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Allt frá tísku til tækniundra 

Kringlunni - michelsen.is

Glæsilegar jólagjafir

Opnum snemma
– lokum seint 
15 verslanir um land allt

STJÓRNSÝSLA Reykjavíkurborg 
hyggst losna undan samstarfi við 
ríkið um öryggisvistun ósakhæfra 
einstaklinga. Tímabundinn samn-
ingur milli borgarinnar og velferð-
arráðuneytisins um rekstur slíks 
úrræðis var undirritaður árið 2016 
og hefur síðan verið framlengdur 
árlega undanfarin þrjú ár. Velferðar-
svið borgarinnar telur óeðlilegt að 
reksturinn sé í höndum sveitarfélags 
og hafnar því frekara samstarfi við 
ríkið.

Málið var tekið fyrir á fundi vel-
ferðarráðs borgarinnar á dögunum. 
Í minnisblaði, sem Regína Ásvalds-

dóttir, sviðsstjóri velferðarsviðs, 
lagði fram, kemur fram að borgin 
hafi tekið að sér tímabundinn rekst-
ur öryggisvistunar árið 2016 vegna 
ófremdarástands í málaflokknum. 
Fyrirkomulagið er á þá leið að 
Reykjavíkurborg sér um reksturinn 
gegn greiðslu frá ríki. Nam fjárhæðin 
um 83 milljónum króna árið 2019.

Í dag ertu tveir slíkir einstaklingar 
vistaðir í öryggisvistun. Í dómsorði 
yfir öðrum þeirra kom fram að 
viðkomandi var ekki gerð refsing í 
sakamáli gegn honum heldur gert 
að sæta vistun í sérstöku úrræði á 
vegum Reykjavíkurborgar. Fram 

kom að viðkomandi átti að sæta 
gæslu allan sólarhringinn og þiggja 
margs konar stuðning sem talinn 
væri æskilegur. Við þá úrlausn mála 
að sveitarfélag væri gert ábyrgt fyrir 
vistun einstaklingsins gerði velferð-
arsvið Reykjavíkurborgar alvarlegar 
athugasemdir.

Í áðurnefndu minnisblaði kemur 
fram að viðræður Reykjavíkur-
borgar og félagsmálaráðuneytisins 
um úrlausn mála hafi staðið yfir í 
nokkurn tíma. Velferðarsvið borg-
arinnar gerir ráð fyrir að reka hið 
tímabundna úrræði í lengsta lagi til 
1. júní 2020. Þá á að liggja fyrir laga-
rammi um starfsemina sem og til-
laga um framtíðarskipulag.

Boltinn er því hjá ríkinu þar sem 
einhver tregða virðist í veginum. 
Þannig óskaði velferðarsvið borgar-
innar eftir aðkomu dómsmálaráðu-
neytisins að málinu en erindum 
sviðsins hefur ekki verið svarað. – bþ

Vilja hætta með vistun fyrir ósakhæfa
Regína Ásvalds-
dóttir, sviðsstjóri 
velferðarsviðs 
Reykjavíkur-
borgar.

Velferðarrsvið 
Reykjavíkur vill hætta 
samstarfi við ríkið um 
öryggisvistun. Telur 
sviðið rekstur 
öryggisvistunar ekki 
eiga heima hjá 
sveitarfélögum. Tveir 
einstaklingar eru í 
öryggisvistun á vegum 
Reykjavíkurborgar.

Álftirnar og gæsirnar á Reykjavíkurtjörn láta aðventukuldann ekki á sig fá. Lítið er um fæðu á þessum árstíma og var álftin því sátt við matargjöf  þessa örláta unga manns við Tjörnina í gær.  
Ekki má gefa fuglunum æti á vorin í kringum varptímann.  Annars er mælst til þess að fuglunum séu gefin fræ, hafrar og jafnvel grænmetisafgangar í stað brauðs. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

AKUREYRI Jákvæð þróun er í efna-
hag og vinnumarkaði á Eyjafjarðar-
svæðinu og í Þingeyjarsýslum. Jón 
Þorvaldur Heiðarsson, lektor við 
Háskólann á Akureyri, segir það sér-
stakt rannsóknarefni hversu mikil 
aukning hefur verið síðasta áratug á 
eigin fé fyrirtækja á svæðinu. 
– gar / Sjá síðu 4

Jákvæð þróun

STJÓRNMÁL Þingstörfum lýkur í 
dag ef allt gengur upp í samræmi 
við samkomulag þingf lokka þar 
um. Greidd voru atkvæði um fjölda 
þingmála í gær, þar á meðal um 
nokkur þingmannamál. Þannig 
var þingmál Samfylkingarinnar 
um rannsóknir á þunglyndi eldri 
borgara samþykkt. Meðal mála 
sem afgreiða á fyrir jól er lenging 
fæðingarorlofs og ný heildarlög um 
sviðslistir.

Ekki hafði enn verið mælt fyrir 
fjölmiðlafrumvarpi menntamála-
ráðherra þegar Fréttablaðið fór í 
prentun en gert er ráð fyrir því að 
málinu verði vísað til nefndar og 
umsagna aflað um það meðan þing-
menn eru í jólafríi.

Fjárlagavinnunni lauk óvenju 
snemma í ár sem hefur flýtt töluvert 
fyrir á lokametrunum. – aá

Þingmenn fara 
í jólafrí í dag



Veður

Víða norðaustan 10-18 m/s, él 
NA- og A-lands, en léttir til á S- og 
SV-landi. Kólnar með deginum. 
Snjókoma á NA-verðu landinu. 
Frost yfirleitt 0 til 5 stig. 
SJÁ SÍÐU 20

Síðasti helgileikurinn

Síðustu litlu jólin voru haldin í Kelduskóla Korpu nú fyrir helgi. Léku börnin helgileik fyrir foreldra og aðra nákomna. Verða þetta síðustu jól 
krakkanna í skólanum en honum verður lokað í vor og munu börn í Staðarhverfi fara í skóla í Grafarvogi næsta vetur. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Alltaf  nóg til af  humri hjá Norðanfiski... 

STÓRUM HUMRI!!

Norðanfiskur ehf. sérhæfir sig í framleiðslu á 
úrvals sjávarfangi til veitinga- og stóreldhúsa. 
Einnig má finna vörur Norðanfisks í  
neytendapakkningum í verslunum  
Bónus um land allt.

Hafið samband á nordanfiskur@nordanfiskur.is eða í síma 430 1700

SAMFÉLAG „Ég söng fyrst opinber-
lega þegar ég var sextán ára. Þá söng 
ég í Gettu betur og uppgötvaði bæði 
að ég gæti sungið og að ég elskaði 
það,“ segir Steinunn Ása Þorvalds-
dóttir, sjónvarps- og söngkona.

Steinunn hefur lengi verið á sjón-
varpsskjáum landsmanna sem 
þáttastjórnandi í Með okkar augum 
sem sýndur er á RÚV. Hún hefur 
síðastliðin tvö ár sungið víðs vegar 
um höfuðborgina og segir sönginn 
mikilvægan kraft í lífi sínu.

„Þegar ég varð 35 ára hélt ég tón-
leika með mikilli hjálp frá vinum 
og vandamönnum. Þessir tónleikar 
voru eins og rússíbanaferð sem var 
byrjunin á einhverju miklu stærra 
og þannig var það,“ segir Steinunn.

„Stuttu síðar vatt þetta upp á 
sig og ég hef verið að syngja alveg 
helling. Nú í desember hef ég svo 
verið að gigga út um allt. Til dæmis 
í Fríkirkjunni í Hafnarfirði og úti í 
kuldanum á Skólavörðustígnum,“ 
segir Steinunn en um síðastliðna 
helgi söng hún fyrir utan Ófeig gull-
smiðju ásamt Guðmundi Annasi 
Árnasyni eða Mumma eins og hann 
er kallaður.

„Ég hef unnið mikið með Mumma 
vini mínum að þessu verkefni en 
hann hjálpaði mér líka mikið með 
afmælistónleikana í fyrra og á 
mikið hrós skilið. Það var dásam-
legt að syngja með honum á Skóla-
vörðustígnum. Ég bara klæddi mig 
vel og naut þess að vera úti. Það er 
svo jólalegt og kósí í miðbænum á 
þessum tíma,“ segir Steinunn.

„Ég veit ekkert hvaðan söngur-
inn kemur eða hvaðan ég hef þessa 
hæfileika til þess að gera þetta 
svona vel en ég veit að ég hef ótrú-
lega mikið af fólki í kringum mig 
sem hvetur mig áfram og hjálpar 

mér,“ segir Steinunn. „Ég á svo mikið 
af söngelskum vinum sem miðla 
sinni reynslu til mín og ég tek þeirra 
leiðsögn. Svo hef ég líka trú á sjálfri 
mér og það er lykilatriði,“ bætir hún 
við.

Steinunn segist njóta þess að 
syngja allan ársins hring en þó 

sérstaklega í desember. „Ég held 
að þjóðfélagið okkar þurfi að læra 
að slaka á í desember. Það er allt of 
mikið stress og kvíði hjá mörgum 
og ég held að söngurinn geti verið 
hughreystandi fyrir bæði þá sem 
eru stressaðir og þá sem finna fyrir 
einmanaleika. Ég held líka að ef fólk 
er til dæmis að labba í bænum og 
heyrir söng þá geti hann haft róandi 
áhrif,“ segir hún.

„Mér finnst ég eiginlega ekki hafa 
getað fengið betri lífsgjöf en þetta 
og ég tel að söngurinn sé mikil-
vægasta kraftaf lið okkar. Fólki 
líður betur þegar það syngur, alveg 
sama hvort það er í harmi eða gleði 
og allir geta sungið,“ segir Steinunn 
að lokum. birnadrofn@frettabladid.is

Steinunn með gigg um 
allan bæ á aðventunni
Margir þekkja Steinunni Ásu Þorvaldsdóttur af sjónvarpsskjánum en hún er 
einn stjórnenda verðlaunaþáttarins Með okkar augum. Steinunn hefur síðast-
liðin ár sungið víðs vegar um borgina og segir sönginn mikilvægan lífskraft.

Steinunn Ása segir lykilatriði að hafa trú á sjálfri sér. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Ég veit ekkert 
hvaðan söngurinn 

kemur eða hvaðan ég hef 
þessa hæfileika til að gera 
þetta svona vel. 

SAMHERJAMÁL Kristinn Hrafnsson, 
ritstjóri WikiLeaks, skorar á Björg-
ólf Jóhannsson, forstjóra Samherja, 
að gefa grænt ljós á að birta f leiri 
tölvupósta úr pósthólfi uppljóstr-
arans Jóhannesar Stefánssonar.

Björgólfur sagði í samtali við 
Fréttablaðið fyrr í mánuðinum að 
það væri áhyggjuefni að það vant-
aði stóran hluta af tölvupóstum 
Jóhannesar í gagnsafni WikiLeaks. 
Samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins er unnið að því innan 
Samherja að birta tölvupósta sem 
og önnur gögn sem eiga að draga 
upp aðra mynd af starfsemi Sam-
herja í Namibíu en umf jöllun 
Kveiks og Stundarinnar hefur gert.

Kristinn segir í yfirlýsingu að 
hann hafi tekið ákvörðun um að 
sigta út úr gögnunum atriði sem 
hann taldi óþarft að birta, þar á 
meðal pósta sem varða persónu-
leg mál. Einnig sé mögulegt að 
einhverjir póstar hafi ekki hlaðist 
niður við uppfærslu af móðurtölvu 
Samherja á sínum tíma.

Segir Kristinn ekkert því til 
fyrirstöðu að birta afganginn af 
póstunum, vill hann þó fyrst ganga 
úr skugga um að Björgólfur hafi 
st uðning og 
heimild til 
að leg g ja 
fram slíka 
hvatningu.

Ekki náð-
ist í Björgólf 
J ó h a n n s -
son áður en 
blaðið fór í 
prent-
un. – 
ab

Vill grænt 
ljós til að 
birta pósta 

Kristinn Hrafnsson,  
ritstjóri WikiLeaks.

VIÐSKIPTI Störfum fækkar í nær 
öllum greinum atvinnulífsins, þar 
á meðal í iðnaði. Þetta kemur fram 
í nýrri greiningu Samtaka iðnaðar-
ins á þróun mála í hagkerfinu. Alls 
fækkar störfum í 22 af 29 geirum 
atvinnulífsins samkvæmt flokkun 
Hagstofunnar.

Alls mældist 3,7 prósenta sam-
dráttur í fjölda laun þega í fram-
leiðslu iðnaði, að fiskvinnslu undan-
skilinni, í október. Þá mældist 2,8 
prósenta sam dráttur í mann virkja-
gerð og 2,6 prósenta sam dráttur í 
hug verka iðn aði.

Birtist samdrátturinn meðal ann-
ars í auknu atvinnuleysi sem mælist 
4,1 prósent í nóvember síðastliðn-
um samanborið við 2,5 prósent á 
sama tíma í fyrra. – ab

Störfum fækkar 
einnig í iðnaði

Atvinnuleysi var 4,1 
prósent í nóvember. Það 
mældist 2,5 prósent í sama 
mánuði í fyrra. 

1 7 .  D E S E M B E R  2 0 1 9   Þ R I Ð J U D A G U R2 F R É T T I R   ∙   F R É T T A B L A Ð I Ð



HVERFISGATA 18A 101 REYKJAVÍK

NÚ Í DESEMBER
FÖGNUM VIÐ 5 ÁRA AFMÆLI 

NORR11 Á ÍSLANDI.

5 ÁRA
Við erum

VERIÐ VELKOMIN TIL OKKAR
Á HVERFISGÖTU 18A

Af því tilefni bjóðum við 

 
afslátt af öllum húsgagna-
pöntunum út desember.

20%



AKUREYRI Hagtölur sem varða efna-
hagsþróun og vinnumarkaðinn 
á Eyjafjarðarsvæðinu og í Þing-
eyjarsýslum sýna jákvæða þróun. 
Þetta er niðurstaða samvinnuverk-
efnis Rannsóknar- og þróunarmið-
stöðvar Háskólans á Akureyri og 
Atvinnuþróunarfélags Eyjafjarðar

Jón Þorvaldur Heiðarsson, lekt-
or við viðskiptadeild Háskólans á 
Akureyri, kynnti niðurstöður rann-
sóknarinnar á haustfundi Atvinnu-
þróunarfélags Eyjafjarðar, að því er 
segir í samantekt frá félaginu.

„Samkvæmt nánast öllum efna-
hagslegum mælikvörðum er gott 
ástand í öðru stærsta hagkerfi 
landsins sem Eyjafjarðarsvæðið 
og Þingeyjarsýslurnar eru og 
hefur svæðið þróast í jákvæða átt 
á f lestum sviðum síðustu ár,“ segir 
atvinnuþróunarfélagið.

Haft er eftir Jóni Þorvaldi að 
rannsóknin staðfesti það sem fram 
hafi komið í rannsókn árið 2014 að 
Eyjafjörður sé ekki láglaunasvæði 
og að heimili og fyrirtæki búi við 
góða fjárhagsstöðu.

„Við sjáum að tekjur einstakl-
inga á raunvirði eru svipaðar því 
sem gerist annars staðar á landinu, 
eignir fara vaxandi og skuldir lækk-
andi. Þannig hefur eigið fé einstakl-
inga á svæðinu aukist jafnt og þétt 
frá efnahagskreppunni 2008 og er 
orðið sambærilegt eða hærra en það 
var fyrir hana. Þá standa fyrirtæki 
á svæðinu almennt vel samkvæmt 
rannsókninni og hefur fjárhags-
staða þeirra styrkst,“ er haft eftir 
Jóni Þorvaldi.

Mun Jón Þorvaldur sérstaklega 
hafa bent á að eigið fé fyrirtækja 
á Eyjafjarðarsvæðinu og í Þing-

eyjarsýslum hafi aukist stöðugt 
og  mikið  frá árinu 2008. Það sé 
eiginlega sérstakt rannsóknarefni.

„Það virðist vera sem að fjármagn 
sé að safnast upp á svæðinu þar sem 
við sjáum að eigið fé, bæði fyrir-
tækja og einstaklinga, fer vaxandi. 
Fjárfestingargeta ætti því að vera 
mun meiri núna en áður, sérstak-
lega hjá fyrirtækjunum. Við það 
bætist að líklega hefur almenn-
ingur aldrei haft jafngóðan aðgang 
að ódýru lánsfé og nú,“ er áfram haft 
eftir lektornum.

Þá segir að fermetraverð hús-
næðis hafi stigið jafnt og þétt frá 
árinu 2014, sérstaklega á Akureyri 
og Húsavík. Það sé þó talsvert lægra 
en í Reykjavík.  „Bjartsýni virðist 

ríkjandi sé tekið mið af fasteigna-
markaði,“ er vísað í orð Jóns Þor-
valds. Hlutfallslegur munur sé að 
verða frekar lítill á milli sérbýlis 

á Akureyri og í Reykjavík. Meiri 
munur sé þó á verði í fjölbýli.

Atvinnuleysi er sagt hafa minnk-
að mikið á svæðinu frá 2008. Það 
hafi haldist mjög lágt síðustu tvö 
til þrjú ár samkvæmt rannsókninni.

Ferðaþjónustan hefur verið í 
vexti og fjölgun orðið á gistinóttum 
í Eyjafirði og Þingeyjarsýslum síð-
ustu ár þótt hún hafi verið lítil frá 
árinu 2016. Stærsta óunna verkið í 
atvinnugreininni sé að minnka árs-
tíðasveif luna með fjölgun vetrar-
ferðamanna. Er það sagt  undir-
strika mikilvægi þess að byggja upp 
Akureyrarflugvöll þar sem hann sé 
mjög mikilvægur fyrir vetrarferða-
mennsku. 
gar@frettabladid.is

Hefur eigið fé 
einstaklinga á 

svæðinu aukist jafnt og þétt 
frá efnahagskreppunni 
2008.

Jón Þorvaldur 
Heiðarsson, lekt
or við viðskipta
deild Háskólans á 
Akureyri

ÁSGEIR H. INGÓLFSSON / STUNDIN 

„Besta bókin hennar Auðar.“ 
FREYR EYJÓLFSSON

„Ég gat ekki lagt bókina frá mér og tilfinningarnar  
flæddu við lesturinn. Hún er einfaldlega frábær.“
ÁSTHILDUR STURLUDÓTTIR

 LANDSINS MESTA ÚRVAL BÓKA
Bókabúð Forlagsins | Fiskislóð 39 | Opið alla daga í desember; sjá nánar á www.forlagid.is 

Allar nýjustu fréttir og blað 
dagsins eru fáanleg á  
www.frettabladid.is

1 Þór dís og Björg ólfur spjölluðu 
um börnin og barna börnin. 

Þór dís Kol brún Gylfa dóttir, at
vinnu og ný sköpunar ráð herra 
segir að til viljun ein hafi ráðið því 
að hún og Björg ólfur Jóhannes
son, for stjóri Sam herja, hafi setið 
saman á Akur eyrar flug velli.

2 Halda jól fyrir þá sem eru 
ein mana eða þurfa á að stoð 

að halda. Á Gumma Ben bar býðst 
þeim sem á þurfa að halda að 
koma í ókeypis jóla mat klukkan 
sex á að fangadag.

3 Flutti til Ís lands eftir að móðir 
hans var myrt. Leif Magnús 

Grétarsson Thisland hafði búið á 
Íslandi í átta ár en móðir hans var 
myrt af fyrrverandi unnusta.

4 Vatna skil í dóms máli um 
Söknuð. Mikil væg tíma mót 

verða í laga stuldar máli Jóhanns 
Helga sonar fyrir jól

5 Lögreglan að rannsaka 
verkunina hjá Hval hf. Stjórn

endur Hvals hf. eru sakaðir um að 
hafa brotið gegn reglugerð um 
vinnslu og heilbrigðiseftirlit.

Mikið fjármagn safnast upp  
á eyfirska efnahagssvæðinu
Nánast allir efnahagslegir mælikvarðar sýna gott ástand á Eyjafjarðarsvæðinu og í Þingeyjarsýslum. 
Þetta kemur fram í rannsókn Rannsóknar- og þróunarmiðstöðvar Háskólans á Akureyri. Lektor við 
skólann segir eiginlega sérstakt rannsóknarefni hversu mikið fjármagn hafi nú safnast upp á svæðinu.

Rannsóknar- og þróunarmiðstöð Háskólans á Akureyri rannsakaði hagþróun á svæðinu. FRÉTTABLAÐIÐ/AUÐUNN

VE STURL AND Samkeppniseftir-
litið hefur samþykkt að veitinga-
staðurinn Skúrinn taki yfir rekstur í 
gamla húsnæði Olís í Stykkishólmi. 
Olís var gert að loka eftir samruna 
fyrirtækisins við Haga, en Hagar 
reka verslun Bónuss í bænum.

Verslunin Bensó var opnuð eftir 
að Olís lokaði, þeirri verslun var 
lokað í september. Skúrinn er í eigu 
Sveins Arnars Davíðssonar og Arn-
þórs Pálssonar.

Nokkur óánægja var meðal íbúa 
vegna lokunar Olís og furðuðu sig 
margir á ákvörðun Samkeppnis-
eftirlitsins.

„Þeir Sveinn og Arnþór eru 
komnir á fullan skrið með sjoppu 
og matvöruverslun, þetta lítur 
mjög vel út og það er mikil ánægja 
með þessa starfsemi,“ segir Jakob 
Björgvin Jakobsson, bæjarstjóri 
í Stykkishólmi. „Vegna þessara 
breytinga hafa aðrir tekið við hús-

næðinu sem þeir voru í áður, þar er 
núna staður þar sem hægt er að fá 
sér vín og horfa á bolta. Það er enn 
ein viðbótin við þá þjónustu hér í 
bænum.“

Jakob er ánægður með mála-
lyktir. „Auðvitað er mikil saga sem 
fylgir Olís hér í Stykkishólmi og 
auðvitað ákveðinn missir, maður 
ólst upp við Olís. Nú eru nýir 
tímar og breyttar aðstæður og þeir 
blómstra þarna, strákarnir.“ – ab

Ánægja með málalyktir Skúrsins í Stykkishólmi
Nú eru nýir tímar 
og breyttar að-

stæður og þeir blómstra 
þarna, strákarnir.

Jakob Björgvin 
Jakobsson, bæjar
stjóri í Stykkis
hólmi

SAMFÉLAG Enn eru nokkrir dagar þar 
til að rafmagn verði komið í samt 
lag um allt land en rafmagnslaust 
varð á nokkrum stöðum um landið 
í óveðrinu í síðustu viku. Rafmagns-
truflanir verða enn víða á landinu. 
    Rafmagn er komið á hús á flestum 
stöðum en notast er við varaaf l á 
norðausturhorni landsins, í Fnjóska-
dal, Hrísey, á Dalvík og víðar á Norð-
urlandi.

Tals vert hefur verið um bilanir í 
dreifi kerfi Lands nets og eru allir sem 
keyra á varaafli beðnir um að spara 
rafmagn eins og kostur er.

Í gær lækkaði Ríkis lög reglu stjóri 
viðbúnaðarstig al manna varna úr 
hættustigi í ó vissu stig fyrir Norður-
land vestra og Norður land eystra. 
Hættustigi hefur einnig verið af  lýst 
á Ströndum. – ab

Víða enn verið 
að nota varaafl
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         Háþróaður svefnbúnaður

DUXIANA
Ármúla 10
S-5689950
duxiana.com

Frábærar gæsadúnsængur og 
koddar úr hvítum gæsadún.

Hágæða sængurfatnaður frá 
Georg Jensen Damask, Gant 
Home og DUX. 

    15% afsláttur 
af dúnsængum og koddum

15% afslá�ur
af öllum sængurfatnaði

og lökum til jóla



Mjúk og bragðgóð jógúrt með stökkum 
kornkúlum sem leika við bragðlaukana.
Tilvalinn kostur sem sparimorgunverður, 
gómsætur millibiti eða ljú�engur eftirréttur.

… hvert er þitt eftirlæti?

RANGÁRÞING YTRA „Fulltrúar Á-
lista í sveitarstjórn Rangárþings 
ytra telja ekki rétt að sveitarfélagið 
gefi fasteign í eigu sveitarfélagsins,“ 
segir í bókun fulltrúa minnihlutans 
í sveitarstjórn Rangárþings ytra.

Tilefni bókunarinnar var tillaga 
meirihluta sjálfstæðismanna í sveit-
arstjórninnni um að Rangárþing 
myndi gefa svokölluðu Oddafélagi 
íbúðarhús í Langekru sem sveitar-
félagið keypti af ríkinu. Oddafélagið 
er samtök áhugamanna um endur-
reisn menningar- og fræðaseturs að 
Odda á Rangárvöllum að því er segir 
á heimasíðu félagsins.

Tiilagan um að gefa Oddafélag-
inu húsið var lögð fram á síðasta 
fundi sveitarstjórnar. Samkvæmt 
henni á Oddafélagið að lagfæra og 
síðan  nýta húsið sem aðstöðu til 
að efla Odda á Rangárvöllum sem 
miðstöð menningar á ný. Meðal 
verkefna sem þegar séu komin af 
stað í þessum tilgangi sé Oddarann-
sóknin, Fornleifaskóli barnanna, 
Þjóðleiðin um Odda, Oddahátíð og 
Fróðasetur í Odda.

„Húsið er af hent Oddafélaginu 
í þeim tilgangi að leggja rækt við 
Oddastað og halda þannig á lofti 
sögu okkar Rangæinga og vöggu 
menningar – okkar þekktasta höf-
uðbóli,“ segir í tillögunni. Íbúðar-
húsið á Langekru er byggt 1950, er 
90 fermetrar og 24 milljóna króna 
virði samkvæmt fatseignamati. 
Húsið stendur skammt frá Odda.

Fulltrúar minnihluta Á-listans 
létu bóka á fundinum að eðlilegra 
væri að gera samning við Odda-
félagið – líkt og samningur sé um 
Brúarlund við Ungmennafélagið 
Merkihvol  –  um vörslu hússins í 
Langekru og jafnvel frí afnot Odda-
félagsins gegn því að félagið sjái um 
viðhald eignarinnar.

„Sveitarfélagið styrkir Odda-
félagið í gegnum Héraðsnefnd Rang-
æinga, en fyrirhugað er að héraðs-
nefnd styrki Oddafélagið um alls 30 
milljónir króna árin 2018 til 2020,“ 
bókuðu fulltrúar Á-lista og bættu 
við að þeir styddu „enn sem áður 
hugmyndir um uppbyggingu Odda-
staðar“ og þökkuðu Oddafélaginu 
fyrir gott starf í þágu staðarins.

Afgreiðslu málsins var frestað til 

næsta fundar sveitarstjórnarinnar.
Oddafélagið var stofnað árið 

1992. „Flestum ber saman um að 
Oddi á Rangárvöllum hafi verið 
vagga íslenskrar menningar og 

fræða á elleftu og tólftu öld. Hann 
var mennta- og uppeldisstofnun 
höfðingjastéttar og vísindamanna 
í sagnfræði, lögfræði, fornfræði 
og bókmenntum, auk þess að vera 
miðstöð fyrir evrópska hámenn-
ingu á miðöldum á Íslandi,“ segir 
í grein Friðriks Erlingssonar sem 
lögð var fram sem fylgiskjal með 
tillögunni.

Formaður Oddafélagsins er 
Ágúst Sigurðsson. Verndari félags-
ins er  Vigdís Finnbogadóttir og 
heiðursfélagar eru Þór Jakobsson, 
fyrrverandi formaður Oddafélags-
ins, Sveinn Runólfsson, fyrrverandi 
landgræðslustjóri í Gunnarsholti, 
og Þórður Tómasson, fyrrverandi 
safnvörður í Skógum. 
gar@frettabladid.is

Mótfallin því að húsið 
sé gefið Oddafélaginu
Fulltrúar minnihlutans í sveitarstjórn Rangárþings ytra lýsa sig andvíga til-
lögu meirihlutans um að gefa Oddafélaginu íbúðarhús sem sveitarfélagið 
keypti. Oddafélagið vinnur að endurreisn Odda sem menningarseturs.

Oddaverjar léku stórt hlutverk í atburðarás Sturlungaaldar, sem gjarnan er 
sögð vera ofbeldisfyllsti tími Íslandssögunnar. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Húsið er afhent 
Oddafélaginu í 

þeim tilgangi að leggja rækt 
við Oddastað og halda 
þannig á lofti sögu okkar 
Rangæinga og vöggu menn-
ingar.

Úr tillögu meirihluta sveitarstjórnar 
Rangárþings ytra

REYKJAVÍK Sjálfstæðisflokkurinn í 
Reykjavík vill að fjöldi borgarfull-
trúa verði endurskoðaður  til að 
lækka kostnað.  Borgarfulltrúum 
var fjölgað úr 15 í 23 í síðustu kosn-
ingum, en 23 er lágmarksfjöldi sam-
kvæmt lögum.

Vilja fækkun 
borgarfulltrúa

SAMGÖNGUR Ný umferðarlög taka 
gildi um áramótin en þau voru 
afgreidd á Alþingi í byrjun júní. Góð 
sátt ríkti um frumvarpið og enginn 
þingmaður greiddi atkvæði gegn 
því. Margar breytingar verða gerðar 
á núverandi löggjöf, skerpt á ýmsu 
og annað hert.

Runólfur Ólafsson, framkvæmda-
stjóri Félags íslenskra bifreiða-
eigenda, er heilt yfir ánægður 
með löggjöfina, telur hana auka 
umferðaröryggi í landinu og hafa 
forvarnargildi. „Umferðin er ekki 
einkamál okkar, þetta er hættu-
legasti vettvangurinn í nútímasam-
félagi,“ segir hann.

Nokkrar breytingar eru veiga-
miklar að mati Runólfs svo sem 
skilgreining á hringtorgum. „Við 
teljum líka jákvætt að hækka 
hjálma skyldu á reiðhjólum og að 
skylt verði að hafa ökuljós á allan 
sólarhringinn. Einnig að skylt verð-
ur að nota bílbelti í öllum langferða-
bifreiðum, innan eða utan þéttbýlis, 
á vegum þar sem hámarkshraði er 
meiri en 80 kílómetrar,“ segir hann.

Spurður um það sem betur hefði 

mátt fara segir Runólfur að hann 
hefði viljað sjá tekið á afskriftum 
hraðasekta erlendra ferðamanna 
úr myndavélum.  Í upprunalega 
frumvarpinu voru ákvæði um hlut-
læga ábyrgð bifreiðaeigenda, sem í 
þessum tilvikum eru í langflestum 

tilvikum bílaleigur,  en voru þau 
felld út í meðferð þingsins. Samtök 
Ferðaþjónustunnar lögðust mjög 
gegn þessu, sögðu að þetta myndi 
kosta bílaleigurnar hundruð millj-
óna króna sem ekki væri hægt að 
velta út í verðlagið.

Margar breytingar á umferðarlögum um áramótin

Ökumenn þurfa að vera viðbúnir um áramót. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Um 95 prósent hraðasekta 
erlendra ferðamanna eru ógreiddar 
og kostnaðurinn á þriðja hundrað 
milljónir á ári. Runólfur segir að 
hægt sé að innheimta þessar fjár-
hæðir. „Í f lestum tilfellum er fólk 
búið að gefa upp greiðslukorta-
númer. Þegar það kemur inn-
heimta frá lögreglu getur alþjóðlegt 
greiðslukortafyrirtæki ekki hafnað 
þeirri greiðslu,“ segir hann. „Þetta 
er ákveðinn framgangsmáti sem 
þekkist í nágrannalöndum okkar 
sem var fallið frá að fara í hér.“
kristinnhaukur@frettabladid.is

Umferðin er ekki 
einkamál okkar. 

Þetta er hættulegasti vett-
vangurinn í nútímasam-
félagi.

Runólfur Ólafsson 
framkvæmda-
stjóri FÍB

Eyþór Arnalds.

Tillaga um áskorun til Alþingis 
verður lögð fram á fundi borgar-
stjórnar í dag. 

„Kostnaður við fjölgun borgar-
fulltrúa er mjög mikill öfugt við það 
sem haldið var fram. Um er að ræða 
framkvæmdakostnað upp á meira 
en hundrað milljónir auk þess sem 
brúttólaun hafa aukist um helming 
þegar átta borgarfulltrúar bætast 
við 15,“ segir Eyþór Arnalds, oddviti 
Sjálfstæðisflokksins.  – ab
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REYKJAVÍK · AKUREYRI · REYKJANESBÆR · SELFOSS · EGILSSTAÐIR · HÚSAVÍK · AKRANES

Heilsu- og nuddvörur
í miklu úrvali!

Dagsbirtuvekjarar
- tilvalin jólagjöf!

Verð frá 10.995

49" 

55" 

65" 

 JÓLATILBOÐ!

20%
AFSLÁTTUR

JÓLATILBOÐ!
Gæða örbylgjuofnar frá Sharp.

ÚRVALIÐ ER HJÁ OKKUR!
VERSLANIR UM LAND ALLT

ht.is

NÝTT!

Kenwood bílamyndavélar
Verð frá 9.995Hollari djúpsteiking, 

án olíu. Margar gerðir.
Verð frá 8.995

LG 8200 línan frá LG
Glæsileg NanoCell UHD snjallsjónvörp með skýrari 
litum og betri mynd frá öllum sjónarhornum. 

 JÓLATILBOÐ!

ALLT AÐ

22%
AFSLÁTTUR

ALLT AÐ

30%
AFSLÁTTUR

Jóla
kaup

auki
!

Ný og stórglæsileg kaffivél
Verð 69.995

NÝTT!

After Eight jólaaskja fylgir á meðan birgðir endast!

Allar Dolce Gusto kaffivélar á jólatilboði
Fjölbreytt úrval af sjálfvirkum kaffivélum fyrir
Dolce Gusto kaffihylki - Allt að 30% afsláttur

49" Tilboð

119.995
Áður 129.995

55" Tilboð

139.995
Áður 179.995

65" Tilboð

189.995
Áður 229.995



Mótmælt í Beirút

Mótmælandi í Beirút í Líbanon hljóp fram hjá brennandi tjaldi eftir að lögregla beitti táragasi og háþrýstidælum. Mótmælt var annan daginn í röð 
á torgi píslarvottanna eftir að tilkynnt var að Saad Hariri myndi halda áfram sem forsætisráðherra. Óánægja og mótmæli hafa verið í landinu  frá 
því í október þegar tilkynnt var um skattahækkanir. Snýr óánægjan helst að valdastéttinni og er kallað eftir auknu gagnsæi. NORDICPHOTO/GETTY 

GRIKKLAND Fornleifafræðingar við 
Háskólann í Patras í Grikklandi 
hafa fundið stærsta skipsflak Róm-
verja sem fundist hefur í austan-
verðu Miðjarðarhafi. Flakið er 35 
metra langt og fannst með hjálp 
sónartækni á vesturströnd Grikk-
lands.

Lítið er eftir af skipinu en farm-
urinn, um 6 þúsund leirker, er til-
tölulega heill. Skipið er það fjórða 
stærsta frá þessu tímabili mann-
kynssögunnar sem fundist hefur í 
Miðjarðarhafi, en flest skip á þess-
um tíma voru í kringum 15 metra 
löng.

„Flutningaskipið, sem liggur á 
sjávarbotninum, gefur okkur kost 
á því að kortleggja betur f lutn-
ingaleiðir, verslun og skipasmíði 
frá þessum tímabili,“ segir George 
Ferentinos hjá Háskólanum í Patras.

Flakið er stutt frá höfninni í þorp-
inu Fiskardo. Telja fornleifafræð-
ingarnir að þetta gefi til kynna að 
höfnin hafi gegnt mikilvægu hlut-
verki á fyrstu öld. – ab

Fundu skipsflak 
frá fyrstu öld 

Rómversk leirker lík þeim sem fund-
ust á hafsbotni. NORDICPHOTO/GETTY

BANDARÍKIN Krafa Trumps til for-
seta Úkraínu um rannsókn á við-
skiptum Hunters Biden þar í landi 
á meðan beðið var með hernaðar-
stuðning frá Bandaríkjunum full-
nægir skilyrðum til þess að teljast 
bæði stjórnskipuleg og refsiverð 
mútubrot. Þetta er mat meirihluta 
réttarfarsnefndar fulltrúaþings 
Bandaríkjanna, sem birti í gær 
skýrslu til stuðnings ákæru á hend-
ur forsetanum sem afgreidd var út 
úr nefndinni fyrir helgi.

Skýrslan er rúmlega 650 síður og 
undir hana ritar formaður nefndar-
innar, Jerrold Nadler, og aðrir þing-
menn Demókrata í nefndinni. Álit 
Rebúblikana sem eru í minnihluta 
í nefndinni fylgir skýrslunni.

Nefndin leggur til að forsetinn 
verði ákærður í tveimur liðum. 
Annars vegar leggur meirihluti 
nefndarinnar til að forsetinn verði 
ákærður fyrir misnotkun valds. 
(e. abuse of power). Um þann lið 
segir meðal annars í skýrslunni 
að ekki leiki vafi á glæpsamlegu 
eðli þess greiða sem forsetinn bað 
forseta annars ríkis um, enda hafi 
sá greiði haft gríðarlegt vægi fyrir 
hann persónulega. Hann hafi látið 
sína persónulegu hagsmuni ráða 
stjórnvaldsákvörðunum sínum 
um hernaðaraðstoð til annars ríkis. 
Jafnvel þótt refsivert athæfi sé ekki 
nauðsynlegt til dóms um embættis-
missi leiki ekki vafi á að umrætt 
athæfi forsetans sé refsivert.

Hins vegar leggur nefndin til að 
forsetinn verði ákærður fyrir að 
hindra starfsemi fulltrúaþingsins 
(e. obstruction of congress) með 
fyrirskipunum um að opinberir 
starfsmenn og embættismenn 
sinntu í engu formlegum stefnum 
til að bera vitni fyrir þingnefndum 
meðan rannsókn á embættisbrot-
um forsetans stóð yfir á vettvangi 
fulltrúadeildar bandaríska þings-
ins. Forsetinn hafi gefið umræddar 

Langþráð atkvæðagreiðsla á morgun
Fulltrúadeildin greiðir atkvæði á morgun um hvort Trump verður ákærður fyrir misnotkun valds og fyrir að hindra starf þingsins. 
Skýrsla þingnefndar um rök fyrir ákærum var birt í gær. Bandaríska þjóðin skiptist í hnífjafnar fylkingar í afstöðu sinni til málsins.

Bandaríska þjóðin klofin í tvær fylkingar

Samkvæmt nýrri könnun opinberu útvarpsstöðvarinnar 
NPR (e. National Public Radio) skiptist bandaríska þjóðin í 
hnífjöfn lið, með og á móti því að forsetinn verði ákærður. 
Aðeins eitt prósent skilur liðin að en 47 prósent styðja 
ákærur á hendur forsetanum á meðan 48 prósent eru and-
snúin því. Viðhorf almennings hafa ekkert breyst frá síðustu 
könnun þrátt fyrir að hvert vitnið á fætur öðru hafi borið 
vitni hjá þingnefndum fulltrúadeildarinnar sem hafa haft 
mál forsetans til rannsóknar þær vikur sem liðið hafa milli 
kannana og mikið af nýjum upplýsingum komið fram skað-
legar forsetanum. Lee Miringoff, sem stýrir framkvæmd 
kannana fyrir NPR, sagði hinar nýju upplýsingar ekki hafa 
gert annað en að auka staðfestu fólks í skoðunum sínum. 
„Það er  alveg eins og yfirheyrslurnar hafi aldrei farið fram.“

Nadler og  Collins eru æðstu fulltrúar réttarfarsnefndar þingsins hvor fyrir sinn flokk. NORDIC PHOTOS/GETTY

fyrirskipanir þvert á lög og án rétt-
lætingar.

Í skýrslunni segir að sameiginlega 
lýsi ákæruliðirnir tveir því hvernig 
Donald Trump hafi sett sína per-
sónulegu og pólitísku hagsmuni 
ofar öryggi þjóðarinnar, frjálsum 
kosningum og réttarríkinu. For-
setinn stundi kerfisbundin emb-
ættisbrot og muni ekki láta af þeim 
sjálfviljugur. Þar af leiðandi þurfi að 
fjarlægja hann úr embætti.

Samkvæmt bandarískum miðl-
um er stefnt að atkvæðagreiðslu í 
fulltrúadeild þingsins á morgun. 
Aðeins einfaldan meirihluta þarf til 
og þar sem Demókratar hafa meiri-
hluta í fulltrúadeildinni er gert ráð 
fyrir að samþykkt verði að stefna 
forsetanum til embættismissis. Þá 
fer málið til öldungadeildarinnar 
sem réttar yfir forsetanum og þar 
eru Rebúblikanar í meirihluta.

Sjálfur hyggst forsetinn verja deg-
inum sem atkvæðagreiðslan í þing-
inu fer fram til kosningabaráttu en 
hann undirbýr nú baráttufund í 
Michigan á morgun. Hann sigraði 
Hillary Clinton naumlega í fylkinu í 
síðustu kosningum og er fylkið talið 
mjög mikilvægt fyrir gengi Repúbl-
ikana í kosningunum á næsta ári. 
adalheidur@frettabladid.is

Það er alveg eins og 
yfirheyrslurnar hafi 

aldrei farið fram
Lee Miringoff,stjórnandi hjá Marist 
Gollege stofnuninni um almennings 
álit (e. Institute for Public opinion)
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Óskað eftir tilnefningum
Helstu viðmið fyrir menntafyrirtæki ársins eru:
 • að skipulögð og markviss fræðsla sé innan fyrirtækisins
• að sem flest starfsfólk taki virkan þátt
 • að haldið sé utan um mælikvarða í fræðslumálum
 • að hvatning sé til staðar til frekari þekkingaröflunar

Helstu viðmið vegna menntasprota ársins eru:
• að lögð sé stund á nýsköpun í menntun og fræðslu, innan 

fyrirtækis og/eða í samstarfi fyrirtækja,
• samstarf fyrirtækja og samfélags um eflingu fræðslu, 

innan sem utan fyrirtækja.

Menntaverðlaun atvinnulífsins 2020 

Menntaverðlaun atvinnulífsins verða afhent 
í Hörpu miðvikudaginn 5. febrúar 2020. 
Óskað er eftir tilnefningum um fyrirtæki 
sem hafa staðið sig vel á sviði fræðslu- og 
menntamála fyrir 23. desember nk. 

Verðlaun eru sem fyrr veitt í tveimur flokkum, menntafyrirtæki 
og menntasproti ársins 2020, en fyrirtæki sem tilnefnd eru 
verða að uppfylla ákveðin viðmið.

Fyrirtækjum er velkomið að tilnefna sig sjálf en skýr og skipulögð gögn hjálpa dómnefnd að meta verkefni. Vinsamlega skilið 
greinargerð, að hámarki þrjár A4 blaðsíður þar sem rökstutt er hvers vegna viðkomandi fyrirtæki er tilnefnt og hvernig það 
uppfyllir viðmiðin sem liggja til grundvallar. Ekki þarf að senda eða prenta fylgiskjöl.

Tilnefningar sendist í tölvupósti á  verdlaun@sa.is – eigi síðar en mánudaginn 23. desember nk. 
Ekki er tekið við tilnefningum eða gögnum eftir þann tíma.  

Verðlaunin verða veitt á Menntadegi atvinnulífsins 5. febrúar 2020 en þetta er í sjöunda sinn sem dagurinn er haldinn.

TÓNLIST Shane MacGowan, söngv-
ari þjóðlagapönksveitarinnar The 
Pogues, kom nýlega fram í viðtali 
og varði texta jólalagsins Fairytale 
of New York. „Mér hefur verið sagt 
að þetta móðgi samkynhneigt fólk. 
Ég skil það ekki. Enginn í bandinu 
tekur þessa gagnrýni alvarlega,“ 
sagði MacGowan.

Fairytale of New York kom út 
árið 1987 og er meðal best þekktu 
jólalaga samtímans. Lagið er dúett 
sem MacGowan söng með þjóð-
lagasöngkonunni Kirsty MacColl, 

sem lést sviplega á Kúbu árið 2000. 
Í hverjum desember má sjá lagið 
rjúka upp vinsældalistana og smá-
skífan hefur farið í þrefalda plat-
ínusölu.

Texti lagsins er nokkuð grófur, 
enda fjallar hann um raunir ógæfu-
fólks, en aðdáendum lagsins finnst 
textinn einmitt vera sjarminn við 
það. Lína MacColl, „You scum-
bag, you maggot, you cheap lousy 
faggot“, er hápunktur lagsins, lína 
sem allir þekkja.

Reynt hefur verið að fá lagið 

bannað, til að mynda á þessu ári 
hjá BBC. „Er þetta það sem við vilj-
um að börnin okkar syngi í aftur-
sætinu í bílnum?“ spurði útvarps-
maðurinn Alex Dyke. „Mér finnst 
að jólalög ættu að fjalla um spennt 
börn, leikföng, jólatré, skíðakofa, 

hreindýr, jólasveininn, fjölskyld-
una, frið á jörð og ást. Fairytale of 
New York er hins vegar virkilega 
andstyggilegt lag.“

MacGowan lætur sér fátt um 
svona gagnrýni finnast. „Hún (per-
sóna MacColl) á ekki að vera indæl, 
og ekki einu sinni heil. Hún er kona 
af ákveðinni kynslóð á ákveðnum 
tíma í sögunni. Hún er á vondum 
stað og örvæntingarfull,“ sagði 
hinn rúmlega sextugi MacGowan 
sem er nú bundinn við hjólastól 
eftir áratuga óreglu. – khg

Tekur gagnrýni á texta Fairytale of New York ekki alvarlega
Mér hefur verið sagt 
að þetta móðgi sam-

kynhneigt fólk. Ég skil það 
ekki. Enginn í bandinu 
tekur þessa gagnrýni 
alvarlega.
Shane MacGowan 
söngvari The 
Pogues

Fairytale of New York 
kom út árið 1987 og er 
meðal best þekktu jólalaga 
samtímans.

ÞÝSKALAND Lögreglan í Berlín í 
Þýskalandi leitar nú óprúttinna 
aðila sem opnuðu gröf f jölda-
morðingjans alræmda Reinhards 
Heydrich. Heydrich var ríkisstjóri 
nasista í Tékklandi í síðari heims-
styrjöld og einn helsti arkitekt 
helfararinnar. Hann var myrtur 
af tékkneskum útsendurum árið 
1942 og hefur hvílt í ómerktri gröf 
frá stríðslokum.

Upp komst um málið á fimmtu-
daginn í síðustu viku þegar starfs-
menn kirkjugarðsins urðu varir við 
að gröfin var opin. Að sögn lögreglu 
voru engin bein fjarlægð. Athæfi af 
þessu tagi varðar við lög í Þýska-
landi.

Enginn er grunaður enn sem 
komið er og því óvíst hver tilgang-
urinn var. – ab

Gröf Heydrichs 
opnuð í óleyfi

Heydrich hefur hvílt í ómerktri gröf.

INDLAND Narendra Modi, forsætis-
ráðherra Indlands, hefur hvatt 
landsmenn til að sýna stillingu í 
kjölfar fimm daga mótmæla. Mót-
mælin beinast að nýjum lögum sem 
heimila veitingu ríkisborgararéttar 
til innflytjenda annarra en múslima 
frá Bangladess, Pakistan og Afgan-
istan, löndum þar sem múslimar 
eru í meirihluta.

Stjórnarandstaðan hefur sakað 
ríkisstjórnina um að skapa spennu 
í landinu.

„Enginn Indverji hefur neitt að 
óttast vegna þessara laga. Þessi lög 
eru einungis fyrir þá sem hafa þurft 
að glíma við ofsóknir utan landsins 
og hafa engan annan stað til að fara 
á,“ sagði Modi.

Sex hafa látið lífið í mótmælum í 
Nýju-Delí, Mumbaí, Hyderabad og 
Kolkata. Minnst fimmtíu eru slas-
aðir. – ab

Hvetur þjóðina 
til stillingar

Narendra Modi, forsætisráðherra 
Indlands. NORDICPHOTOS/GETTY
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Meirihluti 
Breta kaus í 
síðustu viku 
flokka sem 
ýmist studdu 
áframhald-
andi aðild að 
Evrópusam-
bandinu eða 
vildu fá aðra 
atkvæða-
greiðslu um 
aðild.

 

Grundvallar-
forsenda 
fyrir upp-
byggingu og 
rekstri slíkra 
mannvirkja 
er samnýt-
ing, að þau 
séu í notkun 
sem flesta 
tíma dagsins.

Davíð 
Stefánsson
david@frettabladid.is

Íbúafjölgun á starfssvæði Þróttar verður á næstu 
árum að minnsta kosti sjö þúsund manns, meðal 
annars með tilkomu Vogabyggðar og annarra þétt-

ingarreita í nágrenni Laugardals. Knattspyrnudeildin 
er orðin sú fjölmennasta í Reykjavík, Langholtsskóli 
fjölmennasti skólinn og hratt fjölgar í öðrum skólum 
í hverfinu. Þannig má öllum vera ljóst að ráðast þarf í 
uppbyggingu á svæðinu.

Iðkendum hjá Þrótti hefur fjölgað um 70% á síðustu 
fimm árum og félagið getur ekki með góðu móti tekið 
á móti f leiri börnum í knattspyrnu yfir vetrartímann. 
Samningar um nýtingu Laugardalshallar hafa ekki 
staðist svo æfingar í handbolta og blaki falla alltof oft 
niður. Það þýðir að vísa þarf börnum frá, sem þurfa þá 
að stunda slíkar íþróttir í öðrum hverfum eða sleppa 
því. Þróttarar hafa lagt til uppbyggingaráætlun sem 
birt hefur verið borgarráði. Félagið hefur boðað sam-
ráð við skólana í hverfinu um nýtingu á íþróttahúsi 
en engin íþróttaaðstaða er við Laugalækjarskóla og 
lítill salur við Laugarnesskóla. Grundvallarforsenda 
fyrir uppbyggingu og rekstri slíkra mannvirkja 
er samnýting, að þau séu í notkun sem flesta tíma 
dagsins.

Starfshópur á vegum borgarinnar, sem ég sjálf sit í, 
komst að þeirri niðurstöðu að uppbygging aðstöðu 
fyrir Þrótt og Ármann væri brýnni en önnur uppbygg-
ing í Laugardalnum og æskilegt væri að hefja skipu-
lagsvinnu og rýni á rekstrarforsendum á svæðinu. Ekki 
er að sjá að þetta sjónarmið hópsins hafi skilað sér inn í 
fimm ára fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar.

Þrátt fyrir að talað sé um að greina þörf á aðstöðu 
fyrir börn og unglinga í Laugardal í meirihlutasáttmál-
anum, segir meirihlutinn í borgarstjórn nú að ekki sé 
hægt að leysa úr aðstöðuvanda í Laugardal fyrr en hinn 
flókni kapall um þjóðarleikvanga leystist. Enginn veit 
hversu langan tíma það mun taka, á meðan skulu íbúar 
Laugardals bíða og sætta sig við mun lakari aðstöðu en 
íbúar annarra hverfa. Borgarstjórinn, sem einnig hefur 
málefni þjóðarleikvanga á sínu borði, ætti hið minnsta 
að geta gefið íbúum Laugardals svör um hversu lengi í 
viðbót þeir þurfa að bíða.

Pattstaða í Laugardal?

Katrín  
Atladóttir
borgarfulltrúi 
Sjálfstæðis-
flokksins í 
Reykjavík

Símaveski,  
heyrnartól, snúrur  

og allt fyrir  
símann.

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

Svangi huldumaðurinn
Þegar allir héldu að stóra 
andalærismálið væri búið þá 
dúkkaði upp fundargerð úr 
ráðhúsinu þar sem borgarfull-
trúar skiptust á að bóka um 
hver borðaði f lestar endur. 
Góða fólkið spilaði fram kexi, 
dýrari máltíðum á Múlakaffi en 
á Hlöllabátum, misheppnuðum 
útreikningi og fólki sem snæðir 
með borgarfulltrúunum. Vigdís 
Hauks sagðist aldrei hafa séð 
neinn borða með sér, hvað þá 
kex, það hefði þá verið svangur 
huldumaður.

Umferðarlögin
Ný umferðarlög taka gildi um 
áramótin. Nei, það verður ekki 
farið aftur yfir í vinstri umferð 
og bílbelti gerð valkvæð. Það 
verður hins vegar bannað að 
kasta rusli út um gluggann, 
skoða símann á hjóli og keyra 
eftir einn pilsner. Breytingarnar 
eru ekki bara leiðindi, heldur 
verður heimilt að keyra á 110 á 
sumum vegum. 

Ekki er tekið á öðru í lög-
unum eins og ævilangri öku-
leyfissviptingu þeirra sem 
kunna ekki með nokkru móti að 
gefa stefnuljós. Ekki er heldur 
að finna bann við að fara yfir 
á gatnamótum í miðri traffík 
án þess að hafa pláss hinum 
megum. Svo má áfram hlusta á 
heilagrillandi útvarpsstöðvar 
undir stýri, þið vitið alveg 
hvaða stöð. arib@frettabladid.is

Það er ekki rétt að draga úr lýsingum á 
stórsigri Íhaldsflokksins í þingkosning-
um í Bretlandi og þeim þingmeirihluta 
sem flokkurinn hefur ekki notið síðan á 
tímum Margaret Thatcher á níunda ára-
tugnum. Þetta var meiri sigur en bjart-

sýnustu Íhaldsmenn þorðu að ætla.
Kannski liggur niðurstaða kosninganna meira í 

tapi Verkamannaflokksins en sigri Íhaldsflokksins. 
Um helgina greindi YouGov kannanafyrirtækið frá 
því að 51 prósent Breta sagði kosninganiðurstöð-
unum vera betur lýst með tapi Verkamannaflokksins 
á meðan 37 prósent sögðu niðurstöðurnar lýsa sigri 
Íhaldsmanna. Mikil er ábyrgð sósíalistaforingjans 
Jeremys Corbyn.

Ekki verður heldur dregin fjöður yfir þá staðreynd 
að sigur Íhaldsmanna byggir á afleitu kosningakerfi 
sem ekki endurspeglar endilega vilja þjóðarinnar. 
Frjálslyndir demókratar fengu 11,5 prósent atkvæða 
en vegna kosningakerfisins fá þeir einungis 1,7 pró-
sent þingsæta. Og 1,2 prósenta aukning á fylgi Íhalds-
manna færði þeim stórsigur og meirihluta þingsæta.

Samfélagsþróun leikur hér einnig hlutverk. 
Boris Johnson hefur notið sömu lýðþróunar og við 
höfum séð í fylgi Donalds Trump Bandaríkjaforseta. 
Íhaldssöm afstaða byggð á menningaráherslum getur 
tryggt samstöðu ríkra og efnaminni kjósanda. Full-
veldi, byssur eða draumar um horfið heimsveldi er 
stundum sterkara samkenni en stéttabarátta. 

Á sama tíma sjáum við í könnunum að það dregur 
úr flokkshollustu Breta. Menn skilgreina sig fremur 
með eða á móti aðildinni að Evrópusambandinu.

Það ætti að draga aðeins úr Þórðargleði þeirra sem 
vildu sjá Breta úr Evrópusambandinu að meirihluti 
Breta kaus í síðustu viku flokka sem ýmist studdu 
áframhaldandi aðild að sambandinu eða vildu fá 
aðra atkvæðagreiðslu um aðild.

Þessi stuðningur Breta við evrópska samvinnu 
kom einnig í ljós þegar YouGov spurði þá hvort þeir 
væru fylgjandi áframhaldandi frjálsri för innan 
Evrópu, það er áframhaldandi rétti annarra Evrópu-
búa til að koma og búa og starfa í Bretlandi, í skiptum 
fyrir að þeir geti starfað í Evrópusambandinu. Alls 
vildu 56% áfram frjálsa för innan Evrópu en einungis 
28% Breta voru því andvíg.

Stórsigur Skoska þjóðarflokksins með Nicola 
Sturgeon í fararbroddi er byggður á kröfunni um 
sjálfstæði og áframhaldandi aðild að innri markaði 
Evrópu. Hún segir kjósendur í Skotlandi hafa sagt nei 
við Brexit og gert ljóst að Skotar vildu halda á framtíð 
sinni í eigin höndum.

Boris Johnson forsætisráðherra, sem lofaði 
stuðningsmönnum sínum að sameina þjóðina, er 
auðvitað andvígur annarri þjóðaratkvæðagreiðslu 
Skota. Sturgeon svaraði strax og sagði að það að neita 
Skotum um að kjósa um eigið sjálfstæði sýni fyrir-
litningu á lýðræði og efli enn frekar sjálfstæðissinna.

Áhugamenn um stjórnmál bíða því spenntir eftir 
þingfregnum úr Holyrood í Edinborg.

Kosningasigrar
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Níu af hverjum tíu 
Evrópubúum vilja afgerandi 
aðgerðir í loftslagsmálum. 
Börnin okkar treysta á 
okkur.
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BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík

525 8000 / www.bl.is

Bílasalan Bílás
Akranesi
www.bilas.is
431 2622 

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

IB ehf.
Selfossi
www.ib.is
480 8080

BL söluumboð
Vestmannaeyjum
481 1313
862 2516

Vetrardekk fylgja
öllum Dacia Duster   

3.740.000 kr.
Verðlistaverð: 3.990.000 kr.

Duster á sérverðiDacia Duster II Comfort, beinskiptur, 1,5 L dísil, 4WD: 
Media NAV leiðsögukerfi með Íslandskorti, 7"snertiskjár, 16" álfelgur, 
21 cm veghæð, sex gírar, stillanlegt fjórhjóladrif, þokuljós, fjarlægðarskynjarar 
að aftan, hraðastillir (Cruise Control). Sportjeppi sem er rómaður 
fyrir áreiðanleika, sparneytni og ríkulegan staðalbúnað.

www.dacia.is

Við viljum öll búa við öryggi og 
vellíðan á þessari plánetu. En 
mannkynið er í útrýmingar

hættu – og nú taka allir eftir því. 
Skógar fuðra upp frá Ameríku til 
Ástralíu. Eyðimerkur breiða úr sér 
í Afríku og Asíu. Hækkandi sjávar
mál ógnar evrópskum borgum jafnt 
sem eyjum í Kyrrahafi. Í sumar var 
haldin minningarathöfn um Ok, 
íslenska jökulinn sem hvarf. Mann
kynið hefur áður haft pata af álíka 
fyrirbrigðum, en aldrei á þessum 
hraða.

Það má engan tíma missa
Vísindin sanna að við getum stöðv
að þetta, en tíminn er naumur. Ný 
framkvæmdastjórn Evrópusam
bandsins mun ekki sóa einni mín
útu. Nú, þegar tvær vikur eru síðan 
við tókum við stjórnartaumunum, 
kynnum við vegvísi að evrópskri 
Grænáætlun okkar (e. Green Deal). 
Við ætlum að verða fyrsta loftslags
hlutlausa heimsálfan fyrir 2050 og 
draga úr hlýnun jarðar. Þetta er 
verkefni fyrir okkar kynslóð sem 
og þá næstu, en breytingarnar þurfa 
að byrja núna – okkur getur tekist 
þetta.

Evrópska Grænáætlunin sem 
við kynntum á miðvikudag er ný 

Grænáætlunin
Ursula von  
der Leyen
forseti fram-
kvæmdastjórn-
ar Evrópusam-
bandsins

vaxtar áætlun Evrópu. Hún mun 
bæði minnka útblástur, búa til ný 
störf og bæta lífsgæði okkar. Þessi 
græni þráður mun ná óslitinn í 
gegnum alla stefnu okkar – frá 
ferðamálum til skattamála, frá mat
vöru til landbúnaðar, frá iðnaði til 
samgöngumála. Í gegnum Græn
áætlunina fjárfestum við í hreinni 
orku og breytum umhverfis og 
auðlindasköttum, en eflum einnig 
efnahaginn og verndum líffræði
legan fjölbreytileika Evrópu.

Fjárfestingar, tækifæri  
og aðstoð
Grænáætlunin er nauðsynleg og 
mun einnig vera hreyfiaf l nýrra 
efnahagslegra tækifæra. Mörg 
evrópsk fyrirtæki hafa nú þegar 
grænkað viðskiptahætti sína. Þau 
eru að minnka kolefnisfótspor sitt 
og uppgötva græna möguleika í 
tækni. Þau skilja að plánetan hefur 
ákveðin þolmörk: evrópsk fyrirtæki 
vita að við þurfum öll að hugsa vel 
um sameiginlega heimilið okkar. 
Þau þekkja einnig tækifærin sem 
felast í að vera fyrst með sjálf bærar 
lausnir framtíðarinnar.

Það sem fyrirtæki og frum
kvöðlar þurfa frá okkur er auðvelt 
aðgengi að f járfestingarmögu
leikum. Til þess leggjum við fram 
Fjárfestingaráætlun um sjálf bæra 
Evrópu (e. Sustainable Europe 
Investment Plan). Sjóðurinn mun 
styðja við fjárfestingar upp á eina 
trilljón evra næsta áratuginn. 
Þetta verður gert í samvinnu við 
Fjárfestingarbanka Evrópu sem 
kalla má loftslagsbanka Evrópu. Í 
mars leggjum við svo fram fyrstu 

evrópsku loftslagslögin, sem munu 
kortleggja leiðina fram undan og 
gera hana óafturkræfa: fjárfestar 
og frumkvöðlar þurfa skýrar reglur 
til að skipuleggja langtímafjárfest
ingar.

Um leið og við leggjum áherslu á 
betri framleiðsluhætti og neyslu
hegðun bæði heima fyrir og á 
vinnustað, þá verðum við þó að 
vernda þau sem hætta er á að 
skaðist af slíkum breytingum. 
Þessar breytingar verða að þjóna 
öllum, annars þjóna þær engum. 
Ég vil stofna Umbreytingasjóð (e. 
Just Transition Fund) sem, ásamt 

með Fjárfestingarbanka Evrópu 
og einkaframtaki, getur losað um 
hundrað milljarða evra á næstu sjö 
árum. Þannig getum við stutt við 
bakið á þeim evrópsku svæðum 
sem stíga þurfa stærstu skrefin, svo 
ekkert okkar sé skilið eftir.

Vilji fólksins
Um alla Evrópu óska bæði ungir 
sem aldnir eftir aðgerðum í lofts
lagsmálum. Þetta fólk er þegar farið 
að breyta lífsstíl sínum: þau hjóla 
til dæmis og taka strætó, nota tau
bleyjur og svo framvegis. Sum fyrir
tæki hafna einnota plasti og kynna 

sjálf bærar lausnir inn á markað. Í 
Reykjavík tekur unga fólkið viku
lega þátt í mótmælunum „Föstu
dagar fyrir framtíðina“. Ríkisstjórn 
Íslands hefur sett fram metnaðar
fulla aðgerðaáætlun í loftslags
málum og ákveðið að taka þátt í 
sameiginlegu markmiði ESB um að 
uppfylla skuldbindingar Parísar
samkomulagsins.

Níu af hverjum tíu Evrópubúum 
vilja afgerandi aðgerðir í loftslags
málum. Börnin okkar treysta á 
okkur. Evrópubúar vilja að Evr
ópusambandið þeirra bregðist við 
heima fyrir og sé leiðandi á alþjóða
vísu. Þessa dagana safnast fulltrúar 
heimsins saman í Madríd fyrir lofts
lagsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna 
til að ræða sameiginlegar aðgerðir 
til að bregðast við hlýnun jarðar.

Hin evrópska Grænáætlun er svar 
Evrópu við ákalli fólksins. Hún er 
samin af Evrópu, fyrir Evrópu, og er 
framlag Evrópu í átt til betri heims. 
Allir Evrópubúar geta tekið þátt í 
umbreytingunni.
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pool, reyndi 37 fyrirgjafir og hitti 
10 sinnum sem er sama tölfræði 
og hjá Kieran Trippier, leikmanni 
Atletico Madrid.

15 sinnum hitti Kostas 
Tsim ikas, leikmaður 

Olympiacos, úr fyrirgjöfum í 25 til
raunum. Willian hjá Chelsea hitti 
13 sinnum í 36 tilraunum.

76 kílómetra hljóp Tékkinn 
Tomáš Souček í riðla

keppnininni og 121 metra meira. 
Hann var manna duglegastur að 
hlaupa. Hljóp tveimur kílómetrum 
meira en Marcelo Brozović, leik
maður Inter, sem varð í öðru sæti.

16 leikmenn fengu reisu
passann í riðlakeppninni. 

Enginn fékk rauða spjaldið tvisvar.

11 sinnum braut Nikola Moro, 
leikmaður Dinamo Zagreb, 

af sér og var hann grófasti leik
maður riðlakeppninnar. Hann fékk 
þrjú gul spjöld og eitt rautt. Julian 
Weigl, leikmaður Dortmund, 
braut 8 sinnum af sér og fékk einn
ig þrjú gul og eitt rautt.

4 gul spjöld fékk Steven Nzonzi, 
leikmaður Galatasaray, og 

varð spjaldakóngur riðlakeppn
innar.

3 rauð spjöld fékk Club Brugge í 
riðlakeppninni.

21 gult spjald fór á loft til leik
manna Galatasaray.

24 mörk skoraði FC Bayern í 
riðlakeppninni eða fjögur 

mörk að meðaltali í sex leikjum. 
Tottenham skoraði næstflest eða 
18, einu marki meira en PSG. Gal
at asaray skoraði aðeins eitt mark.

20 mörk fengu Genk og 
Rauða stjarnan á sig í riðla

keppninni eða 3,33 að meðaltali.

4.385  sendingar reyndi 
Liverpool eða 58 

fleiri en Manchester City.

63% var FC Bayern með 
boltann í riðlakeppn

inni. Tveimur prósentum meira en 
Manchester City og Liverpool.

18 mínútur var Lokomotiv 
Moskva að meðaltali með 

boltann í riðlakeppninni.

48 mörk voru skoruð á síðasta 
korterinu. 41 mark var 

skorað á fyrsta korterinu í seinni 
hálfleiknum.
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11 skot átti Lionel Messi á 
markið. Hann skoraði tvö 

mörk en skaut tvisvar í tréverkið.

5 leikmenn skoruðu úr tveimur 
vítaspyrnum. Erling Braut 

Haaland, Harry Kane, Dries Mert
ens, Emil Forsberg og Jorginho.

3 leikmenn skoruðu tvö mörk 
utan teigs. HeungMin Son, 

Paulo Dybala og Alex Oxlade
Chamberlain.

5 stoðsendingar átti Alsíringur
inn Hakim Ziyech, leikmaður 

Ajax. Frakkinn Corentin Tolisso 
lagði upp fimm eins og Roberto 
Firmino og Riyad Mahrez.

90 prósent sendinga Miralem 
Pjanić, leikmanns Juvent

us, rötuðu á samherja. Hann 
reyndi 534 sendingar og fóru 478 
á samherja. Enginn reyndi fleiri 
sendingar.

11 leikmenn voru með 100 
prósent sendingahlutfall 

en enginn þeirra reyndi fleiri en 10 
sendingar. Heimsmeistarinn Oliv
ier Giroud, leikmaður Chelsea, 
reyndi 2 sendingar og tókst að 
hitta samherja í bæði skiptin.

96 prósent sendinga Axels 
Witsel, leikmanns Dort

mund, enduðu hjá samherjum. 
Hann reyndi 413 sendingar en 
klikkaði aðeins 17 sinnum.

38 sinnum reyndi Joshua 
Kimmich fyrirgjöf með FC 

Bayern, en aðeins 5 sinnum hitti 
fyrirgjöfin á samherja. Trent Al
exanderArnold, leikmaður Liver

Tölfræði 
riðlakeppninnar

Dregið var í 16. liða úrslit Meistaradeildarinnar í gær þar sem meðal ann-
ars meistararnir í Liverpool etja kappi við Atletico Madrid. Um leið opin-
beraði UEFA tölfræði riðlakeppninnar þar sem margt skemmtilegt má sjá.

16-liða úrslit
Borussia Dortmund PSG
Real Madrid Manchester City
Atletico Madrid Liverpool
Chelsea Bayern Munchen
Atalanta Valencia
Lyon Juventus
Tottenham Leipzig
Napoli Barcelona

Fyrri leikirnir fara fram 18., 19., 25., 
og 26. febrúar. Síðari leikirnir fara 
fram 10., 11., 17. og 18. mars.

Robert Lewandowski

10 mörk skoraði Pólverjinn 
Robert Lewandowski, leik

maður FC Bayern, í riðlakeppninni. 
Norðmaðurinn Erling Braut Haa
land skoraði átta og Harry Kane 
sex.

9 mörk Lewandowski komu með 
hægri fæti.

17 sinnum hitti Lewandowski 
markið. Lautaro Martínez 

leikmaður Inter hitti 13 sinnum á 
markið og Ronaldo 12 sinnum.

Pólverjinn Robert Lewandowski var í miklu stuði í riðlakeppninni og raðaði inn mörkum. NORDICPHOTOS/GETTY
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Franskt

  
Franskir sælkeraostar í úrvali
  

verð frá 599 kr/stk

  
Hagkaups Papriku & chili sulta 

og Sultaður rauðlaukur
Tilvalið á ostana

  

verð frá 549 kr/stk

Landsins 
mesta úrval 

af ostum

 
Ekta Guinness cheddar ostur

  

verð frá  549 kr/stk

Meira
girnilegt

 
Landana bragðbættir ostar 

Verð frá 779 kr/stk

 
Veldhuyzen í sneiðum 

Edam, Maasdam & Gouda 

449 kr/pk

NÝJUNG NÝJUNGNÝJUNG

 
Snowdonia cheddar

Margverðlaunaðir ostar frá Wales
  

verð frá 699 kr/stk

 
Agriform ítalskur parmigiano

 

verð frá 379 kr/pk

 
Hagkaup ísterta með marengs 

og Kahlúa kaffisósu
 

979 kr/stk

 
Atlanta cheesecake company
Bakaðar amerískar ostakökur

 

verð frá 449 kr/stk

 
Joe & Seph ś eftirréttasósur

 

verð frá 899 kr/stk

 
 

Prima Donna
Hollenskur gæða ostur

 

verð frá 829 kr/stk

 
Debic ísblanda og Créme Brulée

 

verð frá 1.099 kr/stk

 
Pots and co eru eintaklega braggóðir 

eftirréttir frá Englandi
 

495 kr/stk

NÝJUNG

NÝJUNG
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Hjartans þakkir fyrir samúð og hlýju 
við andlát og útför 

Úlfars Harðarsonar
Straumi, Flúðum,

sem lést 28. nóvember og var 
jarðsunginn í Hruna. Gleðileg jól.

Guðríður Sólveig Þórarinsdóttir
Hörður Úlfarsson Anna María Gunnarsdóttir
Þórarinn Ingi Úlfarsson Þóra Sædís Bragadóttir

og fjölskyldur.

Ástkær móðir mín, systir og mágkona, 
Alda Björgvinsdóttir 

lést þann 8. desember. 
Útförin fer fram frá Fríkirkjunni í 

Hafnarfirði fimmtudaginn  
19. desember klukkan 13.00. 

 Blóm og kransar afþakkaðir, þess í stað er 
bent á líknarfélög.

Gunnar Birnir Jónsson
 Glynn Desmier
Steinþór Björgvinsson Bryndís Gestsdóttir
Ægir Björgvinsson Hrönn Sigurðardóttir
Björn Þ. Björgvinsson Anna Björg Sigurbjörnsdóttir
Dóra H. Björgvinsdóttir Sigurður Einarsson

Eiginmaður minn, faðir okkar,  
afi, sonur, tengdafaðir  

og tengdasonur,
Jón Björnsson

málarameistari 
Álfhólsvegi 67, 

Kópavogi,
lést miðvikudaginn 11. desember.  

Útförin fer fram frá Vídalínskirkju í Garðabæ föstudaginn  
20. desember kl. 13.00.

Jóhanna A. Logadóttir
Arnór Gauti Jónsson Björk Jónsdóttir
Atli Fannar Jónsson María Rós Gústavsdóttir
Björn M. Egilsson Kristín Jónsdóttir
Logi Magnússon Árný Þóra Hallvarðsdóttir

Styrmir Nói Gautason

Okkar ástkæri pabbi, tengdapabbi, afi, 
langafi og maðurinn minn,

Ingólfur Helgi Þorláksson 
bakari,

lést 4. desember.  
Útförin fer fram frá Selfosskirkju 

fimmtudaginn 19. desember kl. 13.30.

Fyrir hönd aðstandenda,
Viðar Ingólfsson

Guðbjörg Emma Ingólfsdóttir
Hjördís Björk Ásgeirsdóttir

Eiginmaður minn,  
faðir okkar og tengdafaðir,
Þorsteinn Ágústsson 

bóndi á Syðra-Velli,
varð bráðkvaddur þriðjudaginn 

10. desember. Útför hans verður frá 
Selfosskirkju föstudaginn 20. desember 

kl. 13.00. Blóm og kransar vinsamlega afþakkaðir, en þeir 
sem vilja minnast hans láti MS-félag Íslands njóta þess, 

upplýsingar í s. 568 8620 og á www.msfelag.is. 

Margrét Jónsdóttir
Ingveldur Þorsteinsdóttir Andrés M. Haraldsson
Jón Gunnþór Þorsteinsson Ágúst Þorsteinsson

Ástkæri eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir, afi og langafi,
Guðmundur Viggó 

Sverrisson
fv. leigubílstjóri, 
Kvistavöllum 65, 
221 Hafnarfirði,

sem lést á Landspítalanum Fossvogi 13. desember, verður 
jarðsunginn frá Víðistaðakirkju miðvikudaginn  

18. desember kl. 15.00.

Ásta Angela Grímsdóttir
Matthildur Ólöf Guðmundsdóttir Skúli Pétursson
Fanney Elínrós Guðmundsdóttir Gunnar Ellertsson
Pálmi Grímur Guðmundsson Bjarney Katrín  
 Gunnarsdóttir
Sverrir Guðmundsson

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir mín,  
tengdamóðir, dóttir, systir,  

mágkona, frænka og afasystir,
Guðlaug Björgvinsdóttir

kennari, 
Laufengi 23, Reykjavík,

 lést á líknardeild Landspítalans í Kópavogi 
     þriðjudaginn 10. desember. 

Útför hennar verður gerð frá Grafarvogskirkju 
mánudaginn 23. desember klukkan 13.

Þorgeir Örn Tryggvason Hulda Ósk Bergsteinsdóttir
Þ. Björgvin Kristjánsson Matthildur Gestsdóttir
Kristján Björgvinsson Hrefna Gunnarsdóttir
Matthildur Gunnarsdóttir  Jóhann Vignir Gunnarsson
Björgvin Smári Kristjánsson Iðunn Elva Ingibergsdóttir
Gunnhildur Kristjánsdóttir

Hekla Sóley, Snædís Lilja og Friðrik Hrafn

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir, afi og langafi, 

Rúrik Nevel Sumarliðason
húsgagnasmiður,  

Vogatungu 33, Kópavogi,
lést á Landspítalanum í Fossvogi 
sunnudaginn 15. desember 2019. 

Útförin fer fram frá Lindakirkju í Kópavogi föstudaginn  
20. desember klukkan 14.00.

Guðlaug Björnsdóttir
María Rúriksdóttir Hilmar A. Alfreðsson
Helena Rúriksdóttir Jón Pétur Kristjánsson
Hulda Rúriksdóttir Lárus Finnbogason

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar,  
tengdamóðir og amma,
Sólveig Jónsdóttir 

Djúpavogi 18,  
Reykjanesbæ,

andaðist á Kvennadeild Landspítalans 
fimmtudaginn 12. desember. 

Útför hennar fer fram frá Keflavíkurkirkju fimmtudaginn 
19. desember klukkan 13.

Ingibjörg Jóna Kristinsdóttir Þórarinn Ægir Guðmundsson
Jón Gunnar Kristinsson 
Kristín Ásta Kristinsdóttir Colby Fitzgerald
Soffía Ósk Kristinsdóttir Gunnar Ingi Þorsteinsson 

og ömmubörnin.

Maðurinn minn, 
Guðlaugur Valdimar 

Eiríksson  
trésmiður, 

Núpalind 2, Kópavogi, 

andaðist á Hrafnistu Boðaþingi  
 15. desember. Útförin fer fram í kyrrþey.

Þórey Björnsdóttir

Elskaður eiginmaður minn,  
faðir, tengdafaðir, afi, langafi  

og langalangafi, 
Gestur Friðjónsson 

fyrrverandi umdæmisstjóri 
Vinnueftirlits ríkisins á Suðurnesjum, 

Kirkjubraut 12, Akranesi, 
lést á Sjúkrahúsi Akraness 8. desember  
og verður jarðsunginn frá Akraneskirkju  
fimmtudaginn 19. desember kl. 13.00.  

Blóm og kransar vinsamlega afþakkaðir. 

Nanna Jóhannsdóttir
börn, tengdabörn og aðrir afkomendur.

  Útfararþjónusta
                      & lögfræðiþjónusta

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.     

Emilía Jónsdóttir,  
félagsráðgjafi

Við erum til staðar 
þegar þú þarft á  
okkur að halda

Vesturhlíð 2, Fossvogi | Sími 551 1266 | útför.is

Með kærleik og virðingu

Útfararstofa Kirkjugarðanna

Þáttaröðin um Simpsons-fjöl-
skylduna hóf göngu sína á banda-
rísku Fox sjónvarpsstöðinni 
þennan mánaðardag árið 1989.  
Fyrsti þátturinn var raunar kynn-
ingarþáttur og nefndist Simpsons 
Roasting on an Open Fire. Frá 1987 
höfðu birst stuttir þættir um fjöl-
skylduna í spjallþætti Tracy Ullman. 
Sú ákvörðun að lengja þættina upp 
í hefðbundna gamanþáttalengd 
borgaði sig umsvifalaust fyrir Fox 
því Simpsons sló í gegn og hefur 
síðan notið vinsælda víða um heim.
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Simpsons-fjölskyldan fór fyrst í loftið
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KYNNINGARBLAÐ

Það styttist í hátíð með 
tilheyrandi veislumat. 
Væri ekki upplagt að 
vera á hversdagsnótum 
dagana fyrir jól og elda 
eitthvað létt og þægilegt? 
Hér koma þrjár tillögur 
að hversdagsmat.   ➛6
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Gilbert Ólafur Guðjónsson úrsmiður segir að það sé alltaf gaman í vinnunni og viðskiptavinir eiga kost á að sjá hann að störfum. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Fagmaður í yfir 50 ár
Gilbert úrsmiður hefur hvatt til bættrar verslunar og þjónustu efst á Lauga-
vegi. Persónuleg þjónusta og góð vöruþekking er aðalsmerki hjá honum. ➛2
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Fæst í betri apótekum, heilsubúðum  
og www.heilsanheim.is
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Ég byrjaði að læra úrsmíði 
árið 1967. Ég hef rekið úra-
verslanir á nokkrum stöðum 

en er búinn að vera hér á Lauga-
veginum í tæp 40 ár. Hér er mjög 
gott að vera, og verslunin hérna 
gengur vel. Við sjáum það ekki 
síst í íslensku úrunum sem við 
hönnum og framleiðum sjálfir,“ 
segir Gilbert Ólafur Guðjónsson 
úrsmiður sem rekur verslunina 
Gilbert úrsmiður að Laugavegi 
62. „Mín vinna er hobbýið mitt í 
leiðinni. Þannig að þegar ég fer í 
vinnuna á morgnana þá er ég að 
fara að stunda hobbýið mitt. Það 
er mikill munur að fara í vinnuna 
til að skemmta sér. Í vinnunni er 
bara gaman.“

Vönduð vinnubrögð
Gilbert og félagar hanna og fram-
leiða sjálfir vinsæl og vönduð úr 
undir merkjunum JS Watch co. 
Reykjavik og ARC-TIC Iceland, en 
JS úrin eru öll mjög sígild hönnun 
með mekanískum, handtrekktum 
eða sjálftrekktum gangverkum, á 
meðan ARC-TIC Iceland úrin eru 
með svissneskum Quartz gang-
verkum. Úrin eru sett saman fyrir 
framan viðskiptavininn. „Við 
erum eina íslenska úrafyrirtækið 
sem framleiðir og setur saman 
úr. Síðustu fimmtán árin höfum 
við boðið upp íslensk úr sem við 
hönnum sjálfir frá a til ö. Við 
framleiðum parta í verksmiðjum í 
Þýskalandi og Sviss og setjum svo 
úrin saman hérna í höndunum.

Frá upphafi framleiðslunnar 
hefur verið leitast við að sameina, 
glæsilega hönnun, gæði, fyrsta 
flokks úrverk og falleg armbönd. 
Vönduð úr eru munaðarvara og 
fylgihlutir sem bæði karlmenn 
og konur njóta þess að velja, bera 
og eiga. En úr er ekki bara skart-
gripur. Það er nytjahlutur sem 
hjálpar okkur að gegna skyldum 
okkar, halda loforð og skapa góðar 
minningar.“

Dýrmætar stundir
Gilbert segir andrúmsloftið á 
Laugaveginum í aðdraganda 
jólanna einstakt en það að ganga 
niður Laugaveginn og skoða í 
glugga er í hugum margra órjúfan-
legur hluti af jólunum. „Hinn eini 
sanni jólaandi er á Laugaveginum 
og fyrir marga koma jólin ekki 
fyrr en þeir hafa tekið jólagöngu 
niður Laugaveginn,“ segir Gilbert. 
„Stemningin er alltaf jafn góð í 
miðbænum í aðdraganda jólanna 
en síðustu ár hefur ferðamönnum 
sem taka þátt í jólagleðinni 
fjölgað verulega sem bara eykur á 
stemninguna í bænum.“

Það sé ekki síst á Þorláksmessu 
sem fólk geri sér ferð í bæinn. „Það 
sem aldrei breytist eru hefðirnar 
í kringum Þorláksmessu þar sem 
fólk fer í skötuveislur og nýtir 
síðan daginn fram á kvöld til að 
kaupa síðustu jólagjafirnar í ein-
stakri Þorláksmessustemningu 
sem hefur haldist óbreytt í áranna 
rás.“

Sívinsæl jólagjöf
Erlendir ferðamenn streyma 
stöðugt til Gilberts úrsmiðs allan 
ársins hring en núna í jólamánuð-
inum fjölgar mjög Íslendingum 
í leit að jólagjöfum. Þar býður 
Gilbert alveg einstakan kost, hin 
vönduðu og rómuðu ARC-TIC 
Iceland úr sem kosta frá 29.900 
krónum. „ARC-TIC Iceland Retro 
línan hefur verið mjög vinsæl og er 
með afar fallegri sígildri hönnun 

fyrir bæði dömur og herra og fylgir 
leðuról með úrinu ásamt nato-ól 
í íslensku fánalitunum, einnig er 
hægt að fá þau með stálkeðjum.“

Gilbert segir að ARC-TIC Iceland 
úrin séu mjög vinsæl núna jafnt 
meðal Íslendinga sem útlendinga 
en hér er klárlega á ferðinni afar 
góð jólagjöf á sanngjörnu verði. 
„Nýlega voru kynnt ný módel í 
bæði JS úrunum og ARC-TIC Ice-
land úrunum og hefur úrvalið því 
aldrei verið meira en nú. Nánari 
upplýsingar um úrin og hönnun-
ina má finna á www.gilbert.is og 
í verslun okkar á Laugavegi 62 þar 
sem við tökum vel á móti við-
skiptavinum.“

Gilbert úrsmiður er til húsa á 
Laugavegi 62, 101 Reykjavík. 
Opið verður frá 10 á morgnana og 
fram á kvöld síðustu daga fyrir jól.

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

Umsjónarmenn efnis: Elín Albertsdóttir, elin@frettabladid.is, s. 550 5761 | Hjördís Erna 
Þorgeirsdóttir | hjordiserna@frettabladid.is s. 550 5767 | Oddur Freyr Þorsteinsson, oddurfreyr@
frettabladid.is s. 550 57686 | Sandra Guðrún Guðmundsdóttir, sandragudrun@frettabladid.is, s. 
550 5762 | Þórdís Lilja Gunnarsdóttir, thordisg@frettabladid.is, s. 550 5768

Útgefandi: 
Torg ehf 
Ábyrgðarmaður:  
Jóhanna Helga Viðarsdóttir

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. 694 4103,

Gilbert úrsmiður tekur á móti viðskiptavinum með bros á vör alla daga. 

Framhald af forsíðu ➛

Gilbert segir 
vönduð úr 
hafa marg-
þætta þýðingu 
fyrir þá sem 
eignast eitt 
slíkt.

Fagmaðurinn er hér að störfum á verkstæði sínu. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK Gilbert úrsmiður býr yfir rúmlega 50 ára reynslu og tekur vel á móti fólki.

Í verslun Gilberts er að finna ein-
stakt úrval af vönduðum úrum. 

Vönduð úr eru tilvalin í jólapakkann 
og gleðja örugglega viðtakandann. 

ARC-TIC úrin 
eru einstaklega 

falleg.

Frá upphafi fram-
leiðslunnar hefur 

verið leitast við að 
sameina, glæsilega 
hönnun, gæði, fyrsta 
flokks úrverk og falleg 
armbönd. 
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Sandra Guðrún 
Guðmundsdóttir
sandragudrun@frettabladid.is 

Þegar dagarnir eru stuttir eins 
og á þessum árstíma, það er 
myrkur nánast til hádegis og 

aftur komið myrkur þegar vinnu-
degi lýkur auk þess sem snjór 
liggur yfir öllu og hitatölurnar 
teygja sig jafnvel langt undir frost-
mark, þá er mörgum kannski efst 
í huga að leggjast bara upp í sófa á 
kvöldin og hjúfra sig undir teppi 
með rjúkandi kakóbolla í hendi.

Líkamsrækt í myrkri og kulda 
getur verið áskorun, en með góðu 
skipulagi og með því að skapa rétt-
ar aðstæður getur líkamsrækt úti 
að vetri til verið mjög árangursrík.

Rannsóknir hafa sýnt að þegar 
líkaminn hefur aðlagast, geta 
æfingar í kulda brennt fitu hraðar 
en í þægilegum hita. Það er vegna 
þess að svokölluð brún fita virkjast 

Frost er engin afsökun fyrir 
hreyfingarleysi og sleni
Líkamsrækt er mikilvæg allt árið. Líka þegar myrkrið og kuldinn skella á yfir dimmustu vetrar-
mánuðina. Stundum þarf bara hvatningu til að koma sér af stað. Það er best að vera vel undir-
búin og finna sér æfingafélaga. Þá eru minni líkur á að láta eftir sér sófahangs og leti. 

Æfingar úti 
við í kulda 
auka mögu-
lega brennslu. 
 NORDICPHOTOS/
GETTY

um leið og líkaminn lærir að ná 
upp hita hraðar. Veturinn gæti 
því verið ákjósanlegri árstíð til 
að grennast heldur en útiskokk á 
hlýrri sumardögum.

Líkamsrækt er líka tilvalin til 
að sigrast á skammdegisþung-
lyndi, sem margir Íslendingar 
kannast við. Það vita eflaust f lestir 
að aukin líkamsrækt getur haft 
jákvæð áhrif á þunglyndi. Ef tæki-
færi gefst er sniðugt að nýta þann 
litla tíma sem bjart er til að fara 
út að ganga eða skokka, það er til 
dæmis hægt að nota hádegishléið 
og fara í röska göngu, þannig er 
hægt að sækja sér smá D-vítamín 
frá sólinni, sem er gott fyrir bein, 
tennur og vöðva.

Mikilvægt að vera vel búin
Að koma sér af stað er oft það sem 
fólk á erfiðast með. Það getur verið 
gott að ákveða fyrir fram þann 
tíma sem á að verja í líkamsrækt. 
Þá eru meiri líkur á að láta undan 
freistingunni sem sófinn er. Ef 
ætlunin er að æfa fyrir vinnu á 
morgnana er sniðugt að auðvelda 
sér það eins og mögulegt er með 
því að hafa æfingafötin og skóna 
tilbúin kvöldið áður og vinnufötin 
líka. Einnig er sniðugt að vera búin 
að plana morgunmatinn kvöldið 
áður. Þá er fyrirhöfnin lítil um 

morguninn og minni líkur á að 
svindla á rútínunni.

Það er mikilvægt þegar líkams-
rækt er stunduð utandyra að 
vetri til að vera vel útbúin. Það er 
gott að vera í nokkrum lögum af 
fötum. Oft er mælt með þremur 
lögum. Best er að innsta lagið sem 
er næst húðinni andi vel. Þunnur 
bollur og föðurland úr merinó-
ull eru góður kostur ef kalt er 
í veðri, einnig eru til gerviefni 
sem anda vel ef ullin er of heit. 
Bómull er alls ekki hentug sem 
innsta lag. Miðlagið þarf að vera 
einangrandi. Það getur til dæmis 
verið fatnaður úr f lís, ull, dúni eða 
primaloft. Ysta lagið er oft kallað 
skel. Skelin verður að vera vatns- 
og vindheld.

Þegar réttur búnaður er til 
staðar ætti ekkert að vera því til 
fyrirstöðu að fara út í frostið og 
hreyfa sig. Ef hvatningin er ekki 
enn fyrir hendi er sniðugt að fá 
einhvern með sér í æfingarnar. 
Ef búið er að mæla sér mót við 
æfingafélaga eru minni líkur á að 
svíkjast um. Æfingafélagi getur 
líka verið hvetjandi og er góður 
félagsskapur. Eftir æfingarnar er 
svo tilvalið að verðlauna sig með 
ferð í næstu sundlaug þar sem 
hægt er að slaka á í heita pott-
inum eða skella sér í gufu.

Eftir góða æfingu úti í kuldanum er gott að fara í heitan pott og slaka á.

HEILSA
Laugardaginn 28. desember mun sérblaðið Heilsa fylgja Fréttablaðinu.  

Fjallað er um allt sem viðkemur bættri heilsu. 
Í blaðinu verða áhugaverð viðtöl og fróðleiksmolar sem unnið er af blaðamönnum Fréttablaðsins.

Boðið er upp á auglýsingapláss í blaðinu af öllum stærðum og gerðum.  
Einnig er hægt að fá kynningarumfjöllun sem unnin er af blaðamanni Fréttablaðsins.

Pantanir og skil á auglýsingum er til og með 27. desember. 
Kynningarumfjallanir þarf að panta í síðasta lagi miðvikudaginn 18. desember.

Áhugasamir auglýsendur hafi samband við:

Jón Ívar Vilhelmsson
Sími 550 5654

jonivar@frettabladid.is

Arnar Magnússon
Sími 550 5652

arnarm@frettabladid.is

Atli Bergmann
Sími 550 5657

atlib@frettabladid.is

Ruth Bergsdóttir
Sími 694 4103

ruth@frettabladid.is

FERMINGARGJAFIR
Fimmtudaginn 15. mars gefur Fréttablaðið út 

bráðsniðugt aukablað sem innheldur ótal 
hugmyndir að fjölbreyttum fermingargjöfum. 

Allir sem hafa fermst vita að dagurinn og ekki síst 
gja�rnar lifa í minningunni um aldur og ævi. 

Tryggðu þér gott auglýsingapláss 
í langmest lesna dagblaði landsins.

Upplýsingar hjá auglýsingadeild Fréttablaðsins í síma 512 5402

eða sendu okkur póst á netfangið serblod@frettabladid.is
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SKVÍSAÐU ÞIG UPP 
FYRIR SUMARIÐ
STÆRÐIR 14-28

Fellsmúli 26 v/Gresnsásveg | Sími 581-1552 | www.curvy.is
Bjóðum viðskiptavinum okkar velkomin í heitt 
kakó, kósýheit... og ráðgjöf við val á náttfötum.

Fellsmúli 26 v/Grensásveg |  108 Reykjavík  | sími 581-1552 |  www.curvy.isFellsmúli 26 v/Grensásveg |  108 Reykjavík  | sími 581-1552 |  www.curvy.is



Fiskur er hollur og góður. Það 
er um að gera að borða sem 
mest af honum áður en jóla-

steikurnar verða í algleymingi í 
næstu viku. Það er bæði fljótlegt 
og einfalt að gera þessar fiski-
kökur. Þetta er frábær matur fyrir 
alla fjölskylduna. Uppskriftin 
miðast við fjóra.

Fiskikökur með 
graslaukssósu
800 g ýsuflök, roð- og bein-
hreinsuð
1 tsk. salt
2 msk. kartöflumjöl
2 dl mjólk
¼ tsk. pipar
4 msk. smátt skorinn blaðlaukur

Skerið fiskinn í litla bita og setjið í 
matvinnsluvél ásamt öllu því sem 
talið er upp. Látið vélina ganga í 
15-20 sekúndur þar til allt er vel 
blandað saman.
Notið skeið til að forma fiskikökur, 
steikið á báðum hliðum í smjöri 
í um það bil 2-3 mínútur á hvorri 
hlið eftir þykkt.

Salat
2 gulrætur
1 pakki sykurbaunir
50 g heslihnetur
1 poki blandað salat
1 msk. ólífuolía
¼ tsk. salt

Þvoið og afhýðið gulræturnar. 
Skerið þær með ostahníf í strimla. 
Skerið hneturnar gróft. Blandið 
öllu saman í skál.

Graslaukssósa
1 ½ dl hrein jógúrt
1 msk. hvítvínsedik
1 hvítlauksrif
½ dl ferskur graslaukur

Skerið graslauk og hvítlauk mjög 
smátt og blandið með öllu hinu 
sem upp er talið. Kælið sósuna 
áður en hún er borin fram.

Hakkabuff með lauk
Karbónaði eða hakkabuff er hvers-
dagsmatur sem flestum líkar við. 
Uppskriftin miðast við fjóra.

500 g nautahakk
¾ tsk. salt
½ tsk. pipar
½ msk. kartöflumjöl
½ dl vatn
2 msk. smjör til steikingar

Einfaldir hversdagsréttir
Það styttist í hátíð með tilheyrandi veislumat. Væri ekki upplagt að vera á hversdagsnótum 
dagana fyrir jól og elda eitthvað létt og þægilegt? Hér koma þrjár tillögur að hversdagsmat.
Elín  
Albertsdóttir
elin@frettabladid.is 

Æðislegar fiskikökur sem einfalt er að búa til og flestum þykja góðar. Gott er að hafa sósu með.  NORDICPHOTOS/GETTY

Allur ágóði af sölu rennur til starfs í þágu fatlaðra barna og ungmenna

Söluaðilar Jólaóróans 2019 eru:
Casa Kringlunni, Skeifunni og Akureyri · Epal Kringlunni, Skeifunni, 

Laugavegi og Hörpu · Hafnarborg Hafnarfirði · Húsgagnahöllin 
Reykjavík og Akureyri · Kokka Laugavegi · Listasafn Reykjavíkur 

Hafnarhúsinu og Kjarvalsstöðum · Hönnunarsafn Íslands Garðabæ · 
Listasafn Íslands Reykjavík · Líf og list Smáralind · Þjóðminjasafnið 

Suðurgötu og Hverfisgötu · Snúran Ármúla · Blómaval um allt land · 
Bústoð Reykjanesbæ · Blóma- og gjafabúðin  Sauðárkróki · Norska 

húsið Stykkishólmi · Póley Vestmannaeyjum

STYRKTARFÉLAG LAMAÐRA 
OG FATLAÐRA

Hönnun: Karitas Sveinsdóttir og Hafsteinn Júlíusson 

hjá HAF STUDIO. Ljóðskáld: Linda Vilhjálmsdóttir.

Bættu þeim fjórtánda í safnið!

GÁTTAÞEFUR
JÓLAÓRÓINN 2019

2 laukar
1 msk. smjör til steikingar

Bætið kryddi og kartöflumjöli út 
í hakkið ásamt vatninu og hnoðið 
saman. Búið til átta hakkabuff-
sneiðar. Hreinsið laukinn og 
skerið í sneiðar. Steikið laukinn 
þar til hann mýkist. Steikið síðan 
hakkabuffin á báðum hliðum á 
miðlungshita. Mjög gott er að hafa 
spælt egg með þessum rétti ásamt 
lauknum. Berið fram með soðnum 
kartöflum og salati.

Kryddaður kjúklingur 
með kúskús
Þessi kjúklingur er maríneraður 
með sítrónu, hunangi og cumin 
sem gefur honum mjög gott 
bragð. Uppskriftin miðast við 
fjóra.

4 kjúklingalæri með legg
Börkur og safi úr einni sítrónu
3 msk. ólífuolía
1 hvítlauksrif
1 tsk. paprikuduft
½ tsk. cumin
1 msk. hunang

Blandið sítrónusafa og berkinum, 
olíu, hvítlauk, paprikudufti, 
cumin og hunangi saman og veltið 
kjúklingnum upp úr blöndunni. 
Látið standa í 30 mínútur. Leggið 
kjúklinginn í ofnskúffu og bakið 
við 180°C í 30 mínútur eða þangað 
til hann er fulleldaður.

Kúskús
250 g kúskús
½ tsk. túrmerik
1 msk. ólífuolía
½ tsk. salt
2 ½ dl vatn
5 þurrkaðar fíkjur, skornar niður
8 þurrkaðar apríkósur, skornar 
niður
2 vorlaukar
50 g hakkaðar pistasíur
2 msk. fersk minta

Blandið kúskús, olíu, túrmerik 
og salti í stóra skál. Setjið vatn og 
ávexti í pott og hitið upp. Sigtið 
vatnið og setjið yfir kúskúsið. 
Geymið ávextina. Setjið plast-
filmu yfir kúskúsið og látið standa 

í 15 mínútur eða þangað til vatnið 
er gufað upp. Þá er hrært í með 
gaff li þannig að blandan verði létt 
og fín. Setjið ávextina út í ásamt 
vorlauk, pistasíuhnetum, mintu 
og dressingunni. Blandið öllu vel 
saman.

Dressing
1 sítróna, aðeins safinn

1 dl nýkreistur appelsínusafi
1 msk. hunang
½ tsk. kóríander
¼ tsk. kanill
¼ tsk. engifer
½ tsk. salt
¼ tsk. pipar

Hrærið allt saman og setjið saman 
við kúskúsið. Berið fram með 
kjúklingnum.

Kjúklingalæri og leggir eru yfirleitt á góðu verði í verslunum. 

Hakkabuff er alltaf vinsæll réttur. Gott er að hafa spælt egg ofan á kjötinu. 
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Bílar 
Farartæki

 Snjómokstur

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

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

VANTAR ÞIG SMIÐI, 
MÚRARA, MÁLARA EÐA 

AÐRA STARFSMENN?
Höfum á skrá menn sem geta 

hafið störf með skömmum 
fyrirvara.

Proventus starfsmannaþjónusta 
- proventus.is Sími 551-5000 

Netfang proventus@proventus.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

Keypt
      Selt

 Til sölu

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

Gæða ungnautakjöt í 10 ár beint 
frá býli. Minnst 1/8 úr skrokk. Hakk, 
gúllas, snitsel og steikur. www.
myranaut.is s. 868 7204

Húsnæði

 Geymsluhúsnæði

GEYMSLUR.IS
 SÍMI 555-3464

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

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

Heilsa

 Nudd
Nuddstofan, opið frá 10-19. Einnig 
um helgar S. 789 5452

 

Þakblásarar
Í þakrennur eða vatnslagnir
Selt í lausu eða í kittum.

Hitavír

Hljóðlátir

Dreifðu varmanum betur

Mikið úrval af stærðum og 
gerðum.

blásarar

Hljóðlátar 
baðviftur

Verð
frá kr/m1.450

 

viftur.is
S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a, græn gata, 200 Kópavogur 

Íshúsið - Loftræstibúðin á Smiðjuvegi 4a, Græn Gata

Þurrktæki
Er rakastigið 
of hátt?

Verð
frá kr

39.990

LoFTVIFTUR

Ójafn hiti og 
heitast efst.

Án viftu Með viftu

Jafnari hiti og 
bætt loftflæði

Loftviftur spara orku með þvi að jafna hitastigið. Þeim mun meiri hæð, 
þeim mun meiri sparnaður.  Á sumrin kæla vifturnar. 

Verð
frá kr

89.990
Haltu loftinu á hreyfingu
Sjáðu úrvalið www.viftur.is

Vatnshitablásarar

Þessir mögnuðu ofnar/grill eru 
byggðir á hinni ævafornu „komado“ 
leirofna eldunaraðferð sem gefur 
gæfumuninn í allri eldamennsku.  
Þeir sem einu sinni prófa Big Green 
Egg grillin skipta aldrei aftur yfir. 
Ofnarnir eru til í ýmsum stærðum.
Til sýnis í sýningarsal Draghálsi 4

Sýningarsalur Draghálsi 4 - Sími: 535 1300 - verslun@verslun.is

TA
KT

IK
 5

5
3

8
 #

Jólagjöf
fagmannsins
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Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



Upplýsingar um aðra afgreiðslutíma 
og örugga skiladaga má finna á postur.is/jol

Við komum
með jólin til þín
Lengri afgreiðslutímar til jóla

Pósthús 17.–20. des 21. des 22. des 23. des 24. des

Höfuðborgarsvæðið, Akureyri,
Reykjanesbær & Selfoss

9–18

Venjulegur
tími

Venjulegur 
tími

Venjulegur 
tími

Venjulegur 
tími

Venjulegur 
tími

12–16

12–16

12–16

Lokað

9–18 9–12

Venjulegur
tími

10–12

10–12

Akranes, Egilsstaðir, Ísafjörður,
Sauðárkrókur & Vestmannaeyjar

Önnur pósthús



 Vöruúrval mismunandi eftir verslunum. Gildistími tilboðsverða er til og með 18. desember eða meðan birgðir endast. Upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur og myndabrengl. 

Austurstræti 18
Skólavörðustíg 11
Laugavegi 77
Hallarmúla 4
Álfabakka 16, Mjódd

Kringlunni norður
Kringlunni suður
Smáralind
Hafnarfirði - Strandgötu 31
Keflavík - Krossmóa 4

Akureyri - Hafnarstræti 91-93
Akranesi - Dalbraut 1
Ísafirði - Hafnarstræti 2
Vestmannaeyjum - Bárustíg 2 
Húsavík - Garðarsbraut 9 540 2000 | penninn@penninn.is | www.penninn.is | www.eymundsson.is

Café
AUSTURSTRÆTI • SKÓLAVÖRÐUSTÍG 

LAUGAVEGI • AKUREYRI • VESTMANNAEYJUM

FRÓÐLEIKUR & FRÆÐI UM JÓLIN!

Hreyfing - Rauð og græn 

Maðurinn sem Ísland elskaðiGulur, rauður, grænn & salt - 
Vinsælustu réttirnir frá upphafi

Raunverulegt líf 
Guðbjargar Tómasdóttur

Bústaðir

Án filters

Lífgrös og leyndir dómar Í eldhúsi Evu

Vængjaþytur vonarinnar

Af flugum, löxum og mönnum

Stjörnur og stórveldi

Dag í senn

Kjarval - Málarinn sem fór 
sínar eigin leiðir

Auðhumla

Hlaupabókin

SKÁL og hnífur - Búbblubókin

Höpp og glöpp

Íslensk knattspyrna

MUNDU EFTIR GJAFAKORTI 
PENNANS EYMUNDSSON!

TILBOÐSVERÐ:

6.899.-
Verð áður:
8.999.-

TILBOÐSVERÐ:

6.899.-
Verð áður:
9.999.-

TILBOÐSVERÐ:

4.499.-
Verð áður:
6.499.-

TILBOÐSVERÐ:

4.899.-
Verð áður:
6.999.-

TILBOÐSVERÐ:

4.999.-
Verð áður:
7.499.-

TILBOÐSVERÐ:

4.899.-
Verð áður:
6.999.-

TILBOÐSVERÐ:

4.899.-
Verð áður:
6.999.-

TILBOÐSVERÐ:

4.899.-
Verð áður:
6.999.-

TILBOÐSVERÐ:

3.199.-
Verð áður:
4.499.-

TILBOÐSVERÐ:

4.299.-
Verð áður:
5.999.- TILBOÐSVERÐ:

4.899.-
Verð áður:
6.999.-

TILBOÐSVERÐ:

3.799.-
Verð áður:
5.499.-

TILBOÐSVERÐ:

5.599.-
Verð áður:
7.999.-

TILBOÐSVERÐ:

4.899.-
Verð áður:
6.999.-

TILBOÐSVERÐ:

4.599.-
Verð áður:
6.099.-

TILBOÐSVERÐ:

4.899.-
Verð áður:
6.999.-

TILBOÐSVERÐ:

5.699.-
Verð áður:
7.999.-

VIÐ PÖKKUM INN FYRIR ÞIG 
OG ÞÚ KÍKIR Í TÍMARIT!

TILBOÐSVERÐ:

4.899.-
Verð áður:
6.999.-
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LÁRÉTT
1 heljar
5 kk. nafn
6 tveir eins
8 frumefni
10 tveir eins
11 trylla
12 tak
13 ala
15 ösku
17 á ný

LÓÐRÉTT
1 ræs
2 ríki í Arabíu
3 að
4 greifadæmi
7 tæpur
9 skaddast
12 laut
14 stansa
16 mun

LÁRÉTT: 1 vítis, 5 ari, 6 kk, 8 kalsín, 10 nn, 11 æra, 
12 grip, 13 næra, 15 gjósku, 17 aftur.
LÓÐRÉTT: 1 vakning, 2 íran, 3 til, 4 skíri, 7 
knappur, 9 særast, 12 gróf, 14 æja, 16 ku.

Krossgáta

Skák  Gunnar Björnsson

Mang átti leik gegn Schulz árið 
1990.

1. Hxb6! axb6 2. Rc4+ Ka4 
3. Bd1+ Kb5 4. Rd6+ 1-0.  
Hannes Hlífar Stefánsson 
hefur fullt hús eftir þrjár um-
ferðir á alþjóðlegu móti í Barce-
lona. Henrik Danielsen hefur 
5½ vinning eftir 7 umferðir á 
alþjóðlegu móti í Árhúsum í 
Danmörku. 

www.skak.is: Íslendingar 
erlendis.   

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.

1 2 3 4

5 6 7

8 9

10 11

12

13 14

15 16

17

Hvítur á leik

Víða norðaustan 10-18 
m/s, él NA- og A-lands, 
en léttir til á S- og 
SV-landi. Kólnar með 
deginum. Snjókoma á 
NA-verðu landinu. Frost 
yfirleitt 0 til 5 stig.

2 5 6 3 9 7 8 4 1

8 4 3 6 1 5 2 9 7

7 9 1 8 2 4 3 5 6

4 2 7 9 5 1 6 8 3

3 6 5 7 4 8 9 1 2

9 1 8 2 3 6 4 7 5

5 7 9 4 6 3 1 2 8

6 8 2 1 7 9 5 3 4

1 3 4 5 8 2 7 6 9

2 9 5 8 4 6 7 3 1

3 4 1 7 5 2 8 9 6

6 7 8 9 1 3 2 4 5

7 5 9 2 3 4 6 1 8

4 6 3 5 8 1 9 2 7

8 1 2 6 7 9 4 5 3

9 2 7 1 6 5 3 8 4

1 8 4 3 9 7 5 6 2

5 3 6 4 2 8 1 7 9

3 4 5 9 8 6 7 1 2

1 2 9 3 7 4 6 8 5

6 7 8 1 5 2 4 3 9

5 3 2 6 9 7 8 4 1

4 1 6 2 3 8 9 5 7

8 9 7 4 1 5 3 2 6

7 5 4 8 2 9 1 6 3

9 8 1 5 6 3 2 7 4

2 6 3 7 4 1 5 9 8

7 6 9 4 3 1 5 8 2

3 8 5 9 2 6 1 4 7

1 4 2 5 7 8 6 9 3

4 1 6 2 5 7 8 3 9

8 5 7 1 9 3 2 6 4

9 2 3 6 8 4 7 5 1

2 3 8 7 4 5 9 1 6

5 7 1 3 6 9 4 2 8

6 9 4 8 1 2 3 7 5

7 6 3 8 1 4 9 2 5

8 9 5 7 2 6 4 1 3

4 1 2 9 3 5 6 7 8

3 4 9 6 7 2 5 8 1

1 5 7 3 4 8 2 6 9

2 8 6 5 9 1 3 4 7

5 2 8 1 6 3 7 9 4

6 7 1 4 5 9 8 3 2

9 3 4 2 8 7 1 5 6

8 2 4 9 3 5 1 6 7

3 9 7 2 6 1 8 4 5

1 5 6 7 8 4 3 2 9

6 1 5 8 9 7 4 3 2

7 3 8 1 4 2 9 5 6

2 4 9 6 5 3 7 8 1

9 7 3 5 2 8 6 1 4

4 6 2 3 1 9 5 7 8

5 8 1 4 7 6 2 9 3

Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

Síðasti 
dansinn á 

pöbbnum …

Jááá, það held 
ég! Þetta er ásht 
við fyrshta blikk!

Og ég er ógeðs-
hlega áshtfangin 

af þér líka!

Ahhh! Ég finn áshtina 
kitla mig shvo 

þægilega í magann!

Hey! Varshtu 
að æla milli 

júllana?

Slökkva 
á tón-
listinni!

Blær, hrynjandi, 
sjónarhorn, dulin 

skilaboð, tvíræð orð...

Mmm... 
kryddpylsa.

Vel 
gert!

Ef stofusvig væri 
bara alvöru íþrótt.

Hlustunarhæfileikar kvenna Hlustunarhæfileikar karla
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JÓLABÚÐIN ÞÍN
KRINGLUNNI • SÍMI 568 9400 • BYGGTOGBUID.IS

VERÐ .....4.995

VERÐ ... 7.495

JBL BLUETOOTH 
HEYRNARTÓL

VERÐ ÁÐUR ...15.995 
JÓLATILBOÐ ....9.995

VERÐ ÁÐUR .....9.995 
JÓLATILBOÐ ....6.995

VERÐ ÁÐUR ... 119.995 
JÓLATILBOÐ .... 94.995

VERÐ .....9.995

GEORGE FOREMAN

HEILSUGRILL

LE CREUSET CERISE ELDFÖST MÓT

 26+32cm 
2stk

3 litir

2 litir

Fissler Paris 
POTTASETT

5 stk

VERÐ ÁÐUR ....39.995 
JÓLATILBOÐ ...29.995

VERÐ ÁÐUR ...44.995 
TILBOÐ .........24.995

VERÐ ÁÐUR ...22.995 
JÓLATILBOÐ ..17.995

VERÐ ÁÐUR .....8.995 
JÓLATILBOÐ ....6.495

VERÐ ÁÐUR ...14.995 
JÓLATILBOÐ ....9.995

LE CREUSET CERISE PÖNNUSETT
24 og 28cm TNS

FULLT VERÐ ..... 6.995 
JÓLATILBOÐ .... 5.995

LE CREUSET 
CERISE

SKAFTPOTTUR

16 cm
FULLT VERÐ ... 24.995 
JÓLATILBOÐ .. 16.995

Russell Hobbs
SALT- OG PIPARKVÖRN

2 stk - Keramik malari

KitchenAid
MATVINNSLUVÉL

HOMELINE HELIOS 
FLÖKTANDI LJÓS

Lampar með 60 
LED perum sem 
líkja eftir eldi. 

EVA TRIO

VERÐ ... 9.795

SÓSUPOTTUR
1,1 LÍTER

OBH NORDICA 
POPPVÉL

BIG 
POPPER

PHILIPS 
RAKVÉL

HLEÐSLU
RAKVÉL

VERÐ .....6.995

1000 sería

7 BOLLA 
SVART

Queen of Hearts
bökunarsett í 100 

ára afmælisútgáfu að 
andvirði kr. 9.995 

fylgir öllum KitchenAid 
hrærivélum!

FJÖLDI LITA VERÐ FRÁ 79.995

HRÆRIVÉLATILBOÐ

KJÖTHITAMÆLIR

Fyrsti 100% þráðlausi kjöthitamælirinn

RYKSUGU
VÉLMENNI

Roomba 966

VERÐ ...16.995

JBL BLUETOOTH HÁTALARI

RAUÐUR

Fæst í 
mörgum 

litum

FLIP5

INFINISIMA
KAFFIVÉL

KRUPS

DOLCE 
GUSTO

1650W

VERÐ ÁÐUR ...11.995 
JÓLATILBOÐ ....7.995

BODUM
BISTRO 
MJÓLKURFLÓARI

Fullkomin 
flóuð mjólk í 
hvert skipti



SnyrtivaraFINNUR ÞÚ HJÁ OKKUR

FALLEGAR GJAFIR 
UNDIR JÓLATRÉÐ 

 

NÝ HÁTÍÐARLÍNA FRÁ L’ORÉAL PARIS 

HEFUR ÞÚ SÉÐ GLÆSILEGU LJÓSIN SEM PRÝÐA PARÍS OG EINKENNA BORGINA 
AÐ NÆTURLAGI? ÞAU ERU EINMITT INNBLÁSTURINN FYRIR HÁTÍÐARLÍNUNA 

FRÁ L’ORÉAL PARIS SEM ER NÚ FÁANLEG Í VERSLUNUM HAGKAUPA. 

 

PARIS ELECTRIC  
NIGHTS AUGNSKUGGAR

Glæsileg palletta með 9 fallegum 
augnskuggum. Litirnir eru mattir, 

sanseraðir og þéttir og blandast saman 
í þá augnförðun sem þú sækist eftir. 

Kassinn er fallegur með stórum spegli 
sem er gott að hafa með sér á ferðinni. 

4.199 kr.

 

PARADISE  
GLITTER MASKARI

Vinsæli Paradise maskarinn  
með gylltu glimmeri sem setur  
lokaáferðina á augnförðunina.

1.999 kr.

PARADISE MASKARI
Mest seldi maskarinn frá L’Oréal Paris 

tilheyrir hátíðarlínunni. Þykkingar-
maskari sem ýkir augnhárin og gefur 

augunum dramatíska umgjörð. 

1.999 kr.

ROUGE SIGNATURE METALLICS
Rouge Signature varalitirnir eru með mattri og þéttri áferð. Í þessari 

hátíðarlínu koma þrír fallegir litir í takmörkuðu upplagi með eins 
konar metal-áferð sem gefur fallegan glans.

2.199 kr. 

PARADISE MASKARA 
GJAFAASKJA 

Inniheldur Paradise maskarann 
og eyeliner blýant.

2.299 kr.

VOLUME MILLION LASHES 
EXCESS GJAFAASKJA 

Inniheldur Volume Million Lashes 
Excess maskarann og Rouge Signature 
varalit í litnum Because You’re Worth It.

2.799 kr.

VOLUME MILLION LASHES 
MASKARA GJAFAASKJA 

Inniheldur Volume Million Lashes 
maskarann og Superliner Slim eyeliner.

2.299 kr.

REVITALIT GINSENG 
GJAFASETT 

Inniheldur dag- og næturkrem 
í Revitalift frá L’Oréal Paris.

3.199 kr.

BARBER CLUB 
GJAFASETT  

Inniheldur vörur úr Barber Club 
vörulínunni frá L’Oréal Paris Men Expert. 

5.299 kr.

MEN EXPERT VITA LIFT 
SNYRTIBUDDA 

Inniheldur dag- og augnkrem úr Vita Lift 
línunni frá L’Oréal Paris Men Expert. 

3.899 kr.

TELESCOPIC 
MASKARA GJAFAASKJA

Inniheldur Telescopic maskarann 
og augnfarðahreinsi.

3.299 kr.

AGE PERFECT GOLDEN AGE  
SNYRTIBUDDA 

Inniheldur dag- og næturkrem 
í Golden Age vörulínunni.

4.699 kr.

REVITALIFT LASER 
SNYRTIBUDDA 

Inniheldur dag- og næturkrem 
í Revitalift Laser vörulínunni.

4.699 kr.



SnyrtivaraFINNUR ÞÚ HJÁ OKKUR

FALLEGAR GJAFIR 
UNDIR JÓLATRÉÐ 

 

NÝ HÁTÍÐARLÍNA FRÁ L’ORÉAL PARIS 

HEFUR ÞÚ SÉÐ GLÆSILEGU LJÓSIN SEM PRÝÐA PARÍS OG EINKENNA BORGINA 
AÐ NÆTURLAGI? ÞAU ERU EINMITT INNBLÁSTURINN FYRIR HÁTÍÐARLÍNUNA 

FRÁ L’ORÉAL PARIS SEM ER NÚ FÁANLEG Í VERSLUNUM HAGKAUPA. 

 

PARIS ELECTRIC  
NIGHTS AUGNSKUGGAR

Glæsileg palletta með 9 fallegum 
augnskuggum. Litirnir eru mattir, 

sanseraðir og þéttir og blandast saman 
í þá augnförðun sem þú sækist eftir. 

Kassinn er fallegur með stórum spegli 
sem er gott að hafa með sér á ferðinni. 

4.199 kr.

 

PARADISE  
GLITTER MASKARI

Vinsæli Paradise maskarinn  
með gylltu glimmeri sem setur  
lokaáferðina á augnförðunina.

1.999 kr.

PARADISE MASKARI
Mest seldi maskarinn frá L’Oréal Paris 

tilheyrir hátíðarlínunni. Þykkingar-
maskari sem ýkir augnhárin og gefur 

augunum dramatíska umgjörð. 

1.999 kr.

ROUGE SIGNATURE METALLICS
Rouge Signature varalitirnir eru með mattri og þéttri áferð. Í þessari 

hátíðarlínu koma þrír fallegir litir í takmörkuðu upplagi með eins 
konar metal-áferð sem gefur fallegan glans.

2.199 kr. 

PARADISE MASKARA 
GJAFAASKJA 

Inniheldur Paradise maskarann 
og eyeliner blýant.

2.299 kr.

VOLUME MILLION LASHES 
EXCESS GJAFAASKJA 

Inniheldur Volume Million Lashes 
Excess maskarann og Rouge Signature 
varalit í litnum Because You’re Worth It.

2.799 kr.

VOLUME MILLION LASHES 
MASKARA GJAFAASKJA 

Inniheldur Volume Million Lashes 
maskarann og Superliner Slim eyeliner.

2.299 kr.

REVITALIT GINSENG 
GJAFASETT 

Inniheldur dag- og næturkrem 
í Revitalift frá L’Oréal Paris.

3.199 kr.

BARBER CLUB 
GJAFASETT  

Inniheldur vörur úr Barber Club 
vörulínunni frá L’Oréal Paris Men Expert. 

5.299 kr.

MEN EXPERT VITA LIFT 
SNYRTIBUDDA 

Inniheldur dag- og augnkrem úr Vita Lift 
línunni frá L’Oréal Paris Men Expert. 

3.899 kr.

TELESCOPIC 
MASKARA GJAFAASKJA

Inniheldur Telescopic maskarann 
og augnfarðahreinsi.

3.299 kr.

AGE PERFECT GOLDEN AGE  
SNYRTIBUDDA 

Inniheldur dag- og næturkrem 
í Golden Age vörulínunni.

4.699 kr.

REVITALIFT LASER 
SNYRTIBUDDA 

Inniheldur dag- og næturkrem 
í Revitalift Laser vörulínunni.

4.699 kr.



TIL ER MERKILEGT 
BRÉF SEM HANN 

SKRIFAÐI JÓNI SIGURÐSSYNI 
ÞEGAR HANN VAR AÐ FARA FRÁ 
KAUPMANNAHÖFN ÁRIÐ 1852 
ÞAR SEM HANN BAÐAR SIG Í 
HINUM NORRÆNA ANDA. HANN 
SEGIR JÓNI AÐ HANN SÉ MIKILL 
AÐDÁANDI ÞESSARAR LITLU 
ÞJÓÐAR Í NORÐRI OG ÆTLI AÐ 
GERA ALLT SEM Í SÍNU VALDI 
STANDI TIL AÐ AÐSTOÐA ÞESSA 
ÞJÓÐ.

Kristín Bragadóttir, 
doktor í sagnfræði, 
er höfundur bókar-
innar Bókasafnar-
inn, um Bandaríkja-
manninn Willard 

Fiske, sem var prófessor og bóka-
vörður og ástríðufullur safnari 
íslenskra bóka. Árið 2008 sendi 
Kristín frá sér bók um Íslandsferð 
Fiske og nú kemur bók um hina 
merku söfnun hans.

„Mér fannst Fiske bjóða upp á 
frekari rannsókn og ákveð að ein-
beita mér að hinu merka bókasafni 
hans, sem er hýst í Cornell-háskól-
anum og geymir íslenskar bækur 
frá upphafi prentunar á Íslandi um 
1834 og til ársins 1904 þegar Fiske 
dó. Hann safnaði af mikilli ástríðu 
öllu íslensku prentefni en vildi ekki 
handrit og sagði að þau ættu alltaf 
að vera í upprunalandi sínu. Hann 
safnaði bókum, tímaritum, blöðum 
og alls kyns smáritum, eiginlega 
öllu prentuðu efni sem kom úr 
prentvélum hér á landi og efni um 

Ísland á öðrum tungumálum,“ segir 
Kristín.

Sannur Íslandsvinur
En af hverju fékk Fiske svo mikinn 
áhuga á Íslandi. „Ég hef velt því 
mikið fyrir mér,“ segir Kristín. 
„Fiske fæddist árið 1831 og þegar 
hann var að alast upp í Banda-
ríkjunum voru skrif um Ísland á 
mjög jákvæðum nótum og það er 
spurning hvort áhuginn sé sprott-
inn þaðan. Árið 1850, þegar hann 
var ekki einu sinni búinn að ljúka 
skóla, ákvað hann að fara til Norð-
urlandanna og læra norræn mál og 
helst íslensku því hann ætlaði sér að 
heimsækja landið. Hann komst til 
Danmerkur og Svíþjóðar og lærði 
íslensku hjá Gísla Brynjólfssyni, 
einum Fjölnismanna, sem þá var 
í Kaupmannahöfn. Fiske taldi sig 
sleipan í íslensku og gat lesið hana 
sæmilega.

Til er merkilegt bréf sem hann 
skrifaði Jóni Sigurðssyni þegar 
hann var að fara frá Kaupmanna-
höfn árið 1852 þar sem hann baðar 
sig í hinum norræna anda. Hann 
segir Jóni að hann sé mikill aðdá-
andi þessarar litlu þjóðar í norðri 

Hugsjón hans var 
að koma að gagni
Bókasafnarinn – Willard Fiske og Ís-
landssafn hans er bók eftir Kristínu 
Bragadóttur um þennan merka mann 
sem safnaði íslenskum bókum. Fiske var 
velgjörðarmaður Grímseyinga og studdi 
einnig vel við Lærða skólann.

„Safnið hans er ígildi þjóðbókasafns,“ segir Kristín  um Íslandssafn Fiske. Bók hennar Bókasafnarinn fjallar um þetta merka safn og ástríðusafnarann Fiske. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Kolbrún  
Bergþórsdóttir
kolbrunb@frettabladid.is

og ætli að gera allt sem í sínu valdi 
standi til að aðstoða þessa þjóð. 
Þetta eru hástemmdar línur í bréf-
inu en hugsjón hans var að koma að 
gagni.“

Ígildi þjóðarbókasafns
Fiske fór í eina ferð til Íslands en 
það var ekki fyrr en árið 1879 og 
hann var hér yfir sumarið í fjóra 
mánuði, þá var hann þekktur hér 
vegna bókagjafa sem hann stóð 
fyrir í Bandaríkjunum handa 
Íslendingum hátíðarárið 1874. „Á 
þessu tímabili var hann ekki efn-
aður og gat ekki keypt sér það sem 
hann langaði mest í. Hann kom við 
á mörgum bæjum og var mjög undr-
andi á því hvað þar var til af bókum, 
meira að segja á erlendum málum 

sem honum fannst stórmerkilegt að 
fólk gæti lesið.

Það var ekki fyrr en nokkru 
seinna að hann komst í álnir. Hann 
varð prófessor í tungumálum við 
Cornell-háskóla og fyrsti bóka-
vörður safnsins. Fiske hafði sín 
föstu laun sem voru þó ekki mikil. 
Hann kvæntist auðugri konu sem 
lést úr berklum eftir eins og hálfs 
árs hjúskap. Það urðu miklar deilur 
um arfinn og margir vildu komast 
yfir hann. Eftir níu ára málaferli 
fékk Fiske verulegan hluta þessa 
auðs og gat keypt sér allt það efni 
sem hugurinn girntist.“

Um hið mikla Íslandssafn Fiske 
segir Kristín: „Safnið hans er ígildi 
þjóðbókasafns. Það er ýmislegt til 
þar sem er ekki til á Landsbókasafn-

inu af íslensku efni og ekki heldur í 
Konunglegu bókhlöðunni í Kaup-
mannahöfn, sem var okkar þjóð-
bókasafn lengi vel. Í safni Fiske eru 
sjö eindæmabækur, sem allar eru 
prentaðar að Hólum á 17. öld, bækur 
sem eru til í einu einasta eintaki.“

Dálæti á Grímseyingum
Fiske stuðlaði að uppbyggingu 
skáklistar á Íslandi. „Hann tef ldi 
mikið. Þegar hann sigldi í kringum 
Ísland á strandferðaskipinu Díönu 
var farið fram hjá Grímsey. Hann 
hafði heyrt að Grímseyingar væru 
menntað fólk sem spjaraði sig vel og 
tefldi. Eftir að hann fór héðan sendi 
hann skákborð og taflmenn inn á 
hvert einasta heimili í Grímsey og 
síðan heilmikið bókasafn og þær 
bækur eru enn geymdar í Grímsey 
í skápum sem hann lét sérsmíða 
fyrir safnið. Hann studdi einnig 
við Taflfélag Reykjavíkur og hann 
skrifaði bréf til íslenskra skák-
áhugamanna. Hann studdi einnig 
vel við Lærða skólann. Hann vildi 
ef la þessa helstu menntastofnun 
landsins, enda skólamaður sjálfur 
og sendi fjölda bóka- og tímarita-
gjafa til skólans auk peningagjafa. 
Lestrarfélagið Íþaka var nefnt 
eftir heimabæ hans í New York-
fylki. Skólapiltar Lærða skólans 
aðstoðuðu hann síðar við að kaupa 
íslenskt efni inn í hið stórglæsilega 
Íslandssafn hans.“

Willard Fiske var aðdáandi lands og þjóðar og safnaði íslenskum bókum.

1 7 .  D E S E M B E R  2 0 1 9   Þ R I Ð J U D A G U R24 M E N N I N G   ∙   F R É T T A B L A Ð I Ð 1 7 .  D E S E M B E R  2 0 1 9   Þ R I Ð J U D A G U R

MENNING



Þ R E K V I R K I 
Á R S I N S 

Stórbrotin saga um svipult gengi, auðsæld og skort, margradda frásögn síldarstúlkna  
og spekúlanta, aflakónga og ævintýramanna − saga sem allir Íslendingar ættu að þekkja.

1152  
BLAÐSÍÐUR Í 
STÓRU BROTI

1100 MYNDIR

RÍFLEGA

Páll Baldvin Baldvinsson hefur 
ritað tímamótaverk um ævintýrið 
sem umbreytti Íslandi. 
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 LANDSINS MESTA ÚRVAL BÓKA

Hvað?   
Hvenær?  
Hvar? 
Þriðjudagur

hvar@frettabladid.is

17. DESEMBER 2019
Tónleikar
Hvað?  Olgujól!
Hvenær?  20.00
Hvar?  Fríkirkjan í Reykjavík
Hinn alþjóðlegi sönghópur Olga 
Vocal Ensemble ætlar að syngja 
jólin inn í ár og f lytja jólalög úr 
öllum áttum. Efnisskráin er fjöl-
breytt og hentar fólki á öllum 
aldri. Olga Vocal Ensemble er 
karlakvintett sem hélt ferna tón-
leika í Hollandi um liðna helgi, 
í honum eru tveir Hollendingar, 
einn Rússi og tveir Íslendingar.  
Athugið að allar Olgur fá frítt inn 
á tónleikana!

Hvað? Jólatónleikar í Hlíðinni fögru
Hvenær?  20.00
Hvar?  Breiðabólstaðarkirkja í 
Fljótshlíð
Flutt verður jóla- og aðventu-
tónlist, ásamt Vetrinum eftir A. 
Vivaldi og þáttum úr Jólaóratóríu 
J.S. Bachs. Flytjendur eru söng-
konurnar Aðalheiður Margrét 
Gunnarsdóttir og Þórunn Elfa 
Stefánsdóttir, Rut Ingólfsdóttir 
fiðluleikari og Guðjón Halldór 
Óskarsson orgelleikari. Einnig 
kirkjukórar Breiðabólstaðar-
prestakalls og kirkjugestir sem 
vilja taka þátt í söngnum. 
Aðgangur er ókeypis.

Hvað?  Jólajazz Flosasonfjöl-
skyldunnar
Hvenær?  20.30.
Hvar?  Kex Hostel, Skúlagötu 28
Kvartett feðginanna Sigurðar 
Flosasonar saxófónleikara og 
Önnu Grétu Sigurðardóttur 
píanóleikara fremur sannkallað 
Jólaódæði þegar vinsæl jólalög 
frá ýmsum tímabilum verða 
sveif lunni að bráð og hverfa ofaní 
djasshakkavélina. Með feðgin-
unum leika þeir Andri Ólafsson á 
kontrabassa og Magnús Tryggva-
son Elíassen á trommur. Aðgang-
ur er ókeypis.

Orðsins list
Hvað?  Útgáfuboð og fyrirlestur
Hvenær?  16.30.
Hvar?  Stofa 101 Odda, Háskóla 
Íslands
Í tilefni útkomu tímaritsins 
Stjórnmál  stjórnsýsla kynnir 
Eva H. Önnudóttir dósent grein 
sína og Eiríks Búa Halldórssonar. 
Fyrirspurnir og umræður á eftir 
og boðið upp á léttar veitingar á 2. 
hæð Odda. Öll velkomin.

Hvað?  Leikhúskaffi/Vanja frændi
Hvenær?  17.30
Hvar?  Borgarbókasafnið/ Menn-
ingarhús Kringlunni 
Brynhildur Guðjónsdóttir, 
leikstjóri segir gestum frá upp-
setningu Borgarleikhússins á 
Vanja frænda, sígildu leikriti 
Anton Tsjékhovs. Í kjölfarið 
verður rölt yfir í Borgarleikhúsið 
þar sem gestir fá stutta kynningu 
á leikmynd og annarri umgjörð 
sýningarinnar. Í lokin býðst þeim 
sem mæta 10% afsláttur á miðum 
á Vanja frænda. Viðburðurinn er 
ókeypis, allir velkomnir.

Brynhildur lýsir leikritinu Vanja 
frænda í Borgarbókasafni Kringlu 
og kíkt verður í leikhúsið. 

Feðginin Anna Gréta Sigurðardóttir og Sigurður Flosason spila jóladjass á Kex Hosteli ásamt félögum. 
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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

Þriðjudagur
STÖÐ 2

STÖÐ 3

STÖÐ 2 BÍÓGOLFSTÖÐIN

RÚV SJÓNVARP SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2 SPORT

STÖÐ 2 SPORT 2

08.00 Friends
08.25 Masterchef USA
09.05 Bold and the Beautiful
09.25 First Dates
10.15 Seinfeld
10.40 NCIS
11.25 Masterchef USA
12.10 Sendiráð Íslands
12.35 Nágrannar
13.00 So You Think You Can Dance
14.20 So You Think You Can Dance 
15.45 Nettir kettir
16.30 Hversdagsreglur
16.55 Seinfeld
17.43 Bold and the Beautiful
18.03 Nágrannar
18.28 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Sportpakkinn
18.55 Ísland í dag
19.10 Aðventumolar Árna í Árdal
19.20 The Goldbergs
19.45 Modern Family
20.10 His Dark Materials
21.05 All Rise
21.50 Moonlight Sonata. Deaf-
ness in Three Movements
23.20 Mrs. Fletcher
23.50 Orange is the New Black
00.45 NCIS
01.30 NCIS
02.15 The Son
03.00 The Son
03.45 The Son
04.30 The Son

19.10 Kevin Can Wait
19.35 Modern Family
20.00 Friends
20.25 Seinfeld
20.50 Making Child Prodigies
21.25 Veep
22.00 Flash
22.45 Pretty Little Liars. The Per-
fectionists
23.30 Arrow
00.15 Kevin Can Wait
00.40 Modern Family
01.05 Friends
01.30 Tónlist

10.50 So B. It
12.30 The Swan Princess. A Royal 
Myztery
13.50 Ocean’s Twelve
15.55 So B. It
17.35 The Swan Princess. A Royal 
Myztery
18.55 Ocean’s Twelve
21.00 Dragonheart 3. The 
Sorcerer’s Curse
22.40 Ready Player One
00.55 Geostorm
02.40 Dragonheart 3. The 
Sorcerer’s Curse

08.30 QBE Shootout  Útsending 
frá QBE Shootout á PGA-mótum.
12.30 PGA Highlights  Hápunkt-
arnir á PGA-mótunum.
13.25 QBE Shootout  Útsending frá 
QBE Shootout á PGA-mótaröðinni.
17.25 Golfing World  Skemmti-
legur þáttur sem fjallar um allt 
sem við kemur golfheiminum.
18.15 QBE Shootout  Útsending frá 
QBE Shootout á PGA-mótaröðinni.
22.15 Golfing World
23.05 2019 Champions Tour Year 
in Review

12.35 Kastljós
12.50 Menningin
13.00 Gettu betur 1989 FB - ML
13.35 Augnablik - úr 50 ára sögu 
sjónvarps
13.50 Eldað með Ebbu - jól
14.20 Tónstofan Signý Sæmunds-
dóttir  Þættir frá 1990-1992 þar 
sem íslenskir tónlistarmenn eru 
sóttir heim. e.
14.50 Stiklur
15.25 Viðtalið Frú Vigdís Finn-
bogadóttir  Eva María Jónsdóttir 
talar við Vigdísi Finnbogadóttur, 
en árið 1980 stóð hún frammi fyrir 
því áhugaverða verkefni að skapa 
bæði ímynd og inntak fyrsta 
lýðræðislega kjörna kvenforseta 
sögunnar.,Með orðum kom hún 
boðskap sínum um land, þjóð og 
tungu til skila, en klæðaburðinn 
notaði hún til að styðja við það 
sem hún hafði að segja. Hún 
var ötul í kynningum á íslenskri 
ull, klæddist oft skautbúningi á 
erlendri grund en var umfram allt 
heimsborgaraleg til fara þegar 
hún bar hróður Íslands víða um 
álfur. Hönnunarsafn Íslands er 
þessa dagana að setja saman sýn-
ingu sem ber yfirskriftina. „Ertu til-
búin frú forseti?“ þar sem rýnt er 
í klæði frá ferli Vigdísar Finnboga-
dóttur. Rauði þráður Viðtalsins 
að þessu sinni er umfjöllunarefni 
ofangreindrar sýningar.
15.50 Jól með Price og Blomster-
berg 
16.15 Menningin - samantekt
16.45 Íslendingar Jólasveinninn
17.40 Táknmálsfréttir
17.52 KrakkaRÚV
17.53 Jólasveinarnir 
18.00 Jóladagatalið. Jólakóngur-
inn 
18.25 Krakkar í nærmynd 
18.43 Jólamolar KrakkaRÚV
18.50 Krakkafréttir
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós
19.50 Menningin
20.05 Saga af frjósemi -The Story 
of Fertility
21.05 Donna blinda  Finnsk 
gamanþáttaröð um Donnu, 27 ára 
blinda konu sem er staðráðin í að 
finna hinn eina rétta eftir að kær-
astinn hennar til margra ára yfir-
gefur hana skyndilega. Aðalhlut-
verk. Alina Tomnikov, Essi Hellén, 
Miina Penttinen. Atriði í þáttunum 
eru ekki við hæfi ungra barna.
21.30 Donna blinda 
22.00 Tíufréttir
22.15 Veður
22.25 Á hælum morðingja Rellik 
 Breskir spennuþættir í sex hlutum 
frá BBC um rannsóknarlögreglu-
mennina Gabriel Markham og 
Elaine Shepard sem eltast við rað-
morðingja. Sagan er sögð aftur á 
bak. Atriði í þáttunum eru ekki við 
hæfi ungra barna.
23.25 Rívíeran 
00.10 Dagskrárlok

08.00 Dr. Phil 
08.45 The Late Late Show 
09.30 Síminn + Spotify
12.00 Everybody Loves Raymond 
12.20 The King of Queens 
12.40 How I Met Your Mother 
13.05 Dr. Phil 
13.50 Life in Pieces 
14.15 Survivor 
15.00 Gordon, Gino and Fred. 
Road Trip 
16.00 Malcolm in the Middle
16.20 Everybody Loves Raymond 
16.45 The King of Queens
17.05 How I Met Your Mother 
17.30 Dr. Phil 
18.15 The Late Late Show 
19.00 America’s Funniest Home 
Videos
19.20 The Mick 
19.45 The Neighborhood
20.10 Jane the Virgin 
21.00 FBI 
21.50 Evil 
22.35 Stella Blómkvist - Morðið 
við Álftavatn 
00.05 The Late Late Show 
00.50 NCIS
01.35 New Amsterdam 
02.20 Stumptown
03.05 Beyond

12.30 HM í pílukasti  Bein útsend-
ing frá Heimsmeistaramótinu í 
pílukasti.
19.00 HM í pílukasti  Bein útsend-
ing frá Heimsmeistaramótinu í 
pílukasti.

07.15 Granada - Levante  Út-
sending frá leik í spænsku úrvals-
deildinni.
08.55 Juventus - Udinese  Út-
sending frá leik í ítölsku úrvals-
deildinni.
10.35 Birmingham - West Brom 
 Útsending frá leik í ensku 1. 
deildinni.
12.15 Dominos - Körfuboltakvöld 
karla
13.55 FH - ÍBV  Útsending frá leik í 
Olís deild karla.
15.25 Selfoss - Valur  Útsending frá 
leik í Olís deild karla.
16.55 Seinni bylgjan  Markaþáttur 
Olís deildarinnar í umsjón Henrys 
Birgis Gunnarssonar.
18.25 Meistaradeild Evrópu - 
fréttaþáttur
18.50 Evrópudeildin - fréttaþáttur
19.40 Aston Villa - Liverpool  Bein 
útsending frá leik í enska deilda-
bikarnum.
21.45 Roma - SPAL  Útsending frá 
leik í ítölsku úrvalsdeildinni.
23.25 NBA Special - The Bad Boys 
 Skemmtilegur heimildarþáttur.

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 Lofthelgin
15.00 Fréttir
15.03 Frjálsar hendur
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Víðsjá
17.00 Fréttir
17.03 Lestin
18.00 Spegillinn
18.30 Hljómboxið
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Jólatónleikar frá Lettland 
og Þýskalandi
20.35 Mannlegi þátturinn
21.35 Kvöldsagan. Hús úr húsi 
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Samfélagið
23.05 Lestin
00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

Tryggðu þér áskrift

MIÐVIKUDAGUR

ÞRIÐJUDAGUR

KAUPTU STAKAN LEIK: 

KL. 19:40

KL. 19:40

KL. 19:40

KL. 19:55
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Opnunartími í Bónus:  Mánudaga-Fimmtudaga; 11:00-18:30 • Föstudaga; 10:00-19:00 • Laugardaga; 10:00-18:00 • Sunnudaga; 11:00-18:00
Smáratorg og Skeifan:  Mán-Lau; 10:00-19:00 • Sun; 11:00-18:00

EKKERT
BRUDL

1.  Tregasteinn 
 Arnaldur Indriðason

2.  Þinn eigin tölvuleikur
 Ævar Þór Benediktsson

3.  Þögn
 Yrsa Sigurðardóttir

4.  Leikskólalögin okkar
 Jón Ólafsson - Úlfur Logason

5.  Orri óstöðvandi - Hefnd glæponanna
 Bjarni Fritzson

6.  Útkall - Tifandi tímasprengja
 Óttar Sveinsson

7.  Um tímann og vatnið
 Andri Snær Magnason

8.  Hvíti dauði
 Ragnar Jónasson

9.  Innflytjandinn
 Ólafur Jóhann Ólafsson

10.  Gamlárskvöld með Láru
 Birgitta Haukdal

* Samkvæmt verðkönnun ASÍ 10. desember sl.
Algengur verðmunur á jólabókum 1.500-2.500 kr.*

* Tekið saman 16. desember

Bónus oftast með

Ódýrustu 
jólabækurnar*

Vinsælustu bækurnar í *
Það getur munað um minna



Platan Art of History verður fáanleg á öllum helstu streymisveitum þann 3. janúar, en í dag kemur hún út á vínyl. Hún er fáanleg í Reykjavík Record Shop. MYND/SENTA SIMOND

Tón- og myndlistar-
konan Sunna Margrét 
Þórisdóttir gefur í dag 
út stuttskífuna Art of 
History á vínyl. Hún er 
fáanleg hjá Reykjavík 

Record Shop á Íslandi og No Salad 
Records í Sviss frá og með deginum 
í dag. Tónlistin er elektrónísk og til-
raunakennd.

Nóg að gera í Sviss
„Það eru fimm lög á henni. Þrjú á 
 a-hlið og tvö á b-hlið. Fyrsta lagið 
kom út síðasta föstudag. Platan er 
nefnd eftir því, Art of History. Þriðja 
janúar verður öll platan svo aðgengi-
leg á netinu,“ segir Sunna.

Í tilefni þess mætir Sunna til 
landsins og heldur hlustunarpartí 
á Iðnó.

„Svo ætla It is magic að plötu-
snúðast. Það eru þeir Logi Leó og 
Alexander Jean.“

Sunna flutti til Lausanne í Sviss 
til að nema myndlist fyrir þremur 
árum, en hún lauk bakkalárgráð-
unni nú í sumar.

„Ég hafði lokið tveggja ára námi 
við Myndlistarskólann í Reykjavík 

áður en ég fór út. En ég er enn þá hér 
úti, að gera tónlist og myndlist. Ég er 
með tónleika og listsýningar mjög 
reglulega. Þetta er aðeins stöðugra 
hérna úti, það er alltaf eitthvað í 
hverjum mánuði. Ég er einmitt með 
tónleika á miðvikudaginn, en þeir 
eru aðeins öðruvísi. Þar spila ég jóla-
lög með strákunum sem spila með 
mér vanalega, það gerum við árlega 
í jólaboði skólans sem ég var í. Það er 
smá svona pönk-grín. Fólk að borða 
raclette á meðan, alvöru svissnesk 
stemning,“ segir Sunna.

Horfum ekki með augunum
Hún segir að nýja platan snúist 
mikið um minningar og hvernig fólk 
vinnur úr þeim.

„Hvert einasta lag á henni á sér 
einhverja sögu. Lögin eru sum 
úrvinnsla á einhverju ákveðnu 
atviki. Svipað og við gerum í raun á 
nóttunni þegar okkur dreymir, þá 
erum við að vinna úr minningum. Ég 
er að lesa bók sem heitir Sensible Life 
og snertir á þessari pælingu. Í henni 
er fjallað um hvernig við lesum í allt 
sem við sjáum. Þar er því haldið fram 
að við horfum ekki með augunum, 

en við sjáum með þeim. Það er í raun 
heilinn sem horfir og vinnur úr því 
sem hann sér. Mér finnst áhugavert 
að velta því fyrir sér hvernig við 
vinnum úr þeim upplýsingum sem 
við fáum.“

Sunna er nýkomin aftur til Sviss, 
en hún var stödd hér á landi og tók í 
leiðinni við Kraumsverðlaununum, 
sem hún hlaut ásamt nokkrum 
öðrum efnilegum tónlistarmönn-
um.

„Núna stend ég á fullu í flutning-
um hérna út. Útgáfa plötunnar hefur 
verið svolítið númer eitt, tvö og þrjú 
hjá mér undanfarið. En ferlið á bak 
við gerð þessarar plötu hefur verið 
svolítið fyndið, næstum eins og það 
hvíli einhver furðuleg álög á henni.“

Gleði og hrakföll
Hún segir álögin bæði hafa virkað 
henni í hag og ekki.

„Fyrst vildi Reykjavík Record 
Shop gefa hana út, sem mér fannst 
alveg æðislegt. Svo er ég tilnefnd til 
Kraumsverðlaunanna. Ég vinn þau 
svo ásamt öðrum og platan er ekki 
einu sinni komin út. En hvað hrak-
föllin varðar þá var fyrsta eintakinu 

af vínylnum stolið. Við vorum að 
sýna eintakið og þurftum svo að ná í 
bílinn til að ferja restina af plötunum 
í geymslu. Við lögðum plötuna frá 
okkur í fimm mínútur og þegar við 
komum til baka var hún horfin. Það 
var ekki laust við að ég væri hreykin, 
að einhver skyldi kannski vera svona 
spenntur yfir smáskífunni minni,“ 
segir Sunna hlæjandi. „Í dag fannst 
hún svo í ruslatunnu. Þá bara hló ég, 
hvað er eiginlega að gerast með þessa 
plötu? Þannig að ég er búin að finna 
fyrir þessum álögum og mjög for-
vitin að vita hvað gerist næst.“

Art of History fæst í Reykjavík 
Record Shop við Klapparstíg 35. 
Hún verður svo fáanleg á streymis-
veitum 3. janúar, en sama dag fer 
hlustunarpartíið fram í Iðnó.
steingerdur@frettabladid.is

Fyrsta eintakinu stolið  
en fannst svo í ruslinu
Tónlistarkonan Sunna Margrét gefur í dag út stuttskífuna Art of 
History á vínyl. Hana grunar að einhvers konar álög hvíli á útgáfunni, 
en fyrsta eintakið fannst í ruslatunnu. Hún býr í Sviss þar sem er nóg 
að gera en kemur til landsins til að vera viðstödd hlustunarpartíið.

Umslagið er 
hannað af Jean 

Claude Jaquettie  
en fuglinn er 

gömul teikning 
eftir Sunnu 

sjálfa.

EN FERLIÐ Á BAK VIÐ 
GERÐ ÞESSARAR 

PLÖTU HEFUR VERIÐ SVOLÍTIÐ 
FYNDIÐ, NÆSTUM EINS OG ÞAÐ 
HVÍLI EINHVER FURÐULEG 
ÁLÖG Á HENNI.
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Sti l l ing hf.  |  S ími  520 8000 |  www.st i l l ing . is  |  st i l l ing@sti l l ing . is

Jólagjöf 
útvistarfólksins

20% afsláttur til 31. desember



SÍMAR AUGLÝSINGADEILDIR – AUGLÝSINGASTJÓRI: Gústaf Bjarnason gustaf@frettabladid.is  ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 550 5050: 
Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is, Hlynur Þór Steingrímsson, hlynur@frettabladid.is , Sigfús Örn Einarsson sigfus@frettabladid.is, Svava O’Brien svava@frettabladid.is,  
Örn Geirsson orn.geirsson@frettabladid.is   FÓLK/SÉRBLÖÐ SÍMI 550 5077: Atli Bergmann atli@frettabladid.is, Arnar Magnússon arnarm@frettabladid.is, Jóhann 
Waage johannwaage@frettabladid.is, Jón Ívar Vilhelmsson jonivar@frettabladid.is, Ruth Bergsdóttir ruth@frettabladid.is. FÓLK OG SÉRBLÖÐ EFNI: Elín Albertsdóttir 
elin@frettabladid.is  RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 550 5056: Hrannar Helgason hrannar@frettabladid.is, Viðar Ingi Pétursson vip@frettabladid.is  
ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 550-5055: Guðrún Inga Grétarsdóttir gudruninga@frettabladid.is

SMÁRATORG    HOLTAGARÐAR
AKUREYRI    ÍSAFJÖRÐUR 

www.dorma.is
VEFVERSLUN

ALLTAF 
OPIN

Notalegt í 
svefnherbergið

Afgreiðslutímar til jóla
Þú finnur afgreiðslutíma  
allra verslana Dorma á  
heimasíðu okkar
www.dorma.is

Holtagörðum, Reykjavík

Smáratorgi, Kópavogi 

Dalsbraut 1, Akureyri

Skeiði 1, Ísafirði

       

SMÁRATORG    HOLTAGARÐAR

AKUREYRI    ÍSAFJÖRÐUR 

 www.dorma.is

ILMKERTI,  

LUKTIR OG  

KERTASTJAKAR 
FRÁ AFFARI

www.dorma.is

VEFVERSLUN

ALLTAF 
OPIN

Fyrir þínar
bestu stundir

JÓLATILBOÐ

AFFARI – RO
Ro ilmkerti. Nokkrir ilmir.

Fullt verð: 2.790 kr.

Jólatilboð aðeins 2.232 kr.

20%
AFSLÁTTUR

AFFARI
Sense ilmkerti.  

Nokkrir ilmir.

Fullt verð: 3.590 kr.

Jólatilboð aðeins 2.872 kr.

BIANCO 
Bianco ilmkerti. Nokkrir ilmir.

Fullt verð frá: 990 kr.

Jólatilboð frá 792 kr.

Þú finnur jólabækling Dorma á www.dorma.is

DORMA HOME Sængurföt 
Sængurfötin frá DORMA HOME eru ofin úr 300 gsm bómullarþræði 

sem gefur frábæra endingu, viðkomu og mýkt. Þau eru með OEKO-TEX® 

vottun um að þau séu framleidd án allra skaðlegra efna. Sængurfötin 

koma í 7 mismunandi mynstrum/litum og fást í 3 stærðum. 

Fullt verð 140 x 200 cm:  8.990 kr.

Jólaverð aðeins: 6.900 kr.

Fullt verð 140 x 220 cm:  10.990 kr.

Jólaverð aðeins: 8.900 kr.

Fullt verð 200 x 220 cm:  15.990 kr.

Jólaverð aðeins: 11.900 kr.

JÓLA-
TILBOÐ

„Við höfum miðað við að þetta sé 
eins og skemmtun á skemmtiferða-
skipi á sterum,“ segir Jóhann Alfreð 
Kristinsson bingóstjóri. Jóhann 
og Valdimar Kristjónsson, betur 
þekktur sem Valdi píanó, hafa hald-
ið jólabingó fyrir bágstadda síðan 
2013 og glimmerjakkarnir þeirra 
eru teknir úr geymslu einu sinni á 
ári – fyrir þetta tilefni.

„Guðfaðir þessa alls er Jón Mýr-
dal, veitingahúsa- og skemmtistaða-
eigandi. Hann fékk mig til að stjórna 
bingói sem hann hélt reglulega á 
skemmtistaðnum Bravó og svo 
síðar Húrra niðri í bæ. Þessi bingó 
voru haldin á virkum kvöldum en 
hugmyndin var að þetta væri allt í 
rosalega miklum yfirgír og reyndist 
mikil stemning.

Valdi kom svo inn í fyrsta jóla-
bingóið. Hann er hljómborðs-
leikari, hefur spilað með Jeff Who 
og f leiri hljómsveitum, og hefur 
verið að spila undir á sing-along 
kvöldum í gegnum tíðina. Jón fjár-
festi í glimmerjökkum fyrir okkur 
og það varð ekki aftur snúið. Svo 
þetta þróaðist út í að vera stund þar 
sem fólk gat komið saman einhvern 

daganna fyrir jól, unnið vinninga 
í jólapakkann, náð áttum í jóla-
stressinu, komið sér í jólagírinn 
og sungið jólalög ef andinn kom 
yfir það. Valdi mætir með forláta 
skemmtara og það getur brostið á 
með fjöldasöng í raun hvenær sem 
er,“ segir Jóhann.

Strákarnir byrja að spila bingó 
á morgun klukkan 21 og kostar 

spjaldið 800 krónur. Með fyrstu 
100 spjöldunum fylgir jólabjór frá 
Víking. „Við vorum ekki vissir um 
að af þessu yrði í ár eftir að Húrra 
lokaði en ákváðum að láta slag 
standa og vera á nýja Hressingar-
skálanum. Við vildum líka reyna 
að taka þetta skrefinu lengra og 
safna fyrir eitthvert gott málefni í 
leiðinni. Við ákváðum þannig að 
öll innkoma af spjöldunum sem 
seljast muni renna til Mæðrastyrks-
nefndar í Reykjavík fyrir jólin. Þau 
eru að horfa í að aðstoða um þúsund 
heimili í borginni fyrir jól svo það 
munar um allt.“

Aðalvinningurinn er inneignar-
kort frá Landsbankanum en þeir 
drengir hafa verið að safna vinn-
ingum að undanförnu og verða trú-
lega að því þar til fyrsta tala verður 
tilkynnt. „Það verður hægt að vinna 
ýmislegt í jólapakkana; bækur, inn-
eignir á veitingastöðum, jólabjór, 
gos, Nóa-konfekt, miða á uppistönd 
og í leikhús, ýmsa sprellivinninga 
og í tvo aðalvinninga verða svo 
25 þúsund króna inneignarkort 
frá Landsbankanum ásamt ýmsu 
fleiru.“ benediktboas@frettabladid.is

Sing-along bingó fyrir 
Mæðrastyrksnefnd
Jóhann Alfreð og Valdi píanó halda stórskemmtileg jólabingó. Nú 
verður spilað fyrir Mæðrastyrksnefnd og skella drengirnir sér í 
jólabingóglimmerjakkana og syngja jólagleði í hjörtu bingóspilara.

Jóhann Alfreð, Valdi og Óli Dóri frá Hressingarskálanum að anda að sér jólunum við IKEA. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR

ÞETTA ÞRÓAÐIST ÚT Í 
AÐ VERA STUND ÞAR 

SEM FÓLK GAT KOMIÐ SAMAN 
EINHVERN DAGANNA FYRIR 
JÓL, UNNIÐ VINNINGA Í JÓLA-
PAKKANN, NÁÐ ÁTTUM Í 
JÓLASTRESSINU, KOMIÐ SÉR Í 
JÓLAGÍRINN OG SUNGIÐ 
JÓLALÖG EF ANDINN KOM YFIR 
ÞAÐ.
Jóhann Alfreð

LÍFIÐ ER Á 
FRETTABLADID.IS
Lí�ð á frettabladid.is �allar um 
fólk, menningu, tísku, heilsu 
og margt �eira.

Ekki missa af neinu, fylgdu
Fréttablaðinu á Facebook
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Lentu í tveimur
f lugslysum sama daginn

Óttar Sveinsson

facebook.com/utkall

bækur Óttars Sveinssonar hafa á hverju ári í aldarfjórðung verið eitt vinsælasta lesefni Íslendinga

Rétt fyrir jól lenda tvær ungar konur og 
vinur þeirra í tveimur flugslysum á Íslandi – 
sama daginn! +++ 

Ellefu manns, í lítilli Cessna-flugvél og 
stórri björgunarþyrlu - þar af tveir læknar 
frá Borgarspítalanum - horfast í augu 
við dauðann í myrkri og snjóbyl uppi á 
Mosfells heiði +++ 

Þegar björgunarsveitarmenn koma að 
þyrlunni, sem hefur brotlent illa, heyrast 
þaðan skerandi neyðar- og sársaukaóp 
+++

Ofboðsleg eldsneytisgufa og neistaflug 
mætir þeim – er að kvikna í flakinu? Það er 
eins og tifandi tímasprengja! +++

Guð minn góður, er þyrlan að springa? 
Hörfum við eða tökum við áhættuna og 
reynum að bjarga fólkinu? Lifum við þetta 
af eða farast tugir manna og kvenna? +++ 

Útkallsbækurnar hafa í aldarfjórðung verið eitthvert vinsælasta lesefni 
Íslendinga, en slíkt er einstætt. Bækur sem lesendur leggja ekki frá sér 
fyrr en að lestri loknum. Með sínum hörkuspennandi frásagnarstíl tekst 
Óttari Sveinssyni ávallt að koma okkur í náin tengsl við söguhetjurnar 
sem eru sprottnar beint úr íslenskum raunveruleika. Mannlegt drama, 
einlægni, fórnfýsi, ást og umhyggja alþýðufólks lætur engan ósnortinn.

Egill Helgason: ,,Feikivinsælar bækur – alltaf á metsölulistum.“
Kolbrún Bergþórsdóttir: ,,Mannlegt drama ... mikil nánd við persónurnar.“
Páll Baldvin Baldvinsson: ,,Maður kemst í samband við hversdagsmenn 
sem sýna af sér umhyggju, ást og virðingu.“

26 Ár
Á Toppnum

ARD stærsta sjónvarpsstöð Þýskalands um Útkall - Goðafoss
(metsölulisti bókaútgefenda 
fræði og almennt efni vikuna 
2.12 - 8.12 2019)

1.Sætið



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 Torg. ehf

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.

Jóns Sigurðar 
Eyjólfssonar

BAKÞANKAR

Dreifðu
greiðslum,
borgaðu
eftir jól

siminnpay.is

FRÍTT KAFFI 
Í DESEMBER

Við notum tungumálið til 
að hugsa. Og ef kunnátta 
okkar í tungumálinu er 

takmörkuð er hætt við því að 
hugsunin verði það líka. Þannig 
skildi ég Kára Stefánsson þegar 
hann velti upp þeirri spurningu 
hvort við værum að verða vitlaus 
þjóð.

En hvernig lærir maður gott 
tungumál? Er ekki eina leiðin að 
umgangast það því allir vita að 
hver dregur dám af sínum sessu-
naut. Og hvernig sessunautar 
erum við foreldrarnir? Það mætti 
segja mér að við séum ágætis fólk 
inn við beinið en kannski svolítið 
taugatrekkt í tímaskortinum. 
Þess vegna eru ræður okkar 
kannski helsti innihaldsrýrar 
fyrir unga og fróðleiksþyrsta 
áheyrendur. Ég leyfi mér að 
álykta svona því ég þekki, og hef 
kynnst í gegnum tíðina, krökkum 
sem dvöldu mikið með afa sínum 
og ömmu. Þau höfðu nægan tíma, 
frá nógu að segja og góð tök á 
tungunni til að segja frá. Ekki 
var heldur óalgengt að þau gripu 
í bók og læsu fyrir börnin. Ég hef 
séð að það er ekki til vitleysa í 
þessu veganesti.

Mætti ekki líka segja að kenn-
arar hafi lítinn tíma vegna stórra 
bekkja og ótal krafna sem oftar 
en ekki snúa að skjölum frekar en 
fólki? Ég man enn eftir nokkrum 
sem gáfu sér tíma til að lesa fyrir 
okkur í denn, það veitti lífi mínu 
nýjar víddir. Ég held að Einar Már 
hafi hitt naglann á höfuðið þegar 
hann sagði að okkur vantaði 
póesíu í lífið. Hún ljær tilverunni 
merkingu og brýnir pálinn sem 
við pælum með. Svo slökum á, 
hlustum, segjum frá, lesum og 
gleymum þessu fokking PISA.

Minna PISA, 
meiri póetík


