálgast fjórða tuginn. „Við eigum 
fjögur langalangafa- og ömmubörn. 
Krakkarnir eru fínir, allir saman.“ 

  Í gegnum 
 súrt og sætt 
    í sjötíu ár
Hjónin Hlöðver Jóhannsson og Ólöf Sigríður 
Björnsdóttir eiga 70 ára brúðkaups afmæli 
26. desember. Ólöf segir ástina umhyggju og 
væntumþykju. Þeim hefur alla tíð samið vel 
og segja náttúrulegt jafnræði á milli þeirra.

Hlöðver og Ólöf eru sammála um að þeim hafi alltaf komið vel saman. Þau ætla að halda upp á brúðkaupsafmælið með því að bjóða fjölskyldunni heim þann 26. desember FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Fjölskyldan við skírn Steinþórs 1963. Hjónin með Jóhann á milli sín. Aftan við 
standa Hallgerður og Baldur. Afkomendur hjónanna nálgast nú fjórða tuginn.

ÉG HAFÐI SVO MIKIÐ AÐ 
GERA EN HÚN SÁ ALVEG UM 
KRAKKANA OG HEIMILIÐ 
OG GERÐI ÞAÐ AF MIKLUM 
MYNDARSKAP. 

Hlöðver

Gunnþóra  
Gunnarsdóttir
gun@frettabladid.is
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Opið til kl. 14:00
í öllum verslunum Bónus í dag

Gleðilega
hátíð



OPIÐ ALLA DAGA
YFIR HÁTÍÐARNAR Í AUSTURVERI
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Opið fyrir þig Háaleitisbraut 68
Sími: 581 2101
www.apotekarinn.is

Starfsfólk Apótekarans óskar viðskiptavinum sínum gleðilegrar hátíðar

RVERI
r hátíðar

„Já, við erum lánssöm með hópinn 
okkar,“ tekur Ólöf undir. „Það er 
ekki til meira lán en barnalán.“

Urðu að taka til hendinni
Ólöf og Hlöðver eru Reyðfirðingar 
bæði, hann ólst upp í þorpinu, 
hún á bænum Svínaskála í Helgu-
staðahreppi. Hann gekk í barna- og 
unglingaskóla Reyðarfjarðar en í 
sveitinni hjá henni var farskóli. „Ég 
fékk ekki mikla menntun, saman-
lagt var mín skólaganga eitt ár,“ lýsir 
hún. „Mig langaði afskaplega mikið 
að fara í skóla en mamma dó þegar 
ég var sextán ára eftir mikil veikindi 
og ég og eldri systir mín urðum að 
taka til hendinni heima. Við áttum 
þrjú yngri systkini og pabbi var með 
búskap en fljótlega skiptumst við á 
að fara í vinnu annars staðar.“

Hlöðver kveðst hafa farið á síld-
veiðar að sumarlagi þegar hann 
var sextán ára og haldið því áfram 
næstu sumur en keypt sér vörubíl 

Jóhann, Steinþór, Hlöðver, Ólöf, Baldur og Hallgerður saman á góðri stund.

Hlöðver og Ólöf eru bæði Reyðfirðingar. Þau byrjuðu búskapinn haustið 1948 í 50 fermetra íbúð á Reyðarfirði sem Hlöðver byggði við hús foreldra sinna.

OKKAR HJÓNABAND HEFUR 
ENST ÞETTA FYRIR ÞAÐ 
AÐ HANN HEFUR RÁÐIÐ 
OG ÉG HEF SAMÞYKKT. EN 
ÞAÐ HEFUR ALLTAF KOMIÐ 
GOTT ÚT ÚR ÞVÍ OG ÞETTA 
HEFUR BLESSAST HJÁ 
OKKUR.
Ólöf

tvítugur og tekið bílpróf. Í fram-
haldinu svo bætt við sig meiraprófi 
og réttindum til ökukennslu og alls 
útskrifað 64 bifreiðastjóra. „Aðal-
starf mitt var hjá Vegagerðinni sem 
bifreiðastjóri og vélamaður, svo var 
ég umsjónarmaður áhaldahússins í 
allmörg ár, það voru góð ár.“ Fleiri 
störf bættust við, að hans sögn, 
svo sem löggæsla á dansleikjum og 
slökkvistörf, einnig bókhald í verk-
stjórn í söltunarstöðinni Öldunni 
sem hann átti helmingshlut í. „Það 
var ýmislegt sem ég tók mér fyrir 
hendur og vann oft langan vinnu-
dag, var líka í félagsmálum, til 
dæmis í slysavarnasveitinni. Fór 
meðal annars upp á hálendið að 
leita að flugvélinni Geysi sem brot-
lenti á Bárðarbungu í september 
1950, við fengum skilaboð í talstöð 
um að hún væri fundin.“

Þau hjón byrjuðu búskapinn 
haustið 1948 í 50 fermetra íbúð á 
Reyðarfirði sem Hlöðver hafði byggt 
við hús foreldra sinna haustin áður, 
eftir síldveiðarnar. „Við fluttum inn 
með Baldur eins árs og tvö börn 
bættust við áður en við komumst 
í stærra hús sem við byggðum yfir 
okkur,“ rifjar Ólöf upp. Hún kveðst 
hafa hreinsað allt mótatimbrið, 
ásamt Baldri sem þá var fjórtán ára, 
og staflað því upp, yngri börnin tvö 
hafi verið að leika sér í kring um 
þau. Það fjórða hafi svo fæðst í nýja 
húsinu.

Mörgu þurfti að sinna. Ólöf fræðir 
mig um að ekki hafi verið hægt að 
kaupa mjólk á Reyðarfirði fyrstu 
búskaparár þeirra hjóna. Því hafi 
þau verið með kú í mörg ár. „Ég varð 
að fara í fjós og mjólka og vinna úr 
mjólkinni og líka heyja handa 

kúnni, Hlöðver var alltaf í Vega-
gerðinni.“

Leiðist aldrei
Það var svo árið 1972 sem þau Hlöð-
ver og Ólöf fluttu austan af fjörðum 
í Kópavoginn. Hann hélt áfram að 
vinna hjá Vegagerðinni til 72 ára 
aldurs og Ólöf starfaði á ýmsum 
stöðum, svo sem í Brauði í Auð-
brekkunni, á kaffistofu Myllunnar 
og í eldhúsinu í Sunnuhlíð. „Síðast 
vann ég í matreiðslu í Jöfri en hætti 
þegar ég varð 67 ára. Eftir það tók 
sumarbústaðurinn sem við byggð-
um í Miðfellslandi á Þingvöllum við 
kröftum mínum og lóðin kringum 
hann. Ég hef óskaplega gaman af 
ræktun.“ Hún kveðst alltaf hafa 
haft yfirdrifið nóg að gera, þannig 
sé það enn og henni leiðist aldrei. 
„Nú fæ ég orðið stúlku hingað hálfs-
mánaðarlega til að þvo gólfið. Það 
hittist þannig á um daginn að ég var 
að baka smákökur þegar hún kom. 
Hún spurði mig hvað ég hefði gert 
um ævina. Ég sagði bara „spurðu 
mig hvað ég hafi ekki gert!“.“

Hlöðver fer hægar um en Ólöf, en 
heldur andlegum kröftum, skrifar 
niður fróðleik með sinni fallegu 
rithönd og iðkar grúsk í lítilli bóka-
stofu nærri útidyrum sem er jafn-
framt sjónvarpsstofa heimilisins.

Að endingu forvitnast ég um 
hvernig þau hjón ætli að halda upp 
á sjötíu ára brúðkaupsafmælið á 
annan í jólum. Ólöf svarar að bragði: 
„Við verðum hér heima og fjölskyld-
an er velkomin hingað ef hún vill. 
Það verður opið hús.“ „Þarna heyrir 
þú hver stjórnar,“ segir Hlöðver 
kíminn. 

„Hún er drottning heimilisins.“
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ÚTF FA HAFNARFJARÐAR

ÚTFARAR F
 síðan 1996

 VIRÐING 

  

Margrét Ásta GuðjónsdóttirSverrir EinarssonKristín Ingólfsdóttir

Elsku maðurinn minn,
Dr. Valgarður Egilsson

læknir og rithöfundur, 
Hólatorgi 4, 101 Reykjavík,

sem lést á heimili okkar 17. desember, verður jarðsunginn 
frá Dómkirkjunni föstudaginn 28. desember kl. 15.

Fyrir hönd fjölskyldunnar,
Katrín Fjeldsted

Merkisatburðir
502 Xiao Yan Kínakeisari útnefnir Xiao Tong erfingja sinn.
640 Jóhannes fjórði er kjörinn páfi.
820 Leó fimmti Býzanskeisari er ráðinn af dögum í Ægissif í 
Konstantínópel.
1294 Bónifasíus áttundi er kjörinn páfi.
1613 Sagnir herma að snjóflóð hafi fallið á fólk úr Siglufirði 
í Siglunesskriðum og að fimmtíu hafi farist en engar sam-
tímaheimildir eru til um slysið.
1624 Kristján fjórði stofnar póstþjónustu í Danmörku.
1777 James Cook uppgötvar Jólaeyju.
1851 Bandaríska þingbókasafnið brennur.
1865 Jonathan Shank og Barry Ownby stofna Ku Klux 
Klan.
1871 Óperan Aida sýnd í fyrsta skipti í Egyptalandi.
1906 Fyrsta útvarpsútsendingin fer fram.
1924 Albanska lýðveldið er stofnað.
1934 Ríkisútvarpið les í fyrsta sinn jólakveðjur.
1951 Líbýa fær sjálfstæði frá Ítalíu.
1956 Ungverskir flóttamenn, 52 talsins, koma til Íslands.
1968 Áhöfn Apollo 8 nær þeim 
áfanga að verða fyrsta fólkið á 
sporbaug um tunglið.
1980 Fjöldi sjónarvotta 
segist hafa séð fljúgandi 
furðuhlut í Bretlandi.
2003 Spænska lögreglan 
kemur í veg fyrir að ETA 
sprengi fimmtíu kíló af 
sprengiefni á lestarstöð í 
Madríd.

Á árlegum jólatónleikum 
Söngsveitarinnar Fíl-
harmóníu í Langholts-
kirkju 27. desember 
klukkan 20 verður frum-
fluttur jólasálmur eftir 

Arngerði Maríu Árnadóttur, organista í 
Laugarneskirkju, og séra Davíð Þór Jóns-
son sóknarprest þar.

Hún rifjar upp að rétt fyrir jólin í fyrra 
hafi hann sent henni skeyti á Facebook 
með nýortum sálmi. „Þegar ég las sálm-
inn kom lagið eiginlega til mín um leið. 
Í kúrs í Listaháskólanum ákvað ég að 
útsetja sálminn fyrir kór og Fílharmóníu 
leist vel á hann.“

Þóra Einarsdóttir verður einsöngvari 

með sveitinni og einnig kemur fram tríó 
skipað Snorra Sigurðarsyni trompet-
leikara, Þórði Sigurðarsyni píanista, og 
Gunnari Hrafnssyni kontrabassaleikara. 
Efnisskráin verður í senn hátíðleg og 
með djassyfirbragði.

Sungin verða meðal annars lög eftir 
Jórunni Viðar, Sigvalda Kaldalóns 
og Jón Sigurðsson, ýmist í nýjum eða 
alþekktum útsetningum, auk sígildra 
jólalaga frá ýmsum löndum. Stjórnandi 
sveitarinnar er Magnús Ragnarsson.

Þá verður einnig fluttur Jólakötturinn 
úr kverinu Jólin koma eftir Jóhannes úr 
Kötlum. Lagið samdi Ingibjörg Þorbergs 
en það kom fyrst út á plötunni Hvít er 
borg og bær fyrir jólin 1987. Sveitin 

flytur lagið í útsetningu Skarphéðins 
Þórs Hjartarsonar sem var fyrst gerð 
fyrir Söngkvartettinn Rúdolf er hann var 
sjálfur meðlimur í. Þá segir á Facebook-
síðu söngsveitarinnar að það sé ágætis 
liðsstyrkur að langafabarn Jóhannesar 
úr Kötlum sé einn hópmeðlima.

Í hléi verður boðið upp á heitt súkku-
laði og nýbakaðar smákökur.

Þessi tæplega sextugi kór skellti sér 
í kórakeppni í Flórens á Ítalíu í sumar 
og margt spennandi er á döfinni hjá 
honum, næst er það flutningur Sálu-
messu Mozarts með Sinfóníuhljómsveit 
Norðurlands. 
gunnthora@frettabladid.is 
thorgnyr@frettabladid.is

Söngsveitin Fílharmónía 
frumflytur nýjan jólasálm 
Lagið við sálminn kom til skáldsins um leið og það heyrði textann. Útsetningin er hluti 
af kúrs í Listaháskólanum. Einnig verður fluttur Jólaköttur Jóhannesar úr Kötlum og 
Ingibjargar Þorbergs. Boðið verður upp á heitt súkkulaði og nýbakaðar smákökur.

Fellibylurinn Tracy gekk yfir áströlsku 
borgina Darwin á aðfangadag fyrir 44 
árum og var þá á þriðja stigi. Bylurinn 
var sá öflugasti miðað við stærð í sögu 
Ástralíu. Vindhviður fóru upp í 67 metra 
á sekúndu og olli stormurinn gríðarlegu 
tjóni.

Alls fórst 71 vegna stormsins. Þá olli 
Tracy tjóni sem metið var á um 645 
milljónir Bandaríkjadala á þeim tíma. 
Sé miðað við verðbólgu má gera ráð 
fyrir því að tjónið samsvaraði rúmum 
þremur milljörðum dala í dag.

Íslenskir miðlar fjölluðu um ham-
farirnar eftir stutt jólafrí. Þann 28. mátti 
lesa um harmleikinn á forsíðu Morgun-
blaðsins. „Fjórðungur íbúa Darwin hafði 
verið fluttur á brott í dag til allra annarra 
fylkishöfuðborga Ástralíu, tveimur 
dögum eftir að fellibylurinn gekk 
yfir borgina. Stefnt er að því að flytja 
burt helming borgarbúa fyrir sunnu-
dagskvöld. Jafnframt lýstu ráðherrar 
stjórnarinnar því yfir að borgin yrði 
endurreist, en á nýjum stað.“

Sams konar umfjöllun birtist svo í 
Tímanum. Fyrirsögnin var: „Þök vantar á 
flest hús og skortur er á vatni“.

Endurbyggingarnefnd var stofnuð í 
febrúar 1975 og henni gefið það hlut-
verk að reisa borgina á ný innan fimm 
ára. Ríkisstjórnin var komin á þá skoðun 
að borgin skyldi byggð á sama stað 
og hún var. Árið 1978 var svo kominn 
nógu mikill húsakostur til að hýsa fyrri 
íbúafjölda. Hins vegar var ljóst nokkrum 

árum síðar að allt að sextíu prósent fyrr-
verandi íbúa sneru aldrei aftur. Darwin 
var hins vegar endurbyggð að fullu þótt 
borgin sé sögð afar ólík þeirri sem þar 
stóð fyrir hamfarirnar.

Tæplega 150.000 búa í Darwin í dag. 
Það er öllu meira en var fyrir bylinn. Þá 
bjuggu tæp 40.000 í borginni. – þea
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Fellibylur leggur áströlsku borgina Darwin í rúst

Söngsveitin Fílharmónía fór til Flórens í sumar. Hún heldur jólatónleika sína í Langholtskirkju þann 27. desember.
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Torg óskar
landsmönnum öllum

gleðilegrar hátíðar
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GRUNDVELLI ALÞJÓÐLEGA

GÆÐASTAÐALSINS ISO 9001

VIÐ ERUM AÐAL-
STYRKTARAÐILI SLYSAVARNA-
FÉLAGSINS LANDSBJARGAR

VIÐ ERUM FRAMÚR-
SKARANDI FYRIRTÆKI 2018 

SAMKVÆMT CREDITINFO

GRÆN SKREF OG ÁBYRG 
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NÝTINGARSTEFNA
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GULLMERKI PWC VEGNA 
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MYND
INGUR

GÓÐ



Starfsfólk Olís óskar viðskiptavinum og lands-
mönnum öllum friðar, gleði og fararheilla um hátíðirnar.

Við þökkum dýrmæta samfylgd á árinu og hlökkum 
til að þjónusta vini okkar við veginn á því næsta.

Vinur við veginn

AÐALSTYRKTARAÐILI 
ÍSLANDSMÓTSINS Í HANDBOLTA 

UNDANFARIN FIMM ÁR

DARLEGUR STUÐN-
R VIÐ MARGVÍSLEG
GERÐARSAMTÖK



Krossgáta

Skák  Gunnar Björnsson

Gawain Jones (2.682) átti leik 
gegn Luke McShane (2.664) 
á London Chess Classic fyrir 
skemmstu.

25. Bxf7+! Dxf7 (25…Kxf7 26. 
Hxd6! Dxd6 27. Rg5+ Kg8 28. 
Re4 með yfirburðarstöðu). 26. 
Hxd6 Dxc4 27. Rd2 Db4 28 
Dxb4 axb4 28. Re4 1-0. HM í 
at- og hraðskák hefst á annan í 
jólum í St. Pétursborg. Magnús 
Carlsen meðal keppenda. Á 
www.skak.is má finna jóladag-
skrá íslenskra skákfélaga. 
www.skak.is: Gleðileg jól!  

VEÐUR, MYNDASÖGUR   ÞRAUTIR

LÉTT MIÐLUNGS ÞUNG

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.

Hvítur á leik

Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

Suðvestan 13-23 
m/s, hvassast N-
til og suðaustan 
Vatnajökuls, en 
talsvert hægari 
á S- og SV-landi. 
Skýjað á landinu 
og úrkomulítið. 
Hiti 3 til 10 stig, 
hlýjast á Aust-
fjörðum. Dregur 
úr vindi undir 
kvöld.

Mánudagur

3 4 8 1 5 7 2 6 9
7 6 9 4 2 8 5 1 3
1 2 5 6 3 9 4 7 8
2 3 6 5 4 1 8 9 7
8 5 7 2 9 3 6 4 1
9 1 4 7 8 6 3 2 5
4 9 2 3 1 5 7 8 6
6 8 3 9 7 2 1 5 4
5 7 1 8 6 4 9 3 2

3 5 1 4 6 7 2 9 8
2 6 7 5 9 8 4 1 3
8 9 4 1 2 3 5 6 7
4 8 3 6 5 9 7 2 1
5 7 6 2 3 1 9 8 4
9 1 2 7 8 4 6 3 5
6 4 9 3 1 5 8 7 2
7 3 8 9 4 2 1 5 6
1 2 5 8 7 6 3 4 9

4 1 2 8 6 5 9 7 3
5 8 9 7 1 3 2 4 6
6 3 7 4 9 2 8 1 5
9 4 6 2 5 7 1 3 8
2 7 8 9 3 1 6 5 4
1 5 3 6 8 4 7 9 2
7 9 4 5 2 8 3 6 1
3 2 5 1 7 6 4 8 9
8 6 1 3 4 9 5 2 7

7 1 3 9 2 5 8 6 4
2 6 5 7 4 8 3 9 1
8 9 4 3 6 1 5 7 2
9 4 6 5 7 3 1 2 8
5 2 8 1 9 6 4 3 7
1 3 7 2 8 4 9 5 6
6 5 9 8 1 7 2 4 3
3 7 1 4 5 2 6 8 9
4 8 2 6 3 9 7 1 5

6 2 4 7 8 1 3 9 5
5 7 8 3 9 2 1 4 6
3 9 1 5 4 6 7 2 8
7 3 6 4 1 9 5 8 2
8 1 9 2 3 5 4 6 7
2 4 5 6 7 8 9 3 1
4 5 7 8 6 3 2 1 9
9 6 3 1 2 7 8 5 4
1 8 2 9 5 4 6 7 3

6 9 3 2 7 4 8 1 5
8 7 5 3 9 1 6 2 4
1 2 4 5 6 8 3 7 9
5 8 6 7 2 3 9 4 1
9 3 1 6 4 5 7 8 2
2 4 7 8 1 9 5 6 3
7 6 9 4 3 2 1 5 8
3 5 2 1 8 7 4 9 6
4 1 8 9 5 6 2 3 7

LÍFIÐ ER Á 
FRETTABLADID.IS
Lífið á frettabladid.is fjallar um 
fólk, menningu, tísku, heilsu 
og margt fleira.

Ekki missa af neinu, fylgdu
Fréttablaðinu á Facebook

LÁRÉTT
1. sella 
5. lélegur 
6. tveir eins 
8. ríki í fríku 
10. átt 
11. eldur 
12. snap 
13. ókyrrð 
15. tínsla 
17. skráning

LÓÐRÉTT
1. sárasótt 
2. rannsaka 
3. sarg 
4. stöðvun 
7. dottinn 
9. ekki beinlínis 
12. illmenni 
14. pípa 
16. tveir eins

LÁRÉTT: 1. fruma, 5. rýr, 6. ff, 8. Angóla, 10. na, 11. 
bál, 12. betl, 13. órói, 15. söfnun, 17. ritun.
LÓÐRÉTT: 1. fransós, 2. rýna, 3. urg, 4. aflát, 7. 
fallinn, 9. óbeint, 12. bófi, 14. rör, 16. uu.

Jájá... einmitt... 
þetta er líklega 

einhver klassík frá 
þessum kanti.

Akkúrat...

Siðir  

og hefðir 

- kynning á 

mannlegum 

samskiptum

Hvað fékkstu 
frá mömmu?

Akkúrat 
það sem 
ég óskaði 
mér... ekki.

Daginn, gaur! Hæ, Pierce! Ertu enn að  
vaska upp á  

veitingastaðnum?
Neibb, 
það er 
búið.

Ég elska  
bara gallann.

Mikil tísku-
vitund eins 

og venjulega.

Af hverju þarf 
ég að fara í 

skólann?

Svo þú endir 
ekki á að grafa 

skurði.

Þannig að gaurar 
sem grafa skurði 
fóru ekki í skóla?

Uuu... Kannski 
fóru þeir 
í skurð-
grafara-

skóla!

Kúl! Heima-
vinnan er 
þá MOLD!

Þú ert 
ekki að 
hjálpa.
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26.DES. sýningartímar//showtimes!

Roma (SPANISH W/ENG SUB) ....................15:00

Kona fer í stríð//Woman at War(ENG SUB)15:00

Milosc jest wszystkim(POL. W/ENG SUB) .15:00

Kalt stríð // Cold War (ICE SUB) ....... 17:00

7 Uczuć//7 Emotions(POLISH W/ENG SUB) 17:30 

First Reformed (ENGLISH-NO SUB) .... 17:40

Suspiria (ICE SUB) ....................................  19:00

JÓLASÝNING! Eyes Wide Shut 20:00

Erfingjarnir//The Heiresses (ICE SUB) . 20:00

First Reformed (ENGLISH-NO SUB) ... 22:00

Anna and the Apocalypse (ICE SUB) 22:00 

HAPPY HOUR Á BARNUM 17-19 NÁNAR Á BIOPARADIS.IS

Við sendum 
landsmönnum 
hlýjar kveðjur

569 6900          09:00–16:00www.ils.is

Með ósk um gleðileg jól 

og farsæld á komandi árum

Hvað?   
Hvenær?  
Hvar? 
Mánudagur

hvar@frettabladid.is

24. DESEMBER 2018
Viðburðir
Hvað?  Ójólasamkoma
Hvenær?  12.00
Hvar?  Andrými, Bergþórugötu
Þessi viðburður er fyrir alla, hvort 
sem þú heldur upp á jólin eða 
ekki. Nú er tíminn til að fagna sól-
stöðum, góðum félagsskap, heitu 
súkkulaði, góðum mat og tilvist 
róttæks félagsrýmis í Reykjavík. 
Eldhúshópurinn mun bjóða upp á 
snarl (frá um 13.00) en við viljum 
hvetja þá sem geta til að koma 
með mat til að deila með sér. Þetta 
er pálínuboð. Við opnum kl. 12.00 
þar sem vegan vöfflur og heitt 
súkkulaði verða á boðstólum. Fjöl-
skyldur eru sérstaklega velkomnar. 
Um klukkan 13.00 hefst pálínu-
boðið og við borðum hádegismat 
saman.Eftir það er hægt að vera 
áfram og hafa það notalegt, spjalla, 
njóta félagsskaparins eða jafnvel 
horfa á bíómynd.

Hvað?  Níu lestrar og sálmar – guð-
þjónusta á jólanótt
Hvenær?  23.30
Hvar?  Dómkirkjunni

Miðnæturguðþjónusta kl. 23.30. 
Þá verða lesnir og sungnir níu 
lestrar og sálmar í Dómkirkjunni. 
Guðsþjónustan á sér fyrirmynd 
í guðsþjónustu sem fram hefur 
farið í Kings College í Cambridge 
á Bretlandi óslitið frá 1918 og 
hefur þessari guðsþjónustu verið 
útvarpað á BBC frá 1928. Í níu 
stuttum ritningarlestrum úr 1. 
Mósebók, spámannaritunum 
og guðspjöllunum er rakin saga 
mannkyns allt frá syndafallinu, 
lesin fyrirheitin um Messías og 
sögð sagan af fæðingu Jesú. Á milli 
lestra syngur söfnuðurinn jóla-
sálma. Dómkirkjuprestarnir og 
Kári Þormar dómorganisti leiða 
guðþjónustuna. Verið hjartanlega 
velkomin í Dómkirkjuna.

Hvað?  Íslensku jólasveinarnir
Hvenær?  11.00
Hvar?  Þjóðminjasafninu
Íslensku jólasveinarnir heimsækja 
Þjóðminjasafnið á hverjum degi. 

Í dag er það auðvitað Kertasníkir 
kemur í heimsókn.

Hvað?  Jólahátíð í Neskirkju
Hvenær?  16.00, 18.00 og 23.30
Hvar?  Neskirkju
Jólastund barnanna kl. 16.00. 
Barnakórar kirkjunnar syngja 
undir stjórn Þórdísar Sævarsdótt-
ur. Jólaguðspjallið leikið. Stein-
grímur Þórhallsson er við hljóð-
færið. Sr. Steinunn Arnþrúður 
Björnsdóttir leiðir stundina ásamt 

Rúnari Reynissyni og starfsfólki 
barnastarfsins. Aftansöngur kl. 
18.00. Kór Neskirkju syngur undir 
stjórn Steingríms Þórhallssonar. 
Fjölnir Ólafsson syngur ein-
söng. Báðir prestar 
kirkjunnar þjóna. 
Sr. Steinunn 
Arnþrúður 
Björnsdóttir 
predikar. Á 
jólanóttina: 
Nóttin var 
sú ágæt 
ein. Jóla-
söngvar. 
kl. 23.30. 
Háskóla-
kórinn 
syngur undir 
stjórn Gunn-
steins Ólafssonar. 
Þessi stund færir 
frið í sálina eftir eril 
kvöldsins. Prestur er sr. 
Skúli S. Ólafsson.

Hvað?  Hátíðarguðsþjónusta
Hvenær?  16.30
Hvar?  Íslensku kristskirkjunni
Hátíðarguðsþjónusta við jötu 
frelsarans. Ólafur H. Knútsson pre-
dikar. Oddur Carl Thorarensen 
stjórnar tónlistinni.

Hvað?  Aftansöngur á aðfangadags-
kvöldi
Hvenær?  18.00
Hvar?  Óháða söfnuðinum

Aftansöngur Óháða 
safnaðarins verður 

á aðfangadag kl. 
18.00. Sr. Pétur 

þjónar fyrir 
altari og 

Óháði kór-
inn leiðir 
messusöng 
undir 
stjórn 
Kristjáns 
Hrannars 

organista.

Hvað?  Að-
fangadagsþrek

Hvenær?  11.00
Hvar?  Bardaga-

höll Reykjanesbæjar á 
Smiðjuvöllum
Árlega aðfangadags-
þrekið taekwondo 

deildar Keflavíkur 
verður á sínum stað. 

Fjörið hefst kl 11 og 
verður til 12. Æfingin er fyrir 

alla fullorðna og unglinga, opið öll 
og kostar ekkert. Hlökkum til að 
halda í hefðina að taka á því rétt 
fyrir jólin. 

Miðnæturguðþjónusta verður í Dómkirkjunni í kvöld. 

Kertasníkir verður í Þjóð-minjasafninu og ætlar að sprella inn jólin.
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Aðfangadagur jóla

ÚTVARP
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 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið

FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga
FM 100,5 K100 

FM 102,9 Lindin

DAGSKRÁ

STÖÐ 2

STÖÐ 3

STÖÐ 2 BÍÓ

HRINGBRAUT

RÚV SJÓNVARP SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2 SPORT

STÖÐ 2 SPORT 2

07.00 Áfram Diego, áfram!
07.25 Dóra könnuður
07.50 Jólasýning Skoppu og 
Skrítlu
08.45 Latibær
09.10 Blíða og Blær
09.35 Doddi bjargar jólunum
10.00 Mamma Mu
10.10 Tommi og Jenni
10.20 The Polar-Express
12.00 Fréttir Stöðvar 2
12.20 Kalli kanína og félagar
12.40 Tommi og Jenni. Hjálpar-
sveinar Sveinka
13.00 The Star
14.25 How the Grinch Stole 
Christmas
16.10 Christmas of Many Colors. 
Circle of Love
17.35 The Simpsons
18.00 Jólagestir Björgvins 2017
19.45 Miracle on 34th Street
21.35 My Christmas Dream
23.00 Jólatónleikar Fíladelfíu 
2018
00.25 Let it Snow
01.50 Almost Christmas
03.35 Santa’s Little Helper

09.05 American Dad
09.30 American Dad
09.55 Bob’s Burgers
10.20 Bob’s Burgers
10.45 Bob’s Burger
11.30 The Simpsons
11.55 The Middle
12.20 The New Girl
12.45 Mindy Project
13.10 The Mindy Project
13.40 Seinfeld
14.05 Seinfeld
14.30 Seinfeld
14.55 Seinfeld
15.20 Seinfeld
15.45 Lego Master
16.35 Lego Master
17.25 Lego Master
18.15 Lego Master
19.05 Two and a Half Men
19.30 Þær tvær
20.00 Seinfeld
20.25 Friends
21.35 Mildred Pierce
22.35 The Detour
23.00 Stelpurnar
23.25 Flash
00.40 Two and a Half Men
01.05 Seinfeld
01.30 Friends
01.55 Tónlist

08.15 Apollo 13
10.35 50 First Dates
12.15 Tootsie
14.10 Gifted
15.50 Apollo 13
18.15 50 First Dates
20.00 Tootsie
22.00 Arrival
00.00 The Interpreter  Pólitískur 
spennutryllir um svikráð og sam-
særi innan Sameinuðu þjóðanna 
með Sean Penn og Nicole Kidman í 
aðalhlutverkum. Penn leikur leyni-
þjónustumann sem fenginn er til 
þess að njósna um túlk, leikinn af 
Kidman, hjá Sameinuðu þjóðun-
um sem kveðst hafa orðið vitni að 
samsæri um að ráða mikilvægan 
embættismann af dögum. Um leið 
verður túlkurinn sjálfur skotmark 
og leyniþjónustumaðurinn þarf að 
beita allri sinni útsjónarsemi til að 
vernda hann.
02.10 The Mountain Between Us
04.05 Arrival

20.00 Mannamál
20.30 Sögustund. Spænskaveikin
21.00 Úr leikhúsinu
21.30 Verkalýðsbaráttan á Íslandi, 
sagan og lærdómurinn - þáttur 1
22.00 Mannamál
22.30 Sögustund. Spænskaveikin
23.00 Úr leikhúsinu
23.30 Verkalýðsbaráttan á Íslandi, 
sagan og lærdómurinn - þáttur 1

08.00 Frozen. Afmæli Önnu
08.10 Geimhundar (Space Dogs)
09.40 Air Bud
11.15 Leitin að Dóru (Finding 
Dory)
12.50 Zootropolis
14.35 Vaiana
16.20 Pete’s Dragon
18.00 Á hátíðlegum nótum - Jóla-
tónleikar Siggu Beinteins 2017
19.30 Scrooged
21.15 You, Me and Dupree
23.05 Cinderella
02.25 The Guardian
04.40 Síminn + Spotify

08.40 Atletico Madrid - Espanyol
10.20 Lazio - Cagliari
12.00 AC Milan - Fiorentina
13.40 Philadelphia Eagles - Ho-
uston Texans
16.00 Goðsagnir - Ragnar Mar-
geirsson
16.35 Barcelona - Celta Vigo
18.15 Valencia - Huesca
19.55 New Orleans Saints - Pitt-
sburgh Steelers
22.15 Chievo - Inter
23.55 Juventus – Roma

07.00 Messan
08.00 Huddersfield - Southampton
09.40 Bournemouth - Brighton
11.20 Newcastle - Fulham
13.00 Arsenal - Burnley
14.40 Messan
15.40 Wolves - Liverpool
17.20 Cardiff - Manchester United
19.00 Chelsea - Leicester
20.40 Messan
21.40 Búrið. Gunnar Nelson
22.20 Manch. City - Crystal Palace

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 Segðu mér
09.45 Morgunleikfimi
10.00 Fréttir
10.03 Veðurfregnir
10.13 Flugur Íslenskir jóla-
söngvar
11.00 Fréttir
11.03 Mannlegi þátturinn 
Þórdís Klara ljósmóðir og jóla-
skemmtun á Ströndum
12.00 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.40 Veðurfregnir
12.50 Dánarfregnir
13.00 Jólin - Með okkar augum
14.00 Jól með Arethu Franklin
15.00 Útvarpsleikhúsið. Ran-
dalín og Mundi (1 af 4)
15.25 Eplailmur og sortulyng (1 
af 3) Fyrsti þáttur
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Sögur af mönnum, siðum 
og siðrofi
17.00 Húmar að jólum
17.45 HLÉ
18.00 Aftansöngur í Dóm-
kirkjunni
19.00 Jólatónleikar Útvarpsins
20.05 Jólavaka Útvarpsins
20.05 Jól í frásögnum og ljóðum
20.55 Tónlist á jólavöku
22.05 Veðurfregnir
22.10 Hnotubrjóturinn eftir 
Pjotr Tsjajkofskíj Hnotubrjótur-
inn
23.40 Stjarneyg. Smásaga Stjar-
neyg
00.06 Vaknaðu, næturgali
00.57 Næturútvarp Rásar 1

07.30 KrakkaRÚV
07.31 Símon
07.36 Vinabær Danna tígurs
07.50 Minnsti maður í heimi
07.51 Molang
07.55 Froskur og vinir hans
08.02 Úmísúmí
08.25 Söguhúsið
08.32 Begga og Fress - Jólaþáttur
08.57 Guðbjört og nátttröllið
09.22 Lóa - Jólaþáttur
09.35 Ruddalegar rímur - Fyrri 
hluti
10.05 Klukkur um jól
11.00 Heimilistónajól
11.30 Jólatónar
12.15 Aðstoðarmenn jólasvein-
anna
12.25 Annar heimur
12.50 Táknmálsfréttir
13.00 Fréttir
13.20 Veður
13.25 Annar heimur
13.55 KrakkaRÚV
13.56 Jóladagatalið. Hvar er 
Völundur?
14.04 Hæ Sámur
14.11 Ríta og krókódíllinn
14.16 Vinabær Danna tígurs
14.30 Froskur og vinir hans
14.37 Klaufabárðarnir
14.44 Mói
14.59 Fjórði vitringurinn  Ljúf, 
talsett teiknimynd um vitringana 
þrjá sem ferðuðust alla leið til 
Betlehem til að vitja nýfædds 
barns. Það sem þeir vissu ekki 
var að fjórði vitringurinn fylgdi í 
humátt á eftir.
15.25 Snjókarlinn og snjóhundur-
inn
15.49 Spýtukarl  Hugljúf teikni-
mynd með íslensku tali um 
spýtukarl sem býr með spýtu-
konunni sinni og spýtubörnunum 
þremur í fjölskyldutrénu. Hann 
fer hann í ferðalag gegnum árs-
tíðirnar en þráir heitt að ná heim 
fyrir jól. Leikstjórar: Jeroen Jas-
paert, Daniel Snaddon. Myndin er 
með íslensku tali.
16.20 Frosinn
18.00 Hlé
19.10 Nóttin var sú ágæt ein
19.25 Jólatónleikar Sinfóníunnar
20.15 Gestaboð Babettu  Dönsk 
Óskarsverðlaunamynd frá 1987 
byggð á smásögu eftir Karen 
Blixen. Myndin segir frá franska 
meistarakokkinum Babette 
Hersant sem kemur til Vestur-Jót-
lands sem flóttamaður á seinni 
hluta 19. aldar. Þar býr hún hjá 
tveimur systrum og starfar sem 
þjónustustúlka þeirra. Þegar 
Babette vinnur í happdrætti 
ákveður hún að útbúa heljarinnar 
franska matarveislu handa systr-
unum og fólkinu í nágrenninu og 
verður veislan að ógleymanlegri 
lífsreynslu fyrir alla gestina. Leik-
stjórn: Gabriel Axel. Aðalhlutverk: 
Stéphane Audran, Bodil Kjer og 
Birgitte Federspiel.
22.00 Aftansöngur jóla 2018
23.00 Hátíðartónleikar Kristjáns 
Jóhannssonar
23.50 Mamma Gógó
01.15 A Beautiful Mind
03.25 Dagskrárlok

okkar allra

Aðfangadagur a´ Rúv

RÚV - FROZEN KL. 16.20
Óskarsverðlaunateiknimynd frá Disney. Talsett á 

íslensku. Sýnd á sama tíma á RÚV 2 á ensku.

RÚV - JÓLATÓNLEIKAR SINFÓNÍUNNAR
KL.  19.25
Heillandi, sígildar jólaperlur undir stjórn Barböru 

trúðs og Bernharðs Wilkinson. 

RÁS 1 - RANDALÍN OG MUNDI KL. 15 
Glænýtt útvarpsleikrit fyrir alla fjölskylduna eftir 

Þórdísi Gísladóttur (fjórir þættir).

RÁS 2 - ILMANDI Í ELDHÚSINU KL. 12.40
Bergsson & Blöndal fylgja hlustendum í 

snúningum dagsins og fá góða gesti í hljóðver.  

RÁS 1 - EPLAILMUR OG SORTULYNG 
KL. 15.25 
Minningar Íslendinga frá jólum barnæskunnar á 

fyrri hluta 20. aldar (fjórir þættir).
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Jóladagur

ÚTVARP
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 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið

FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga
FM 100,5 K100 

FM 102,9 Lindin

DAGSKRÁ

STÖÐ 2

STÖÐ 3

STÖÐ 2 BÍÓ

HRINGBRAUT

RÚV SJÓNVARP SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2 SPORT

STÖÐ 2 SPORT 2

07.00 Svampur Sveins
07.20 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar
07.45 Alvin og íkornarnir. Ævin-
týrið mikla
09.15 Kung Fu Panda 3  Stór-
skemmtileg talsett teiknimynd 
sem segir frá því þegar hinn 
raunverulegi faðir Pós kemur 
til sögunnar, en hann hefur um 
langa hríð leitað sonar síns um 
allt Kína. 
10.45 Ísöld
12.05 Frosti snýr aftur
12.30 Beethoven’s Christmas 
Adventure
14.00 The Mistletoe Promise
15.25 ‘Tis the Season for Love
16.50 Lost Christmas
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.50 Dýrin í Hálsaskógi
20.05 Lego Ninjago myndin
21.50 Kingsman. The Golden 
Circle  Meiriháttar spennumynd 
frá 2017 með einvala liði leikara. 
Eftir að höfuðstöðvar Kingsman-
leyniþjónustunnar í Bretlandi eru 
sprengdar í tætlur uppgötva þeir 
Gary Unwin eða Eggsy og Merlin 
að til eru bandarísk systursamtök 
kóngsmannanna, Statesman-
leyniþjónustan, og fá í framhald-
inu aðstoð starfsmanna hennar 
til að berjast við hættulegasta 
óvin mannkyns til þessa, glæpa-
samtökin Gullna hringinn.
00.10 Power Rangers
02.10 Dragonheart 3. The Sorce-
rer’s Curse
03.45 Lost Christmas

08.00 Allir geta dansað
09.40 Allir geta dansað
11.25 Allir geta dansað
13.10 Allir geta dansað
14.50 Allir geta dansað
16.25 Allir geta dansað
17.55 Allir geta dansað
19.30 Allir geta dansað
21.25 Two and a Half Men
21.50 Seinfeld
22.15 Friends
22.40 Mildred Pierce
23.45 One Born Every Minute UK
01.05 Westworld
02.05 It’s Always Sunny in Phila-
delpia
02.30 All American
03.15 American Horror Story 8. 
Apocalypse
04.00 Þær tvær
04.30 Tónlist

06.55 Never Been Kissed
08.45 Bridget Jones’s Baby
10.50 Mávahlátur
12.40 Eternal Sunshine of the 
Spotless Mind
14.25 Never Been Kissed
16.15 Bridget Jones’s Baby
18.20 Mávahlátur
20.15 Eternal Sunshine of the 
Spotless Mind
22.00 Wonder Woman  Spennandi 
ofurhetjumynd frá 2017. Eftir að 
Díana prinsessa af Themysciru 
bjargar lífi breska flugmannsins 
Steves Trevor árið 1915 segir hann 
henni af styrjöldinni í Evrópu sem 
leiðir til þess að Díana ákveður 
að blanda sér í slaginn og bjarga 
eins mörgum mannslífum og hún 
getur.
00.20 Inside Man
02.30 My Cousin Rachel
04.15 Wonder Woman

20.00 Sögustund. Kristur - Saga 
hugmyndar
20.30 Smakk/takk
21.00 Jólatónleikar Geir Ólafs
22.00 Sögustund. Kristur - Saga 
hugmyndar
22.30 Smakk/takk
23.00 Jólatónleikar Geir Ólafs

08.00 Frozen. Ævintýri Ólafs
08.25 Winx Club. Magical Ad-
venture
09.55 Lego Frozen. Norðurljósin
10.20 Air Bud. Golden Reciever
11.55 Strúktúr
12.25 Með Loga
13.30 Gudjohnsen
14.10 Smakk í Japan
14.45 Líf kviknar
15.20 Inside Out
16.55 Góða risaeðlan (The Good 
Dinosaur)
18.30 Home
20.05 Pitch Perfect 2
22.00 Bridget Jones Diary
23.40 Alice Through the Looking 
Glass
03.35 Die Hard With a Vengeance
05.45 Síminn + Spotify

10.20 Aston Villa - Leeds
12.00 Juventus - Real Madrid
13.45 Marseille - Atlético Madrid
15.35 Goðsagnir - Pétur Ormslev
16.10 Seinni bylgjan
17.55 Real Madrid - Atletico 
Madrid
20.20 Barcelona - Man. Utd.
22.20 Bayern – Chelsea

01.40 West Ham - Watford
07.00 Domino’s körfuboltakvöld 
2018/2019
08.40 Úrslitaleikur kvenna. 
Wolfsburg - Lyon
11.10 Real Madrid - Liverpool
13.05 Pepsímörkin - lokaþáttur
14.50 Pepsímörk kvenna 2018
15.55 KR - Tindastóll
18.00 Haukar - Valur
19.55 Búrið. Gunnar Nelson
20.35 Breiðablik - Stjarnan
23.10 Stjarnan - Breiðablik

RÚV RÁS EITT
08.00 Klukknahringing
08.10 Jólamorgunn með Bach 
og Händel
08.55 Jólaþátturinn úr óra-
toríunni Messíasi
10.00 Fréttir
10.03 Veðurfregnir
10.13 Engill dauðans. spænska 
veikin á Íslandi (1 af 2) Fyrri 
þáttur
11.00 Guðsþjónusta í Hafnar-
fjarðarkirkju
12.00 Hádegisútvarp
12.05 Jólalag Ríkisútvarpsins
12.20 Hádegisfréttir
12.40 Veðurfregnir
12.50 Dánarfregnir
13.00 Kristur, guð eða maður 
eða bæði? Hugleiðingar um 
Krist
14.00 Hér er Grýla (1 af 2) Matur 
og drykkur til hátíðarbrigða
15.00 Útvarpsleikhúsið. Ran-
dalín og Mundi (2 af 4)
15.25 Eplailmur og sortulyng (2 
af 3) Annar þáttur
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Jólatónleikar Kammer-
sveitar Reykjavíkur
17.35 Lágamessurnar þrjár. 
Smásaga
18.00 Kvöldfréttir
18.10 Jólaminningar
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Jólaóratorían
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Jólahald í Grikklandi
23.20 Messudagur. Smásaga
23.38 Hvað flýgur mér í hjarta 
blítt
00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

okkar allra

Jóladagur a´ Rúv

RÚV - KRAKKASTUNDIN OKKAR KL. 18
Við sjáum hvernig jólaævintýri Þorra og Þuru 

endar í  lokaþætti Týndu jólanna.

RÚV - FRAMÚRSKARANDI VINKONA KL. 21
Ítölsk þáttaröð byggð á Napólí-sögum Elenu 

Ferrante. 

RÁS 1 - JÓLALAG RÍKISÚTVARPSINS KL. 12 
Frumflutningur á nýju lagi Gunnars Andreasar 

Kristinssonar. Hamrahlíðarkórinn flytur.

RÁS 2 - SPILVERK ÞJÓÐANNA KL.12.40
Jólasería Rásar 2 fjallar um Spilverk þjóðanna. 

Seinni hluti á annan í jólum.

RÁS 1 - HÉR ER GRÝLA KL. 14 
Við kynnumst Grýlu og sögunum um hana. 

08.00 KrakkaRÚV
08.01 Snædrottningin  Vinirnir 
Kári og Gerða leika sér saman á 
hverjum degi þar til Snædrottn-
ingin rænir Kára á sleðanum 
sínum. Gerða leggst þá í ævin-
týraför til að bjarga vini sínum.
08.23 Kúlugúbbarnir
08.46 Molang
08.49 Froskur og vinir hans
08.56 Millý spyr
09.03 Letibjörn og læmingjarnir 
 Teiknimyndaþættir um björn 
sem býr í þjóðgarði í Kanada og 
heldur að hús skógarvarðarins 
sé yfirráðasvæði hans þegar 
skógarvörðurinn bregður sér frá. 
Vandmálið er að hópur læmingja 
hefst einnig við í húsinu og sam-
búð bjarnarins og læmingjanna 
gengur ekki sérstaklega vel.
09.10 Ruddalegar rímur - Seinni 
hluti
09.39 Jóladagatalið. Hvar er 
Völundur?
09.46 Jóladagatalið. Hvar er 
Völundur?
09.55 Hneturánið  Talsett teikni-
mynd um íkorna og rottu sem 
skipuleggja stórfellt og áhættu-
samt rán í hnetuverslun í þeim 
tilgangi að sjá sér og sínum 
farborða yfir veturinn. Þeir vita 
þó ekki að hópur glæpamanna 
skipuleggur rán á sama stað, á 
sama tíma og þeim er meinilla við 
að láta trufla sig.
11.20 Annar heimur
11.55 Jólasaga
13.15 Norræn jólaveisla
14.45 Fanný og Alexander
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Jólastundin okkar
18.50 Landakort
19.00 Fréttir
19.20 Veður
19.30 Lói – þú flýgur aldrei einn 
 Íslensk teiknimynd um fugl-
sungann Lóa sem er enn ófleygur 
þegar hausta tekur og hinir far-
fuglarnir fljúga suður á bóginn. 
Hann verður því að lifa harðan 
veturinn af og kljást við grimma 
óvini upp á eigin spýtur. Leik-
stjórn: Árni Ólafur Ásgeirsson.
20.55 Framúrskarandi vinkona 
 Ný, ítölsk þáttaröð byggð á Nap-
ólí-sögum rithöfundarins Elenu 
Ferrante sem farið hafa sigurför 
um heiminn. Þegar Elena Greco 
fær símtal um að æskuvinkona 
hennar, Lila, hafi horfið sporlaust 
hefst hún handa við að rekja sögu 
flókinnar vináttu þeirra sem hefst 
í alþýðuhverfi í Napólí á sjötta 
áratugnum. Leikstjórn: Saverio 
Costanzo. Aðalhlutverk: Elisa del 
Genio, Ludovica Nasti, Margher-
ita Mazzucco og Gaia Girace.
21.55 The Theory of Everything
23.55 Eldfjall  Eftirlaunamaðurinn 
Hannes hjúkrar Önnu konu sinni 
eftir að hún fær heilablóðfall. Um 
leið fær hann sjálfur nægan tíma 
til að skoða sjálfan sig og eigið líf 
og kemst að því að það er aldrei 
of seint að taka út þroska og laga 
það sem aflaga hefur farið.
01.35 Dagskrárlok
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Annar í jólum

ÚTVARP
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 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið

FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga
FM 100,5 K100 

FM 102,9 Lindin

DAGSKRÁ

STÖÐ 2

STÖÐ 3

STÖÐ 2 BÍÓ

HRINGBRAUT

RÚV SJÓNVARP SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2 SPORT

STÖÐ 2 SPORT 2

07.00 Friðþjófur forvitni
08.25 Ísöldin 2
09.55 Open Season: Scared Silly
11.15 The Little Rascals Save the 
Day
12.50 Casper
14.25 One Christmas Eve
15.50 Family for Christmas
17.15 Friends
17.35 The New Girl
18.00 The Middle
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.50 Sportpakkinn
19.00 Víkingalottó
19.05 Heiða Hið sígilda ævintýri 
um Heiðu sem býr hjá afa sínum 
í svissnesku Ölpunum og hefur 
fangað hjörtu allra um áratugabil. 
Spennandi, hjartnæm og falleg 
talsett kvikmynd fyrir alla fjöl-
skylduna.
21.00 Pitch Perfect 3
22.35 Justice League Mögnuð 
ævintýramynd frá 2017 með 
frábærum leikurum. Dauði 
Supermans í kjölfar sjálfsfórnar 
hans hefur fyllt Batman auknum 
krafti og eftir að hann og Wonder 
Woman taka höndum saman 
ákveða þau að fá til liðs við sig þá 
Aquaman, The Flash og Cyborg. 
Baráttan snýst um að bjarga 
mannkyninu frá útrýmingu og 
aðalóvinurinn er hinn ægilegi 
Steppenwolf.
00.30 The Legend of Tarzan
02.20 Dragonheart: Battle for the 
Heartfire
03.55 One Christmas Eve
05.20 The Middle

08.00 Allir geta dansað
09.40 Allir geta dansað
11.25 Allir geta dansað
13.10 Allir geta dansað
14.50 Allir geta dansað
16.25 Allir geta dansað
17.55 Allir geta dansað
19.30 Allir geta dansað
21.25 Two and a Half Men
21.50 Seinfeld
22.15 Friends
22.40 Mildred Pierce
23.45 One Born Every Minute UK
01.05 Westworld
02.05 It’s Always Sunny in Phila-
delpia
02.30 All American
03.15 American Horror Story 8. 
Apocalypse
04.00 Þær tvær
04.30 Tónlist

06.55 Never Been Kissed
08.45 Bridget Jones’s Baby
10.50 Mávahlátur
12.40 Eternal Sunshine of the 
Spotless Mind
14.25 Never Been Kissed
16.15 Bridget Jones’s Baby
18.20 Mávahlátur
20.15 Eternal Sunshine of the 
Spotless Mind
22.00 Wonder Woman  Róman-
tísk og átakanleg Óskarsverð-
launamynd með þeim Joaquin 
Phoenix og Reese Witherspoon 
í aðalhlutverkum. Hér er sagt frá 
lífsbaráttu söngvarans Johnny 
Cash og ástarsambandi hans við 
June Carter.
00.20 Inside Man
02.30 My Cousin Rachel
04.15 Wonder Woman

20.00 Sögustund. Kristur - Saga 
hugmyndar
20.30 Smakk/takk
21.00 Jólatónleikar Geir Ólafs
22.00 Sögustund. Kristur - Saga 
hugmyndar
22.30 Smakk/takk
23.00 Jólatónleikar Geir Ólafs

08.00 Frozen. Ævintýri Ólafs
08.25 Winx Club. Magical Ad-
venture
09.55 Lego Frozen. Norðurljósin
10.20 Air Bud. Golden Reciever
11.55 Strúktúr
12.25 Með Loga
13.30 Gudjohnsen
14.10 Smakk í Japan
14.45 Líf kviknar
15.20 Inside Out
16.55 Góða risaeðlan (The Good 
Dinosaur)
18.30 Home
20.05 Pitch Perfect 2
22.00 Bridget Jones Diary
23.40 Alice Through the Looking 
Glass
03.35 Die Hard With a Vengeance
05.45 Síminn + Spotify

10.20 Aston Villa - Leeds
12.00 Juventus - Real Madrid
13.45 Marseille - Atlético Madrid
15.35 Goðsagnir - Pétur Ormslev
16.10 Seinni bylgjan
17.55 Real Madrid - Atletico 
Madrid
20.20 Barcelona - Man. Utd.
22.20 Bayern – Chelsea

01.40 West Ham - Watford
07.00 Domino’s körfuboltakvöld 
2018/2019
08.40 Úrslitaleikur kvenna. 
Wolfsburg - Lyon
11.10 Real Madrid - Liverpool
13.05 Pepsímörkin - lokaþáttur
14.50 Pepsímörk kvenna 2018
15.55 KR - Tindastóll
18.00 Haukar - Valur
19.55 Búrið. Gunnar Nelson
20.35 Breiðablik - Stjarnan
23.10 Stjarnan - Breiðablik

RÚV RÁS EITT
08.00 Klukknahringing
08.10 Jólamorgunn með Bach 
og Händel
08.55 Jólaþátturinn úr óra-
toríunni Messíasi
10.00 Fréttir
10.03 Veðurfregnir
10.13 Engill dauðans. spænska 
veikin á Íslandi (1 af 2) Fyrri 
þáttur
11.00 Guðsþjónusta í Hafnar-
fjarðarkirkju
12.00 Hádegisútvarp
12.05 Jólalag Ríkisútvarpsins
12.20 Hádegisfréttir
12.40 Veðurfregnir
12.50 Dánarfregnir
13.00 Kristur, guð eða maður 
eða bæði? Hugleiðingar um 
Krist
14.00 Hér er Grýla (1 af 2) Matur 
og drykkur til hátíðarbrigða
15.00 Útvarpsleikhúsið. Ran-
dalín og Mundi (2 af 4)
15.25 Eplailmur og sortulyng (2 
af 3) Annar þáttur
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Jólatónleikar Kammer-
sveitar Reykjavíkur
17.35 Lágamessurnar þrjár. 
Smásaga
18.00 Kvöldfréttir
18.10 Jólaminningar
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Jólaóratorían
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Jólahald í Grikklandi
23.20 Messudagur. Smásaga
23.38 Hvað flýgur mér í hjarta-
blítt
00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

okkar allra

Annar i´ jólum a´ Rúv

RÚV - ROTTUBORGARI KL. 19.30
Bresk gamanmynd byggð á samnefndri 

barnabók eftir David Walliams.

RÚV - ÓFÆRÐ KL. 21.30
Lögreglumaðurinn Andri Ólafsson snýr aftur í 

þessari vinsælu íslensku þáttaröð.  

RÁS 2 - ANNAR Í JÓLUM KL. 9
Hrafnhildur fær góða gesti, m.a. Baltasar 

Kormák og Ara Matthíasson.

RÁS 1 - KARLAR PRJÓNA KL. 13
Karlmenn á öllum aldri ræða um prjónaskap.

RÁS 1 - ENGILL DAUÐANS: SPÆNSKA 
VEIKIN Á ÍSLANDI KL. 10.15
Tveggja þátta röð um spænsku veikina.

08.00 KrakkaRÚV 
08.01 Veistu hvað ég elska þig 
mikið? 
08.12 Kúlugúbbarnir 
08.35 Froskur og vinir hans 
08.42 Hinrik hittir 
08.47 Millý spyr 
08.54 Klingjur 
09.05 Kata og Mummi 
09.16 Letibjörn og læmingjarnir 
09.23 Hrúturinn Hreinn 
09.30 Jólastundin okkar 
10.20 Madagaskar 
11.45 Lífið í hreyfimyndum 
13.15 Harry Potter - saga af 
göldrum  Í tilefni þess að 20 ár 
eru liðin frá útgáfu fyrstu Harry 
Potter-bókarinnar hefur British 
Library sett upp stóra sýningu 
um sögu galdranna. Í myndinni 
fer J. K. Rowling sjálf um sýning-
una og skoðar það sem mark-
verðast er. Auk þess dregur hún 
fram muni úr sínu eigin safni, til 
dæmis myndir og drög, sem ekki 
hafa verið til sýnis áður. e.
14.05 Jólaóratoría J.S. Bachs - 
Ballett eftir John Neumeier 
16.50 Táknmálsfréttir 
17.00 The BFG  Ævintýraleg fjöl-
skyldumynd eftir Steven Spiel-
berg byggð á bók Roalds Dahls. 
Ung munaðarlaus stúlka vingast 
við geðþekkan risa sem flytur 
hana með sér til heimalands síns. 
Þar hyggjast þau stöðva flokk risa 
sem ætlar að ráðast inn í mann-
heima. e.
18.54 Vikinglotto 
19.00 Fréttir 
19.20 Veður 
19.30 Rottuborgari  Bresk gaman-
mynd, byggð á samnefndri barna-
bók eftir David Walliams um unga 
stúlku sem reynir að bjarga rottu 
frá bandóðum hamborgarasala 
sem vill búa til hamborgara úr 
rottukjöti. 
20.40 Jól í lífi þjóðar 
21.30 Ófærð  Lögreglumaðurinn 
Andri Ólafsson snýr aftur í annarri 
þáttaröð þessara vinsælu ís-
lensku spennuþátta. Reynt er að 
ráða iðnaðarráðherra af dögum 
á Austurvelli og Andra er falið að 
stýra rannsókn málsins sem leiðir 
hann á kunnugar slóðir norður á 
landi. Ýmis leyndarmál leynast 
í sveitunum í kring og þegar 
starfsmaður jarðvarmavirkjunar 
finnst myrtur er ljóst að málið 
er umfangsmeira en það virtist í 
fyrstu. Atriði í þáttunum eru ekki 
við hæfi ungra barna.
22.25 The Post  Sannsöguleg 
kvikmynd í leikstjórn Stevens 
Spielberg með Meryl Streep og 
Tom Hanks í aðalhlutverkum. 
Myndin gerist árið 1971 og segir 
frá áformum eiganda og ritstjóra 
dagblaðsins The Washington Post 
um að birta Pentagon-skjölin. 
00.20 Minority Report  Spennu-
mynd frá 2002 í leikstjórn Ste-
vens Spielberg byggð á vísinda-
skáldsögu eftir Philip K. Dick. 
Árið 2054 hefur löggæslu fleygt 
svo fram í Washington D.C., þökk 
sé sérsveit sem þar starfar, að 
glæpamenn eru gómaðir áður en 
þeir fremja afbrot. Atriði í mynd-
inni eru ekki við hæfi barna. e.
02.40 Dagskrárlok
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Eimskipafélag Íslands óskar landsmönnum gleðilegra jóla og farsældar á komandi ári 
með þökk fyrir viðskiptin á árinu.

GLEÐILEG JÓL
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Gleðileg
jól

Aðfangadagur 24. des. opið 1000–1300

Lokað jóladag og annan í jólum

Um leið og við óskum 
viðskiptavinum okkar 

og landsmönnum öllum  
GLEÐILEGRA JÓLA  

bendum við á að 
verslanir okkar  

eru opnar frá 1000 til 1300 
í dag, aðfangadag

H ljómsveitin Kaleo 
heldur toppsæt-
inu frá því í fyrra 
yfir mest gúgluðu 
Íslendingana á 
alþjóðavísu á árinu 

sem er að líða, samkvæmt tölum 
H:N Markaðssamskipta. Heldur 
færri gúgluðu þó hljómsveitina í ár, 
1,9 milljónir leituðu samanborið 
við 3,6 milljónir í fyrra.

„Stefán Karl Stefánsson leikari 
er sá Íslendingur sem var næst-
mest gúglaður á árinu en eins og 
kunnugt er féll hann frá á árinu, 
langt fyrir aldur fram. Í þriðja 
sæti er Rúrik Gíslason, lands-
liðsmaður í knattspyrnu. Rúrik 
átti svo sannarlega stórleik utan 
vallar á HM í Rússlandi í sumar 
og eignaðist gríðarlegan fjölda 
aðdáenda sem skilar sér nátt-
úrulega í góðu sæti á þessum 
lista,“ segir Kristján Hjálmars-
son, almanna- og viðskipta-
tengslastjóri H:N Markaðs-
samskipta.

Þetta er í fimmta 
sinn sem fyrir-
tækið tekur töl-
urnar saman. 
Kristján segir 
ó h j á k væ m i -
legt að koma 
auga á ákveð-
i n n  m u n 
m i l l i  á r a . 
„Við sjáum 
á k v e ð n a 
breytingu frá í 
fyrra – íþrótta-

 Íþróttafólkið okkar  
   meira gúglað í ár
Hljómsveitin Kaleo er á toppnum yfir mest gúgluðu Íslendingana 
annað árið í röð. Íþróttafólkið kemur sterkt inn í ár og toppar tón-
listina í gúglinu með landsliðsmanninn Rúrik Gíslason í þriðja sæti.

Þó að íþróttamennirnir séu að ná tónlistarfólkinu okkar trónir Kaleo enn á toppnum. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK 

Íslenskir 
íþróttamenn 

fara að verða 
vinsælli en tónlistar-
fólkið – mikið til Rúrik 

að þakka.

Stefán Karl Stefánsson heitinn er 
næstmest gúglaði Íslendingurinn.

fólkið er að koma sterkar inn sam-
anborið við tónlistarfólkið okkar. Í 
fyrra voru það Kaleo, Of Monsters 
And Men og Björk sem sátu í þrem-
ur efstu sætunum. Nú sjáum við að 

staðan er aðeins önnur. Auk 
þess sem stjórnmála-

menn á borð við 
Sigmund Davíð, 
sem var nokkuð 
vinsæll í fyrra, 
eru ekki að 
d ra g a  f ó l k 
eins mikið 
að leitarvél-
inni.“ 
stefanthor@
fretta bladid.is

Sigmundur 
Davíð var vin-
sæll í fyrra en 
mælist vart í ár.
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Gleðilega
 hátíð

Við teljum að með öflugu samstarfi leggjum við öll 
grunninn að bjartri framtíð. Þess vegna er Alcoa Fjarðaál 
stoltur styrktaraðili nýstofnaðrar Sinfóníuhljómsveitar 
Austurlands, sem spilaði á sínum fyrstu tónleikum þann 
1. desember. Hér má sjá hinn 18 ára gamla Kristófer 
Gauta Þórhallsson, fiðluleikara, sem kom í fyrsta skipti 
fram með fullskipaðri sinfóníuhljómsveit.  

Starfsfólk Fjarðaáls óskar Sinfóníuhljómsveit 
Austurlands velgengni á nýju ári og sendir 
landsmönnum öllum hátíðarkveðju. 



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

Við segjum fréttir Smáauglýsingasíminn og skiptiborð 550 5000 
Ritstjórn 550 5070  ritstjorn@frettabladid.is Auglýsingadeild 550 5050 auglysingar@frettabladid.is Prentun Ísafoldarprentsmiðja

mest lesna dagblað landsins.

ÞÚ GETUR NÁLGAST FRÍTT EINTAK AF 
FRÉTTABLAÐINU VÍÐSVEGAR UM LANDIÐ.

 
Óskir þú eftir því að fá blaðið í áskrift, hafðu samband við Póstdreifingu.

Guðmundar  
Brynjólfssonar

BAKÞANKAR

Hjartans þakkir fyrir góð og gefandi samskipti
á árinu sem er að líða. Sjáumst heil á því nýja.

Með von um að þú skínir skært um jólin,
Síminn

GLEÐILEG JÓL

siminn.is/jol
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Hjartans þakkir fyrir góð og gefandi samskipti
inu sem er að líða. Sjáumst heil á því nýja.
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FYRIR SVANGA 
FERÐALANGA

*0,5 l gos í plasti frá Ölgerðinni.  
Tilbúin vara, ekki hægt að breyta.

*0,5 l gos í plasti frá
Tilbúi kki h

***0 5 l í l ti f

TORTILLA 
OG GOS* 

COMBO VERÐ: 

499KR

Jólaguðspjallið er saga um ferð-
ina frá hinu firrta og kaotíska til 
þess einfalda og stílhreina. Leið-

sögn dásamleg. Samt svo sláandi:
Hið æðsta grimma vald ætlar sér 

ekkert smáræði; að skrásetja alla 
heimsbyggðina!

Jósef og María fara, hún ólétt. 
Ætla á hótel. Ekki pláss. Fara í 
gripahús. Barn fæðist. Þau eru 
stödd í borg, á fjölmennum stað.

En utan við borgina voru hirðar 
úti í haga og gættu um nóttina 
hjarðar sinnar. Við erum komin 
út í sveit með jarmandi, jórtrandi 
rollum og fjárhirðum sem liggja 
þar við eld og skiptast á að vaka. 
Fátækir menn og lítt merkilegir á 
þessum tímum, hálfgerð úrhrök.

Ekki beint glæst heimsbyggðar-
mynd sem lagt er af stað með.

En þessi litla saga nær okkur og 
flytur okkur frá hinu veraldlega, og 
enn fjær heiminum, því nú birtist 
engill – en við skulum gefa okkur að 
þeir hafi verið álíka sjaldgæfir þá og 
nú – vera annars heims. Og verður 
ekki skrásett af Ágústusi, enda er 
engillinn óstaðsettur í hús – eins og 
Hagstofan kallar það.

Og hvað segir engillinn?
„Þið skulið byrja upp á nýtt. 

Ágústus getur bara étið alla sína 
skriffinnsku, hótelbransinn getur 
greinilega borgað aukið gistinátt-
agjald með alla þessa traffík, og það 
er þarna krakki úti í fjósi, kíkið á 
hann.“

Það er þarna barn þar sem barn 
á ekki að vera og það er heldur 
ekkert venjulegt barn. Og engillinn 
bættir við:

Yður er í dag frelsari fæddur, sem 
er Kristur Drottinn, í borg Davíðs.

Sum sé, ný byrjun sem stendur 
öllum til boða, ferðin frá því flókna 
og til þess einfalda. Taktu þér far 
með Jesú Kristi – það einfaldar 
hlutina!

Gleðileg jól!

 Jól


