
—  M E S T   L E S N A   DAG B L A Ð   Á   Í S L A N D I * —3 0 4 .  T Ö L U B L A Ð  1 8 .  Á R G A N G U R F I M M T U D A G U R   2 7 .  D E S E M B E R  2 0 1 8

Fréttablaðið í dag

SKOÐUN Þorvaldur Gylfason 
spyr hvað við gerðum rangt.  11 

SPORT Allt það 
helsta frá inn-
lendum og 

erlendum íþróttum 
á árinu 2018. 

14, 16, 22

MENNING 
Jónas Sen 

gerir  
upp tón-
listarárið 

2018. 29

LÍFIÐ Apple Airpod var bæði vin-
sælasta vefgjöfin þessi jólin sem 
og heitasta óskin. 34

PLÚS SÉRBLAÐ ● FÓLK  
*Samkvæmt prentmiðlakönnun Gallup apríl-júní 2015

Heill kalkúnn

1.198KR/KG

FRÁBÆRT 
VERÐ!

Í FRÉTTABLAÐINU Í DAG

4BLS 
BÆKLINGUR

 Reykjavík • Hallarmúla 2  | Akureyri • Undirhlíð 2

SAMFÉLAG Alls dvöldu nítján konur 
og börn í Kvennaathvarfinu yfir jólin,  
sem er svipaður fjöldi og síðustu ár. 
Um helmingur dvalarkvenna er að 
jafnaði erlendur og var því fjölþjóð-
legur blær yfir jólahaldinu. Góður 
stuðningur fyrir jólin gerði það að 
verkum að fátækar fyrrverandi dval-
arkonur fengu glaðning og aðstöð 
sömuleiðis. – smj / sjá síðu 4

Margar flúðu 
ofbeldi yfir jólin

Sigþrúður Guðmundsdóttir, fram-
kvæmdastýra Kvennaathvarfsins.

 Veitingahús borgarinnar voru smekkfull um jólin og bar veitingamönnum saman um að það hafi einkum verið erlendir ferðamenn sem fylltu raðirnar. Á veitingastaðnum Apóteki snæddu 
um 200 manns á jóladagskvöld og ekki var minna að gera á Bæjarins bestu, en þar mokseldust pylsur og var enn biðröð á öðrum degi jóla eftir þjóðarrétti Íslendinga. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

KJARAMÁL Efling, VR og Verkalýðs-
félag Akraness (VLFA) gera kröfu um 
að samningar félaganna við Samtök 
atvinnulífsins (SA) muni gilda aftur-
virkt til þess dags er núverandi samn-
ingar renna sitt skeið.

Stéttarfélögin þrjú klufu sig nýverið 
út úr samfloti með Starfsgreinasam-
bandinu (SGS) og vísuðu deilunni 
til ríkissáttasemjara. Fyrsti fundur 
þrætuaðila verður á morgun.

„Fundurinn er hugsaður til gagna-
öflunar þar sem sáttasemjari mun 
kalla eftir kröfugerðum okkar og 
þeirra. Ég vænti ekki stórra tíðinda 
af þessum fundi,“ segir Vilhjálmur 
Birgisson, formaður VLFA.

Vilhjálmur segir þó að félögin 
muni reyna að knýja SA til að svara 
grundvallarspurningum er lúta að 
kröfugerð félaganna. 

„Í gegnum tíðina hefur það gerst 

að samningar hafa kannski ekki 
náðst fyrr en fjórum eða fimm mán-
uðum eftir að forveri þeirra rennur út. 
Dragist viðræður í mánuð þýðir það 
að launafólk verður af allt að fjórum 
milljörðum,“ segir Vilhjálmur.

Að sögn Vilhjálms er það „ófrá-
víkjanleg krafa“ félaganna þriggja 
að samningarnir verði afturvirkir til 
1. janúar á næsta ári. Fordæmi séu 
fyrir því meðal starfsmanna ríkisins 

að kjör hafi verið leiðrétt afturvirkt 
en því hafi ekki verið til að dreifa á 
almennum markaði.

„Samkomulag um afturvirkni mun 
gera okkur kleift að nýta tímann vel. 
Verði fallist á það mun verða meira 
andrými til að semja. Ef ekki þá verð-
ur að hraða samningum. Afleiðing-
arnar geta orðið slæmar ef sátt næst 
ekki,“ segir Vilhjálmur.

„Á fundinum munum við fara með 

ríkissáttasemjara yfir gögn sem við 
höfum áður farið yfir með félögunum 
þremur og SGS. Þar eru rúmlega 200 
síður stútfullar af tillögum og grein-
ingum frá SA. Nú hefst þetta formlega 
ferli en samtímis höldum við áfram 
að semja við önnur félög sem ekki 
hafa vísað málinu til sáttasemjara. 
Gangurinn í þeirri vinnu er mjög 
góður,“ segir Halldór Benjamín Þor-
bergsson, framkvæmdastjóri SA. – jóe

Félögin þrjú gera kröfu um afturvirkni 
Efling, VR og Verkalýðsfélag Akraness funda með SA í húsakynnum ríkissáttasemjara á morgun. Félögin slitu sig nýverið úr samfloti 
með Starfsgreinasambandinu. Formaður VLFA væntir ekki stórtíðinda af fundinum en félögin muni ganga hart eftir svörum frá SA. 



Veður

Gengur í suðaustan 10-15 með 
rigningu, fyrst suðvestanlands, en 
hægari og þurrt norðaustan til þar 
til síðdegis. Suðlægari og dregur 
úr úrkomu um landið sunnan- og 
vestanvert í kvöld. SJÁ SÍÐU 26

Veður

VIÐSKIPTI Sala á jólabjór dróst saman 
um ellefu prósent fyrir þessi jól sam-
anborið við sama tíma í fyrra. Aldrei 
hafa fleiri tegundir jólabjórs verið til 
sölu í verslunum Vínbúðarinnar.

Samkvæmt upplýsingum frá 
ÁTVR höfðu þann 19. desember 
síðastliðinn selst 476 þúsund lítrar 
af jólabjór síðan sala á honum hófst 
þann 15. nóvember. Á sama tíma í 
fyrra höfðu Íslendingar hins vegar 
keypt 535 þúsund lítra. Samdráttur 
upp á 11 prósent. Þar að auki voru á 
þessum tíma í fyrra fjórir söludagar 
eftir til jóla en í ár aðeins þrír.

Í ár líkt og fyrri ár kemst enginn 
jólabjór með tærnar þar sem Tuborg 
Julebryg hefur hælana. Langmest-
seldi jólabjórinn í ár sem fyrr. Þann 
19. desember höfðu selst 223.436 
lítrar af Julebryg eða sem nam 46,9 
prósentum af heildarlítrum seldum 
fyrir jólin.

Víking Jólabjór kemur næstur 
með 51.667 lítra eða 10,8 prósent 
markaðarins en næstu tegundir eru 
Jólagull og Thule Jólabjór. Sjö af tíu 
mest seldu tegundunum eru alís-
lensk framleiðsla.

Svo virðist þó sem aukið framboð 
af tegundum hafi ekki orðið til þess 

að auka söluna á tímabilinu sem um 
ræðir. Aldrei hafa fleiri tegundir jóla-
bjórs verið á boðstólum en í ár eða 
ríflega sextíu. Til marks um fjölgun-
ina undanfarin ár þá eru tegundirnar 
nær tvöfalt fleiri nú en þær voru 
fyrir aðeins tveimur árum þegar 34 
tegundir voru til sölu í Vínbúðunum. 
Í fyrra voru þær 47.

Þó salan virðist vissulega hafa 
dalað eitthvað milli 
ára þá jafngildir 
salan í ár á þessu 
tímabili því að ríf-
lega 1,4 milljónir 
flaskna (33 cl) hafi 
verið seldar. Á rétt 
rúmlega mánuði 

var salan því sem 
nemur því að 
hver einasti 
Í s l e n d i n g u r 
með aldur til 
áfengiskaupa 
h e f ð i  ke y p t 
sér fimm litlar 
flöskur af jóla-
bjór.
mikael@
frettabladid.is

Aldrei fleiri tegundir en 
jólabjórsala dróst saman
Sala á jólabjór dróst saman um 11 prósent fyrir þessi jól samanborið við sama 
tíma í fyrra. Aldrei hafa þó fleiri tegundir hátíðarbjórs verið í boði eða rúmlega 
60. Salan jafngildir því að hver Íslendingur með aldur til hafi keypt sér 5 flöskur.

Íslendingar kneyfa Jólabruggið frá Tuborg sem aldrei fyrr og er Tuborginn 
langmest seldi jólabjórinn nú líkt og áður. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

                                    Lítrar               Hlutfall%
1. Tuborg Julebryg 223.436 46,91%
2. Víking Jólabjór 51.667 10,85%
3. Jólagull 38.560 8,10%
4. Thule Jólabjór 35.760 7,51%
5. Jóla Kaldi 24.089 5,06%
6. Föroya Bjór Jólabryggj 19.612 4,12%
7. Egils Malt jólabjór 18.049 3,79%
8. Askasleikir Amber Ale nr. 45 6.968 1,46%
9. Einstök Doppelbock 5.968 1,25%
10. Royal X-Mas hvítur 5.382 1,13%

Tölur frá og með 19. desember.

✿ Mest seldi jólabjórinn

Umbúðaflóðið látið hverfa

 Þessi starfsmaður Reykjavíkurborgar var mættur á vaktina til að hreinsa til í kringum grenndargáma miðborgarinnar í gær, annan dag jóla. Gjarn-
an fyllast tunnur og gámar af umbúðum og afgangi jólanna enda óhófið mikið. Þá er gott að vita af mönnum sem þessum. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

ANDLÁT Kolbeinn Aron Arnar-
son, markmaður ÍBV í handbolta, 
varð bráðkvaddur á heimili sínu á 
aðfangadag. Íþróttafélagið greindi 
frá andláti Kolbeins Arons í gær en 
hann var 29 ára gamall. Í tilkynn-
ingu ÍBV sagði að Kolbeinn Aron 
hefði verið einn af lykilmönn-
unum í uppbyggingu og velgengni 
handboltans í Vestmannaeyjum á 
undanförnum árum.

Hann lék með yngri flokkum 
ÍBV og lék sinn fyrsta leik með 
meistaraflokki sautján ára gamall, 
árið 2006. Kolbeinn Aron spilaði 
alls 279 leiki fyrir ÍBV og var því 
fjórði leikjahæsti leikmaður félags-
ins frá upphafi. Hann vann Íslands-
meistaratitil með liðinu árið 2014 
og bikarinn ári síðar.

„Fráfall Kolbeins Arons er öllum 
sem þekktu hann mikið áfall. Hjá 
okkur sem vorum með honum í 
handboltanum situr eftir sorg og 
söknuður; þakklæti og virðing,“ 
sagði í tilkynningunni.

Þar sagði enn fremur að fjöl-
skylda Kolbeins Arons vildi 
koma á framfæri þakklæti til 
allra þeirra sem sýnt hafa henni 
stuðning og samhug á þessum 
erfiðu tímum. – þea

Kolbeinn 
Aron er 
látinn

Kolbeinn Aron Arnarson. MYND/ÍBV

BRUNI Sumarbústaður í Sléttuhlíð í 
Hafnarfirði brann til grunna í gær-
morgun. Engan sakaði utan einn 
slökkviliðsmann sem slasaðist við 
störf og var fluttur á slysadeild til 
aðhlynningar. 

Tilkynning frá fólki í nærliggj-
andi sumarbústað barst slökkvi-
liði laust eftir klukkan sex í gær. 
Bústaðurinn var alelda þegar 
slökkviliðið bar að. Tankbíll með 
10 þúsund lítra af vatni var sendur 
með, enda aðgengi að vatni tak-
markað í sumarbústaða hverfinu. 
Slökkvistarfi lauk klukkan ellefu 
fyrir hádegi.

Eldsupptök eru ókunn. – smj

Bústaður brann

Nánast ekkert var eftir af 

bústaðnum þegar slökkvilið 

bar að garði.
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Sjáumst heil eftir áramót

lyfja.is

Opið til klukkan 18 á gamlársdag 

í Lágmúla og á Smáratorgi. Tilboðið 

gildir til og með 31. desember. 

Við þökkum 
samfylgdina 2018

GÓÐAR LYKTIR
Á GLEÐIRÍKU ÁRI

Allur ilmur, ilmkassar, snyrtivörur og sokkabuxur

25%
afsláttur



Fáðu blað dagsins í tölvupósti  
kl. 5.00 á morgnana. 

Skráðu þig á póstlista Frétta-
blaðsins á www.frettabladid.is/
nyskraning. Það kostar ekkert.

Vertu fyrst/ur  
að lesa blaðið

Erum með mikið úrval af allskonar 
bílaverkfærum á frábæru verði!æru verði!

ViAir 12V loftdælur  
í miklu úvali.

Hleðslutæki
12V 6A 

6T Búkkar 
605mm Par

Jeppatjakkur  
2.25t 52cm.

Omega 
Viðgerðarkollur 

4.995
9.999

17.995
7.495

Smáratorgi 1, 201 Kópavogi, sími 588 6090, vl@verkfaeralagerinn.is  
Mán.-fim. kl. 9-18, fös. kl. 9-18:30, lau. kl. 10-18, sun. kl. 12-17

Verkfæralagerinn
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6T Bú
605m60560

9

i

7.495

Faxafeni 11 • Sími 534 0534

Finndu okkur á 

Áramótaskraut 
og hattar

SAMFÉLAG  „Það voru skráðir hjá 
okkur tæplega 20 íbúar yfir jólin, 
tíu konur og níu börn og langflest 
voru í athvarfinu öll jólin,“ segir 
Sigþrúður Guðmundsdóttir, fram-
kvæmdastýra Kvennaathvarfsins. 
Hún segir fjöldann nokkurn veg-
inn á pari við það sem verið hefur 
síðastliðin jól, í það minnsta ekki 
fleiri en verið hefur. Samsetning 
dvalarkvenna nú var sömuleiðis 
svipuð og í fyrra. Bæði íslenskar 
og erlendar konur með börn sín.

„Það er þannig yfir árið hjá 
okkur að helmingur dvalar-
kvenna er af erlendum uppruna 
og erlendu konurnar dvelja að 
jafnaði lengur og þannig er það 
um jólin líka. Við erum svo lán-
söm að fá að halda jól sem bera 
keim af jólum héðan og þaðan úr 
heiminum.“

Sem fyrr var gert gott úr slæmri 
stöðu en Kvennaathvarfið er sem 
kunnugt er athvarf fyrir konur sem 
ekki geta búið heima hjá sér vegna 
ofbeldis. Til athvarfsins leita því 
konur og börn sem búa við slíkt 
ofbeldi að gleðileg jól heima fyrir 
eru nær ómöguleg. 

Börnin sem dvöldu nú um 
jólin voru á öllum aldri að sögn 
Sigþrúðar, allt frá unglingum og 
niður í lítil börn. Ekki er því úti-
lokað að einhverjir gestanna hafi 
þarna verið að eiga sín fyrstu jól. 
Sigþrúður segir kræsingar hafa 
verið á borðum og glaðning fyrir 
alla sem þarna áttu um sárt að 
binda.

„Það eru svo margir sem hugsa 
vel til athvarfsins og íbúa fyrir 
jólin að það flóði allt í kræsingum, 

gjöfum og glaðningi. Jólasveinn-
inn kíkti við á aðfangadag og vakti 
mikla lukku. Svo höfðum við þetta 
hver með sínu sniði bara.“

Fyrrverandi gestir, sem enn eru 
að koma undir sig fótunum, nutu 
einnig góðs af þessu.

„Við hittum líka fyrrverandi 

dvalarkonur, sem kannski margar 
eiga enn í fjárhagslegum erfiðleik-
um, og þar sem svo margir hugs-
uðu hlýlega til okkar þá vorum við 
aflögufær með ýmsan jólaglaðn-
ing út úr húsi líka. Við eigum því 
ýmsum mikið að þakka í kringum 
jólin.“ – mikael@frettabladid.is

Nítján konur og börn dvöldu í 
Kvennaathvarfinu yfir jólin
Hátt í tuttugu konur og börn dvöldu í Kvennaathvarfinu yfir jólin. Um helmingur dvalarkvenna er að jafn-
aði erlendur og var því fjölþjóðlegur blær á jólahaldinu. Góður stuðningur fyrir jólin gerði það að verkum 
að fyrrverandi dvalarkonur, sem enn eru að koma undir sig fótunum, fengu notið góðs af aðstoðinni.

Sigþrúður Guðmundsdóttir, framkvæmdastýra Kvennaathvarfsins. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Þar sem svo margir 

hugsuðu hlýlega til 

okkar þá vorum við aflögu-

fær með ýmsan jólaglaðning. 

Sigþrúður Guðmundsdóttir, 

framkvæmdastýra Kvennaathvarfsins

SAMFÉLAG Háskóli Íslands varði 26,7 
milljónum króna á fyrstu tíu mán-
uðum ársins í risnu. Þetta kemur 
fram í svari skólans við fyrirspurn 
Fréttablaðsins. Á vefnum opnirreikn-
ingar.is sést að Háskóli Íslands er sú 
stofnun ríkisins sem eyðir mestu fé 
í risnu. Ef aðeins er horft á tímabilið 
frá apríl (þegar stofnanir fóru að birta 
reikninga á vefsíðunni) til október 
notaði Háskóli Íslands 22 milljónir 
króna í risnu. Utanríkisráðuneytið 
eyddi 10 milljónum króna og for-
sætisráðuneytið 4,5 milljónum.

Risna er kostnaður sem stofnun 
eða embætti efnir til í þeim tilgangi 
að sýna þeim sem risnunnar nýtur 
gestrisni, þakklæti eða viðurkenn-
ingu. Í reglum skólans segir að til 
risnu teljist nauðsynlegur kostnaður 
í sambandi við veitingar við sérstök 
tilefni. Þar á meðal vegna kostn-
aðar við móttöku á andmælendum, 
erlendum gestum, fyrirlesurum, inn-
lendum gestum og starfsmönnum 
háskólans.

Í svari Háskóla Íslands við fyrir-
spurn Fréttablaðsins kemur fram 

að tilefni risnu geti verið misjöfn, 
allt frá ráðstefnum, málþingum og 
hátíðlegum viðburðum yfir í mót-
töku erlendra gesta og doktorsvarnir. 
„Í júní eru brautskráningar úr öllum 
deildum skólans auk þess sem sumar-
mánuðirnir eru vinsælir til ráðstefnu-
halds. Þá eru sumarnámskeið fyrir 
erlenda nemendur í sumum deildum 
skólans. Rétt er að geta þess að ráð-
stefnur og sumarnámskeið eru oftast 
greidd eða styrkt af þriðja aðila þó að 
kostnaðurinn fari í gegnum bókhald 
háskólans.“ – bg

Háskóli Íslands varði stofnana mest í risnu

Háskóli Íslands gerði vel við gesti sína á árinu. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

TÆKNI Snapchat hefur sett í loftið 
svokallaðar linsur, eða filtera, sem 
virka fyrir hunda. Frá þessu greindi 
The Verge í gær. Lengi vel hefur 
mannfólkið skemmt sér við að setja 
á sig hundafilter á Snapchat og nú er 
sem sagt komið að þessum ferfætta 
besta vini mannsins að leika sér að 
fídusnum.

Hundar eru reyndar ekki fyrstu fer-
fætlingarnir til þess að fá sérsniðnar 
linsur á Snapchat. Fyrirtækið setti 
í loftið sérstakar linsur fyrir ketti í 
nóvember. Það er því greinilegt að 
topparnir hjá Snapchat eru kattafólk.

Úrvalið fyrir hunda er takmarkað 
enn sem komið er. Í myndbandi 
sem Snapchat birti mátti sjá að hægt 
er að setja pitsu utan um höfuðið á 
hundum, skella á þá gleraugum eða 
jafnvel hreindýrshornum. Svona í 
anda jólanna. – þea

Snapchat-linsur 
fyrir hunda

ÍTALÍA Að minnsta kosti 28 meidd-
ust þegar 4,8 stiga jarðskjálfti reið 
yfir Sikiley, nærri eldfjallinu Etnu, í 
gær. Skjálftinn átti upptök sín nærri 
bænum Viagrande. 
Tíu voru flutt á sjúkrahús vegna 
meiðsla sem fólkið hlaut af völdum 
braks er hrundi ofan á það. Skjálft-
inn var sá sterkasti frá því að gos 
hófst í Etnu á mánudaginn. – þea

Jörðin skalf  
á Ítalíu

SAMFÉLAG Kærunefnd húsamála gat 
ekki gefið álit sitt á því hvort sam-
þykki allra lóðarhafa væri nauðsyn-
legt áður en hleðslustaurum fyrir 
rafbíla yrði komið fyrir við húseign 
þeirra. Ástæðan var sú að ekki lá 
fyrir hvers lags staura var um að 
ræða.

Um er að ræða húsfélag sem 
stofnað var í upphafi árs. Á húsfundi 
í vor var um það rætt að koma upp 
hleðslustaurum fyrir rafbíla á kostn-
að húsfélagsins. Einn íbúðareigandi 
lýsti því yfir að hann samþykkti ekki 
slíkar framkvæmdir.

Í áliti kærunefndarinnar kom 
fram að uppsetning hleðslustaura 
fæli ekki í sér breytingu á hag-
nýtingu sameignar væru umrædd 
bílastæði áfram notuð sem bíla-
stæði. Því dygði samþykki einfalds 
meirihluta til þess. Ætti hins vegar 
að sérmerkja bílastæði fyrir rafbíla 
þyrfti samþykki allra fyrir þeirri 

breytingu. Hið sama gilti ef nýta 
ætti bílastæðið sem hleðslustöð 
enda þá um breytta nýtingu á sam-
eign að ræða.

Í álitinu segir líka að einnig gæti 
komið til álita hvort uppsetning 
staursins teldist „óvenjulegur og 
dýr búnaður“ í skilningi fjöleignar-
húsalaga. Skipti þar máli hve dýrir 
staurarnir eru og hvernig kostnaður 
vegna notkunar þeirra skiptist. Í 
ljósi þess að ekki lá fyrir hvernig 
framkvæmdinni yrði háttað taldi 
nefndin sig ekki geta gefið álit sitt á 
hvort framkvæmdin væri í samræmi 
við lög. – jóe

Deilt um hleðslu rafbíla
Nefndin taldi ekki 

nauðsyn að allir samþykktu 

uppsetningu stauranna. 

Annað gilti ef sérstök rafbíla-

stæði yrðu merkt.
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Suðureyri
Björgunarsveitarhúsið, 
Skólagötu 3

Þingeyri
Björgunarsveitarhúsið
Stefánsbúð

Drangsnes
Björgunarsveitarhúsið, 
Grundargötu 21

Hólmavík
Rósubúð, Höfðagötu 9 

Blönduós
Björgunarfélagshúsið, 
Efstubraut 3

Skagaströnd
Í húsi Rauða krossins

Hvammstangi
Björgunarsveitarhúsið 
Húnabúð, Höfðabraut 30

Hofsós
Björgunarsveitarhúsið við 
Skólagötu 1, (nýbygging)

Varmahlíð
Björgunarstöðin við 
Sauðárkróksbraut

Sauðárkrókur
Björgunarsveitarhúsið 
Sveinsbúð, Borgarröst 1

Siglufjörður 
Þormóðsbúð, 
Tjarnargötu 18

Eyjafjarðarsveit
Hrafnagilsskóli

Ólafsfjörður
Námuvegi 2, (vestanverðu)
  
Akureyri
Risaflugeldamarkaður í 
húsnæði björgunarsveitarinnar
Súlna, Hjalteyrargötu 12

Grenivík
Björgunarsveitarhúsið 
Ægisbúð

Dalvík
Gunnarsbraut 4

SÖLUSTAÐIR Á HÖFUÐBORGARSVÆÐINU

SÖLUSTAÐIR UM ALLT LAND

Víðtækt starf Slysavarnafélagsins Landsbjargar miðar að því að bjarga 
mannslífum, verðmætum og koma í veg fyrir slys. Um eitt hundrað 
sveitir sjálfboðaliða eru til taks allan sólarhringinn, alla daga ársins. 

Flugeldasalan er helsta tekjulind björgunarsveitanna og getur skipt 
sköpum. Tryggðu eigið öryggi og keyptu flugeldana af okkur.
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Akranes
Björgunarmiðstöðin, 
Kalmansvöllum 2

Borgarnes og Borgarfjörður
Björgunarsveitarhúsið,  
Brákarbraut 18
Bútæknihúsið á Hvanneyri
Björgunarsveitarhúsið  
Þorsteinsbúð, Reykholti

Snæfellsnes sunnanvert
Björgunarsveitarhúsið, 
Laugagerði

Stykkishólmur
Björgunarsveitarhúsið, 
Nesvegi 1a

Grundarfjörður
Björgunarhúsið, Sólvöllum 17a

Rif
Björgunarstöðin Von,
Hafnargötu 1

Búðardalur
Björgunarsveitarhúsið,
Vesturbraut 12

Reykhólar
Björgunarsveitarhúsið, 
Suðurbraut 5

Patreksfjörður
Björgunarsveitarhúsið
Sigurðarbúð við Oddagötu

Bíldudalur
Björgunarsveitarhús Hafnarbraut 12
  
Barðaströnd
Brjánslækur

Tálknafjörður
Björgunarsveitarhúsið
 v/Strandgötu 42b
  
Súðavík
Björgunarsveitarhúsið, Ákabúð

Ísafjörður
Félagsheimilið Hnífsdal

Bolungarvík
Björgunarsv.húsið, Hafnargötu 60

Flateyri
Bryggjuhúsinu 

Hrísey
Björgunarsveitarhúsið,
Ægisgötu 13

Grímsey
Björgunarsveitarhúsið

Svalbarðseyri
Valsárskóli

Aðaldalur
Hjálparsveitarhúsið, Iðjugerði 1

Kópasker
Björgunarsv.húsið, Bakkagötu 6

Þingeyjarsveit
Björgunarsveitarhúsið að 
Stóru-Tjörnum, Melgötu 9

Raufarhöfn
Björgunarsv.húsið Stjörnubúð

Mývatnssveit
Björgunarsveitarhúsið,
Múlavegi 2

Þórshöfn 
Björgunarsv. húsið Hafliðabúð, 
Fjarðarvegi 6 

Bakkafjörður
Björgunarsveitarhúsið Arnarbúð

Vopnafjörður
Björgunarsveitarhúsið Vogabúð

Egilsstaðir
Björgunarsveitarhúsið, 
Miðási 1-5

Seyðisfjörður
Björgunarsveitarhúsið,
Hafnargötu 17

Eskifjörður
Slysavarnahúsið, Strandgötu 11

Reyðarfjörður 
Björgunarsv.húsið Þórðarbúð

Borgarfjörður eystri 
Björgunarsveitarhúsið Heiði
   
Djúpivogur
Sambúð, Mörk 12
   
Neskaupstaður
Nesgata 6
   
Breiðdalsvík
Björgunarsv. húsið, 
Selnesi 8
   
Fáskrúðsfjörður
Slysavarnahúsið, Grímseyri 9

Hornafjörður
Hús Björgunarfélagsins,
Álaugarvegi 9

Kirkjubæjarklaustur
Björgunarstöðin á Iðjuvöllum

Skaftártunga
Björgunarsveitin Stjarnan

Álftaver
Björgunarsveitin

Vík
Björgunarsveitarhúsið, 
Smiðjuvegi 15

Vestur - Eyjafjöll Heimaland
Björgunarsveitarhúsið, 
Bræðrabúð
   
Hvolsvöllur
Björgunarsveitarhúsið, 
Dufþaksbraut 10

Landeyjar
Björgunarsv.húsið Sléttuból

Hella
Flugbjörgunarsveitarhúsið, 
Dynskálum 34

Vestmannaeyjar
Björgunarfélagshúsið, 
Faxastíg 38

Flúðir
Björgunarsveitarhúsið, 
Smiðjustíg 8 

Skeiða- og 
Gnúpverjahreppur
Árnesi

Biskupstungur
Bjarkarbraut 2, Reykholti
 
Selfoss
Björgunarmiðstöðin, Árvegi 1 
Austurvegi 23
 
Stokkseyri
Söluskúr við Smiðshús
   
Eyrarbakki
Björgunarsveitarhúsið, 
Búðarstíg 21
   
Laugarvatn
við Samkaup-Strax,
Dalbraut 6

Hveragerði
Hjálparsveitarhúsið, 
Austurmörk 9

Reykjanesbær
Björgunarsveitarhúsið, 
Holtsgötu 51

Sandgerði
Björgunarsveitarhúsið,
Austurgarði 4-6 (við höfnina)

Vogar
Björgunarskýlið, Iðndal 5

Garður
Björgunarsveitarhúsið 
Þorsteinsbúð

Grindavík
Björgunarsveitarhúsið, 
Seljabót 10

Reykjavík - Vesturbær
• Risaflugeldamarkaður björgunarstöðinni   
   Gróubúð, Grandagarði 1 
• við Sundlaug Vesturbæjar

Seltjarnarnes
• Björgunarstöðin Gaujabúð við Suðurströnd 

Reykjavík - Austurbær
• Risaflugeldamarkaður húsi  
   Flugbjörgunarsveitarinnar, við Flugvallaveg  
• í Skeifunni
• við Holtagarða
• við Lágmúla
• Skátaheimili Skjöldunga, Sólheimum 21a
• Kringlan (við World Class)

Reykjavík - Grafarvogur
• Spöngin
• Egilshöll

Reykjavík - Breiðholt
• við verslunina Nettó í Mjódd

Reykjavík - Árbær/Höfði
• Risaflugeldamarkaður 
   Malarhöfða 6 
• við Fylkisheimilið
• Skátamiðstöðin, 
   Hraunbæ 123 (við Bónus)

Reykjavík - Grafarholt
• Húsasmiðjan

Reykjavík - Norðlingaholt
• Norðlingabraut 1

Kópavogur
• Risaflugeldamarkaður björgunar-
   miðstöðinni við Bryggjuvör, 
   Bakkabraut 4  
• Skeljabrekka (hjá Bónus)
• Kraftvélar
• Salalaug
• Krónan við Vallarkór 4

Garðabær
• Risaflugeldamarkaður við Bæjarbraut
• Kauptún á móti IKEA
• Haukshús á Álftanesi

Hafnarfjörður
• Risaflugeldamarkaður
   Björgunarmiðstöðinni 
   Hvaleyrarbraut 32 
   (aðkoma frá Lónsbraut)

• Flatahrauni 14,   
  (gamla slökkvistöðin)

• Tjarnarvellir 

Mosfellsbær
• Björgunarsveitarhúsið,
   Völuteigi 23
• við KFC

  

- FLUGELDAR Í 50 ÁR 



gæði – þekking – þjónusta

VAKÚMVÉLAR
HAKKAVÉLAR

SAMFÉLAG „Meginmarkmiðið er að 
byggja brýr milli kynslóða og milli 
þjóða og fólks. Krakkarnir kynn-
ast lífi fólks af ólíkum kynslóðum í 
öðrum löndum,“ segir Ágúst Tómas-
son, kennari í unglingadeild Voga-
skóla í Reykjavík, um Erasmus-verk-
efnið „Sögur sameina fólk, um gildi 
reynslunnar“.

Ágúst hefur haft umsjón með 
verkefninu sem kallast WOW sem 
stendur fyrir „Words Over Walls, en 
honum til halds og trausts er nafni 
hans og samkennari Ágúst Péturs-
son. Um er að ræða samstarfsverk-
efni Vogaskóla og skóla í Finnlandi 
og Galisíu á Spáni.

„Nemendur fara tveir eða þrír 
saman og hitta eldri borgara í sínu 
heimalandi. Svo kynna þau við-
mælanda sinn fyrir hinum hóp-
unum. Krakkarnir búa svo saman 
til sögur þar sem sögupersónurnar 
eru byggðar á þessum viðmælend-
um. Markmiðið er í rauninni ekki 
sögurnar sjálfar heldur að krakk-

arnir kynnist hverjir öðrum.“ Einn-
ig er lagt upp með að vekja athygli 
krakkanna á flóttamannavand-
anum í Evrópu. „Við höfum farið 
með hópa héðan bæði til Finnlands 
og Galisíu þar sem við höfum hitt 
eldri borgara. Í Finnlandi hittum 
við meðal annars konu sem sagði 
frá vist sinni í fangabúðum Sovét-
manna í seinni heimsstyrjöldinni 
þegar hún var níu ára. Það var mjög 
áhrifaríkt.“

Í tveimur heimsóknum til Galisíu 
hafa ólíkir hópar nemenda í Voga-
skóla líka hitt hælisleitendur, bæði 
frá Úkraínu og Afríku.

„Það var svolítið sjokk fyrir 
krakkana að heyra sögur þeirra. 
Þetta er svolítið nálægt þeim því við 
höfum haft hælisleitendur í Voga-
skóla sem hefur bæði verið vísað úr 
landi og sem til stendur að vísa úr 
landi. Þannig að þetta er líka svo-
lítið í bakgrunninum hvernig við 
förum með fólk sem þarf að flýja að 
heiman af einhverjum ástæðum.“

Alls taka um 30 nemendur ung-
lingadeildar Vogaskóla þátt í WOW-
verkefninu auk annars Erasmus- 
verkefnis sem er að hefjast og fjallar 
um vatn og er í samvinnu við skóla 
í Tékklandi og Litháen. WOW-
verkefninu, sem staðið hefur yfir 
frá haustinu 2017, lýkur næsta vor 
þegar nýir hópar frá Finnlandi og 
Galisíu koma til Íslands.

„Þetta er um þriðjungur ungl-
ingadeildarinnar sem tekur þátt 
í svona verkefnum á um tveimur 
árum. Þessir krakkar fara þá til 
útlanda og taka á móti erlendum 
gestum.“

Ágúst hefur áður tekið þátt í sam-
bærilegum evrópskum verkefnum 
og segir hann reynsluna góða. 
„Þetta er það sem krakkarnir muna 
eftir. Maður er núna að tala við 
krakka sem eru um tvítugt og tóku 
þátt í fyrra verkefninu sem ég var í. 
Þau segja það hafa verið hápunkt-
inn á þeirra skólaveru að taka þátt í 
því verkefni.“ sighvatur@frettabladid.is

Markmiðið að byggja 
brýr milli kynslóða
Nemendur í unglingadeild Vogaskóla hafa undanfarin misseri verið á ferð og 
flugi um Evrópu en um þriðjungur þeirra tekur nú þátt í Erasmus-verkefnum. 
Markmið samstarfsverkefnis með skólum í Finnlandi og Galisíu á Spáni er að 
byggja brýr milli kynslóða og vekja athygli á flóttamannavandanum í Evrópu.

Krakkarnir létu 15 gráða frost í Finnlandi ekki stoppa sig og skelltu sér í ísbað. MYND/ÁGÚST TÓMASSON

TÆKNI Niðurhal á snjallforritum, eða 
öppum, fyrir snjallsíma jókst um 
tíu prósent á árinu miðað við árið í 
fyrra. Þá jókst velta appa um tuttugu 
prósent. Greiningarfyrirtækið App 
Annie tók tölfræðina saman og telur 
að bæði leikir og forrit sem krefjast 
áskriftar séu helstu orsakavaldarnir.

Þau þrjú öpp, önnur en leikir, sem 
veltu mestu á heimsvísu á árinu eru 
Netflix, Tinder og Tencent Video. 
Það síðastnefnda er einkum vinsælt 
í Kína en fleiri kínversk öpp má finna 
á listanum. Til að mynda Youku og 
iQIYI.

Sé litið til leikja eru Fate/Grand 
Order, Honour of Kings og Monster  
Strike í efstu þremur sætunum. 
Neðar má finna kunnuglega titla á 
borð við Candy Crush Saga, Poké-
mon GO, Clash of Clans og Clash 
Royale.

Athygli vekur að Fortnite er 
ekki á listanum, en leikurinn er 
þó í boði fyrir Android og iOS. 
Ástæðan er sú að fyrir Android-
síma er leikurinn ekki í appversl-
un Google, Play Store. Þess í stað er 
hann í sérstakri appverslun útgef-

andans, Epic Games. Búast má við 
því að fleiri fyrirtæki feti í fótspor 
Epic Games eða setji leiki sína í þá 
appverslun enda tekur fyrirtækið 
minni hluta af veltunni til sín en 
Google. Tólf prósent samanborið 
við þrjátíu. – þea

Snjallforrit velta meiru en í fyrra

Þessi er reyndar ekki með kveikt á skjánum. NORDICPHOTOS/GETTY
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að auki, fyrir lykil- og korthafa
í Vinahópi Olís og ÓB

-17 kr. 

Allir sem eru nú þegar með lykil eða kort frá Olís eða ÓB 
eru sjálfkrafa í Vinahópnum og njóta afsláttar og annarra 
sérkjara þegar greitt er með lykli eða korti.

Kynntu þér Vinahópinn á olis.is

af lítranum 27. og 28. des.
og styrkjum Slysavarna-

félagið Landsbjörg

Saman gefum við

5 krónur



Auglýst er eftir tilnefningum til verðlauna úr Verðlaunasjóði í læknisfræði, 
stofnuðum af Árna Kristinssyni og Þórði Harðarsyni.

              Verðlaunin nema kr 5.000.000

Þau veitast vísindamanni, sem náð hefur framúrskarandi árangri á sviði læknisfræði eða 
skyldra greina (þ.m.t. líffræði, lyfjafræði, hjúkrunarfræði, sálfræði, sjúkraþjálfunar, lýðvísinda 

o.s.frv.). Heimilt er að endurnýja fyrri tilnefningar. Frestur til tilnefninga er til 31.01.2019. 
Tilkynnt verður um verðlaunahafa á Vísindum á vordögum á Landspítala 2019.

Stjórn Verðlaunasjóðs Árna Kristinssonar og Þórðar Harðarsonar, Hellulandi 10. Reykjavík 108 
(thordhar@landspitali.is).

Verðlaun

Flísabúðin
Stórhöfða 21 | s: 545 5500 | flis.is

Finndu okkur  
á facebook

Yljaðu ástvinum með Heliosa 
hitara í vetur

30% afsláttur 
í desember

FlísabúðinFlísabúðin

30 
ÁRA

2018

jj
hitara í veturhitaarara aa í vevetete ur

3

30

Margar gerðir til  
á lager 1300 til 3000 w. 
Hvítir og svartir.

Allir hitararnir  
eru farstýrðir. 

Koma með 5m  
langri snúru og kló. 

Járn & Gler ehf. • Skútuvogur 1h. Barkarvogsmegin
104 Reykjavík • S. 58 58 900 • www.jarngler.is

Bjóðum upp á sjálfvirkan 
hurðaopnunarbúnað, 
hurðir og gluggakerfi 

ásamt uppsetningu 
og viðhaldi á búnaði. 

Áratuga reynsla.

s. 511 1 1101 11 0 | | w| w| | ww.rymi.is 

gRa aRaRaafmfmamagagngnsns akkasttjajaakkkkaar
KyKy ga ve ð: KyKyynnninininngaa ð:gaarvrveveerrðð: 

8 897 k .  m//v2828 8982.2.8.8989797 kkr.r. m/m/v/vvsksk

AUSTUR-KONGÓ Kjósendur í þremur 
borgum í Austur-Kongó, sem Reuters 
segir að kjósi alla jafna aðra flokka 
en vinstrisinnaða ríkisstjórnarflokk-
inn PPRD, munu ekki fá að greiða 
atkvæði í forseta-, þing- og sveitar-
stjórnarkosningunum sem fram fara 
þann 30.  desember næstkomandi. 
Kjörstjórn landsins (CENI) greindi frá 
þessari niðurstöðu sinni í gær.

Ástæðan er sú að ebólufaraldur 
geisar nú í landinu, sá næstversti í sögu 
Afríku. Ekki verður því kosið í Beni og 
Butembo nú á sunnudaginn. Þá verður 
heldur ekki kosið í borginni Yumbi en 
það er vegna þjóðflokkaátaka. Kizito 
Bin Hangi, forseti mannréttindabar-

áttusamtaka í Beni, sagði við Reuters 
að ákvörðunin væri óréttlátt. Íbúar 
myndu mótmæla henni á fimmtu-
dag og krefjast þess að fá að greiða 
atkvæði. Martin Fayulu, einn forseta-
frambjóðenda stjórnarandstöðunnar, 
sagði í gær að það væri rökleysa að 
banna borgarbúum að kjósa vegna 
ebólu. „Við höfum nú þegar háð kosn-
ingabaráttu á þessum svæðum. Þetta 
er enn ein brellan til þess að reyna að 
stela kosningunum,“ tísti Fayulu.

Upplýsingafulltrúi UDPS, stjórnar-
andstöðuflokks sem býður fram Felix 
Tshisekedi til forseta, sagði að flokkur-
inn myndi taka þátt í kosningunum 
þrátt fyrir ákvörðun CENI. – þea

Andstöðuvígi kjósa ekki

INDÓNESÍA Björgunarfólki í Indó-
nesíu gekk erfiðlega að komast að 
afskekktari byggðum á vesturströnd 
eyjarinnar Jövu í gær til að aðstoða 
þá sem urðu illa úti í flóðbylgjunni 
sem skall á svæðinu í síðustu viku. 
Reuters greindi frá þessu.

Flóðbylgjan skall á strandbyggð-
um á Jövu og Súmötru við Sunda-
sund eftir að gos hófst í Anak Kraka-
tá, eða Barni Krakatá, á laugardag. 
Hluti af fjallinu hljóp í sjóinn og 
við það myndaðist flóðbylgjan. Á 
fimmta hundrað fórust í hamför-
unum og fjölmargra er enn saknað. 
Þá slösuðust nærri 1.500 og 21.000 
var gert að yfirgefa heimili sín og 
færa sig fjær ströndinni.

Það þykir hafa gert hamfarirnar 
verri að engin flóðbylgjuviðvörun 
var send út þar sem flóðbylgjan 
myndaðist vegna eldgoss en ekki 
jarðskjálfta.

Mikil úrkoma varð í gær á strönd 
Jövu og raskaði það samgöngum 

talsvert. Vegir urðu að forarpyttum 
og bílalestir, sem ferjuðu til að 
mynda vinnuvélar sem nýta á til þess 
að hreinsa burt brak og mögulega 
bjarga fólki úr húsarústum, komust 
seint á áfangastað. Vegna hins mikla 
votviðris hafa sjálfboðaliðar til 
dæmis þurft að byggja bráðabirgða-
brýr úr steypuklumpum.

Sutopo Purwo Nugroho, upplýs-
ingafulltrúi hamfarastofnunar Indó-
nesíu, sagði við Reuters að neyðar-
ástandi hafi verið lýst yfir og það 
væri í gildi til 4. janúar. Það ætti að 
gera björgunarfólki auðveldara að 
vinna vinnu sína.

Nugroho sagði björgunarfólk 
einbeita sér að bænum Sumur á 
suðvesturodda Jövu. Þar væru vegir 
stórskemmdir og því hafi þurft að 
ræsa af stað þyrlur til þess að flytja 
fólk og nauðsynjar á milli staða.

Yfirvöld í Indónesíu sendu á ný út 
viðvörun í gær um að fólki bæri að 
halda sig fjarri ströndinni. Veður-

stofa ríkisins lagði til að fólk héldi 
sig í að minnsta kosti 500 metra 
fjarlægð. Enn gýs í Barni Krakatá, 
ölduhæð er mikil og veðrið afar 
slæmt. „Þetta ástand gæti orsakað 
frekari skriður í fjallinu og þannig 
mögulega aðra flóðbylgju,“ sagði 
Dwikorita Karnawati, forstöðu-
maður veður stofunnar, á blaða-
mannafundi.

Fjórtán ár voru í gær liðin frá því 
að gríðarleg flóðbylgja skall á Indó-
nesíu og allnokkrum öðrum ríkjum 
í Indlandshafi. Indónesar fóru verst 
út úr hamförunum en alls fórust 
nærri 230.000 í þeim hamförum. 
Indónesía liggur á Kyrrahafseld-
hringnum og er því mikið hamfara-
svæði. Barn Krakatá á sér sömuleiðis 
hamfarasögu. Fjallið reis úr gíg eld-
fjallsins Krakatá, sem þá var neðan-
sjávar, árið 1927. Það fjall gaus einu 
mesta gosi skráðrar sögu árið 1883 
og varð rúmlega 36.000 að bana.
thorgnyr@frettabladid.is

Björgunarstarf reynst 
erfitt vegna veðuröfga
Mikil úrkoma torveldar björgunarstarf á Jövu eftir að flóðbylgja skall á strand-
byggðum á laugardaginn. Á fimmta hundrað látin. Veðrið, ölduhæð og áfram-
haldandi eldgos valda áhyggjum af möguleikanum á annarri flóðbylgju.

Kona leitar í rústum skemmtigarðs sem eyðilagðist í hamförunum í bænum Sumber. NORDICPHOTOS/AFP
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Þessi niður-

staða ætti að 

vera alþingis-

mönnum 

áfall, allavega 

ef þeir láta 

skoðanir 

þjóðarinnar 

sig einhverju 

varða.

 

Gjald bein-

tengt notkun 

er mun 

eðlilegri leið 

til fjármögn-

unar en 

óbeinir 

skattar.

Nú hillir undir að ríkið muni krefja vegfarendur 
um sérstök veggjöld. Mörgum þykir sem þar 
fari græðgi stjórnmálamanna út fyrir velsæmis-

mörk þar sem útreikningar sýni að einungis hluti 
þeirra skatta og gjalda sem ríkið innheimtir nú þegar 
vegna vegaframkvæmda fari í slík verkefni. Á almenn-
ingur því ekki að klæðast gulum vestum og mótmæla?

Ekki endilega. Gjald beintengt notkun er mun 
eðlilegri leið til fjármögnunar en óbeinir skattar. En 
þá þarf vitaskuld að fella niður allar álögur sem ríkið 
hefur hingað til eyrnamerkt vegaframkvæmdum. Síðan 
þarf að hefja stórtæka einkavæðingu vegakerfisins. Þá 
mun tvennt gerast. Vegirnir verða betri og öruggari og 
kostnaður vegfarenda lækkar verulega. Hvers vegna? 
Jú, þar sem samkeppni ríkir, aukast gæði og verð 
lækkar. Gildir þá einu hvort um er að ræða flugferðir 
og farsímaþjónustu eða tölvur og sjónvörp. Hví skyldi 
ekki það sama gerast með vegina? Ástæða þess að fólk 
er hrætt við einkavæðingu vega er grýlusögur um að 
vondir kapítalistar muni kaupa upp mikilvægar leiðir 
og hleypa fólki ekki í gegn nema gegn svimandi gjaldi. 
En hversu trúverðugur er slíkur hræðsluáróður?

Væri Miklabraut einkavædd
Tökum dæmi af Miklubraut og einstaklingi sem þarf 
að komast til vinnu frá Grafarholti vestur í bæ. Hvað 
gæti hann gert? Fjölmargt, t.d. valið aðrar leiðir, verið 
oftar í samfloti, notað strætó eða unnið meira heima. 
Þá er viðbúið að vinnustaðurinn flytti yfir á svæði sem 
væri síður háð Miklubraut. Enn fremur er líklegt að 
markaðurinn fjárfesti í nýjum leiðum, t.d. í grennd við 
Miklubraut.

Eignarhald á Miklubraut væri gífurlega dýr fjár-
festing sem ekki mætti við snöggri minnkun á umferð. 
Fjárfestar myndu því ekki þora að reka hana út frá 
gróðasjónarmiðum til skamms tíma enda viðbúið að 
þeir sætu þá eftir stórskuldugir með ónýtt orðspor að 
auki. Það ætti því að vera óhætt að einkavæða Miklu-
braut eða aðra vegi. Það eina sem stjórnmálamenn 
þyrftu þá að muna væri að afnema á móti allar opin-
berar álögur tengdar vegaframkvæmdum.

Veggjöld – gott mál?

Nýleg könnun Félagsvísindastofnunar 
Háskóla Íslands um viðhorf þjóðar-
innar til alþingismanna og spillingar 
sýnir að 65 prósent landsmanna telja 
að margir eða nánast allir þingmenn 
landsins séu viðriðnir spillingu. Ein-

ungis tvö prósent landsmanna telja svo að segja enga 
þingmenn vera spillta. Þessi niðurstaða ætti að vera 
alþingismönnum áfall, allavega ef þeir láta skoðanir 
þjóðarinnar sig einhverju varða.

Það kemur í sjálfu sér ekki á óvart að þingmenn 
skuli fá falleinkunn hjá meirihluta þjóðarinnar. Það 
má með allnokkrum rétti líkja Alþingi við skólabekk 
þar sem svörtu sauðirnir koma óorði á allan bekkinn. 
Atburðir sem komið hafa fram í dagsljósið síðustu 
vikur og mánuði sýna að of margir svartir sauðir 
eru á þingi. Auðvitað hafa þeir verið þar á öllum 
tímum, en umhverfið er breytt. Hér áður fyrr gengu 
sögur af fyllirísrugli þingmanna manna á meðal en 
það breytti litlu sem engu um stöðu þeirra. Í dag eru 
gerðar ákveðnar kröfur um sómasamlega framkomu. 
Þingmenn sem klæmast og tala ofurniðrandi um 
aðra á opinberum stað geta ekki lengur verið vissir 
um að vera í öruggu skjóli. Karlkynsþingmenn sem 
áreita konur geta ekki lengur talið sig næsta örugga 
um að komast upp með athæfi sitt. Að þessu leyti eru 
tímarnir breyttir og það til hins betra.

Undanfarið hafa verið opinberuð atvik sem lýsa 
ákveðinni siðblindu og siðspillingu þeirra þingmanna 
sem þar voru í aðalhlutverkum. Framferði þeirra var 
áfall, ekki bara fyrir Alþingi heldur þjóðina alla. Mjög 
líklegt er að í skoðanakönnun Félagsvísindastofnunar 
hafi þátttakendur haft þessa atburði í huga þegar þeir 
dæmdu stjórnmálamenn spillta. Einhver kynni að 
reyna að hártoga þann dóm þjóðarinnar með því að 
þarna sé ekki spilling á ferð. Jú, spilling er það – og sið-
spilling skal það heita, kjósi einhver að fá nákvæmara 
orðalag.

Það er heldur ekki til að auka traust þjóðarinnar á 
þingmönnum að þeir meta flesta hluti út frá þröngum 
flokkshagsmunum, ekki þjóðarhag. Komist stjórn-
málamenn til áhrifa er eins og grípi þá of marga 
óstjórnleg þörf til að hygla flokksfólki sínu frekar en 
að velja hæfasta fólkið til starfa. Rétt flokksskírteini 
skiptir þá meira máli en hæfileikar.

Mikið hefur verið gert úr tali þingmanns Miðflokks-
ins á barnum um sendiherrastöður, en þar varð ekki 
betur séð en að hrossakaup tíðkist þegar velja á fólk 
í þau störf. Kemur það virkilega einhverjum á óvart? 
Orð þingmannsins hafa örugglega staðfest þá tilfinn-
ingu sem mjög margir hafa, sem sagt þá að ansi margt 
annað hafi forgang við slíkt val en hæfni viðkomandi.

Líklegt er að þingmenn séu sárir vegna þess dóms 
þjóðarinnar að þeir séu spilltir. Sé það einlægur vilji 
þeirra að breyta stöðunni verða þeir að leggja sig fram 
við að haga sér skikkanlega og einbeita sér að því að 
hugsa um hag þjóðarinnar frekar en að dekra við eigin 
flokkssystkini.

Þingmenn hafa sannarlega verk að vinna. Til þess 
hafa þeir tækifæri því þarna á einmitt við að vilji er allt 
sem þarf.

Spilling á þingi

Guðmundur 
Edgarsson
málmenntafræð-
ingur og kennari

Blika á lofti
Svo virðist sem Blika.is, nýr veð-
urvefur Einars Sveinbjörnssonar 
veðurfræðings og Sveins Gauta 
sonar hans, fari vel af stað. Einar 
greindi frá því á Facebook yfir 
hátíðarnar að alls hefðu rúmlega 
6.000 skoðað vefinn á fyrstu 
tveimur sólarhringunum og flett 
upp sinni staðsetningu. Einar 
og Blika spáðu í jólaveðrið og 
sagði hann að leita þyrfti aftur 
til ársins 2005 til þess að finna 
álíka hlýjan jóladag og í ár. Sé 
litið á spá dagsins í dag á Bliku 
má gera ráð fyrir um fjögurra 
stiga hita í höfuðborginni og 
úrkomu.

Talandi um hlýindi
Fyrst við erum að ræða um 
óvenju hlý jól er vert að 
minnast á loftslagsbreytingar. 
The Guardian birti pistil á vef 
sínum þar sem birt var ráð til 
fólks sem vildi leggja sitt af 
mörkum í baráttunni við lofts-
lagsbreytingar á nýju ári. Ráðið 
er einfalt. Borðaðu minna af 
kjöti. Matvæla- og landbúnað-
arstofnun Sameinuðu þjóðanna 
(FAO) metur útblástur gróður-
húsalofttegunda af kvikfjár-
rækt jafnmikinn og af öllum 
bifreiðum og flugvélum heims. 
Rannsókn við meðal annars 
Oxford-háskóla leiddi svo í 
ljós að Vesturlönd þyrftu að 
minnka nautakjötsát um níutíu 
prósent til að standast mark-
mið Parísarsamkomulagsins. 
thorgnyr@frettabladid.is
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Vínbúðirnar á höfuðborgarsvæðinu,  
Akureyri, Reykjanesbæ og Selfossi
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Mánudagur 31. des., gamlársdagur  9.00 - 14.00

Þriðjudagur 1. janúar, nýársdagur    Lokað

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

Fimmtudagur 27. desember  1 1.00 - 18.00 
Skeifan, Dalvegur og Skútuvogur  10.00 - 20.00

Föstudagur 28. desember  10.00 - 20.00

Laugardagur 29. desember  10.00 - 19.00

Sunnudagur 30. desember    Lokað

Við minnum á að áfengiskaupaaldurinn á Íslandi er 
20 ár og biðjum fólk að hafa skilríki meðferðis.

Nánari upplýsingar um opnunartíma er að finna 
á vinbudin.is

Þorvaldur  
Gylfason

Í DAG

Reykjavík – Brennandi spurningar 
leita svars um þessi jól og ára-
mót þar eð okkar heimshluti er 

nú í uppnámi. Evrópa hefur búið við 
samfelldan frið frá stríðslokum 1945 ef 
undan er skilinn ófriðurinn á Balkan-
skaga eftir upplausn Júgóslavíu 1990-
1992. Bandaríkin hafa einnig búið við 
frið heima fyrir ef árásin á New York 
og Washington 11. september 2001 
er undan skilin. Bandaríkjamenn 
hafa þó ýmsa hildi háð fjarri heima-
högum þennan tíma með misjöfnum 
árangri og við minnkandi orðstír. Þeir 
áttu ásamt ESB veg og vanda af sam-
felldum friði í Evrópu frá stríðslokum 
1945, lengsta friðarskeiði álfunnar um 
aldir, ásamt frekari framsókn lýðræðis 
eftir hrun kommúnismans í Sovétríkj-
unum og Austur-Evrópu 1989-1991.

Friður og framfarir
Árin frá 1945 hafa ekki aðeins verið 
friðartími í Evrópu og Ameríku 
heldur einnig stórfellt framfaraskeið 
hvernig sem á er litið. Tekjur á mann 
í Evrópu hafa næstum fjórfaldazt frá 
1960 og þrefaldazt í Bandaríkjunum 
líkt og í heiminum öllum. Það tekur 
nútímafólk því bara þrjá eða fjóra 
mánuði að afla tekna sem kostuðu 
forfeður okkar og mæður heils árs 
fyrirhöfn 1960. Evrópa hefur dregið á 
Bandaríkin. Meðalævi Evrópumanna 
var hálfu ári skemmri en meðalævi 
Bandaríkjamanna 1960 og er nú orðin 
tveim árum lengri. Þjóðverjar voru 
að meðaltali 2-3 cm lægri í loftinu en 
hvítir Bandaríkjamenn 1960 og eru nú 
2-3 cm hávaxnari.

Hverju sætir þessi viðsnúningur? 
Nærtæk skýring er að kjörum 
almennings er jafnar skipt í Evrópu 
en í Bandaríkjunum. Velferðarkerfi 
Þýzkalands og annarra Evrópulanda 
er lengra á veg komið en velferðar-
kerfi Bandaríkjanna sem sætir fram 
á þennan dag linnulausum árásum 
af hálfu óvinveittra afla á vettvangi 
stjórnmálanna.

Misskipting hefur afleiðingar
Þar til nýlega hirtu margir lítt um 
skiptingu auðs og tekna. Tertan 
skiptir öllu máli, sögðu menn keikir, 
en skipting hennar er aukaatriði. Þar 
til fyrir fáeinum árum þótti Efnahags- 
og framfarastofnuninni (OECD) í París 
ekki vert að birta staðtölur um tekju-
skiptingu í aðildarlöndum sínum. 
Enn í dag birta alþjóðastofnanir engar 
tölur um eignaskiptingu, en það gera 
nú aðrir undir forustu franska hag-
fræðingsins Thomas Piketty. Tölur 
um eignaskiptingu eru sums staðar 
feimnismál vegna þeirra eigna sem 
auðmenn hafa falið í skattaskjólum 
eins og Panama og eru nú fyrst að 
líta dagsins ljós í boði kjarkaðra upp-
ljóstrara. Faldar eignir skekkja tölur 
um skiptingu.

Hugmyndin um að skipting auðs 
og tekna skipti ekki máli var að 
málið snerist um öfund. Menn sögðu: 
Markaðsbúskapur kallar á auðmenn 
og fjárfesta og við skulum fagna þeim 
frekar en að amast við þeim. En allt 
hefur sín takmörk. Ef misskipting 
gengur of langt gengur hún fram af 
fjölda fólks.

Bandaríkin, Bretland, Ísland
Byrjum í Bandaríkjunum. Hlutdeild 
ríkasta hundraðshluta bandarískra 
heimila í þjóðartekjum, þ.e. þess 1% 
heimilanna sem hæstar höfðu tekj-
urnar fyrir skatt, var 20% 1920-1930, 
og þá skall heimskreppan á. Síðan 
minnkaði hlutdeild ríkasta hundr-
aðshlutans smám saman í 10% 1970-
1980, sumpart í krafti velferðarlöggjaf-
ar að evrópskri fyrirmynd. Auðmenn 
létu ekki bjóða sér slíka leiðréttingu. 

Hvað gerðum við rangt?
Ríkasti hundraðshlutinn vestra tekur 
nú aftur til sín 20% af þjóðartekjunum 
og stefnir hærra. Tugir milljóna Banda-
ríkjamanna sitja eftir með sárt ennið 
einkum til sveita og binda vonir sínar 
um betri tíð við Trump forseta.

Af Bretlandi er svipaða sögu að 
segja. Þar minnkaði hlutdeild ríkasta 
hundraðshluta heimilanna úr 20% af 
þjóðartekjum 1920-1930 í 6% 1970-
1980 og hefur síðan aukizt aftur í 14%. 
Margir Bretar, einkum utan borganna, 
telja sig hafa orðið undir í baráttunni 
um brauðið og þeir þökkuðu fyrir 
sig með því að greiða atkvæði með 

útgöngu Breta úr ESB. Svipuð þróun 
hefur átt sér stað víða annars staðar 
um álfuna þótt sveiflurnar þar séu 
minni en í Bandaríkjunum og Bret-
landi.

Danmörk er undantekningin sem 
sannar regluna. Þar hefur hlutdeild 
ríkasta hundraðshluta heimilanna 
minnkað hægt og bítandi úr 13% af 
þjóðartekjum 1920-1930 í 6% nú. 
Danir skilja að skipting tertunnar 
skiptir máli.

Bandaríkin, Bretland, Ísland, …
Í Bandaríkjunum ríkir nú tilfinnan-

legt ófremdarástand. Alríkisstjórnin 
greiddi mörgum starfsmönnum 
sínum ekki laun fyrir jólin vegna 
greiðslustöðvunar. Virðuleg dagblöð, 
sagnfræðingar, stjórnmálafræðingar 
o.fl. líkja Trump forseta við Hitler og 
Mússólíni. Bretland stendur einnig 
frammi fyrir miklu raski ef landið yfir-
gefur ESB í marz n.k. án samnings sem 
myndi tryggja slétt og felld umskipti. 
Frakkar mótmæla ríkisstjórn Macrons 
forseta með háreysti helgi eftir helgi. 
Mótmælendurnir koma einkum frá 
þeim hlutum landsins þar sem fólkinu 
hefur fækkað mest. Þannig getum við 

farið land úr landi. Þau sem telja sig 
hafa orðið undir heimta leiðréttingu 
sinna mála. Það sem við gerðum rangt 
var að leyfa misskiptingunni að ganga 
of langt.

Launþegasamtökin hér heima ætla 
að heimta leiðréttingu á nýja árinu. 
Þau segja: Hingað og ekki lengra. Nú 
er komið að okkur að taka til snæð-
ings, hugsa þau, svo ég vitni til afrísks 
máltækis sem er ættað af sléttunum 
þar sem ljónin berjast um bráðina. 
Launþegasamtökin hafa afl til þess 
líkt og fyrr enda hefur vinnulöggjöfin 
í landinu staðið óbreytt frá 1938.
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N Ý F O R M
H Ú S G A G N A V E R S L U N

Komið og skoðið úrvalið

KEBE
Hvíldarstólar 
Tegundir: Rest og Fox

N

Opið virka daga
 

11-18
laugardaga 

11-15

Enska úrvalsdeildin
Úrslit 19. umferðar 2018-19

Fulham - Wolves 1-1
1-0 Ryan Sessegnon (74.), 1-1 Romain Saiss 
(85.).

Burnley - Everton 1-5
0-1 Yerry Mina (2.), 0-2 Lucas Digne (13.), 0-3 
Gylfi Þór Sigurðsson, víti (22.), 1-3 Ben Gibson 
(37.), 1-4 Digne (71.), 1-5 Richarlison (90+3.).

C. Palace - Cardiff 0-0 

Leicester - Man. City 2-1
0-1 Bernando Silva (14.), 1-1 Marc Albrighton 
(19.), 2-1 Ricardo Pereira (81.). 
Rautt spjald: Fabian Delph (89.).

Liverpool - Newcastle 4-0
1-0 Dejan Lovren (14.), 2-0 Mohamed Salah, 
víti (47.), 3-0 Xherdan Shaqiri (79.), 4-0 
Fabinho (85.).

Man. Utd. - Huddersfield 3-1
1-0 Nemanja Matic (28.), 2-0 Paul Pogba (64.), 
3-0 Pogba (78.), 3-1 Mathias Jorgensen (88.). 

Tottenham - B’mouth 5-0
1-0 Christian Eriksen (16.), 2-0 Son Heung-Min 
(23.), 3-0 Lucas Moura (35.), 4-0 Harry Kane 
(61.), 5-0 Son (70.).

Brighton - Arsenal 1-1
1-0 Pierre-Emerick Aubameyang (7.), 1-1 
Jurgen Locadia (35.).

Watford - Chelsea 1-2
1-0 Eden Hazard (45+1.), 1-1 Roberto Pereyra 
(45+3.), 1-2 Hazard, víti (58.).

Staðan

FÉLAG L U J T MÖRK S
Liverpool 19  16  3  0  43-7  51
Tottenham 19  15  0  4  42-18  45
Man. City 19  14  2  3  51-15  44
Chelsea 19  12  4  3  37-16  40
Arsenal 19  11  5  3  41-25  38
Man. Utd. 19  9  5  5  37-31  32
Leicester 19  8  4  7  24-22  28
Everton 19  7  6  6 31-29  27
Watford 19  8  3  8  26-27  24
Wolves 19  7  5  7  20-22  26
B’mouth 19  8  2  9  27-33  26
West Ham 18  7  3  8  25-27  24
Brighton 19  6  4  9  21-27  22
C. Palace 19  5  4  10  17-25  19
Newcastle 19  4  5  10  14-26  17
S’oton 18  3  6  9  19-33  15
Cardiff 19  4  3  12  18-38  15
Burnley 19  3  3  13  17-41  12
Fulham 19  2  5  12  17-43  11
Huddersf. 19  2  4  13  12-34  10

Okkar menn
Íslendingar í efstu tveimur 
deildunum í Englandi

Everton
Gylfi Þór Sigurðsson
Skoraði eitt og lagði upp 
annað í 5-1 sigri Everton á 
Burnley.

Cardiff City 
Aron Einar Gunnarsson
Kom inn á í uppbótartíma 
í markalausu jafntefli 
gegn Crystal Palace.

Aston Villa 
Birkir Bjarnason
Lék síðustu sekúndurnar 
í 1-0 sigri Aston Villa á 
Swansea á útivelli.

Burnley 
Jóhann Berg Guðm.
Lék síðustu mínúturnar 
þegar Burnley fékk skell 
gegn Everton.

Leikmaður helgarinnar
Ungi enski bakvörðurinn Kyle Walker-Peters 
minnti heldur betur á sig í baráttunni um stöðu 
hægri bakvarðar hjá Tottenham í gær þegar 
hann lagði upp þrjú mörk í 5-0 sigri Tottenham 
á Bournemouth.

Walker-Peters fékk tækifærið í fjarveru 
Kieran Trippier og Serge Aurier og lagði upp 
fyrstu þrjú mörkin fyrir Christian Eriksen, 
Song-Heung Min og Lucas Moura. Hinn 
ungi Walker-Peters var óhræddur að sækja 
og tók mikinn þátt í sóknarleik Tottenham í 
fyrri hálfleik sem Bournemouth átti engin svör 
við.

Var þetta þriðji leikur hans í byrjunar-
liði Tottenham í ensku úrvalsdeildinni og 
hefur hann verið valinn maður leiksins í 
öllum þremur leikjunum til þessa. Hann 
færðist aftar í goggunarröðinni þegar Tot-
tenham keypti Aurier frá PSG á síðasta 
ári en með frammistöðu líkt og að þessu 
sinni má hann gera ráð fyrir að fá stærra 
hlutverk og að hann muni veita Trippier  
samkeppni um byrjunarliðs sætið á nýju ári.

FÓTBOLTI Burnley fékk enn einn 
skellinn á heimavelli sínum í gær 
þegar Everton vann 5-1 sigur á Turf 
Moor. Gylfi Þór Sigurðsson og félag-
ar gerðu svo gott sem út um leikinn 
með því að skora þrjú mörk á fyrstu 
22 mínútum leiksins þrátt fyrir að 
Burnley tækist að minnka muninn 
undir lok fyrri hálfleiks. Jóhann 
Berg Guðmundsson og félagar í 
Burnley eru í 18. sæti þegar tíma-
bilið er hálfnað og þarf Sean Dyche, 
stjóri liðsins, að finna lausnir.

Dyche vann kraftaverk með 
Burnley  á síðasta tímabili.  Um 
tíma  fyrir  rúmu ári var Burnley í 

fimmta sæti og innsiglaði Evrópu-
sætið á vordögunum þegar liðið 
vann fimm leiki í röð. Aðalsmerki 
liðsins var varnarleikurinn, Burnley 
fékk aðeins 39 mörk á sig yfir tíma-
bilið. Kom það ekki að sök að Burn-
ley var með neikvæða markatölu og 
aðeins fimm lið skoruðu færri mörk 

en Burnley, öflugur varnarleikur sá 
til þess að liðið endaði í sjöunda 
sæti.

Á þessu tímabili hefur sagan verið 
önnur. Þegar næsti leikur gegn West 
Ham hefst hefur liðið aðeins unnið 
einn leik síðustu þrjá mánuði og er 
búið að fá á sig 40 mörk í 19 leikjum.

Fram undan eru leikir gegn Hudd-
ersfield og Fulham, leikir sem Burn-
ley einfaldlega verður að vinna og er 
ekki ólíklegt að Dyche fái pening til 
að styrkja liðið í von um að Burnley 
nái að halda sæti sínu í efstu deild 
þriðja árið í röð. 
kristinnpall@frettabladid.is

Vandræði á Turf Moor
Burnley er í vandræðum þessa dagana þegar deildarkeppnin er hálfnuð. Varnar-
leikurinn sem hefur verið styrkleiki liðsins virðist nú vera helsti veikleiki þess.

Sean Dyche þakkar miðverðinum Michael Keane fyrir leikinn í gær en hann lék undir stjórn Dyche hjá Burnley í þrjú ár með góðum árangri. NORDICPHOTOS/GETTY

Stóru málin
eftir helgina í enska boltanum

Stærstu úrslitin 
Liverpool nýtti tæki-
færið og bætti við 
forskotið á toppi 
deildarinnar með sigri 
á Newcastle.

Hvað kom á óvart? 
Leicester fylgdi eftir 
sigri á Chelsea með 
því að vinna Man. 
City á heimavelli.

Mestu vonbrigðin 
Manchester City varð 
af mikilvægum stigum 
og er nú sjö stigum 
frá toppliði Liver-
pool þegar deildin er 
hálfnuð.

Burnley hefur þegar 

fengið fleiri mörk á sig (40) 

en á öllu síðasta tímabili 

(39).
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www.pier.is
SMÁRATORG
27. des: 11-18.30
28. des: 11-18.30
29. des: 10-18

KORPUTORG
27. des: 11-18.30
28. des: 11-18.30
29. des: 12-18

SELFOSS
27. des: 11-18.30
28. des: 11-18.30
29. des: 10-18

AFSLÁTTUR AF 
ÖLLUM VÖRUM

20% 

Gleðilega hátíð!



INNLENDUR ANNÁLL 2018

Framtíð íslenskra íþrótta 
í góðum höndum
Ungir íslenskir íþróttaiðkendur náðu mögnuðum árangri út um allan heim á 
þessu ári og í mismunandi íþróttum. Það er ljóst að Ísland er ekki á flæðiskeri 
statt þegar kemur að ungu og efnilegu íþróttafólki fyrir komandi ár.

Ungir íslenskir íþróttaiðkendur náðu mögnuðum árangri út um allan heim á 
þessu ári og í mismunandi íþróttum. Það er ljóst að Ísland er ekki á flæðiskeri 
statt þegar kemur að ungu og efnilegu íþróttafólki fyrir komandi ár.

Íslenska U18-ára landsliðið í handbolta komst alla leiðina í úrslitin á HM en 
þurfti að sætta sig við silfur eftir tap fyrir Svíum í úrslitaleiknum sjálfum.

Heimir Hallgrímsson tók við störfum sem þjálfari Al Arabi, liðs í Katar, 
eftir að hafa fyrr um árið hætt með íslenska landsliðið eftir sjö farsæl ár.

Skagamaðurinn Arnór Sigurðsson lauk árinu á því að verða fyrsti 
Íslendingurinn til að skora á Santiago Bernabeu þegar hann 
gerði eitt mark fyrir CSKA Moskvu í 3-0 sigri á Real Madrid.

Haraldur Franklín Magnús komst 
fyrstur íslenskra karlkylfinga inn 
á stórmót í golfi, Opna breska 
meistaramótið í sumar, en komst  
ekki í gegn um niðurskurðinn.

Kraftlyftingakappinn Júlían 
J.K. Jóhannesson vann gull 
í réttstöðulyftu á HM, setti 
heims- og Evrópumet í 
greininni.

Guðbjörg Jóna Bjarnadóttir úr ÍR vann gullverðlaun  á ÓL ungmenna stuttu eftir að hafa unnið gull á EM U-18 ára. 
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HM ANNÁLL 2018

Frumraun Íslands  
á stærsta sviðinu
Íslenska karlalandsliðið í knattspyrnu lék í fyrsta sinn í lokakeppni Heims-
meistaramótsins. Eftir jafntefli gegn Argentínu í fyrsta leik töpuðust leikir 
gegn Nígeríu og Króatíu og fór Ísland heim þegar riðlakeppninni lauk.

Alfreð Finnbogason skoraði fyrsta mark Íslands í lokakeppni HM og þaggaði 
niður í blóðheitum stuðningsmönnum Argentínu stuttu eftir mark Agüero.

Það vakti heimsathygli þegar Hannes Þór Halldórsson varði vítaspyrnu frá einum besta knattspyrnumanni allra tíma, Lionel Messi, í fyrsta leik Íslands sem lauk með 1-1 jafntefli gegn Argentínu.

Rúrik Gíslason varð skyndilega heimsfrægur þegar hann kom inn á í fyrsta 
leiknum. S-amerískir aðdáendur flykktust á Instagram-reikninginn hans.

Það var fjölmennt á leik Íslands og Argentínu í Moskvu þar sem íslenskir 
stuðningsmenn gáfu þeim argentínsku ekkert eftir.

Kveðjuleikur Heimis Hallgrímssonar 
með landsliðið gegn Króatíu.

Freyr Alexandersson sem er nú að-
stoðarþjálfari reynir að hughreysta 
Gylfa Þór eftir tapið gegn Króatíu.
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ÚTSALAÁRSINSGEGGJUÐ TILBOÐ Á TÖLVUGRÆJUM

AÐEINS Í ÖRFÁA DAGA • TAKMARKAÐ MAGN 
FYRSTIR KOMA FYRSTIR FÁ 

GEGGJUÐ TAÐEINS Í ÖRFÁAFY

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

ÚTSALA ÁRSINS
27-30. DESEMBER

12:00 - 18:00
GAMLÁRSDAG
10:00 - 12:00
LOKAÐ 1. JAN 2019

 OPNUM AFTUR 2. JAN KL 10:00

75%
AFSLÁTTUR

Af yfir 1.000 

tölvuvörum

ALLT AÐ

27. desem
ber  2018 • Tilboð gilda 27-31. desem

ber eða m
eðan birgðir endast. Birt m

eð fyrirvara um
 breytingar, innsláttarvillur og m

yndabrengl

4BLS
K
IP

P
A
 Ú

T :)

Fyrstu 500 gestir dagsins fá gefins poka af nýristuðum möndlumVerð áður 500kr

100%AFSLÁTTUR
50.000AFSLÁTTURAF FARTÖLVUM

ALLT AÐ



ÚTSALA 

ÓTRÚLEG TILBOÐ

AÐEINS Í ÖRFÁA DAGA • TAKMARKAÐ

FERÐARAFHLAÐA1.995Verð áður 3.990

256GBSSD DISKUR6.495Verð áður 12.990

50%AFSLÁTTURAf minnislyklum og minniskortum

ALLT AÐ 30%AFSLÁTTURAf skjákortum og móðurborðum

ALLT AÐ

50%AFSLÁTTURAf öllum turnkössum

ALLT AÐ

50%AFSLÁTTURAf hleðslurafhlöðumÓtrúlegt úrval!

ALLT AÐ

50%AFSLÁTTURAf hátölurum Ótrúlegt úrval

ALLT AÐ

CAMERA 
OG LEIKUR
FYLGJA MEÐ

DRÓNI4.995Verð áður 9.990

STAR WARS
GLERAUGU39.992Verð áður 49.990

SONY VR

50%
AFSLÁTTUR

AÐEINS 50 STK

1 STK Á MANN

5

20%
AFSLÁTTUR

AÐEINS 30 STK

1 STK Á MANN

75%AFSLÁTTURAf lyklaborðum og músum

ALLT AÐ
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KYNNINGARBLAÐ

Á ýmsum Instagram-
reikningum er gert létt 
grín að allri vitleysunni í 
kringum tískugeirann.
tíska  ➛6

Það er mikilvægt að 
veita dýrunum sínum 
umönnun og athygli yfir 
áramótin.
jólin  ➛8

Tíska
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Tíska og 
tónlist er lífið
Plötusnúðurinn Dj Dungal klæðist helst dökk-
um flíkum en er að reyna að auka við litaflór-
una í fataskápnum. Hettupeysur og fylgihlutir 
eru stór hluti af heildarútliti hans. ➛2

MYND/EYÞÓR

LÍFIÐ ER Á 
FRETTABLADID.IS

Lífið á frettabladid.is 
fjallar um fólk, tísku, 

menningu, heilsu 
og margt fleira.



Plötusnúðurinn Dj Dungal, öðru 
nafni Andri Páll H. Dungal, 
byrjaði í bransanum fjórtán 

ára gamall þegar hann fékk fyrstu 
græjurnar í jólagjöf. Í dag starfar 
hann í fataversluninni Geysi ásamt 
því að sinna ýmsum skemmtilegum 
verkefnum tengdum plötusnúðs-
starfinu. „Fyrsti viðburðurinn sem 
ég tók að mér var ball í grunnskól-
anum mínum og því má segja að 
ferillinn hafi byrjað þar. Undanfarin 
ár hef ég t.d. spilað nokkrum sinnum 
í Reykjavíkurmaraþoninu, á flestum 
viðburðum hlaupahóps Stjörnunn-
ar, nokkrum viðburðum tengdum 
Samfés, mörgum menntaskóla-
böllum og svo mætti lengi telja.“

Þrátt fyrir starf sitt sem plötu-
snúður, þar sem hann er alltaf 
umkringdur miklu fjöri, segist hann 
vera frekar rólegur einstaklingur að 
eðlisfari. „Frítíma mínum eyði ég 
með kærustunni minni, fjölskyldu 
og vinum. Ég hef brennandi áhuga 
á öllu sem tengist tísku og tónlist og 
langar mest að starfa á þeim vett-
vangi í framtíðinni.“

Fatastíll Andra einkennist af 
dökkum litum, aðallega svörtum 
flíkum. „Ég er þó að reyna að fara 
út fyrir þægindarammann minn 
þessa dagana og reyni að klæðast 
fleiri litum. Yfirleitt blanda ég saman 
„streetwear“ og „high end“ stíl eins 
vel og ég get. Ég klæðist síðan hettu-
peysum nær daglega.“

Áttu þér tískufyrirmynd?
Ég fylgist mjög mikið með Luka 

Sabbat, Sangiev og Magnus Ronn-
ing. Ég myndi ekki segja að ég klæði 
mig alveg eins og þeir heldur fæ ég 
frekar innblástur frá hugsunarhætti 
þeirra þegar kemur að því hvernig 
þeir eru opnir fyrir því að stíga út 
fyrir þægindarammann og prófa sig 
áfram með ný snið, efni og liti.

Hvernig hefur tískuáhugi þinn 
þróast?

Ég er orðinn opnari fyrir nýjum 
sniðum og miklu áhugasamari 
um efni en áður fyrr. Þörfin fyrir 
að klæðast merkjavöru hefur líka 
minnkað mikið.

Hvernig fylgist þú með tískunni?
Ég nota Instagram mest en þar er 

ég sífellt að finna nýja einstaklinga 
og framleiðendur sem veita mér 
innblástur. Fyrir utan Instagram 
nota ég einnig mikið vefina Grailed 
og Reddit.

Hvar kaupir þú fötin þín?
Ég kaupi langmest af fötunum 

mínum erlendis, bæði gegnum 
netið og þegar ég ferðast. Úrvalið 
hérlendis hefur þó aukist talsvert 
undanfarin ár og eru margar fata-
búðir farnar að taka meiri áhættu í 
innkaupum. Ég er a.m.k. farinn að 
sjá meira úrval af fötum hér á landi 
sem höfða til mín.

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,

Skórnir eru frá New Balance, buxurnar frá Burberry og peysan er frá J.W. Anderson. MYNDIR/EYÞÓR

Hér klæðist 
Andri hettu-
peysu frá Off-
White og jakka 
frá Raf Simons X 
Fred Perry.

Skeifunni 8  • 108 Reykjavík  •  Sími: 517 6460 Verslunin Belladonna

Stærðir 38-58

-20% AFSLÁTTUR AF ÖLLUM VÖRUM FRÁ  

ZHENZI OG ZE-ZE DAGANA 27.-31. DESEMBER

Áttu minningar um gömul tísku-
slys?

Ég hef nýlega áttað mig á því að 
þykkar og stífar skyrtur fara mér alls 
ekki vel. Í gegnum tíðina hef ég átt 
mikið af skyrtum í stífari kantinum 
sem ég hef ekkert notað og hafa þær 
þá bara legið uppi í skáp óhreyfðar.

Hvaða flík hefur þú átt lengst og 
notar enn?

Það eru Vans Old Skool skór 
sem ég fékk í jólagjöf frá foreldrum 
mínum árið 2015 ef ég man rétt. Ég 
hef notað þá ótrúlega mikið og þeir 
verða bara flottari því meira sem 
þeir eru notaðir. Þetta eru ótrúlega 
klassískir skór og virka með flestum 
fötum. Ég er samt búinn að skipta 
út reimunum sem fylgdu fyrir nýjar 
rauðar reimar og er búinn að krota 
yfir þá alla.

Áttu þér uppáhaldsverslanir?
Á Íslandi eru það Geysir og 

CNTMP. Ég áttaði mig ekki á úrval-
inu sem Geysir býður upp á fyrr en 
ég byrjaði að vinna þar. CNTMP 
er verslun sem tveir félagar mínir 
opnuðu nýlega á Laugaveginum og 
ég er mjög spenntur að sjá hvernig 
sú búð mun þróast á næstu mán-
uðum. Erlendis er ég mjög hrifinn 
af Dover Street Market í London, 
The Corner og Voostore í Berlín og 
svo finnst mér ég alltaf geta stólað 
á bæði Galeries Lafayette í París og 
Selfridges í London.

Áttu þér eina uppáhaldsflík?
Í augnablikinu er það jakki sem 

ég keypti í London í október og er 
samstarf milli Fred Perry og Raf 
Simons. Hönnunin á jakkanum 
er voðalega klassísk en samt svo 
einstök um leið. Þar sem jakkinn 
er svartur passar hann líka við svo 
ótrúlega margt.

Bestu og verstu fatakaupin?
Bestu fatakaupin mín eru líkleg-

ast svarta J.W. Anderson logo peysan 
mín. Ég keypti hana reyndar í sumar 
svo ég hef ekki átt hana lengi. Ég hef 
notað hana ótrúlega mikið því hún 
er einfaldlega fullkomin í sniðinu 
að mínu mati. Verstu fatakaup mín 
eru án efa allar níðþröngu gallabux-
urnar sem ég keypti.

Hvað einkennir klæðnað ungra 
karla í dag?

Mér finnst ungir karlmenn farnir 
að veita tísku meiri athygli en áður 
sem mér finnst mjög spennandi. 
Fatastíll ungra manna er mjög 
breytilegur og þess vegna er erfitt að 
segja hvort eitthvað eitt sé einkenn-
andi. Við sjáum t.d. mínímalískan 
og skandinavískan stíl, áhrif frá 
ríkjandi hipphoppsenu og margt 
annað.

Eyðir þú miklu í föt miðað við 
jafnaldra þína?

Ég hef lengi haldið það en sífellt 
fleiri í kringum mig kaupa dýrari 
flíkur. Ég á mikið af fötum sem eru 
dýr en ég kaupi samt sjaldan föt 
og þá eitthvað sem ég veit að mun 
endast mér lengi.

Notar þú fylgihluti?
Fylgihlutir eru mjög stór hluti af 

stílnum mínum og hafa verið það í 
nokkur ár. Ég hef lengi verið hrifinn 
af hringum og nota m.a. fjóra hringa 
á hverjum degi. Einnig hef ég bætt 
við hálsmenum og armböndum 
undanfarið sem ég nota mikið.

Hvaða tónlist er plötusnúðurinn 
að hlusta á?

Ég er mjög opinn fyrir flestu 
þegar kemur að tónlist en dagsdag-
lega hlusta ég langmest á hipphopp, 
rapp og r&b. Uppáhaldstónlistar-
mennirnir mínir eru líklegast Frank 
Ocean, Travis Scott, The Weeknd og 
Lil Peep. Ég legg mikla áherslu á að 
hlusta á tónlist í góðum gæðum, þ.e. 
í gegnum góð heyrnartól eða góða 
hátalara. Mest hlusta ég þó á tónlist 
þegar ég er keyrandi.

Fylgjast má með Andra á Instagram 
(andridungal).

Hvaða litir eru í uppáhaldi?
Svartur, grár og rauður eru litir 

sem ég myndi segja að ég klæðist 
langmest, sérstaklega svartur. Um 
helmingur af flíkunum í fataskápn-
um mínum er svartur en undan-
farið hef ég þó verið að prófa mig 
áfram með dökkbláum flíkum.

Framhald af forsíðu ➛

Starri Freyr  
Jónsson
starri@frettabladid.is 
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Balenciaga er lúxustískuhús 
stofnað á Spáni af Cristóbal 
Balenciaga sem fæddist árið 

1895 í Baskalandi. Hann var sonur 
saumakonu og fór tólf ára í 
sveinsnám til skraddara og komst 
fljótlega í uppáhald hjá barónessu 
sem hjálpaði honum að koma 
undir sig fótunum. Hann opnaði 
fyrsta tískuhúsið í San Sebastian á 
Spáni árið 1917 og tvær aðrar versl-
anir í Barcelona og Madrid á næstu 
árum. Hönnun hans heillaði fljótt 
spænsku yfirstéttina og konungs-
fjölskyldan var meðal viðskiptavina 
hans. Í borgarastyrjöldinni á Spáni 
neyddist hann til að loka búðunum 
sínum og flutti til Parísar og opnaði 
þar tískuhús árið 1937 og sló strax í 
gegn í háborg tískunnar. Viðskipta-
vinir lögðu sig jafnvel í hættu á 
stríðsárunum til að komast að sjá 
nýju línuna frá Balenciaga. Hann 
hafði gott orðspor fyrir fágun og 
gæði og Christian Dior kallaði hann 
„meistara meistaranna“. Túlípana-
pilsin og skrýtnar kvenlegar og 
módernískar línur urðu fljót-
lega höfundareinkenni hans auk 
svartrar blúndu yfir bleikt efni sem 
varð fljótlega vörumerki hússins. Þá 
vann hann með mittislínur á alveg 
nýjan hátt og sýndi hvernig hægt 

var að búa til kjóla sem hentuðu 
ólíku vaxtarlagi með því að leggja 
áherslu á snið og hlutföll. Sagt er 
að hann hafi búið til „nýja skugga-
mynd sem mun fleiri konur fundu 
sig í“. Hann notaði efni einnig á 
nýstárlegan hátt og vann braut-
ryðjendastarf hvað varðaði kraga 
og ermar. Meðal viðskiptavina 
hans á þessum árum var áhrifa-
valdurinn og tískugyðjan Jackie 
Kennedy. Fjöldi hönnuða tók sín 
fyrstu saumspor hjá Balenciaga og 
má þar nefna Oscar de la Renta, 
Emanuel Ungaro og síðast en ekki 
síst Hubert Givenchy. Cristóbal 
Balenciaga var samkynhneigður en 
lifði alla tíð í felum. Hann lokaði 
tískuhúsi sínu árið 1968 og lést árið 
1972, 77 ára að aldri.

Tískumerkið Balenciaga lá í 
dvala fram til 1986. Þá keypti 
snyrtivöruframleiðandinn Jacques 
Bogart S.A. réttinn að Balenciaga 
vörumerkinu og fyrsta línan kom 
út 1987 í hönnun Micel Goma. 
Næstu ár reyndu margir hönn-
uðir sig við að koma Balenciaga 
merkinu á hátískustall að nýju 
með misjöfnum árangri. En það 
var Nicolas Ghesquière sem náði 
að heilla stórstjörnurnar. Hann 
hafði lært hjá Jean-Paul Gaultier 
meðal annarra og túlkun hans 
á sígildum Balenciaga sniðum 
náði að heilla stórstjörnur eins og 
Madonnu og Sinéad O’Connor og 

Brynhildur  
Björnsdóttir
brynhildur@frettabladid.is

Hér er lokahönd lögð á yfirlitssýningu á verkum Cristóbals 
Balenciaga í Victoria og Albert safninu í Lundúnum í fyrra. 

Kvöldkjóll eftir Cristobal Balenciaga 
úr línunni frá 1951 úr stífri hvítri 
bómull sem er skorin að framan til 
að sýna blúndupils úr svörtu silki En 
þessi hönnun þótti minna á þjóðlega 
spænska kjóla sem stundum eru 
kenndir við senjórítur.

Cristobal Balenciaga 
(1895-1972) sjálfur. 

Myndin er tekin í París 
árið 1927. 

Haust/vetrar-
línan frá Balenci-
aga 2018-2019. 
Hér má sjá 
nokkur einkenni 
Balenciaga að 
fornu og nýju, 
kraginn er stór, 
sterkir litir og 
kantaðar en þó 
mjúkar línur. 

Svört blúnda yfir bleiku efni
Hið glæsilega tískuhús Balenciaga 
var stofnað af hinum baskneska 
Cristóbal Balenciaga sem er talinn 
einn helsti brautryðjandi í því að 
skapa nútíma tísku. Síðan hann lést 
hefur húsið gengið í gegnum ýmsar 
breytingar en alltaf risið að nýju.

jafnvel hörðustu tísku-
drottningar eins og 
ritstjóra Vogue, Önnu 
Wintour. Nicole 
Kidman hefur 
löngum haft dálæti 
á Balenciaga og 
giftist Keith Urban í 
kjól frá tískuhúsinu 
og leikkonan Chloë 
Sevigny veitti Nicolas 
Ghesquière yfirhönnuði 
sérstakan innblástur um tíma. 
Undir hönnunarstjórn Ghesquière 
varð Balenciaga á ný þekkt fyrir 
einstaka og framsækna hönnun 

sem dansar á jaðri 
þess sem koma skal 
í tískunni. Ghes-

quière var svo látinn 
fara frá fyrirtækinu 

2012 eftir fimmtán ára 
starf og Alexander Wang 

ráðinn í staðinn. Wang sýndi 
sína fyrstu línu árið 2013 og árið 
eftir lögsótti Balenciaga Ghes-
quière fyrir að hafa látið í viðtali 

falla orð sem voru til þess fallin að 
skaða ímynd fyrirtækisins. Samið 
var í málinu áður en það færi fyrir 
dómstóla.

Alexander Wang var látinn taka 
pokann sinn sumarið 2015 og 
georgíski hönnuðurinn Demna 
Gvasalia ráðinn í hans stað svo saga 
Balenciaga er hvergi nærri á enda. Í 
Getaria á Spáni má svo heimsækja 
safn til minningar um snilligáfu 
Cristóbals Balenciaga og Victoria 
og Albert safnið í London setti upp 
sýningu á höfundarverki hans árið 
2017 með yfirskriftinni Balenciaga: 
Shaping fashion.

Við erum á Facebook

Flott  
jólaföt

Jakki 
kr. 12.900.-

Buxur 
kr.  8.900.-

Str. S-XXL
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emmessis.is

rjóminn af
árinu

Kæru landsmenn, nær og fjær.
Gleðilega hátíð og farsælt komandi ár.



Oddur Freyr  
Þorsteinsson
oddurfreyr@frettabladid.is 

Celeste Barber gerir sprenghlægilegt grín að glansmyndunum í tískutímaritum. 
MYND/INSTAGRAM/CELESTEBARBER

Tommy Lenk endurgerir klæðnað stjarnanna með misgóðum árangri. 
MYND/INSTAGRAM/TOMMYLENK

Myndirnar eftir hina 16 ára gömlu 
May frá Hawaii slógu hratt í gegn.  
MYND/INSTAGRAM/ITSMAYSMEMES

Dumbledore í Dior. Hogwarts hefur aldrei verið eins töff. 
MYND/INSTAGRAM/GRYFFINDIOR

Áhugafólk um tísku er oft dug-
legt að fylgjast með Insta-
gram til að hafa puttann á 

tískupúlsinum. En tískuheimurinn 
á það til að taka sig fullalvarlega, 
þrátt fyrir að vera oft hreint út 
sagt furðulegur. Það getur því 
verið bæði gaman og gagnlegt að 
slá hlutunum stundum upp í grín 
og minna sig á að þetta á nú allt 
að vera til yndisauka og er ekki 
spurning um líf eða dauða. Hér 
eru nokkrir skemmtilegir Insta-
gram-reikningar þar sem gert er 
grín að tískunni.

@tommylenk
Leikarinn, grínistinn og „fashun“-
goðið Tommy Lenk er mikið fyrir að 
endurgera klæðnað tískugoðanna 
með nokkuð frumlegum lausnum 
og birtir auk þess alls kyns grín.

@freddiemade
Freddie Smithson er mikill meme-
meistari sem gerir grín að popp-
menningu, stjórnmálum og tísku á 
einstakan hátt. Hann segir að það 
gleðji hann að fá fólk til að brosa í 
neikvæðum heimi.

@diet_prada
Diet Prada gerir grín að hönnuðum 
sem herma eftir öðrum hönnuðum, 
misheppnaðri hönnun og tísku-
heiminum í heild. Þetta er hálfgerð 
tískulögga, sem á það til að vera 
kvikindisleg, en hefur yfirleitt rétt 
fyrir sér.

@itsmaysmemes
Hin 16 ára gamla May, sem býr á 
Hawaii, á heiðurinn að þessum 
reikningi. Hún breytir myndum af 
frægu fólki í Photoshop þannig að 
stærðarhlutföllin raskast og út-
koman er oft mjög fyndin og skrítin.

@celestebarber
Celeste Barber endurskapar glans-
myndirnar úr tískutímaritum á sinn 
eigin jarðbundna hátt með mjög 
fyndnum árangri, enda er hún með 
yfir fimm milljónir fylgjenda.

@gryffindior
Þessi reikningur sýnir persónurnar 
sem allir þekkja úr Harry Potter 
myndunum í fötum frá hátísku-
merkinu Dior. Útkoman er jafn 
furðuleg og þetta hljómar.

@stressedstylist
Á þessum reikningi gerir stressaði 
stílistinn grein fyrir því sem gerir 
stílista gráhærða. Reikningurinn 
veitir skemmtilega og skoplega inn-
sýn í daglegt líf í tískubransanum.

@shitmodelmgmt
Þessi reikningur gerir grín að því 
hvernig tískubransinn kemur fram 
við fyrirsætur og hvernig það er að 
reyna að koma undir sig fótunum 
og starfa sem fyrirsæta.

Tískugrín á Instagram
Tískuheimurinn tekur sig yfirleitt alvarlega, þó hann geti stundum verið ósköp kjánalegur. Hér eru 
nokkrir fyndnir Instagram-reikningar sem gera létt grín að allri vitleysunni í kringum tískugeirann.

Grínið frá Freddie Smithson hefur vakið verðskuldaða athygli. 
MYND/INSTAGRAM/FREDDIEMADE

Föstudaginn 4. janúar gefur Fréttablaðið út sérblaðiðð 

SKÓLAR OG NÁMSKEIÐ 
Skóla og námskeið kemur að jafnaði þrisvar sinnum út á hverju ári.

Að vanda er boðið upp á fjölmargar fróðlegar greinar og viðtöl.

Allir sem velta fyrir sér námi í vetur og vor munu fá í blaðinu 

góða yfirsýn yfir það sem  er í boði

Blaðið er mjög vinsæll valkostur ýmissa menntastofnanna  

og einkaskóla sem nýta blaðið til að auglýsa eða kynna námsframboð sín.

Nánari upplýsingar um auglýsingar og umfjallanir fyrir blaðið veita sölumenn sérblaðadeildar

Tölvupóstfang: serblod@frettabladid.is

Beinn sími: 550-5078

 6 KYNNINGARBLAÐ FÓLK  2 7 .  D E S E M B E R  2 0 1 8  F I M MT U DAG U R





Sprengingar og ljósleiftur 
virðast gleðja flest mannfólk 
um áramótin en dýr eins og 

hundar, hestar og kettir upplifa 
oft mikla vanlíðan og skelfingu 
þegar flugeldar eru annars vegar. 
Dæmi eru um að hundar sleppi 
og hlaupi fyrir bíla og hross geta 
brotist út úr girðingum og hlaupið 
til fjalla eða í veg fyrir bílaumferð 
og valdið slysum á sjálfum sér og 
öðrum. Kettir geta upplifað slíka 
ofsahræðslu að langan tíma tekur 
að vinna traust þeirra aftur. Það er 
því mikilvægt að dýraeigendur séu 
meðvitaðir og grípi til ráðstafana.

Hesta ætti helst að setja inn í 
hús ef það er hægt en annars halda 
þeim á kunnuglegum slóðum.

Hestum sem komnir eru á gjöf 
í hesthúsum skal gefið vel, hafa 
ljósin kveikt og útvarp í gangi. 
Eigendur ættu helst að fylgjast 
með hestunum ef því verður 
komið við, eða allavega vitja þeirra 
sem fyrst eftir lætin. Í þéttbýli er 
best að halda köttum alveg inni 
dagana í kringum áramót og hafa 
hunda alltaf í taumi þegar þeim 
er hleypt út, þótt það sé bara út í 
garð. Bæði kettir og hundar þurfa 
að hafa greiðan aðgang að góðu 
skjóli eða „leynistað“ innanhúss 
þar sem þeir finna til öryggis. Þar 
er gott að byrgja glugga og vera 
með talmálsútvarp í gangi, rólegar 
mannaraddir vekja öryggistilfinn-
ingu hjá dýrum. Hunda er best að 
viðra vel árla dags í birtu svo þeir 
verði þreyttir um kvöldið og ef þeir 
eru mjög hræddir þá gjarna viðra 
fyrir utan bæinn. Að kvöldi er góð 
hugmynd að viðra stutt meðan 
skaupið er sýnt, þá er yfirleitt afar 
rólegt.

Hunda skyldi alls ekki fara með 
á brennur eða út að skjóta upp 
flugeldum.

Dýr sem sýna mikla hræðslu á 
ekki að skilja eftir ein. Misjafnt er 
hvort hrædd gæludýr vilja félags-

skap eigandans eða hvort þau 
vilja skríða í felur. Allra mikil-
vægast er að dýrin sleppi ekki 
út. Gott er að tala rólega en 
glaðlega við dýrin, til að 
sannfæra þau um að heim-
urinn sé ekki að farast. 
Jafnvel er hægt að gefa 
þeim smá dýra nammi 
þegar hvellur heyrist 
eða strax á eftir, svo 
að þau tengi þessi 
læti einhverju 
jákvæðu. Strokur 
og snerting 
eiganda róa einnig 
flest dýr og veita 
þeim styrk. Hægt 
er að fá lyfseðil fyrir 
kvíðastillandi lyf 
og þá er mikil-
vægt að byrja ekki 
meðhöndlun of 
seint þegar dýrið 

er komið í hræðslukast, en þá er 
virknin mun takmarkaðri. Varað 
er við að gefa dýrum nokkur lyf 
nema í samráði við dýralækni. 

Ungum dýrum sem eru að 
upplifa sín fyrstu áramót þarf 

að sýna sérstaka umhyggju. 
Einnig fæst hjá mörgum dýra-

læknum róandi lykt ýmist í 
hálsbandi, eða til að setja 
í innstungu og er gott 
að setja slíkt upp ekki 
seinna en 2 vikum fyrir 
áramót.

Allra mikilvægast 
er alltaf að dýrin séu 
í öruggu umhverfi og 
njóti stuðnings eigenda 
sinna.

Byggt á texta af vef 
Matvælastofnunar, 
mast.is.

Eigandinn veitir 
dýrunum öryggi
 Þó sumir kætist yfir háværum sprengingum og eldglær-
ingum gegnir öðru máli um dýrin. Það er mikilvægt að 
veita dýrunum sínum umönnun og athygli yfir áramótin. 

Jólin hafa ávallt verið mikil 
matarhátíð þar sem lands-
menn gera vel við sig í mat 

og jafnvel drykk. Um leið og 
aðventan gengur í garð byrjar í 
raun matarhátíð með jólahlað-
borðunum sívinsælu. Þar svigna 
borð undan margs konar síldar-
réttum, reyktum eða gröfnum laxi, 
kjöti og öðrum kræsingum. Fyrr á 
öldum var þessu öðruvísi háttað. 
Þá voru síðustu vikurnar fyrir jólin 
kallaðar jólafasta því í kaþólskum 
sið var fastað á þessum tíma. Í því 
fólst meðal annars að borða ekkert 
kjöt. Þótt þessi gamli siður hafi að 
mestu lognast út af má þó flokka 
kæstu Þorláksmessuskötuna vin-
sælu sem hluta af þessari hefð. 
Fyrrum tíðkaðist að bændur í 
sveitum landsins slátruðu kind 
fyrir jólin svo heimilisfólk gæti 
gætt sér á nýslátruðu kjöti á 
aðfangadag. Það fór þó eftir efna-
hag bændanna hvort það var hægt 

og svo var ekki á öllum bæjum. 
Þeir sem ekki höfðu efni á að slátra 
kind buðu upp á þann kost sem þá 
þótti næstbestur en það var reykt 
kjöt, oftast hangikjöt. Tímarnir 
breytast og mennirnir með og nú 
til dags borða flestir landsmenn 
hamborgarhrygg á aðfangadag, eða 
um helmingur þjóðarinnar. Næst 
vinsælasti jólamatur Íslendinga 
er lambakjöt annað en hangikjöt 
en kalkúnn og rjúpur koma þar 
á eftir, samkvæmt könnun sem 
MMR gerði fyrir jólin 2017. Hangi-
kjöt er mjög vinsælt á jóladag og 
er þá borðað með hveitijafningi, 
kartöflum, grænum baunum og 
jafnvel rauðkáli. Margir gæða sér 
á laufabrauði með hangikjötinu. 
Laufabrauð var upphaflega norð-
lenskur siður en hefur breiðst út 
um land allt. Nánar má lesa um 
jólamat Íslendinga á vef Þjóð-
minjasafnsins, www.thjodminja-
safn.is/jol/jolamatur.

Matarhátíð á jólunum
Jólin eru orðin sannkölluð matarhátíð. 

Holtasmára 1
201 Kópavogur

(Hjartaverndarhúsið)

Sími 571 5464

Stærðir 38-52

-20% AFSLÁTTUR AF ÖLLUM VÖRUM FRÁ  

ZHENZI OG ZE-ZE DAGANA 27.-31. DESEMBER

HÁTÍÐARHLJÓMAR VIÐ ÁRAMÓT
JÓLATÓNLISTARHÁTÍÐ Í HALLGRÍMSKIRKJU 2018

Miðasala í Hallgrímskirkju s. 510 1000 og midi.is og við innganginn.    listvinafelag.is

30. DES. SUNNUDAGUR KL.17 
31. DES. GAMLÁRSDAGUR KL. 16 ATH. NÝ TÍMASETNING!

Tveir afburða ungir íslenskir trompetleikarar koma frá New York og París til að færa okkur hátíðarstemmningu 
áramótanna í samleik við Klais- orgelið. Einir vinsælustu tónleikar ársins eru nú haldnir í 26. sinn. 

Aðgangseyrir: 4.500 kr. 50% afsláttur fyrir nemendur, öryrkja og félaga í Listvinafélagi Hallgrímskirkju.

HÁTÍÐAARRTÓÓNLLIST FYRF IR 2 TROMMPEETA OOGG ORGEL

Flytjendur: 
Baldvin Oddsson trompetleikari, 
Jóhann Nardeau trompetleikari og 
Björn Steinar Sólbergsson orgelleikari.

Mikilvægt er 
að hlúa sér-
staklega að 
gæludýrum 
sem eru að 
upplifa sín 
fyrstu áramót, 
eins og til 
dæmis kett-
lingum. 

Brynhildur  
Björnsdóttir
brynhildur@frettabladid.is
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FYRIR ALLA - ENGIN BINDING

NÁMSKEIÐ EINKAÞJÁLFUN HÓPTÍMAR

HEFJAST  7. JANÚAR - RÍFÐU ÞIG Í GANG!
SKRÁÐU ÞIG Á REEBOKFITNESS.IS 

OG HÓPTÍMATAFLA



Bílar 
Farartæki

ÞARFTU AÐ KAUPA  
EÐA SELJA BÍL?

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

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610

www.bilauppbod.is

 Bílar óskast

VILTU LOSNA VIÐ  
GAMLA BÍLINN ?
Kaupi bíla 25-350þús

Hringdu S. 615 1810 eða sendu 
sms og ég hringi til baka

 Varahlutir  Viðgerðir

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

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

 Húsaviðhald

Við hreinsum allar gerðir 
loftræstikerfa. Hafðu samband og 
pantaðu fría ástandsskoðun í síma: 
557 7000 eða inná www.k2.is

FLÍSALAGNIR - MÚRVERK 
- FLOTUN - SANDSPARSL - 

MÁLUN - TRÉVERK
Ásamt öllu almennu viðhaldi 

fasteigna. 

Áratuga reynsla og þekking skilar 
fagmennsku og gæðum. 

Tímavinna eða tilboð.

Strúctor byggingaþjónusta ehf. 
S. 893 6994

 Spádómar

Þjónusta

Þjónustuauglýsingar   Sími 550 5055

Alla fimmtudaga og laugardaga    arnarut@frettabladid.is  gudruninga@frettabladid.is
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HÖFÐABÓN

Við sérhæfum okkur við heimilisþrif,  
húsfélög og fyrirtækjaþrif. 

Hægt að panta tíma á hofdabon.is

Höfðabón ehf 
Dugguvogi 10 (bakvið húsið) 
S: 552 7772 eða sendu á okkur línu á bonhofda@gmail.com

Framleiðum einangrunarlok
og yfirbreiðslur á allar 
tegundir potta. 
Metum ástand og gerum við. 

LOK Á HEITA POTTA

www.fjardarbolstrun.isíshúsið
S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a,  200 Kópavogur 

viftur.is
vogur v

Viftur ∑ Blikkrör ∑ Aukahlutir

Snyrti & nuddstofan Smart
Alltaf frábær tilboð í gangi hjá okkur!

Kíkjið á facebook síðu okkar: 
facebook.com/snyrti og nuddstofan smart

Verið hjartanlega velkomin.

og á Facebook.com/snyrti og nuddstofan smart

Sími: 517-8240 - Súðarvogur 20 - www.eyjalind.is
Vertu vinur okkar á Facebook

Sæti og varahlutir í
- Lyftara
- Vinnuvélar
- Vörubíla
- Báta

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

Grunnar, malarkeyrsla, flatvagnar o.fl. 

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

Silfri ehf  |  S. 894 9690  |  silfriehf.is

LAND ROVER Range rover sport 
dynamic autobiograph. Árgerð 2014, 
ekinn 27 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur 8 gírar. 
Verð 9.900.000.GULLMOLI M/ÖLLU  
Rnr.116665.

TOYOTA Hilux 35 “ breyttur.
Árgerð 2016, ekinn 46 Þ.KM, dísel, 
sjálfskiptur 6 gírar. Verð 7.190.000. 
Rnr.360234.

DODGE Ram 3500 limited tungsten. 
Árgerð 2018, ekinn 8 Þ.KM, dísel, 
sjálfskiptur. M/ÖLLU TILBÚIN TIL 
AFHENDINGAR  Verð 7.895.000.+VSK  
Rnr.115928.

FORD F350  king ranch. Árgerð 2018, 
ekinn 18 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur.  
Verð 8.450.000. eigum lika PLATINIUM 
ÁRG 2018 EKINN 20Þ KM VERÐ 8.290 
+VSK Rnr.213088.

FORD F350 platinium ultimade.  m/öllu 
Árgerð 2018, nýr dísel, sjálfskiptur. 2 ára 
ábyrð til afhend strax Verð 8.774.000. 
Rnr.340993.

Yfir 150 bílar á staðnum  •   Bíll með myndum selst betur  •  Innisalur

ÓSKUM VIÐSKIPTAVINUM OKKAR GLEÐILEGRAR HÁTÍÐAR

REYNSLA OG TRAUST Í 30 ÁR

Opnunartími: Mán-föst kl. 10-18 • Lau kl. 12-15 • Lokað sunnudaga.
Sími utan opnunartíma • S. 861 2165
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Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



Keypt
      Selt

 Til sölu

Ungnautakjöt beint frá býli. Minnst 
1/8 úr skrokk. Hakk, gúllas, snitsel 
og steikur. www.myranaut.is s. 868 
7204

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.

Skólar
Námskeið

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

Atvinna

 Atvinna í boði

 Atvinna óskast

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

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

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

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

GEYMSLUR.IS
 SÍMI 555-3464

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

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

Þarftu þitt pláss? Við erum með nóg 
af því. Allt að 20% afsláttur. www.
geymslur.is

Hlíðasmára 2, 201 Kópavogi, sími: 519 2600  
www.husaskjol.is • husaskjol@husaskjol.is • www.facebook.com/husaskjol

Ásdís Ósk  
Löggiltur fasteignasali

863-0402 / 519-2600

asdis@husaskjol.is

Dominika  
Madajczak  
Pólskur túlkur / 

Tłumacz jezyka 

islandzkiego 

dominika@husaskjol.is 

Auðun Ólafsson
Löggiltur fasteignasali

519-2604 / 894-1976 

audun@husaskjol.is

Guðbrandur  
Kristinn Jónasson
Löggiltur fasteignasali 

896-3328 

gudbrandur@husaskjol.is 

Sveinbjörn Rosén 
Guðlaugsson
Lögfræðingur í 

námi til löggildingar 

fasteignasala

848-0783 / 519-2605

Mikið endurnýjuð, vönduð og vel skipulögð íbúð 
á 2. hæð.  3 svefnherbergi (hægt að bæta við 4ja 
úr stofunni).  Íbúðin er björt og rúmgóð og kemur 
skemmtilega á óvart.

3ja herbergja íbúð á 2. hæð með sérinngangi.  
Íbúðin hefur verið töluvert endurnýjuð, s.s. eldhús 
og megnið af gólfefnum. 2 rúmgóð svefnherbergi, 
eldhús og stofa er opið rými.

Safamýri 38, 108 Reykjavík

Svarthamrar 64, 112 Reykjavík

OPIÐ
 HÚS

OPIÐ
 HÚS

Opið hús 
fimmtudaginn 
27.desember 
kl. 17:00-17:30

Opið hús 
laugardaginn 
29. desember 
kl. 15:00-15:30

Verð: 49.900.000

Verð: 39.500.000

Tegund:

Tegund:

Auðun gsm: 894-1976 

Auðun gsm: 894-1976 

fjölbýlishús

Fjölbýli

Stærð:

Stærð:

127,8  fm

92,4  fm

3

2

Svefnherbergi:

Svefnherbergi:

5 herbergja neðri sérhæð með bílskúr.  Baðher-
bergi er flísalagt með baðkari og eldhús með 
u-laga innréttingu.   Ljósleiðari er kominn í hús 
og búið er að setja upp tengi fyrir rafmagnsbíl.  
Frábærlega vel staðsett íbúð í Vesturbænum.

4ra herbergja jarðhæð með sérinngangi og sér-
pall, ásamt 1/3 bílskúr sem er búið að stúka niður 
í sérgeymslur.  Eldhús með u-laga innréttingu, 
rúmgóðar samliggjandi stofur, gengið út á sérpall 
og þaðan út í stóran sameiginlegan garð.

Hagamelur 32, 107 Reykjavík

Nóatún 27, 105 Reykjavík

OPIÐ
 HÚS

BÓKIÐ
 SKOÐUN

Opið hús 
fimmtudaginn 
27.desember 
kl. 18:00-18:30

BÓKAÐU 
SKOÐUN

Verð: 69.900.000

Verð: 49.500.000

Tegund:

Tegund:

Auðun gsm: 894-1976 

Auðun gsm: 894-1976 

Hæð

Hæð

Stærð:

Stærð:

148,5  fm

121,9 fm

4

3

Svefnherbergi:

Svefnherbergi:

Falleg 3ja herbergja íbúð á 1.hæð, 2 svefnherbergi, 
fataherbergi, þvottahús innan íbúðar, lokuð bílag-
eymsla. Það eru aðeins 4 íbúðir í stigaganginum. 
Sameignin er mjög snyrtileg. Einstaklega falleg 
íbúð í góðu húsi í Hlíðunum í Reykjavík.

Falleg 5 herbergja endaíbúð á 2. Hæð í lyftuhúsi 
með stæði í bílageymslu.  4 rúmgóð svefnherbergi.  
Eldhús og stofa er opið rými og útgengt á stórar 
svalir.  Baðherbergi með hornbaðkari, gestabað 
og þvottahús innan íbúðar.

Bogahlíð 2, 105 Reykjavík

Eskivellir 9A, 221 Hafnarfjörður

OPIÐ
 HÚS

Opið hús 
laugardaginn 
29. desember 
kl. 13:00-13.30

BÓKAÐU 
SKOÐUN

Verð:  54.900.000

Verð: 53.500.000

Tegund:

Tegund:

Auðun gsm: 894-1976 

Auðun gsm: 894-1976 

Fjölbýli

Fjölbýli

Stærð:

Stærð:

106,6 fm

141,5 fm

2

4

Svefnherbergi:

Svefnherbergi:

Yndisleg 2ja herbergja íbúð á jarðhæð með 
sérpalli.  Eldhús og stofa er opið rými, baðherbergi 
með sturtuklefa, rúmgott svefnherbergi.  
Þvottarými innan íbúðar.  

2ja herbergja íbúð með sérútgengi í sameigin-
legan bakgarð.  Sameiginlegur inngangur með 
annari íbúð.  2 kjallaraíbúðir eru í húsinu og verða 
báðar sýndar í opna húsinu. 

Hrísrimi 5, 112 Reykjavík

Vesturgata 25, 101 Reykjavík

OPIÐ
 HÚS

Opið hús 
laugardaginn 
29. desember 
kl. 14:00-14.30

BÓKAÐU 
SKOÐUN

Verð: 30.900.000

Verð: 31.800.000

Tegund:

Tegund:

Auðun gsm: 894-1976 

Auðun gsm: 894-1976 

Fjölbýli

K/ fjórbýli

Stærð:

Stærð:

53,3  fm

68,0 fm

1

1

Svefnherbergi:

Svefnherbergi:

BÓKIÐ
 SKOÐUN

BÓKIÐ
 SKOÐUN

Létt og skemmtileg spænskunámskeið
Verða haldin í Stórholti 18. Kennarar eru Jakobína Davíðsdóttir og Carmen Nogales.  
Gestakennari með fyrirlestur um Spán og spænska menningu eru Kristinn R. Ólafsson.  
Meiri áhersla er lögð á tal og minni á málfræði. Námskeiðinu lýkur svo með tapaskvöldi. 
Námskeiðin standa í 4 vikur. Boðið er uppá byrjendanámskeið og framhaldsnámskeið.

Námskeiðin hefjast 7. og 8. janúar 2019.
Verð á mann er 32.000 kr.
Upplýsingar í síma 698 5033 eða 
spaenskuskolinnhablame@gmail.com

Facebook: Spænskuskólinn Háblame
Instagram: spaenskuskolinn_hablame

Byrjendanámskeið:
Mánudaga og miðvikudaga: 13:30 - 15:00
Þriðjudaga og fimmtudaga: 10:00 - 11:30
Þriðjudaga og fimmtudaga: 17:30 - 19:00

Framhaldsnámskeið spænska ll.
Mánudaga og miðvikudaga: 19:15 - 20:45 

Framhaldsnámskeið spænska lll:
Mánudaga og miðvikudaga: 17:30 - 19:00

Framhaldsnámskeið spænska lV:
Þriðjudaga og fimmtudaga: : 13:30 - 15:00 

Framhaldsnámskeið spænska V:
Mánudaga og miðvikudaga: 10:00 - 11:30

GEFÐU 
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

GEFÐU 
HÆNU

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3
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Torfur, Eyjafjarðarsveit
Tillaga að deiliskipulagi fyrir svínabú

Sveitarstjórn Eyjafjarðarsveitar samþykkti á fundi sínum 
þann 29. nóvember 2018 að auglýsa tillögu að deiliskipulagi 
fyrir svínabú í landi Torfa í Eyjafjarðarsveit skv. 1. mgr. 41. gr. 
skipulagslaga nr. 123/2010. 

Skipulagssvæðið er 15,0 ha spilda sunnan Finnastaðarár sem 
skilgreint er sem landbúnaðarsvæði í gildandi aðalskipulagi 
sveitarfélagsins. Skipulagstillagan tekur til byggingar tveggja 
gripahúsa að stærð samtals u.þ.b. 5700 fm auk tilheyrandi 
fóðursílóa, hauggeymslu og starfsmannahúss. Ráðgert er að 
á hverjum tíma verði fjöldi grísa í eldi 2400 og fjöldi gylta 400. 
Framkvæmdin fellur undir lið 1.10 í 1. viðauka laga um mat 
á umhverfisáhrifum nr. 106/2000 og er því tilkynningarskyld 
til Skipulagsstofnunar. Skipulagstillagan ásamt umhverfis-
skýrslu liggur frammi á sveitarskrifstofu Eyjafjarðarsveitar 
milli 27. desember 2018 og 14. febrúar 2019 og á heimasíðu 
sveitarfélagsins, esveit.is. Þeim sem telja sig eiga hagsmuna 
að gæta er hér með gefinn kostur á að gera athugasemdir við 
skipulagstillöguna til miðvikudagsins 14. febrúar 2019. Athuga-
semdir skulu vera skriflegar og skulu berast á sveitarskrifstofu 
Eyjafjarðarsveitar, Skólatröð 9 Hrafnagilshverfi, 601 Akureyri, 
eða í tölvupósti á netfangið esveit@esveit.is.

Skipulags- og byggingarfulltrúi

GARÐATORGI 7  •  SÍMI 525 8500  •  GARDABAER.IS

FORKYNNING - ÍBÚAFUNDUR
1.  ENDURBÆTUR HAFNARFJARÐARVEGAR FRÁ VÍFILSSTAÐAVEGI AÐ LYNGÁSI

Skipulagsnefnd Garðabæjar hefur vísað tillögu Vegagerðarinnar að bráðabirgða endurbótum 
Hafnarfjarðarvegar á milli Vífilsstaðavegar og Lyngáss ásamt gatnamótum til forkynningar. 
Stefnt er að því að veita framkvæmdarleyfi að undangenginni grenndarkynningu sbr. 5. mgr. 
13. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Tillagan kallar á breytingar á aðliggjandi deiliskipulags- 
svæðum sem og nýja tillögu að deiliskipulagi. Hefur þeim einnig  verið vísað til forkynningar 
í samræmi við 3. mgr. 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Aðrar tillögur sem nú eru forkynntar eru:

A. Vífilsstaðavegur og Bæjarbraut – nýtt deiliskipulag.
B. Ásar og Grundir – breyting á deiliskipulagi.
C. Hraunsholt eystra – breyting á deiliskipulagi.
D. Miðbær, neðsta svæði (svæði III) – breyting á deiliskipulagi.
E. Ásgarður – breyting á deiliskipulagi.
F. Hörgatún 2 – breyting á deiliskipulagi.

2. LYNGÁSSVÆÐI, L1 og L2 

Í samræmi við 3. mgr. 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 auglýsir Garðabær forkynningu á 
tillögu að deiliskipulagi Lyngássvæðis, L1 og L2. 
Svæðið afmarkast af Lyngási, Ásabraut og Stórási. Tillagan byggir á áherslu rammaskipulags 
og stefnu aðalskipulags.  Fyrst og fremst er gert ráð fyrir fjölbýlishúsabyggð en einnig 
atvinnuhúsnæði við Lyngás.  

Tillögurnar eru aðgengilegar á vef Garðabæjar, gardabaer.is, og í þjónustuveri Garðabæjar 
frá 27. desember 2018. Þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er gefinn kostur á 
að senda inn ábendingar um tillögurnar á netfangið skipulag@gardabaer.is 
Frestur til að skila inn ábendingum rennur út 28. janúar 2019.

Boðað er til íbúafundar í Flataskóla miðvikudaginn 9. janúar klukkan 17:15-19:00. 
Þar verða tillögur fyrir Hafnarfjarðarveg og Lyngássvæðis kynntar og spurningum svarað. 

TILLÖGUR AÐ DEILISKIPULAGSÁÆTLUNUM - ÍBÚAFUNDUR

3. MIÐSVÆÐI Á ÁLFTANESI 
Bæjarstjórn Garðabæjar auglýsir hér með tillögur að deiliskipulagi miðsvæðis á Álftanesi í 
samræmi við 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Tillagan er sett fram í 5 deiliskipu-
lagsáætlunum; Breiðamýri, Krókur, Helguvík, Skógtjörn og Kumlamýri.
Við gildistöku þessara áætlana falla úr gildi þær deiliskipulagsáætlanir sem í gildi eru innan 
marka deiliskipulagsáætlananna.

DEILISKIPULAGSTILLÖGUR:

A. Breiðamýri. Afmarkast af Norðurnesvegi, Suðurnesvegi, Breiðumýri, skólalóðum og   
 byggð við Suðurtún og Skólatún. Gert er ráð fyrir allt að 270 íbúðum í 9 fjölbýlishúsa-
 kjörnum. 
B. Krókur. Afmarkast af Suðurnesvegi, Breiðumýri, Sviðholti og byggð við Klukkuholt og   
 Birkiholt. Gert er ráð fyrir allt að 54 íbúðum í 7 raðhúsalengjum. 
C. Helguvík. Afmarkast af Suðurnesvegi, Höfðabraut og byggð við Sviðholtsvör. 
 Gert er ráð fyrir allt að 23 einbýlishúsum við tvær götur. 
D. Skógtjörn. Afmarkast af svæði sunnan Suðurnesvegar og Höfðabrautar frá landa-
 mörkum að Hliði og að Kumlamýri.  Innan svæðisins er núverandi byggð við Búðarflöt,  
 Lambhaga, Höfðabraut, Miðskóga, Brekkuskóga, Ásbrekku, Bæjarbrekku, Kirkjubrekku  
 og Tjarnarbrekku. Verða gildandi deiliskipulagsákvæði felld að mestu óbreytt inn í   
 deiliskipulagið og við gildistöku þess falla eldri deiliskipulagsáætlanir úr gildi. 
 Gert er ráð fyrir  allt að 14 einbýlis- og parhúsum. 
E. Kumlamýri. Afmarkast af Norðurnesvegi, Álftanesvegi og byggð við Kirkjubrekku og   
 Tjarnarbrekku. Gert er ráð fyrir allt að 40 íbúðum í 20 parhúsum.

Tillögurnar eru aðgengilegar á vef Garðabæjar, gardabaer.is, og í þjónustuveri Garða-
bæjar frá 27. desember 2018. Þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er gefinn kostur 
á að senda inn athugasemdir við tillöguna á netfangið skipulag@gardabaer.is 
Frestur til að skila inn athugasemdum rennur út 7. febrúar 2019.

Boðað er til íbúafundar í hátíðarsal íþróttamiðstöðvarinnar á Álftanesi, miðvikudaginn 

16. janúar klukkan 17:15-19:00. Þar verða tillögurnar kynntar og spurningum svarað. 

Arinbjörn Vilhjálmsson
skipulagsstjóri Garðabæjar

GARÐABÆR SKIPULAGSMÁL

Tilkynningar

 Þarftu
að ráða?

WWW.RADUM.IS | 519 6770 | RADUM@RADUM.IS

Ráðum sérhæfir sig í ráðningum 
og mannauðsráðgjöf. 

Við komum til móts við þarfir 
fyrirtækja og sérsníðum lausnir 
sem henta hverjum viðskiptavini.
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ÁRSINS

Ð Á TÖLVUM OG TÖLVUBÚNAÐI

Ð MAGN • FYRSTIR KOMA FYRSTIR FÁ

Söfnunargripur

Flott fjarstýring

Battle App f.síma

3 Gerðir dróna

30%AFSLÁTTURAF PRENTURUM

ALLT AÐ

27”IPS19.995Verð áður 39.990

BENQ SKJÁR

75%AFSLÁTTURAf heyrnartólum Ótrúlegt úrval!

ALLT AÐ

20%AFSLÁTTURAf spjaldtölvum Ótrúlegt úrval!

ALLT AÐ

20%AFSLÁTTURAf flökkurum Ótrúlegt úrval!

ALLT AÐ

75%AFSLÁTTURAf USB glingri frá Satzuma

ALLT AÐ

50%
AFSLÁTTUR

AÐEINS 50 STK

1 STK Á MANN

50%
AFSLÁTTUR

AÐEINS 50 STK

1 STK Á MANN
50%
AFSLÁTTUR

AÐEINS 100 STK

1 STK Á MANN

TRUST LEIKJASETT3.995 Verð áður 7.990

50%AFSLÁTTURAf USB viftum Ótrúlegt úrval!

ALLT AÐ

75%
AFSLÁTTUR

AÐEINS 30 STK

1 STK Á MANN

ÞRÁÐLAUS HEYRNARTÓL1.998 Verð áður 7.990

4BLS
K
IP

P
A
 Ú

T :)



Útsala Ársins • Opið 27- 30. desember frá 12-18

75%AFSLÁTTURAf fartölvu- og spjaldtölvutöskum

ALLT AÐ
10.000AFSLÁTTURAf öllum Chromebook

FARTÖLVUSPRENGJAFARTÖLVUR Í MIKLU ÚRVALI Á ÓTRÚLEGU

 TILBOÐSVERÐI AÐEINS Í NOKKRA DAGA

ÚTSALA ÁRSINS

50.000AFSLÁTTUR

ALLT AÐ

Af Acer fartölvum

FARTÖLVUR Í M TILBOÐSVERÐ

ÚT

ALLT AÐ

40.000AFSLÁTTUR

ALLT AÐ

Af Lenovo fartölvum

30.000AFSLÁTTUR

ALLT AÐ

Af HP fartölvum

1.990VÍRUSVÖRN!Verð áður 2.990



Heimsfræga
áramóta

KRÓKHÁLSI 4 • 110 REYKJAVÍK • S: 517 8050

útsalanhefst í dag
OPIÐ Í dag 12:00-18:00



ERLENDUR ANNÁLL 2018

Tiger Woods 
sneri aftur 
með látum
Margt athyglisvert gerðist á íþróttaárinu 2018 sem 
er að ljúka. Serenu tókst ekki að fullkomna endur-
komuna en Tiger lauk tímabilinu á sigri.

Lewis Hamilton varð aðeins þriðji ökuþórinn til að vinna heimsmeistara-
titil ökuþóra fimm sinnum á ferlinum og það með yfirburðum.

Serena Williams komst í úrslitaleik US Open og höfðu fáir trú á því að hin japanska Naomi Osaka myndi standa 
í bestu tenniskonu allra tíma.  Úrslitaleikurinn vakti helst athygli fyrir rifrildi Serenu og dómarans sem sakaði 
Serenu um svindl og kom Osaka í veg fyrir að Serena ynni fyrsta risatitilinn eftir barnsburð.

Zinedine Zidane fagnar með lærisveinum sínum eftir 3-1 sigur Real Madrid á Liverpool í úrslitaleik Meistaradeild-
ar Evrópu í vor. Öll árin undir stjórn Zidane vann Real þessa sterkustu keppni heims en hann hætti stuttu síðar. 

Eftir langa baráttu við meiðsli vann Tiger Woods 
fyrsta mótið í fimm ár. Hann var klökkur þegar sigur-
inn var í höfn enda var ferillinn lengi vel í hættu.

Tvær stærstu stjörnur íþróttalífsins, LeBron James og Cristiano Ronaldo, 
voru á faraldsfæti. Ronaldo samdi við Juventus og LeBron við LA Lakers.

Franska landsliðið vann til gullverðlauna 
á HM í Rússlandi í eftir sannfærandi sigur 
á Króatíu í úrslitaleiknum. 
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REYKLAUS
VERTU

Í EITT SKIPTI FYRIR ÖLL MEÐ

Nicotinell

Nicotinell Mint/Fruit/Lakrids/IceMint/Spearmint lyfjatyggigúmmí, Nicotinell Mint munnsogstöflur, Nicotinell forðaplástur. Inniheldur nikótín. 
Til meðferðar á tóbaksfíkn. Lesið vandlega upplýsingar á umbúðum og fylgiseðli fyrir notkun lyfsins. Leitið til læknis eða lyfjafræðings sé 
þörf á frekari upplýsingum um áhættu og aukaverkanir. Sjá nánari upplýsingar um lyfið á www.serlyfjaskra.is.

Ný vefsíða

www.Nicotinell.is



Tilkynningar um merkis atburði, stórafmæli  
og útfarir má senda á netfangið  
timamot@frettabladid.is. 

Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettabladid.is  
eða hringja í síma 550 5055.

Elsku pabbi okkar,  
tengdapabbi, afi og langafi,
Skúli Gunnlaugsson

Miðfelli 4, Hrunamannahreppi,
sem lést 16. desember, verður 
jarðsunginn frá Skálholtskirkju 

föstudaginn 28. desember kl. 13.

Sigríður Skúladóttir Bjarni Ásgeirsson
Grétar Gunnlaugur Skúlason Elísabet Sigurðardóttir
Móeiður Skúladóttir Sigurður Baldvinsson
Svanhildur Skúladóttir
Herdís Skúladóttir
Hildigunnur Skúladóttir Pálmi Pálsson
Kristjana Skúladóttir Freyr Ólafsson

barnabörn og barnabarnabörn.

ÚTF FA HAFNARFJARÐAR

ÚTFARAR F
 síðan 1996

 VIRÐING 

  

Margrét Ásta GuðjónsdóttirSverrir EinarssonKristín Ingólfsdóttir

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar  
og tengdamóðir,

Hrafnhildur R. 
Halldórsdóttir

lést miðvikudaginn 12. desember.

Útför hennar fer fram frá 
Hafnarfjarðarkirkju föstudaginn 28. desember klukkan 13.

Benedikt Gröndal
Ragnar Þór Hilmarsson
Brynjar Hilmarsson
Elsa Margrét Hilmarsdóttir Bjørnar Kristoffersen
Sigurður Andri Gröndal
Ágúst Már Gröndal Sigrún Kristjánsdóttir
Anna Guðný Gröndal

Okkar yndislegi, heittelskaði sonur, 
bróðir, barnabarn og barnabarnabarn,

Eyþór Máni Stefánsson
Strandvegi 2, 210 Garðabæ,

lést á Landspítalanum við Hringbraut 
laugardaginn 15. desember. Útförin 
fer fram frá Garðakirkju föstudaginn 

 28. desember klukkan 13.00.

Stefán Pálmason Hjördís Ýr Bessadóttir
Þórður Halldór Stefánsson

Bessi Skírnisson Eiríksína Þorsteinsdóttir
Pálmi Þór Stefánsson Guðrún Björg Víkingsdóttir
Stefán Pálmason Hallbjörg Eyþórsdóttir

Hjördís Sigurbjörnsdóttir

Vegna skertra rekstrarframlaga til kirkjugarða verður 
afgreiðslutími skrifstofu Kirkjugarða Reykjavíkur-
prófastsdæma í Gufuneskirkjugarði styttur um 
helming frá 2. janúar 2019.  

Frá og með nýju ári verður skrifstofa KGRP í Gufunes-
kirkjugarði opin frá klukkan 9 til 13 alla virka daga.   

Styttur opnunartími skrif-
stofu í Gufuneskirkjugarði

Við önnumst alla þætti undirbúnings og fram-
kvæmd útfarar ásamt vinnu við dánarbússkiptin.
Við þjónum með virðingu og umhyggju að 
leiðarljósi og af faglegum metnaði.

ViV ð erumu ttttilil sstataðaðar r 
þegar þúþú þþþþararftft áá 
okkkukur r aðaððð hhalaldada

Guðmunundur Baldvinsson,
umsjón útútfara

  Útfararþjónusta
                     & lögfræðiþjónusta

Með kærleik og virðingu

Útfararstofa Kirkjugarðanna

Vesturhlíð 9, Fossvogi | Sími 551 1266 | útför.is

Borgfirðingurinn Lilja Rann-
veig Sigurgeirsdóttir þreytti 
frumraun sína sem alþingis-
maður síðustu vikuna fyrir 
jólafrí þingsins og segir það 
hafa verið áhugavert. „Það 

er virkilega spennandi að komast inn á 
þing. Ég sat mikið í salnum til þess bara 
að upplifa það og líka til að læra. Það er 
svo margt í reglum þingsins sem er gert 
ráð fyrir að fólk viti en tekur smá tíma að 
átta sig á. Það kemur í hænuskrefum.“

Lilja Rannveig er formaður Sambands 
ungra Framsóknarmanna, hún er 22 ára 
og með þeim allra yngstu sem hafa sest 
á þing hér á landi. Jómfrúarræða hennar 
fjallaði um nauðsyn þess að nemendur af 
landsbyggðinni eigi þess kost að dvelja 
á heimavist á höfuðborgarsvæðinu og 
njóti þannig jafnréttis til náms á við þá 
sem þar búa. Skyldi hún hafa verið með 
ræðuna tilbúna í skúffunni lengi?

„Mér hefur að minnsta kosti lengi verið 
þetta málefni hugleikið og skrifaði grein 
um það í Fréttablaðið vorið 2016. Það 
eru tólf heimavistir á landinu fyrir fram-
haldsskólanema, en engin þeirra á höfuð-
borgarsvæðinu, þar sem framboð náms 
er þó mest,“ segir Lilja Rannveig sem 
gerði meira en að halda ræðu um efnið 
á Alþingi. Hún bar líka fram þingsálykt-

unartillögu um að menntamálaráð-
herra beitti sér fyrir uppbyggingu slíkrar 
heimavistar.

Lilja Rannveig var við nám í Verslunar-
skólanum á sínum tíma. „Mig langaði í 
Versló og barðist fyrir því að geta verið 
þar. Ég bjó á fjórum stöðum á fjórum 
árum. Mínar aðstæður voru ágætar en 
ég kynntist fólki utan af landi sem var 
ekki jafn heppið og tók eftir að margt af 
því hætti, fór heim aftur og jafnvel í eitt-
hvert nám sem það langaði ekkert í. Allir 
nemendagarðar á höfuðborgarsvæðinu 
eru ætlaðir fyrir háskólanema og leigu-
markaðurinn syðra er rándýr og erfiður.“

Nú lærir Lilja Rannveig til kennara, 
í fjarnámi og er skólaliði í Grunnskóla 
Borgarfjarðar á Varmalandi, auk þess 

að sinna syninum Hauki Axel Ólafssyni 
sem varð eins árs fyrir nokkrum dögum 
og kom í afmælisheimsókn á Alþingi. 
„Haukur er fyrirburi og við foreldrarnir 
eyddum síðustu jólum á vökudeildinni 
með honum. Hann er kallaður „varaþing-
maður“ af sumum vegna þess að ég var 
ólétt í kosningabaráttunni!“

Unnusta sínum, Ólafi Daða Birgissyni, 
kynntist Lilja Rannveig í Versló. Nú búa 
þau í Bakkakoti í Stafholtstungum, þar 
sem hún ólst upp. Hún segir þau ekki vera 
með búskap en aðstoða foreldra hennar 
af og til við að sinna kindum og hestum. 
„Mamma og pabbi eru í næsta húsi og 
amma og afi í öðru,“ lýsir hún. „Þannig að 
eftir að við fluttum heim eru fjórir ættliðir 
á einum bletti.“ gun@frettabladid.is

Vill heimavist í borgina
„Það er svo margt í reglum þingsins sem er gert ráð fyrir að fólk viti,“ segir Lilja Rannveig. MYND/ALEX BJÖRN BÜLOW STEFÁNSSON

Haukur Axel í afmælisheimsókninni með föður sínum, Ólafi Daða Birgissyni.

Lilja Rannveig Sigurgeirs-
dóttir er meðal yngstu 
þingmanna sem sest hafa 
á hið háa Alþingi Íslend-
inga. Sonur hennar kom 
í vettvangsferð þangað á 
eins árs afmælinu.
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TÍMAMÓT



Afsláttur
631.000 kr.

Afsláttur
1.000.000 kr.

Afsláttur
1.200.000 kr.

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

THE FUTURE IS EVERYONE’S

Sætisfjöldi:
Vél:

Gírskipting:
Burðargeta:

Rúmtak:

Tog:
   Eyðsla:

Verð:
Tilboðsverð:

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

Movano hópferðabíll (L3H2)
3 manna
1.6L dísel
Beinskiptur 6 gíra
1.280
1598
115
300 við 1750sn
6,5

4.090.000 kr.
3.459.000 kr.

9 manna
2.3L dísel
Beinskiptur 6 gíra
838
2298
145
350
6,6 - 6,3

6.390.000 kr.
5.390.000 kr.

17 manna
2.3L dísel
Beinskiptur 6 gíra
1.302
2298
145
350
7,8 - 8,0

7.790.000 kr.
6.590.000 kr.

Movano (L1H1)Vivaro - sendibíll (L2H1)

ÁRAMÓTA
SPRENGJA!

Nýttu þér skattalegt hagræði ársins
sem er að líða

Nokkrir sendi- og hópferðabílar
á dúndur afslætti

Sætisfjöldi:
Vél:

Gírskipting:
Burðargeta:

Rúmtak:

Tog:
   Eyðsla:

Verð:
Tilboðsverð:

Movano hópferðabíll (L3H2)
3 manna
1.6L dísel
Beinskiptur 6 gíra
1.280
1598
115
300 við 1750sn
6,5

4.090.000 kr.
3.459.000 kr.

9 manna
2.3L dísel
Beinskiptur 6 gíra
838
2298
145
350
6,6 - 6,3

6.390.000 kr.
5.390.000 kr.

17 manna
2.3L dísel
Beinskiptur 6 gíra
1.302
2298
145
350
7,8 - 8,0

7.790.000 kr.
6.590.000 kr.

Movano (L1H1)Vivaro - sendibíll (L2H1)

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.   



Krossgáta

Skák  Gunnar Björnsson

Shamsiddin Vokhidov (2.304) 
átti leik gegn Magnúsi Carlsen 
(2.903) á heimsmeistaramótinu 
í atskák í gær.

22. … Bf8! 23. Rb5 (23. Dxe5 
Dxe5 24. Bxe5 d6) 23. … Bxd6 
24. Rxd6 De6 25. Rxc8 Hxc8 
26. Hxe5 Dd6 og svartur vann 
skömmu síðar. Magnús byrjaði 
mjög illa á mótinu og tapaði 
tveim fyrstu skákunum. Veislan 
heldur áfram í dag með um-
ferðum 6-10 af 15.

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.

Svartur á leik

Slakaðu á 
með Slökun

 Lítil orka
 Þróttleysi
 Veik bein
 Hormóna ójafnvægi
 vefntr anir
 Vöðvakrampar,  

     kippir og spenna
 ölk n lí æra
 Óreglulegur hjartsláttur
 Kvíði
 Streita
 Pirringur

Einkenni 
magnesíum-
skorts

www.mammaveitbest.is

HVAÐ ER AÐ 
FRÉTTA?
Frettabladid.is færir þér nýjustu 
fréttir dagsins og ítarlega umfjöllun 
um málefni líðandi stundar.

Ekki missa af neinu, fylgdu
Fréttablaðinu á Facebook

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

Gengur í 
suðaustan 10-15 
með rigningu, 
fyrst suðvestan-
lands, en hægari 
og þurrt norð-
austan til þar til 
síðdegis. Suð-
lægari og dregur 
úr úrkomu um 
landið sunnan- 
og vestanvert í 
kvöld. Hiti 0 til 
5 stig.

Fimmtudagur

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

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

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

Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

Afhverju róarðu 
þig ekki niður, 
Eddi? Er ekki 
kominn tími á 

raðhús og rakka?

Því að ég er með 
stærra plan með líf 

mitt! Ég ætla ekki að 
láta knésetja mig 

í A4 tilveru.

Af hverju? Vittu til! Þessi gaur 
á sér draum! Og ég 
mun fljúga þöndum 
vængjum frelsisins 
þangað til hann 
rætist!

Og hann er að 
sofa eins mikið 
hjá og hægt er?

Í stuttu 
máli.

Nýr 
svitalyktareyðir 

Palli?

Hvernig 
vissirðu?

Börn breytast svo 
hratt.

Einn daginn 
eru þau að 
henda mat í 

þig …

… og þann næsta 
gera þau það 

mjög fast.

Vel 
kastað, 
elskan.

Sé
ns

inn.

LÁRÉTT
1. sverfa 
5. þrá 
6. íþróttafélag 
8. flagð 
10. tveir eins 
11. poka 
12. mylsna 
13. tunnur 
15. búinn 
17. fjandi

LÓÐRÉTT
1. jurt 
2. sót 
3. atvikast 
4. afhending 
7. álitinn 
9. ritlingur 
12. þrábiðja 
14. skjön 
16. átt

LÁRÉTT: 1. raspa, 5. ósk, 6. fh, 8. skessa, 10. aa, 11. 
mal, 12. sáld, 13. ámur, 15. liðinn, 17. satan.
LÓÐRÉTT: 1. rósakál, 2. aska, 3. ske, 4. afsal, 7. 
haldinn, 9. smárit, 12. suða, 14. mis, 16. na.
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Friðrik Ómar

Jógvan

Katrín Halldóra

Hansa

STJÓRNANDI & KYNNIR:

Sigurður Flosason

NÝÁRSTÓNLEIKAR Í ELDBORG
6. JANÚAR KL. 20.00



Jónas Sen gerir upp 
tónlistarárið 2018.

Heimur goðsagna og 
yfirnáttúrulegra fyrir-
bæra kom nokkuð við 
sögu í tónlistarlífinu á 
árinu sem nú er senn 

á enda. Draugar tengdust t.d. fiðlu-
konsertinum eftir Schumann sem 
Sinfóníuhljómsveit Íslands flutti 
ásamt fiðluleikaranum Baiba Skride 
í byrjun mars í Hörpu. Schumann, 
sem var uppi á árunum 1810-1856, 
var haldinn geðhvarfasýki og sjúk-
dómurinn ágerðist eftir því sem 
hann eltist.

Schumann samdi konsertinn 
seint á ævinni, fyrir vin sinn Joseph 
Joachim, sem var fiðluleikari. Mjög 
var þá af tónskáldinu dregið. Joa-
chim fannst konsertinn enda ekki 
vera upp á marga fiska, og forðaðist 
að flytja hann. Í staðinn kom hann 
handritinu fyrir í varðveislu á safni 
og bannaði að konsertinn yrði 
fluttur fyrr en hundrað árum eftir 
dauða Schumanns. Í framhaldinu 
gleymdist konsertinn og enginn 
vissi hvar handritið var geymt.

Víkur þá sögunni til miðilsfundar 
sem haldinn var árið 1933 í Lond-
on. Á fundinum voru tvær systur, 
báðar fiðluleikarar og ættingjar 
Joachims. Samkvæmt þeim kom 
sjálfur Schumann fram á fundinum 
og sagði þeim frá tónsmíð eftir sig 
sem aldrei hefði verið flutt. Joachim 
framliðinn skrapp líka í heimsókn 
og sagði þeim frá verustað hand-
ritsins, greinilega búinn að skipta 
um skoðun frá því sem áður var. 
Systurnar fylgdu leiðbeiningunum, 
fundu handritið og fjórum árum 
síðar var konsertinn frumfluttur.

Því miður olli verkið vonbrigðum 
á tónleikunum í Hörpu, þrátt fyrir 
annarsheimslegan bakgrunninn. 
Sérkennileg sagan var hið eina 

áhugaverða við það. Laglínurnar 
voru stirðbusalegar og lausar við 
innblástur. Útkoman var lítið annað 
en léleg stílæfing. Bót var þó í máli 
að konsertinn var almennilega leik-
inn, fiðluleikurinn var glæsilegur og 
Sinfóníuhljómsveit Íslands var í ess-
inu sínu. Það bara dugði ekki til.

Þór, Loki, Óðinn og einherjar
Annað draugalegt verk var frumflutt 
á árinu, sem einnig hafði lengi legið 
í dvala. Þetta var Edda II eftir Jón 
Leifs, annar hluti þríleiks sem inn-
blásinn er af norrænni goðafræði. 
Þar er umfjöllunarefnið guðirnir, 
valkyrjurnar, ásynjurnar, nornirnar 
og einherjarnir, þ.e. framliðnar sálir 
þeirra sem deyja í orrustu. Ólíkt 
fiðlukonsertinum eftir Schumann 
var handrit Jóns ógleymt og ekki 
þurfti miðilsfund til að finna það. 
Ástæðan fyrir því hve erfiðlega gekk 
að fá það flutt var að Jón naut lítils 
meðbyrs á meðan hann lifði. Tón-
list hans var töluvert á skjön við 
það sem þá var vinsælt, innblásin 
af ofbeldisfullum bókmenntaarfin-
um og hrjóstrugri náttúrunni. Fyrir 
bragðið þótti hún erfið áheyrnar.

Skemmst er frá því að segja að 
tónleikarnir voru magnaðir. Flutn-
ingurinn var þrunginn óhugnaði, 
annarleikinn í tónmálinu bókstaf-
lega heltók mann. Vonandi verður 
lokahluti þríleiksins fluttur í náinni 
framtíð.

Hamri Þórs stolið
Óperan Þrymskviða eftir Jón 
Ásgeirsson er sömuleiðis byggð á 
norrænum menningararfi. Hún 
var borin fram í nýrri útgáfu í lok 
október. Jón, sem fagnaði níræðis-
afmæli í mánuðinum, samdi óper-
una snemma á áttunda áratugnum, 
og var hún frumflutt árið 1974. Hún 
fjallar um það þegar konungur þurs-
anna, Þrymur, stelur hamri Þórs og 
vill ekki skila honum aftur fyrr en 
hann fær Freyju, gyðju ástarinnar, 

fyrir eiginkonu. Þrymskviða er 
fyrsta íslenska óperan í fullri lengd 
og því var vel til fundið að endur-
flytja hana á stórafmæli tónskálds-
ins.

Sýningin var gerð af vanefnum, 
engir sérstakir búningar voru not-
aðir, ekki heldur sviðsmynd. Sin-
fóníuhljómsveit unga fólksins spil-
aði og Háskólakórinn söng. Hvort 
tveggja var nokkuð óheflað, sem 
er auðvitað skiljanlegt, því ekki var 
um fagmenn að ræða. Einsöngvar-
arnir voru hins vegar prýðilegir, en 
mestu skipti þó að sjálf tónlistin 
var frábær, með grípandi laglínum 

og sterkri stígandi. Vonandi verður 
Þrymskviða sett upp aftur og þá í 
almennilegri umgjörð.

Bill Murray og draumráðningar
Eitt stykki draugabani kom fram á 
tónleikum í Hörpu á árinu. Þetta var 
ghostbusterinn sjálfur Bill Murray, 
Hollywood-stjarnan heimsþekkta. 
Hann var þó ekki að reka út drauga, 
heldur flutti hann, ásamt nokkrum 
hljóðfæraleikurum, blandaða dag-
skrá upplesturs og tónlistar. Murray 
söng fáein lög, en gerði það afskap-
lega illa, rödd hans var greinilega 
óskóluð. Túlkun hans var aftur á 
móti svo full af tilfinningu að ekki 
var annað hægt en að hafa gaman af.

Draugar eru stundum sagðir 
vitja fólks í draumi, og sungið var 
um slíkt tilfelli á litlum tónleikum 
í Hannesarholti í sumar. Umbra 
Ensemble, sem samanstendur af 
fjórum konum, hélt tónleikana. 
Flutt voru lög úr gömlum hand-
ritum og það áhrifamesta var Fag-
urt syngur svanurinn, um stúlku 
sem biður stjúpmóður sína að 
ráða drauminn sinn. Útsetning 
var töfrandi; vonandi verður hún 
aðgengileg í stafrænu formi fljót-
lega.

Falin skilaboð nasista í tónlist
Rétt eins og í draumum eru líka falin 
skilaboð í sjálfri tónlistinni, einhver 
dýpri merking sem erfitt er að koma 
orðum að. Í þúsundir ára hefur tón-
list tengst hinu yfirskilvitlega. Eitt 
nærtækasta dæmið er sú staðreynd 
að tónlist er ómissandi hluti af 
helgihaldi kirkjunnar.

Sumir hafa einnig haldið fram að 
hægt sé að dulkóða skilaboð í tón-
list. Á tónleikum í vor, með Sæunni 
Þorsteinsdóttur sellóleikara og 
Alexöndru Joan píanóleikara, var 
á efnisskránni verk eftir eitt af tón-
skáldunum sem sömdu svokallaða 
tólftónatónlist, Anton Webern. Hún 
var mjög ómstríð og tormelt. Þá rifj-

aðist upp fyrir mér að fyrir nokkru 
fór um internetið orðrómur um að 
Schönberg, Webern og félagar hefðu 
unnið á laun með nasistum. Þeir 
hefðu komið skilaboðum til ann-
arra njósnara í Bandaríkjunum og 
Bretlandi með því að dulkóða þau í 
tónverkum sínum.

Þegar sagan komst í hámæli mun 
bandaríska tónskáldið John Adams 
hafa sagt: „Allt frá því ég kynntist 
fyrst verkum Arnolds Schönberg hef 
ég velt því fyrir mér hvern fjandann 
fólk heyrði í þeim. Núna veit ég 
það.“

Samtímatónlist  
ekki lengur óþolandi
Samtímatónlist fyrir fáeinum ára-
tugum var þessu marki brennd. 
Hún þótti óskiljanleg og afspyrnu-
leiðinleg. Þetta hefur sem betur fer 
breyst, þótt vissulega séu til undan-
tekningar. Nokkur verk voru frum-
flutt á árinu sem voru spennandi. 
Eitt það stærsta var óperan Brothers 
eftir Daníel Bjarnason á Listahá-
tíð í Reykjavík í vor. Harpa kveður 
dyra, tólf blik og tónar við ljóð 
Snorra Hjartarsonar eftir Steingrím 
Þórhallsson, sem flutt var í Krists-
kirkju í lok vetrar, var líka hrífandi. 
Kvikmyndatónlist eftir Davíð Þór 
Jónsson við Hershöfðingja Busters 
Keaton var sömuleiðis skemmtileg 
og tónleikar Skálmaldar með Sin-
fóníuhljómsveit Íslands voru stór-
kostlegir. Það var engin dulkóðun 
þar, maður fékk merkingu tónlist-
arinnar beint framan í sig.

Í það heila var tónlistarárið sem 
nú er að líða viðburðaríkt og auð-
heyrt að íslenskt tónlistarlíf er í 
stórsókn. Hér er ekki pláss til að 
gera sérstaklega grein fyrir öllum 
skemmtilegu tónleikunum sem 
voru haldnir, en þeir voru margir. 
Ég þakka lesendum mínum sam-
fylgdina á árinu og óska þeim góðra 
stunda á nýja árinu sem senn rennur 
upp.

Draugagangur á tónleikasviðinu
Óperan Brothers eftir Daníel Bjarnason var sýnd í Hörpu. MYND/JÓHANNA ÓLAFSDÓTTIR

Í ÞAÐ HEILA VAR 
TÓNLISTARÁRIÐ SEM 

NÚ ER AÐ LÍÐA VIÐBURÐARÍKT 
OG AUÐHEYRT AÐ ÍSLENSKT 
TÓNLISTARLÍF ER Í STÓRSÓKN.

Verkið Edda II, annar hluti þríleiks 
eftir Jón Leifs, var frumflutt á árinu.
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Milosc jest wszystkim(POL. W/ENG SUB) ..17:30
Suspiria (ICE SUB) ....................................  18:00
Plagi Breslau (POLISH W/ENG SUB) .... 18:00
First Reformed (ENGLISH-NO SUB) ... 20:00

Anna and the Apocalypse (ICE SUB) 20:00
Roma (SPANISH W/ENG SUB) ....................21:00
Kona fer í stríð/Woman at War(ENG SUB) 22:00

First Reformed (ENGLISH-NO SUB) ....22:20

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

Allt sem er frábært Litla sviðið

Kvenfólk Nýja sviðið

Núna 2019 Litla sviðið

Jólaflækja Litla sviðið

Kvöldvaka með Jóni Gnarr Litla sviðið

Ég dey Nýja sviðið

Ríkharður III Stóra sviðið

Elly Stóra sviðið

Sun 30.12 kl. 15:00 U
Sun 30.12 Kl. 20:00 U
Fös 04.01 Kl. 20:00 U

Lau 05.01 Kl. 20:00 U
Lau 12.01 Kl. 20:00 U
Sun 13.01 Kl. 20:00 Ö

Fös 18.01 Kl. 20:00 Ö
Lau 19.01 Kl. 20:00 Ö
Sun 20.01 Kl. 20:00 Ö

Sun 30.12 Kl. 20:00 U Fös 04.01 Kl. 20:00 Ö Fös 18.01 Kl. 20:00 Ö

Fim 20.12 Kl. 20:00 U
Fös 21.12 Kl. 20:00 U
Fös 28.12 Kl. 20:00 U
Lau 29.12 Kl. 20:00 U

Sun 30.12 Kl. 20:00 U
Fös 04.01 Kl. 20:00 U
Lau 05.01 Kl. 20:00 U
Sun 06.01 Kl. 20:00 U

Fös 11.01 Kl. 20:00 U
Lau 12.01 Kl. 20:00 U
Fös 18.01 Kl. 20:00 Ö
Lau 19.01 Kl. 20:00 U

Fös 25.01 Kl. 20:00 Ö
Lau 26.01 Kl. 20:00 Ö
Fös 02.01 Kl. 20:00 Ö
Lau 02.02 Kl. 20:00 Ö

Fös 11.01 kl. 15:00 U Lau 12.01 Kl. 20:00 Ö Sun 13.01 Kl. 20:00 Ö

Lau 22.12 Kl. 13:00 U Lau 22.12 kl. 15:00 U

Lau 05.01 Kl. 20:00 U Sun 06.01 Kl. 20:00 Ö Fim 17.01 Kl. 20:00 Ö Lau 19.01 Kl. 20:00 U

Fim 10.01 Kl. 20:00 U
Sun 13.01 Kl. 20:00 Ö

Mið 16.01 Kl. 20:00 Ö
Fim 17.01 Kl. 20:00 U

Fim 24.01 Kl. 20:00 Ö
Sun 27.01 Kl. 20:00 Ö

Lau 29.12 Kl. 20:00 U
Fim 03.01 Kl. 20:00 Ö

Sun 06. 01 Kl. 20:00 Ö
Fim 10.01 Kl. 20:00 Ö

Fös 11.01 Kl. 20:00 Ö
Mið 16.01 Kl. 20:00 Ö

Borgareikhúsið 568 8000 • borgarleikhus.is

Fólk, staðir og hlutir Litla sviðið

Mið 13.02 Kl. 20:00 U
Fim 14.02 Kl. 20:00 U
Fös 15.02 Kl. 20:00 U

Lau 16.02 Kl. 20:00 U
Mið 20.02 Kl. 20:00 U
Fös 22.02 Kl. 20:00 U

Lau 23.02 Kl. 20:00 U
Sun 24.02 Kl. 20:00 U
Mið 27.02 Kl. 20:00 Ö

Fim 28.02 Kl. 20:00 U
Fös 01.03 Kl. 20:00 Ö
Lau 02.03 Kl. 20:00 Ö

Þitt eigið leikrit Kúlan

Fly Me To The Moon Kassinn

Leitin að jólunum Leikhúsloftið

Improv Leikhúskjallarinn

Insomnia Kassinn

Einræðisherrann Stóra sviðið

Ronja Ræningjadóttir Stóra sviðið

Þjóðleikhúsið 551 1200 • leikhusid.is

Lau 19.01 Kl. 19:30 Ö

Fös 25.01 kl. 18:00 U
Fim 31.01 kl. 18:00 U
Lau 02.02 kl. 15:00 U
Fim 07.02 kl. 18:00 U

Fös 08.02 kl. 18:00 U
Lau 09.02 kl. 15:00 U
Fim 14.02 kl. 18:00 U
Fös 15.02 kl. 18:00 U

Lau 16.02 kl. 15:00 U
Fim 21.02. kl. 18:00 Ö
Lau 23.02 kl. 15:00 U
Fös 01.03 kl. 18:00 U

Lau 02.03 kl. 15:00 U
Fös 08.03 kl. 18:00  
Lau 09.03 kl. 15:00 U
Lau 16. 03 kl. 15:00  

Mið 16.01 kl. 20:00
Mið 23.01 kl. 20:00

Mið 30.01 kl. 20:00
Mið 06.02 kl. 20:00

Mið 13.02 kl. 20:00

Lau 12.01 kl. 19:30  Fim 17.01 kl. 19:30 Fös 18.01 kl. 19:30  

Mið. 26.12 kl. 19:30 U
Fim. 27.12 kl. 19:30 U
Fös. 28.12 kl. 19:30 U

Lau. 05.01 kl. 19:30 U
Fös. 11.01 kl. 19:30 U
Lau. 12.01 kl. 19:31 U

Fim 17.01 kl. 19:30 U
Fös. 18.01 kl. 19:30 U
Fim. 24.01 kl. 19:30 Ö

Fös. 25.01 kl. 19:30 Ö
Lau. 02.02. kl. 19:30 Ö

Lau 22. 12 kl. 11:00 U
Lau 22.12 kl. 13:00 U

Lau 22.12 kl. 14:30 U
Sun 23.12 kl. 11:00 U

Sun23.12 kl. 13:00 U
Sun23.12 kl. 14:30 U

Lau 29.12 kl. 13:00 U
Lau. 29.12 kl. 16:00 U
Sun. 30.12 kl. 13:00 U
Sun. 30.12 kl. 16:00 U
Sun.06.01 kl. 13:00 U
Sun. 06.01 kl. 16:00 U
Sun.13 01 kl. 13:00 U
Sun 13.01 kl. 16:00 U
Lau 19.01 kl. 13:00 U

Lau 19.01 kl. 16:00 U
Sun. 20.01 kl. 13:00 U
Sun. 20.01 kl. 16:00 U
Lau 26.01 kl. 13:00 U
Lau 26.01 kl. 16:00 Ö
Sun. 27.01 kl. 13:00 U
Sun. 27.01 kl. 16:00 U
Sun. 03.02 kl. 13:00 U
Sun. 03.02 kl. 16:00 U

Sun. 10.02 kl. 13:00 U
Sun.10.02 kl. 16:00 U
Sun. 17.02 kl. 13:00 U
Sun. 17.02 kl. 16:00 U
Sun 24.02 kl. 13:00 U
Sun. 24.02 kl. 16:00 U
Sun. 03.03 kl. 13:00 U
Sun 03.03 kl. 16:00 U
Sun 10.03 kl. 13:00 U

Sun 10.03 kl. 16:00 U
Sun 17.03 kl. 13:00 U
Sun 17.03 kl. 16:00 U
Sun 24.03 kl. 13:00 Ö
Sun 24.03 kl. 16:00  
Sun 31.03 kl. 13:00 Ö
Sun 31.03 kl. 16:00 Ö

Hvað?   
Hvenær?  
Hvar? 
Fimmtudagur

hvar@frettabladid.is

27. DESEMBER 2018
Tónlist
Hvað?  Silva og Anna Gréta á Kex
Hvenær?  20.30
Hvar?  Kex hostel, Skúlagötu
Á djasskvöldi Kex hostels í kvöld, 
fimmtudaginn 27. desember, 
kemur fram kvintett söngkonunn-
ar Ingibjargar Silvu Þórðardóttur 
og píanóleikarans Önnu Grétu 
Sigurðardóttur. Með þeim leika 
feður þeirra, Þórður Högnason á 
kontrabassa og Sigurður Flosa-
son á saxófón. Auk þess Magnús 
Trygvason Eliassen á trommur. 
Þau munu flytja vel valin sígræn 
djasslög úr amerísku söngbókinni. 
Tónlistin hefst kl. 20.30 og er 
aðgangur ókeypis. Kex Hostel er á 
Skúlagötu 28.

Hvað?  Þriðji í jólum: Bagdad Brothers 
og Teitur Magnússon í Iðnó
Hvenær?  20.00
Hvar?  Iðnó
Í kvöld, 27. desember, verður 
blásið til gamaldags dansiballs í 
Iðnó. Fram koma tvær af skærustu 
stjörnum jaðarpopps á stór-
Reykjavíkursvæðinu: Bagdad 
Broth ers og Teitur Magnússon.

Hvað?  Kerr Wilson at Kaffibarinn
Hvenær?  21.00
Hvar?  Kaffibarinn, Bergstaðastræti
Kerr Wilson ferðast frá Berlín 
heim til Íslands yfir hátíðarnar og 
mun spila á Kaffibarnum í kvöld, 
27. des. Sprengjurnar verða ekki 
sparaðar og sparibindið brennt á 
báli. Sjáumst þar.

Hvað?  Intr0beatz, Regn, Bróðir BIG
Hvenær?  20.30
Hvar?  Bravó
Regn og Bróðir BIG blása til jóla-
hlaðborðs af old school hipphoppi 
í kvöld, 27. des., á Bravó. Bróðir 
BIG hefur kvöldið klukkan 20.30 

með því að taka nokkur lög og svo 
tekur Regn við klukkan 21.00.

Hvað?  Áramótagleði Gullfoss & 
Geysis
Hvenær?  21.00
Hvar?  Pablo Discobar, Veltusundi
Þetta er ekki forskot á sæluna 
þetta er sælan sjálf !! Í tilefni þess 
að Gullfoss & Geysir halda áramó-
tapartíið sitt á Pablo Discobar 
bíður Burro Tapas + Steaks upp 
á glæsilegt tilboð á 5 rétta Burro 
upplifun sem er samsafn af fimm 
vinsælustu réttum Burro Tapas + 
Steaks frá opnun.

Hvað?  Sura á Háaloftinu
Hvenær?  21.00
Hvar?  Háaloftið, Vestmannaeyjum
Tónlistarkonan Þura Stína eða 
Sura mun halda tónleika á Háa-
loftinu í Vestmannaeyjum í kvöld, 
fimmtudaginn 27. desember. Sura 
gaf út sína fyrstu sólóplötu sem 
heitir Tíminn núna 2. nóvember. 
Hún mun koma fram ásamt fullu 
bandi á tónleikunum en Hrafnkell 
Örn Guðjónsson er á trommum, 
Bjarni Már Ingólfsson á gítar, 
Baldvin Snær Hlynsson á píanó, 
Snorri Örn Arnarsson á bassa, 
Salka Valsdóttir í bakröddum og 
plötusnúðurinn Snorri Ástráðsson 
þeytir skífum. Tónleikarnir verða 
persónulegir og fullir af skemmtun 
en hún mun bæði flytja lög af 
sólóplötunni sinni sem og önnur 
lög sem hafa haft áhrif á hana og 
mótað í gegnum árin.

Hvað?  Jólatónleikar Borgarfjarðar-
dætra 2018
Hvenær?  20.30
Hvar?  Reykholtskirkja
Árlegir jólatónleikar Borgar-
fjarðar dætra verða haldnir í kvöld, 
27. desember, í Reykholtskirkju 
en þetta eru 4. jólatónleikarnir í 
röð auk þess sem hópurinn hefur 
haldið eina sumartónleika árið 
2017 þar sem sungin voru söng-
leikjalög og föðurlandslög. Hópinn 
stofnuðu þær Steinunn Þorvalds-
dóttir og Birna Kristín Ásbjörns-
dóttir árið 2015 en þær langaði þá 
til að stofna sönghóp með klass-
ískt menntuðum söngvurum úr 
sveitum Borgarfjarðar sem langt 
væru komnir í sínu námi.

Viðburðir
Hvað?  Hið árlega Seinfeld quiz
Hvenær?  20.00
Hvar?  Húrra, Naustunum

Jæja, það er ekki seinna vænna að 
reima á sig besserwissersmettið 
því að í kvöld, 27. desember, munu 
Sindri Sin Fang og Sandra Som 
Gang spyrja ykkur spjörunum 
úr um allt sem tengist þessum 
þáttum.

Hvað?  Eurovision barsvar!
Hvenær?  20.00
Hvar?  Veður, Klapparstíg
Ó, þið skemmtilega Eurovision-
glaða FÁSES fólkið okkar! Þið eruð 
svo mikil yndi að við viljum endi-
lega sjá framan í ykkur milli jóla 
og nýárs. Charles Gittins og Sólrún 
Ásta Steinsdóttir ætla að sjá um 
Júró-barsvarið að þessu sinni en 
þau eru lunknir spurningarhöf-
undar. Stjórnin mætir síðan með 
fullan poka af skemmtilegum Júró-
vinningum svo þetta getur ekki 
klikkað.

Hvað?  Jólaball Siglfirðingafélagsins
Hvenær?  17.00
Hvar?  KFUM og KFUK, Holtavegi
Jólaball Siglfirðingafélagsins verður 
í sal KFUM og KFUK við Holtaveg 
í dag, 27. desember, kl. 17.00. Jóla-
sveinarnir koma og gleðja börnin. 
Fjörkarlarnir spila undir dansi 
kringum jólatréð og allir fá glaðn-
ing. Jólaballsnefndin býður upp á 
heitt súkkulaði og vöfflur.

Hvað?  Íþrótta- og viðurkenningahátíð 
2018
Hvenær?  18.00
Hvar?  Íþróttahúsið við Strandgötu
Bæjarstjórn Hafnarfjarðar og 
íþrótta- og tómstundanefnd 
standa fyrir afhendingu viður-
kenninga til íþróttamanna sem 
keppa með hafnfirskum liðum, 
Íslandsmeistara, hópa bikar-
meistara, Norðurlandameistara, 
heimsmeistara og sérstakra afreka, 
ásamt vali á íþróttakonu, íþrótta-
karli og íþróttaliði Hafnarfjarðar á 
árinu 2018.

Hvað?  Jólasýning með Einari Mikael 
töframanni
Hvenær?  20.00
Hvar?  Skyrgerðin, Hveragerði
Einar Mikael töframaður hefur 
notið ómældra vinsælda meðal 
yngstu kynslóðarinnar. Einar leyfir 
áhorfendum að taka virkan þátt í 
sýningunni og velur hann oftar en 
ekki unga áhorfendur úr sal til að 
aðstoða hann í töfrabrögðunum.
Nú er um að gera að nýta tæki-
færið og sjá Einar Mikael með öll 
sín bestu atriði í síðasta sinn ásamt 
því að hann verður með leynigest.

Söngkonan Sura tekur lagið í heimabæ sínum, Vestmannaeyjum, nú í kvöld. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
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Fimmtudagur

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

10.45 Dýraspítalinn 
11.15 Dýraspítalinn 
11.45 Dýraspítalinn 
12.15 Dýraspítalinn 
12.40 Dýraspítalinn 
13.05 Dýraspítalinn 
13.30 Ísskápastríð 
14.05 Ísskápastríð 
14.35 Ísskápastríð 
15.10 Ísskápastríð 
15.40 Ísskápastríð 
16.15 Ísskápastríð 
16.45 Ísskápastríð 
17.20 Ísskápastríð 
17.55 Ísskápastríð 
18.35 Ísskápastríð 
19.10 Two and a Half Men 
19.35 Splitting Up Together 
20.00 Seinfeld 
20.30 Friends 
20.55 The New Girl 
21.25 American Dad 
21.55 Mildred Pierce 
23.05 The Simpsons 
23.30 Bob’s Burgers 
23.50 Splitting Up Together 
00.40 Friends 
01.00 Seinfeld 
01.25 Tónlist

08.30 Steinaldarmennirnir 
10.00 Friday Night Lights 
11.55 My Old Lady  Rómantísk 
gamanmynd frá 2014 með Kevin 
Kline, Kristin Scott Thomas og 
Maggie Smith. Mathias Gold 
kemst að því að í íbúðinni sem 
hann er nýbúinn að erfa búa 
mæðgur sem ekki er hægt að 
segja upp leigunni. 
13.40 Cry Baby 
15.05 Steinaldarmennirnir 
16.40 Friday Night Lights 
18.40 My Old Lady 
20.30 Cry Baby 
22.00 Legend 
00.10 Land Ho!
01.45 Queen of the Desert 
03.55 Legend

20.00 Jólatónleikar Vox Felix 
 Árlegir tónleikar Vox Felix fóru 
fram í Hljómahöll í Reykjanesbæ í 
byrjun desember. Kórinn var með 
sérstakan jólagest að þessu sinni 
en tónlistarmaðurinn Jón Jóns-
son söng með kórnum. Sjónvarp 
Víkurfrétta annaðist upptökur á 
tónleikunum.
21.00 Betri stofan  Úrval úr fyrstu 
þáttaröðinni af Eldhugum, þar 
sem Pétur Einarsson og viðmæl-
endur hans fara út á jaðar hreysti, 
hreyfingar og áskorana lífsins. 
22.00 Jólatónleikar Vox Felix
 Árlegir tónleikar Vox Felix fóru 
fram í Hljómahöll í Reykjanesbæ í 
byrjun desember. Kórinn var með 
sérstakan jólagest að þessu sinni 
en tónlistarmaðurinn Jón Jóns-
son söng með kórnum. Sjónvarp 
Víkurfrétta annaðist upptökur á 
tónleikunum. 
23.00 Betri stofan

10.30 Air Buddies 
11.49 Strúktúr 
12.18 Með Loga 
13.11 Gudjohnsen 
13.47 Smakk í Japan 
14.21 Líf kviknar 
14.49 Survivor 
15.43 The Voice 
17.22 The Voice 
19.00 Amazing Hotels: Life 
Beyond the Lobby 
20.00 Survivor 
20.57 Survivor 
22.32 Die Another Day 
00.25 Won’t Back Down 
02.55 10 Years 
04.40 Síminn + Spotify

07.30 Roma - Sassuolo 
09.10 Inter - Napoli 
10.50 Frosinone - AC Milan 
12.30 HM í pílukasti 
16.45 Atalanta - Juventus 
18.25 Goðsagnir 
19.00 HM í pílukasti 
23.00 Sheffield United - Derby

08.35 Crystal Palace - Cardiff 
10.15 Brighton - Arsenal 
11.55 Manchester United - Hudd-
ersfield 
13.35 Watford - Chelsea 
15.15 Leicester - Manchester City 
16.55 Liverpool - Newcastle 
18.35 Premier League World 
19.05 NFL Gameday  
19.35 Southampton - West Ham 
21.45 Búrið 
22.20 Burnley - Everton

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 Á reki með KK 
11.00 Fréttir 
11.03 Mannlegi þátturinn 
12.00 Fréttir 
12.02 Hádegisútvarp 
12.20 Hádegisfréttir 
12.40 Veðurfregnir 
12.50 Dánarfregnir 
12.55 Samfélagið 
14.00 Fréttir 
14.03 Á tónsviðinu 
15.00 Fréttir 
15.03 Útvarpsleikhúsið. Randa-
lín og Mundi  
15.30 Líkt og fílarnir. Smásaga 
16.00 Síðdegisfréttir 
16.05 Víðsjá Talsamband við 
útlönd 
17.00 Fréttir 
17.03 Lestin 
18.00 Spegillinn 21. nóvember 
2018 
18.30 Útvarp Krakka RÚV (215 
af 400) Sögur - Bókaormaspjall 
með Sölva Þór og Lúkasi Myrkva 
18.50 Veðurfregnir 
18.53 Dánarfregnir 
19.00 Tónlistarkvöld Útvarps-
ins. Jóhann Jóhannsson - In 
memoriam 
21.00 Mannlegi þátturinn 
22.00 Fréttir 
22.05 Veðurfregnir 
22.10 Samfélagið 
23.05 Lestin 
00.00 Fréttir 
00.05 Næturútvarp Rásar 1

FIMMTUDAGUR Á RÚV

MENNINGIN – ANNÁLL    RÚV kl. 20.05
Bergsteinn Sigurðsson og Guðrún Sóley Gestsdóttir 
rifja upp það helsta í menningarlífinu á árinu sem 
er að líða.

FYRIR RANGRI SÖK     RÚV kl. 21.45
Spennuþáttaröð í þremur hlutum frá BBC byggð 
á sögu Agöthu Christie. Hin auðuga Rachel finnst 
látin heima hjá sér. Sonur hennar er grunaður um 
morðið.

TÓNLISTARKVÖLD                    RÁS 1 kl. 19.00
JÓHANN JÓHANNSSON - IN MEMORIAM
Minningartónleikar í Iðnó 27. október. Fjölskylda 
og vinir Jóhanns fluttu þar eftir og í anda hans.

Þú finnur alla uppáhaldsþættina þína í spilara RÚV

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 Lóa 
09.43 Alvin og íkornarnir 
09.54 Djúpið 
10.15 Loforð 
10.45 Son of Rambow 
12.20 Heimsmarkmið Elízu 
12.50 Bækur og staðir 
13.00 Úr Gullkistu RÚV: Útsvar 
2011-2012 
14.00 Úr Gullkistu RÚV: 360 
gráður 
14.40 Úr Gullkistu RÚV: Taka tvö 
15.30 Úr Gullkistu RÚV: Popp-
punktur 2010 
16.25 Úr Gullkistu RÚV: Brautryðj-
endur 
16.55 Úr Gullkistu RÚV: Landinn 
2010-2011 
17.25 Úr Gullkistu RÚV: Ferð til 
fjár 
17.50 Táknmálsfréttir 
18.00 KrakkaRÚV 
18.01 Anna og vélmennin 
18.23 Bitið, brennt og stungið 
18.38 Handboltaáskorunin 
18.50 Krakkafréttir 
19.00 Fréttir 
19.25 Íþróttir 
19.30 Veður 
19.35 Kastjólaljós 
20.05 Menningin - Annáll 
20.40 Duran Duran  Heimilda-
mynd frá BBC um hljómsveitina 
Duran Duran þar sem hljóm-
sveitarmeðlimir ræða um feril 
hljómsveitarinnar sem spannar 
fjóra áratugi. Leikstjórn. Zoe 
Dobson.
21.45 Fyrir rangri sök 
22.45 Okkar eigin Osló  Íslensk 
kvikmynd frá 2011. Haraldur 
verkfræðingur og Vilborg banka-
starfsmaður reyna að stofna til 
náinna kynna í sumarhúsahverfi 
við Þingvallavatn en það gengur 
svona upp og ofan. Leikstjóri er 
Reynir Lyngdal og meðal leikenda 
eru Þorsteinn Guðmundsson, 
Brynhildur Guðjónsdóttir, Laddi, 
María Heba Þorkelsdóttir, Hilmir 
Snær Guðnason, Lilja Guðrún Þor-
valdsdóttir, Valgeir H. Skagfjörð, 
Ari Eldjárn og Steindi jr.
00.20 Borg McEnroe 
02.00 Dagskrárlok

07.00 The Simpsons 
07.45 Friends 
08.10 The Middle 
08.35 Ellen 
09.15 Bold and the Beautiful 
09.35 Anger Management 
10.00 Planet’s Got Talent 
10.25 The Truth About Carbs 
11.25 Nettir Kettir 
12.10 Eldhúsið hans Eyþórs 
12.35 Nágrannar 
13.00 Victoria and Adbul 
14.50 Diary of a Wimpy Kid: The 
Long Haul 
16.20 Major Crimes 
17.00 Bold and the Beautiful 
17.20 Nágrannar 
17.45 Ellen 
18.30 Fréttir Stöðvar 2 
18.55 Ísland í dag 
19.10 Sportpakkinn 
19.15 Fréttayfirlit og veður 
19.20 The Big Bang Theory 
19.45 The Great Christmas Bake 
Off 
20.45 Suður-ameríski draumur-
inn: Á bak við tjöldin 
21.30 Lethal Weapon 
22.15 Counterpart 
23.10 Room 104 
23.35 Florence Foster Jenkins 
01.25 The Tale 
03.15 Salt 
04.55 Victoria and Adbul
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Njóttu þess að hlakka til

VITA | Skógarhlíð 12 | Sími 570 4444 | ferd@vita.isBókaðu draumaferðina þína á VITA.is
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VITA er í eigu Icelandair Group

Bókaðu þitt uppáhaldssæti

Þín upplifun skiptir okkur máli

Þú getur valið sæti um borð í vélum Icelandair  
gegn vægri greiðslu þegar þú ferðast með VITA. 
Við getum líka boðið þér Saga Class-sæti. 

Við hjá VITA leggjum okkur fram við að bjóða upp á 
fjölbreytt úrval með afbragðs þjónustu og tryggum 
flugkosti á góðu verði.

Sumarið 2019 
með VITA
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Afbragðs þjónusta 
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 Vinsælustu myndir 
Getty af Íslendingum
Ljósmyndaveitan Getty Images er ein allra vinsælasta myndveita 
fjölmiðla um allan heim. Þar má finna þær erlendu myndir sem 
íslenskir fjölmiðlar birta. Fréttablaðið tók saman nokkrar myndir 
sem tengjast Íslandi og voru vinsælar í erlendum fjölmiðlum.  

Margrét Danadrottning og Guðni Th. 
á 100 ára fullveldisafmælinu 1. des. 

Ólafía Kristinsdóttir spilar á píanó með kylfusveininn sér 
við hlið á golfmóti í Blythefield Country Club í Belmont. 

Már Guðmundsson seðlabankastjóri mætir í hátíðar-
kvöldverð í Wyoming í Bandaríkjunum einbeittur á svip. 

Valgarð Reinharðsson fer heljar-
stökk á Evrópumótinu í fimleikum. 

Íslensk blómarós í Rostov á HM. Myndin birtist víða um heim. 

Ragnar Jónasson rithöfundur, Daniel Lismore og Miles 
Greenberg í Hörpu. Vinsæl mynd að ekki sé meira sagt. 

Sundmaður í Jökulsárlóninu heimsfræga lætur kuldann 
ekki á sig fá. Ekkert mikið meira um þessa mynd að segja. 

REYKJAVÍK  |  AKUREYRI  |  ÍSAFJÖRÐUR

OPIÐ Í DAG
FIMMTUDAG
27. DESEMBER
KL. 1000–1800

LOKAÐ  
Á MORGUN  

FÖSTUDAGINN 
28. DESEMBER

OPNUM AFTUR  
LAUGARDAGINN  
29. DESEMBER  

1100–1800

Job.is
Þú finnur draumastarfið á
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Það verður allt betra með Carr’s.

Veislan verður betri.
Saumaklúbburinn verður betri.

Afmælið verður betra.
Jólaboðið verður betra.



SÍMAR AUGLÝSINGADEILDIR – AUGLÝSINGASTJÓRI: Jóhanna Helga Viðardóttir johannahelga@frettabladid.is  ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 550 5050:  
Gústaf Bjarnason gustaf@frettabladid.is, Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is, Sigfús Örn Einarsson sigfus@frettabladid.is, Valdimar Birgisson valdimar@frettabladid.is   
Örn Geirsson orn.geirsson@frettabladid.is   FÓLK/SÉRBLÖÐ SÍMI 550 5077: Atli Bergmann atli@frettabladid.is, Arnar Magnússon arnarm@frettabladid.is, Jón Ívar 
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ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 550-5055: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@frettabladid.is, Guðrún Inga Grétarsdóttir gudruninga@frettabladid.is

POWERSTATE™ mótor. 
REDLINK PLUS™ yfirálagsvörn
REDLITHIUM-ION™ rafhlaða

Sveigjanlegt rafhlöðu kerfi sem 
virkar með öllum Milwaukee ® 
M18™ rafhlöðum.

POWERSTATE™ mótor.
REDLINK PLUS™ yfirálagsvörn
REDLITHIUM-ION™ rafhlaða

Sveigjanlegt rafhlöðu kerfi sem
virkar með öllum Milwaukee®

M18™ rafhlöðum.

M18 FCS66 
Alvöru hjólsög 
frá Milwaukee 

vfs.is

Apple Airpod var 
bæði vinsælasta vef-
gjöfin þessi jólin sem 
og heitasta óskin. 
Þetta sýnir listi sem 
ja.is hefur tekið 
saman en um 400 
vefverslanir er nú 
þar að finna þar sem 
hægt er að skoða um 
500 þúsund vörur.

Í samantekt ja.is má sjá að 
Airpods var vinsælasta jóla-
gjöfin sem og helsta óskin í 
jólapakka landsmanna. Um 
500 þúsund vörur frá íslensk-
um vefverslunum eru nú 

aðgengilegar í leit á endurbættum 
ja.is en nýr vefur var settur í loftið 
fyrir stuttu með það að markmiði að 
auðvelda Íslendingum að gera bestu 
kaupin.

Í vöruleitinni geta notendur ja.is 
fundið og borið saman vörur og 
verð frá mismunandi seljendum, 
búið til óskalista og fengið sendar 
tilkynningar þegar vörur eru á til-
boði eða þegar verð breytist.

Nú hægt að leita í vöruúrvali 
tæplega 400 íslenskra vefverslana 
á ja.is og sendi vefurinn frá sér tvo 
lista. Annars vegar mest skoðuðu 
vörurnar og hins vegar heitustu 
óskirnar.

Þegar listarnir eru bornir saman 
má sjá að margt er ólíkt með þeim. 
Snyrtivörur eru til að mynda áber-
andi á óskalistum landsmanna og 
eru Estée Lauder rakadropar sem 
vinna gegn ótímabærri öldrun í 
öðru sæti yfir þær vörur sem oft-
ast eru settar á óskalista. AirPods 
heyrnartólin tróna á toppnum á 
báðum listum og því allar líkur á að 
landsmenn séu að hlusta á eitthvað 
fallegt á jólahátíðinni. 
benediktboas@frettabladid.is

Landinn vildi og fékk heyrnartól

Mest skoðuðu 
vörurnar
1. Apple AirPods 
2. Bose QC35 II heyrnartól
3. 66° Norður Jökla úlpa
4. Daniel Wellington úr
5. Bose SoundSport Free 
heyrnartól
6. Reflections Ophelia kerta-
stjaki
7. Cintamani Unnur úlpa
8. Nike Tech Fleece hettupeysa
9. Nike Tech Fleece buxur
10. Royal Copenhagen
Mæðraplattinn 2018

Heitustu óskirnar
1. Apple AirPods
2. Estée Lauder Advanced 
Night Repair rakadropar sem 
vinna gegn öldrun
3. Apple Watch Series 4 úr
4. Glamglow Supermud 
Clearing maski
5. 66° Norður Jökla úlpa
6. Bose SoundSport Free 
heyrnartól
7. Lúxuspakki frá Eco By Sonya
8. Nike Power buxur
9. Urð Stormur ilmkerti
10. Marc Inbane brúnkusprey

UM 400 VEFVERSL-
ANIR ERU NÚ Á JA.IS 

ÞAR SEM HÆGT ER AÐ SKOÐA 
UM 500 ÞÚSUND VÖRUR. 2. Bose QC35 II heyrnartól

Skemmtikraftarnir í Liverpool-liðinu eru mikið fyrir að mæta til leiks með tónlist í eyrunum. Hér eru þeir Senegalinn Sadio Mané og Brasilíumennirnir 
Roberto Firmino og Alisson Becker markvörður með eitthvað gott í eyrunum. Kannski hlaðvarpið „Þarf alltaf að vera grín“. NORDICPHOTOS/GETTY

3. 66° 
Norður 

Jökla úlpa

4. Daniel 
Wellington 
úr

1. Apple AirPods
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Seríur og jólaljós 50% • Jólavörur 50% • Heilsutorg blómavals 20-50%

Gjafavara 25% • Luktir og vasar 25% • Kerti, kertastjakar og bakkar 25% • Flísar 25-40% 

parket 25-40% • HILLUEFNI (tilbúið) 25% • INNIHURÐIR (á lager) 30% • HREINLÆTISTÆKI 25-35%

Handlaugar og salerni 25% • BLÖNDUNARTÆKI 25% • HÁÞRÝSTIDÆLUR 25%

Verkfæratöskur 30-40% • Rafmagnsverkfæri (Black + decker)  30-35% • málning (jotun) 25%

Lady veggmálning 25% • Hillurekkar (Avasco) 25% • Topplyklasett (NEO) 35%

Handverkfæri 25% • Matvinnsluvélar 25% • Straujárn og strauborð 20-40%

 Baðvogir 25% • Ryksugur (electrolux) 20-30% • Hnífapör og eldhúsáhöld 30%

Glös og diskar 30-50% • pottar og pönnur 20-30% • Skálar og eldföst mót 25%  

bökunarvörur 20% • Herðatré 30-50% • Moppur og kústar 25% • box og körfur 25%  

Útivistarfatnaður 25-40% • þvottavélar, ofnar, helluborð (valdar vörur) 15-40%

Vinnufatnaður 25% • Philips perur og ljós (Gildir ekki af Hue)  25% • box og körfur 25% ...o.fl

Fjöldi vöruflokka og mörg þúsund vörur 

50%
ALLT AÐ

AFSLÁTTUR

NÚ ER RÉTTI TÍMINN AÐ GERA KLIKKUÐ KAUP ÚTSLAN ER LÍKA Á HUSA.IS

ÚTSALA
hefst í dag



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.

30% Bílafylgihlutir • 30% Mottur og dreglar • 30% Föndurvörur   
20-40% Parket og flísar • 30% Inni- og útiljós • 40% Matar- og kaffistell   
40% Glös, bollar og könnur • 40% Pottar og pönnur • 40% Bökunarform,  
eldföst form • 40% Búsáhöld • 40% Klukkur • 40% Myndarammar   
40% Kósy vörur, luktir,kerti,vasar,teppi,hillur,borð • 40% Garn • 40% Plastbox 
40% Spil og leikföng • 30% Einhell rafmagnsverkfæri • 30-40% af völdum 
rafmagnsverkfærum BOSCH og RYOBI • 30% BOSCH háþrýstidælur   
30% Verkfæratöskur og skápar • 30% Kuldagallar • 30% Öryggisskór    
30% Áltröppur og stigar • 30% CAT vinnusokkar • 30% Dovre ullarnærföt   
30% Járnhillur • 20-50% Blöndunartæki • 30% Allt Damixa  
30% Skil rafmagnsverkfæri  og fjöldi annarra vara á tilboði!

Sjáðu öll tilboðin á byko.is
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Búsáhöld, pottar & 
pönnur o.fl.

40
Allir í
bátana!

Guðrúnar  
Vilmundardóttur

BAKÞANKAR

Daginn er tekið að lengja, 
ég óska okkur öllum 
til hamingju með það. 

Fjörugustu mánuðirnir í bóka-
útgáfunni eru að baki og tími til 
að hvílast og stilla strengi sína 
upp á nýtt.

Starf mitt felst að stórum hluta 
í því að lesa handrit og bækur 
en það er langt síðan ég komst 
að því að besta hvíldin frá lestri 
er hreint ekki að lesa ekki neitt, 
heldur einmitt að lesa eitthvað 
allt annað en maður er vanur að 
lesa. Enga hvíld vissi ég betri frá 
námsbókunum en að lesa skáld-
sögur.

Það er ekkert jafn dásamlegt 
og að gleyma sér í góðri bók 
sem hittir mann í hjartastað. 
Ég hef aldrei hikað að leggja frá 
mér bækur sem heilla mig ekki. 
Hef ekki verið af þeim skóla að 
það þurfi endilega að klára bók 
sem byrjað er á. Ekki frekar en 
maður þurfi endilega að eiga, um 
aldur og ævi, bækur sem manni 
áskotnast. 

En í friðsældinni yfir hátíð-
arnar ákvað ég að gera tilraun. Ég 
hef lokið við hverja einustu bók 
sem ég hef tekið upp. Þær eru 
orðnar nokkrar og einhverjar 
hefði ég lagt frá mér væri ég ekki 
yfirlýst tilraunadýr. En ég verð 
satt að segja að mæla með þessu. 
Það er eitthvað hressandi við 
það að sogast ekki endilega inn 
heldur standa á hliðarlínunni, og 
viti menn, það er alltaf eitthvað 
sem kemur skemmtilega á óvart 
og veitir nýja innsýn.

Þetta er nú mín jólakveðja og 
nýuppgötvað ráð til hvíldar og 
gleði.

Óska gleðilegrar hátíðar og 
farsældar á komandi ári.

Á misjöfnu þrífast 
börnin best


