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Álitsgjafar Reykjavíkur vikublaðs velja mál ársins 2014: 

Lekamálið stendur upp úr
Mál ársins er án alls vafa Leka-

málið. Þáttur DV rís þar hæst 
og þrautsegja blaðamanna þar 

að halda málinu gangandi allt til enda,“ 
segir einn fjölmargra álitsgjafa Reykjavíkur 
vikublaðs. Flestum álitsgjöfum blaðsins 
finnst Lekamálið vera fréttamál ársins 
2014. Hanna Birna Kristjánsdóttir sagði af 

sér sem innanríkisráðherra, og Gísli Freyr 
Valdórsson, fyrrverandi aðstoðarmaður 
hennar, var dæmdur í skilorðsbundið fang-
elsi fyrir að láta fjölmiðlum í té minnisblað 
um hælisleitandann Tony Omos, ásamt 
með eigin viðbótum. Umboðsmaður Al-
þingis hefur málið enn til umfjöllunar. 

Álitsgjafar blaðsins nefna fjölmörg 

önnur mál. Misskipting, ógn við grunn-
stoðir samfélagsins og umhverfismál eru 
ofarlega í huga fólks sem og kosningabar-
átta Framsóknarflokksins í Reykjavík. Þá 
kemst „leiðréttingin“ einnig á blað og fær 
einkunnina „stærsta spennufall eins kosn-
ingaloforðs frá upphafi.“ 

Sjá Hringborðið bls. 10-11. 

Íslensku jólasveinarnir voru eitt sinn engar barnagælur, heldur barnafælur og jafnvel mannætur. En þetta  hafði tekið breytingum 
á fjórða áratug síðustu aldar. „Þetta var bara menningapólitísk umræða sem var að eiga sér stað,“ segir Árni Björnsson þjóðháttar-
fræðingur. Hann telur að Ríkisútvarpið hafi átt stóran þátt í að breyta ásýnd jólasveinanna. Ítarlega er fjallað um jólasveina á bls 8.
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Hvað er séríslenskt? 
Menningararfur er öflugt tæki í 

pólitískri þjóðernisstefnu og er 
eins óskylt þjóðfræði- og þjóðháttaá-
huga og hugsast getur. Áhugi á eigin 
menningu og sögu fær mann til að horfa 
út fyrir landsteinana, tengjast og sam-
svara sig öðrum menningarheimum. 
Það má því segja að þjóðfræði snúist 

um tengingar og lífið í sínu víðasta 
samhengi. Mér finnst lífsnauðsynlegt 
að hugleiða þessar tengingar sem hljóta 
að vera eitt besta vopnið gegn vara-
samri þjóðhverfu. Hvað er til dæmis 
hægt að kalla séríslenskt? “ Þetta segir 
Eyjólfur Eyjólfsson tenór í ítarlegu við-
tali við Reykjavík vikublað. Sjá bls. 6.

Stjórnin um bílahlunnindi hjá Sorpu: 

Engar athugasemdir
Stjórn byggðasamlagsins Sorpu 

gerir engar athugasemdir við fyr-
irkomulag bifreiðahlunninda starfs-
manna. Frá þessu er greint í fundar-
gerð stjórnar Sorpu, þar sem segir að 
framkvæmdastjori hafi kynnt málið fyrir 
stjórn. Eftir því sem Reykjavík viku-
blað kemst næst er þó ekki ólíklegt að 
þessi mál verði tekin upp hjá Sambandi 
Sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. 

Reykjavík vikublað greindi frá því fyrir 
nokkru að 11 starfsmenn Sorpu hefðu bíl 
til umráða frá byggðasamlaginu. Þetta 
væri hluti af ráðningarkjörum. Kostn-

aður Sorpu við rekstur 
bifreiðanna næmi upp 
undir tíu milljónum 
króna á ári. 

Halldór Auðar 
Svansson, borgarfull-
trúi Pírata og fulltrúi 
Reykjavíkurborgar í 
stjórn Sorpu, segir í 

samtali við blaðið að fara mætti betur 
yfir þessi mál. „Og ekki síst heildstætt 
hjá byggðasamlögunum. Hvort þarna sé 
gætt jafnræðis í kjörum fyrir sambærileg 
störf og svo framvegis. “

Áhyggjur af tónlistarskólunum
Bæði meiri og minnihluti í borg-

arstjórn Reykjavíkur lýsa yfir 
áhyggjum af rekstrarlegri stöðu tónlist-
arskóla í borginni. Mál tónlistarskóla 
voru rædd í borgarstjórn í vikunni. 

Sjálfstæðismenn segja að gjaldþrot 
blasi við skólunum. Þeir gagnrýna 
jafnframt „andvaraleysi meirihluta 
borgarstjórnar þegar kemur að tón-
listarmenntun,“ eins og segir í bókun 
þeirra í borgarstjórn. 

Borgarfulltrúar meirihlutans taka 
undir að vandi tónlistarskólanna sé 
alvarlegur. Í bókun fulltrúa Samfylk-
ingar, Bjartar framtíðar, VG og Pírata er 

bent á að rót vandans sé að fjárframlag 
ríkisins til tónlistarmenntunar hafi ekki 
breyst, þrátt fyrir nýja kjarasamninga 
og fjölgun nemenda. 

Þetta gagnrýna Sjálfstæðismenn og 
segja að standist ekki. Meirihlutinn vilji 
ekki líta í eigin barm. „Sú afstaða borg-
arstjórnarflokks Sjálfstæðisflokkisins 
að taka málstað ríkisins í málinu í stað 
þess að standa með tónlistarskólum 
í Reykjavík og hagsmunum borgar-
búa er sorgleg tilraun til að reyna að 
koma pólitísku höggi á meirihlutann í 
borgarstjórn en færir engan nær lausn 
málsins,“ segir í bókun meirihlutans.

„Á knje karlmönnum“
Frægur fyrirlestur Bríetar Bjarn-

héðinsdóttur frá árinu 1887 
verður leiklesinn í Iðnó 30. des-

ember kl. 16. Þetta var fyrsti opinberi 
fyrirlestur konu á Íslandi og er talinn 
marka upphaf kvenréttindabaráttu 
hérlendis. Þetta er fyrsti viðburður-
inn á vegum framkvæmdanefndar um 
100 ára afmæli kosningaréttar kvenna, 
en þessara tímamóta verður minnst 
með ýmsum hætti á næsta ári. 

Fram kemur í tilkynningu að allir 
séu velkomnir meðan húsrúm leyfir 
og að aðgangseyri verði stillt í hóf. 
Fyrirlesturinn verður einnig fluttur 
á Rás 1 í Ríkisútvarpinu klukkan 15 
á nýarsdag. 

Sjö leikkonur fara með hlutverk 
Bríetar: Hera Hilmarsdóttir leikkona, 
Lilja Guðrún Þorvaldsdóttir leikkona, 
Jórunn Sigurðardóttir útvarpskona og 
leikkona, Þórunn Lárusdóttir leik-
kona, Þórey Sigþórsdóttir leikkona, 

Sólveig Pálsdóttir rithöfundur og leik-
kona, Saga Garðarsdóttir leikkona. 
Ásdís Skúladóttir leikstýrir. 

Breyta 
greiðslum
Reykjavíkurborg hyggst frá ára-

mótum greiða fjárhagsaðstoð 
út eftir á, en ekki fyrirfram eins og 
verið hefur. Greint er frá þessu á vef 
borgarinnar. Þar segir að þetta nýja 
verklag eigi aðeins við um þá sem 
sækja um fjárhagsaðstoð eftir 1. jan-
úar, en ekki þá sem þegar fá aðstoð. 

Þurfa að 
sækja um
Reykjavíkurborg vekur athygli 

á því að samkvæmt lögum um 
húsaleigubætur þurfi að endurnýja 
umsókn um þær í upphafi árs. Gildir 
hún síðan til ársloka, segir á vef borg-
arinnar. Þar er umsækjendum um 
húsaleigubætur bent á að skila umsókn 
fyrir árið 2015 til þjónustumiðstöðva 
Reykjavíkurborgar fyrir 16. janúar. 

Jólakrás um helgina
Nú um helgina verður sérstök 

jólaútgáfa af matargötu-
markaðnum KRÁS í Fógeta-

garðinum í Reykjavík. Þar er hægt að 
smakka á og kaupa alls kyns góðgæti 
frá nokkrum af þekktustu veitinga-

húsum borgarinnar. KRÁS var haldin 
fimm sinnum í sumar og gekk vonum 
framar. Um tuttugu framleiðendur, 
handverksmenn og hönnuðir verða 
standa líka vaktina fram á kvöld í Jóla-
bænum á Ingólfstogi alveg fram til jóla. 

Fjölmargir skólastjórar segja að kirkjuheimsóknum hafi verið hætt: 

Nýleg „hefð“ í Reykjavík
Skólastjórnendur í Reykjavík og 

sóknarprestar í höfuðborginni 
telja að ekki sé löng hefð fyrir 

skipulögðum kirkjuheimsóknum 
grunnskólanema á aðventunni. Skóla-
stjórnendur segja margir að slíkar 
heimsóknir hafi verið lagðar af, en 
flestir prestar segjast fá skólabörn í 
heimsókn í kirkjur sínar í skipulögðum 
skólaferðum. Prestar telja almennt að 
svona heimsóknir hafi tíðkast í 15-30 ár, 
en skólastjórar tala almennt um 20 ár. 

Reykjavík vikublað sendi sóknar-
prestum í Reykjavík fyrirspurn og 
skólastjórnendum fyrirspurn um 
hversu löng hefð sé fyrir heimsóknum 
skóla í kirkjurnar á aðventunni. Þessi 
mál hafa töluvert verið til umræðu 
undanfarna daga, bæði í fjölmiðlum, 
á samfélagsmiðlum og í borgarstjórn. 

Prestar telja almennt að ekki sé 
löng hefð fyrir slíkum heimsóknum. 
Þannig nefna margir 15-20 ár, en dæmi 
eru um þetta hafi tíðkast í skemmri 
tíma. Einnig eru nokkur dæmi um að 
kirkjuheimsóknir skóla á aðventu hafi 
staðið um lengri tíma. Þannig er blað-
inu sagt að frá 1980 hafi grunnskólar 
í Seljahverfi komið í Seljakirkju og í 
Bústaðasókn hefur þetta tíðkast lengur, 
í 43 ár að sögn sóknarprests. 

Meiri samskipti áður
Einn sóknarprestur orðaði svar sitt 
svo: „Þessar heimsóknir hafa tíðkast 
í 15-20 ár eftir því hvaða skóla er átt 
við. Þess ber að geta að fyrir þann tíma 
tíðkaðist gjarnan að prestar kæmu í 
skólann og yfirleitt voru það prestar 
Þjóðkirkjunnar sem kenndu Kristin-
fræði í íslenskum grunnskólum. En þá 
var samstarf kirkju og skóla mikið um 
kennslu í kristinfræðum og fermingar-
fræðsla fór gjarnan fram í skólunum.“

Af svörum presta má ráða að mis-
munandi er eftir hvort allur skólinn 
komi saman eða einstakir árgangar 
eða bekkir, þar sem þetta hefur tíðkast. 
Einnig taka sumir fram að þau börn 
komi ekki, sem það ekki vilja. Aftur á 
móti er ekki annað á prestum að heyra 
en að þeir taki á móti skólahópum, og 
raunar leikskólahópum einnig á að-
ventunni. 

Ekki hluti af  
skólamenningu
„Svo virtist að margir kennarar og 
skólar fengju allt í einu þessa hug-
mynd. Þetta er rannsóknarefni því að 
ekki eru kirkjuheimsóknir á aðventu 
hluti af menningu íslenskra grunnskóla 
- það er klárt,“ segir einn skólastjóra í 
Reykavík, en blaðið sendi einnig fyr-
irspurn til skólastjóra grunnskólanna. 
Svör þeirra eru almennt á þann veg að 
kirkjuheimsóknir tíðkist ekki lengur, 
þótt undantekningar séu á. 

Tíðkast ekki lengur
Svör skólastjórnenda eru mismunandi 
og sumir nefna ekki hversu lengi svona 
heimsóknir hafi tíðkast, þótt þess sé 
getið að ekki sé lengur farið í kirkju 
á aðventu. Gjarnan er vísað í nýlegar 
reglur borgarinnar um samskipti skóla 
og kirkju í því sambandi. 

Hins vegar hafi þessar heimsóknir 
alla jafna ekki hafist fyrr en fyrir um 
það bil tveimur áratugum, að jafnaði, á 
tíunda áratug síðustu aldar. „Þær voru 
ekki tíðkaðar fyrir þann tíma. Síðan 
varð aukning á þessum kirkjuferðum 
á þessari öld þegar kirkjan fór að leggja 
áherslu á þessar ferðir og þá var tekið 

á móti nemendum með sérstakri dag-
skrá,“ segir einn skólastjórinn í svari 
til blaðsins. 

„Vettvangsferð“
„Um tíma var tekið á móti nem-
endum þannig að um eiginlegar 
trúarsamkomur var að ræða. Eftir að 
umræða og síðan reglur komu til um 
kirkjuheimsóknir þá varð kirkjuferðin 
að vettvangsferð þar sem kirkjan var 
sýnd og fræðsla veitt um trúarsiði 
kristinna manna,“ bætir hann við. 

Margir skólastjórar greina frá því að 
svona ferðir hafi almennt verið farnar 
á aðventu, en þetta hafi lagst af undan-
farin ár. Einn segir að síðast hafi verið 
farið árið 2008, annar nefndi árið 2010 
og enn annars 2011. Þar sem farið er 
til kirkju eru jafnframt dæmi um að 
ákvörðun um slíkar heimsóknir sé í 
höndum einstakra bekkjarkennara. 

Rétt er að geta þess að fyrirspurn 
blaðsins var send í tölvupósti á netföng 
allra skólastjóra og allra sóknarpresta í 
Reykjavík, ekki er víst að allir, hvorki 
prestar né skólastjórnendur, hafi fengið 
erindi blaðsins, en meirihluti þeirra 
sem sýnilega fengu erindið, svöruðu 
fyrirspurninni. 

Nemendur, kennarar og starfsmenn Rimaskóla heimsóttu Grafarvogskirkju á 
aðventu í ár en þetta hefur verið gert í um tvo áratugi í Grafarvoginum. Um 
sex hundruð gestir komu í kirkjuna í tveimur heimsóknum. Helgi Árnason, 
skólastjóri Rimaskóla, stýrði athöfninni. Nemendur fluttu söng- og tónlist-
aratriði að sögn Helga. „sr. Vigfús Þór fræddi börnin um aðventuna og sr. 
sigurður Grétar sagði krökkunum söguna af Pétri og kettinum Brandi sem 
gerist á jólunum og fjallar svo skýrt um vináttuna og umhyggjuna. sem allir 
gestirnir hlýddu á með athygli,“ segir Helgi.

Halldór Auðar 
Svansson

Bríet Bjarnhéðinsdóttir.
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Þú getur greitt snertilaust 
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Starfsfólk Valitor leggur metnað sinn í að þróa og 
efla þjónustu fyrirtækisins í samræmi við kröfur 
markaðarins. Snertilaus kort eru næsta skref og hefur 
Valitor verið leiðandi í að kynna þau fyrir Íslendingum. 

Í samstarfi við Visa EU, banka og fjarskiptafyrirtæki 
á Íslandi hefur Valitor hafið til reynslu útgáfu á snerti-
lausum kreditkortum og greiðslulausnum fyrir snjallsíma.

Í forystu á Íslandi 
í snertilausum kortum
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Veltugjald í stað 
náttúrupassa?
Nokkuð góð samstaða er um 

að afla verulegra upphæða 
til innviða og endurbóta í 

ferðaþjónustu, bæði hratt og vel.  Allt 
of mikill agreiningur snýst um leiðir. 
Þá er best að fara sér hægar og hlusta 
á hagsmunaaðila og ýmsa sérfræðinga; 
ekki aðallega stjórnarstofnanir og lög-
fræðinga. Ég lagði til brottfarargjald á 
erlenda gesta á sínum tíma en er sagt 
að það brjóti í bága við jafnræði heima-
manna og gesta. Er raunar ósannfærður 
um að ekki fáist undanþága frá slíku 
ef gerð er grein fyrir stöðu mála hér 
innanlands, sem er óvenjuleg miðað 
við eðli nátturunnar, stærð landsins 
og skyndilegan ágang.

En hvað um það, einn galli við 
náttúrupassann er sá að hann þurfa 
gestir að kaupa sérstaklega og heima-
menn líka, ef ekki er dregin upphæð 
af öllum eldri en 18 ára og passinn 
sendur þeim. Annar galli er eftirlitið 
sem virkar til óþæginda og er í raun 
fallið til þess að fólk stuðist og geri 
jafnvel grín að tilraunum til að sekta 
þann sem ekki hefur greitt eða getur 
framvísað passa eða skilríkjum. Þetta á 
einkum við um okkur sem hér búum. 
Skilaboðin í upptöku passans eru 
þriðji og alvarlegasti gallinn. Við flest 
viljum ekki greiða beint fyrir aðgengi 
að nokkrum stað sem lög heimila að 
við heimsækjum. Því tengist aftur 

vissan fyrir því að við höfum nú þegar 
greitt með opinberum gjöldum fyrir 
innviði samfélagsins, fyrir samgöngu-
kerfi, þjóðgarða, friðlönd, og fleira - 
og gerum það áfram. Við eigum ekki 
skilið að öll mannsbörn séu skikkuð til 
að vera með aðgöngumiða að landinu 
þar sem, siðferðilega séð, ótal góðir 
staðir eru bein eða óbein sameign 
okkar . 

Sennnilega eru þó langflestir, að 
þessu sögðu, til í að leggja tímabundið 
aukafé af mörkum til landverndar og 
betri innviða en þá helst beintengt 
kaupum vöru og þjónustu; vitandi að 
gestirnir bera þungann af því. Pétur 
Rafnsson, fyrrum formaður Ferða-
málasamtaka Íslands, hefur sent út 
greinargerð um almannagæði í ferða-
þjónustu. Hann leggur til veltuskatt 
sem er innheimtur á svæði átta ferða-
málasamtaka og þar er hann nýttur 
í landshlutanum. Álagning á hverja 
grein getur verið breytileg eftir því, 

hve stór hluti veltunnar er úr ferða-
þjónustu og hve stór hluti telst vera 
virðisauki á staðnum. Skatturinn fellur 
á vöru og þjónstu eftir neyslu/notkun 
til dæmis svona : Gisting 2%, veitingar 
2%, afþreying 2%, flutningar 1%, 
bankaþjónusta 2%, matvöruverslun 
innan landsvæðisins 0,5%, önnur 
verslun 1%. Pétur færir ýmis rök fyrir 
þessu fyrirkomulagi. Enn er lag til að 
kanna þessa fjáröflunarleið til hlítar.

Jólin eru hátíð fjölskyldu og friðar. Meiraðsegja einmana Íslendingar í útlöndum 
fá fjölskylduna í heimsókn, ef marka má grátbólgnar auglýsingar flugfélags. 
Við eigum það til að fara fram úr okkur um jólin og keyra kortin í botn. Það 

þarf að kaupa mat og gjafir, jólatré og svo framvegis. Síðan koma áramótin með 
hefðbundnum flugeldakaupum og meiri veitingum. Nú eða flugmiðum.
Sumir ganga á yfirdráttinn eða önnur lán á þessum tíma. Við höfum áhyggjur af 
því seinna. En þetta kostar sífellt meira.
Formaður VR benti nýlega á það að bankarnir hafa aukið vaxtamun sinn. Með 
þessu raka bankarnir inn gríðarlegum fjárhæðum. Þetta kemur úr vösum al-
mennings. Hressilegar eru þær sumar jólakveðjurnar.
Svo eru læknar víst almennt hálfdrættingar á við bankafólk í launum. Þetta eru 
ekki gjaldkerarnir og þjónustufulltrúarnir, sem yfirleitt eru konur með meðallaun. 
Þetta er ósýnilega bankafólkið, yfirleitt karlar, sem fylla síðu eftir síðu í tekjublaði 
Frjálsrar verslunar einu sinni á ári, en sjást ekki þess á milli. 
Er það vilji okkar að bankarnir klípi svona af okkur peningana til þess að ná fyrir 
bankaskattinum sem sagður er eiga að borga fyrir „leiðréttingu“ Sigmundar og 
Bjarna.
Þetta er auðvitað galið og getur ekki verið vilji almennings. Verðum við þá ekki 
að gera eitthvað í málinu? Það gerum við tæplega með því að heita þeim – og 
auðmönnum samfélagsins – algjörri nafnleynd í umræðu um samfélagslegt mál 
og misskiptingu, eins og þingmaður Pírata hefur lagt til á Alþingi og ritstjóri 
Morgunblaðsins tók undir í leiðara í vikunni, brosandi út að eyrum.
Í Reykjavík vikublaði er í dag farið yfir sum helstu mál ársins sem senn er á enda. 
Mál sem ýmist voru áberandi í fréttum eða ekki. Margir nefna eðlilega Lekamálið. 
En einnig er farið yfir umhverfismál, loftslagsvána og ekki síst samfélagsþróun; 
verðmætamat og misskiptingu. 
Á þessum vettvangi hefur oft verið vakin athygli á því að störf kvenna eru minna 
metin en störf karla, heilt yfir. Framlag sumra starfsstétta er metið margfalt á við 
framlag annarra.
Græðgi, misskipting og galið verðmætamat sem kemur flestum okkar illa, verður 
seint talið merki um heilbrigði. Þetta eru alvarleg sjúkleikamerki á samfélaginu 
og þarf að lækna. Vonandi að okkur takist það. En það gerist seint ef við sættum 
okkur við pestina. Við þekkjum að við getum reynt að halda einkennum og 
verkjum niðri með mixtúrum og pillum eða nafnleysi og „leiðréttingum“ – en 
vandamálin verða áfram til staðar ef við ráðumst ekki að rótunum. Þetta er eitt 
stærsta og mikilvægasta verkefnið okkar. Njótum jólanna og brettum svo upp 
ermar. Það er verk að vinna.
Þetta er síðasta tölublað ársins 2014. Ég þakka lesendum samfylgdina á árinu og 
óska öllum gleðilegra jóla og farsældar á komandi ári.

Ingimar Karl Helgason

Leiðari

Jólalánið
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Markús
Sú stórfrétt fór um 
bæina að húsgögn 
sem keypt voru í 
Ráðhús Reykja-
víkur í borgarstjóra-
tíð Markúsar Arnar 
Antonssonar, fyrir rúmum 20 árum, 
væru eftirlíkingar. Þess var krafist að 
húsgögnunum yrði fargað. Ekki hefur 
komið fram hvers vegna ekki voru 
gerðar athugasemdir við þetta fyrr.

Vondur praxís
Kastljós upplýsti að Vegagerðin hefur 
undanfarin ár átt í umtalsverðum 
viðskiptum við fólk og fyrirtæki 
sem tengjast starfsmönnum, án 
útboðs. Þetta hefur vegamálastjóri 
viðurkennt. Upphæðir nema hund-
ruðum milljóna króna. Ætla má að 
ríkissjóður njóti góðs af svona upp-
ljóstrunum. Haldi menn að eitthvað 
muni  sparast með því að kreista Rík-
isútvarpið og þar með Kastljósið, þá 
ganga þeir líklega um í hlandblautum 
skóm.

Gegnsæi
Greint var 
frá því á 
dögunum 
að Birna Anna Björnsdóttir hefði 
eignast 7,2 prósenta hlut í vefmiðl-
inum Kjarnanum. Samfara því að 
tilkynna um þetta birti Kjarninn á 
vefsíðu sinni uppfærðan lista yfir 
hluthafa. Þetta er til fyrirmyndar. 
Einnig var upplýst í vikunni að Björn 
Ingi Hrafnsson væri orðinn stjórnar-
formaður DV. Ekki hefur enn verið 
upplýst hvaðan féð til kaupanna á 
DV kemur.

Norður og niður
Ný fylgiskönnun 
sýnir Sjálfstæðis-
flokkinn á uppleið, en 
hinn stjórnarflokk-
urinn, Framsóknar-
flokkurinn, er enn 
að tapa fylgi. Norð-
vesturnefnd flokksins og forsætis-
ráðherrans leggur til að Landhelgis-
gæslan, Rarik og ýmis önnur önnur 
starfsemi á vegum ríkisins verði flutt í 
Skagafjörð. Hafa gárungar því komist 
að því að  framsóknarmenn séu því 
bæði á leiðinni norður og niður.

Senjór
Ásmundur Frið-
riksson, þingmaður 
Sjálfstæðisflokksins, 
ræddi kirkjuheim-
sókir í viðtali á 
Bylgjunni og sagði 
orðrétt: „Kirkjan er elsta stofun 
landsins.“ Kristni var lögtekin hér á 
landi árið þúsund að sögn Ara fróða. 
Lúteskan kom svo ekki fyrr en um 
miðja 16. öld. Alþingi hóf hins vegar 
göngu sína á Þingvöllum árið 930. 

Gegn pyntingum
Fjórtán þingmenn hafa lagt fram 
tillögu um að fordæma pyntingar 
bandarísku leyniþjónustunnar CIA. 
Af einhverjum ástæðum vildi enginn 
þingmaður úr stjórnarmeirihlut-
anum að vera með á tillögunni. Hvers 
vegna svo er hefur ekki verið upplýst. 
Annars er það til tíðinda að utanrík-
isráðherra hefur óskað eftir nánari 
upplýsingum frá Bandaríkjunum um 
þessi mál. Það er gott. 

Í fréttumUmmæli með erindi:
„Það er álitið að fáar þjóðir hafi þolað 
kúgun og yfirgang af meiri kurteisi 
og undirgefni en Íslendingar. Um 
aldaraðir, allt fram á þennan dag, 
lifðu þeir í skilningsríkri sáttfýsi við 
kúgun, án þess að gera nokkru sinni 
tilraun til uppreistar. Engri þjóð var 

byltingarhugtakið 
jafn framandi. Æfin-
lega voru Íslendingar 
reiðubúnir að kyssa 
þann vöndinn er sár-
ast beit …“

- Halldór Kiljan Laxness

Stríð gegn jólum
Líf Magneudóttir, formaður Mann-
réttindaráðs borgarinnar, benti á 
það með hófsömum hætti að tiltekin 
kirkjuferð grunnskóla færi gegn 
reglum borgarinnar um samskipti 
skóla og kirkju. 

Hildur Sverrisdóttir borgarfulltrúi 
Sjálfstæðisflokksins og félagar hennar 

í borgarstjórn, umturnuðust 
við þetta og 

sögðu að 
stríði hefði 
verið lýst 
yfir gegn 
jólunum.  

Þjóðnýtingin
Annars eru upphlaup af þessu tagi 
ekki nýjar fréttir. Eru sumir minnugir 
þess í umræðum um hverfisskipulag 
frá því í vor. Þá fullyrtu sjálfstæðis-
menn að hafið væri stríð gegn bíl-
skúrum í Vesturbænum. Hefur verið 
hlegið að því síðan.

Jólasveinar
Forsætisráðherrann sló sjálfum sér 
upp á stríðinu gegn jólunum með því 
að vitna í jólasvein á Facebook. Hafa 
gárungar spurt sig hvort þessi djúp-
vitri jólasveinn verði ekki örugglega 
kominn á launaskrá forsætisráðuneyt-
isins ekki síðar en á þrettándanum. 
Mörgum þykir merkilega mikið pláss 
þar um slóðir fyrir hjálparkokka af 
ýmsu tagi. 

Þetta gamla góða
Vilhjálmur Bjarnason þingmaður 
Sjálfstæðisflokksins sló í gegn með 
hreinskilni sinni í umræðu um 
vörugjöld þegar hann sagði að þeir 
efnaminni gætu bara keypt notað 
af hinum efnameiri. Þetta er ein 
útgáfa af brauðmolakenningunni 
svonefndu. En í heita pottinum 
koma menn Vilhjálmi til varnar og 
segja að hann sé ein-
faldlega praktískur. 
Kannski er það 
bara eins og sumum 
finnst praktískt að 
láta konum eftir 
barnauppeldi og 
heimilisstörf?

Afmælisfjárlögin
Við samþykkt 
fjárlaga næsta 
árs í vikunni 
kom forsætis-
ráðherrann í 
ræðustól og 
gerði grein 
fyrir dásemd-
unum. Hann 
lauk ræðu sinni á því að minnast 98 
ára afmælis Framsóknarflokksins. 
Fólk hefur spurt sig hvort þetta séu 
einhver sérstök framsóknarfjárlög, 
eða hvort þetta sé vísbending um 
að hugmyndafræðin sem þar birtist 
sé einfaldlega komin nokkuð til ára 
sinna. 

héðan og þaðan …

Höfundur er
Ari Trausti Guðmundsson

snjónum hefur kyngt niður í höfuðborginni. Götur hafa verið ruddar og 
starfsmenn hafa einnig rutt stíga víða um bæinn. Dagskrá strætó hefur farið 
úr skorðun og dæmi eru um að bílar hafi setið fastir á miðri götu.

Hægt er að fá salt og sand á hverfisstöðvum borgarinnar.



Opið: Virka daga frá kl. 9:00 - 18:00
 Laugard.  frá kl. 11:00 - 17:00
 Sunnud.   frá kl. 13:00 - 17:00Vesturlandsvegur
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RÝMINGARSALA

Verð 
frá: 500,- Verð 

frá: 1.500,- Verð 
frá: 2.000,- Verð 

frá: 

Bolir

4.900,-

Höfðabakki 9

Háskólapeysur Hettupeysur Jakkar

Rekstur Tanna hefur verið seldur Margt smátt.  
Allt á að seljast. Þetta og margt fleira.
Komið og gerið frábær jólainnkaup!

Margir litir og stærðir

Verð 
frá: 300,-Verð 

frá: 500,-Verð 
frá: 1.500,-

Töskur
Handklæði með
ísaumaðri mynd r Gjafavara

Verð 
frá: 500,-

Húfur
Margir litir og stærðir

Margir litir og stærðir Margir litir og stærðir Margir litir og stærðir

Verð 
frá: 2.000,-Verð 

frá: 1.500,-Verð 
frá: 1.000,-

Skyrtur
Síðermabolir Herra, dömu, stutterma 

og síðermaMargir litir og stærðir Margir litir og stærðir

Verð 
frá: 500,-
Fiskimálband

Polobolir



LágmúLa 8 · sími 530 2800 · ormsson.is
Velkomin í LágmúlannOPIÐ TIL KL. 21 TIL JÓLA

ÞvOTTAvéL
Lavamat 60260FL
Tekur 6 kg af þvotti. 1200 
snúningar. Öll hugsanleg 
þvottakerfi. Íslensk 
notendahandbók. 

99.900 
Verð áður 135.900

uPPÞvOTTAvéL
F56302MO
Topplaus undir borðplötu. 
Vatnsskynjari, hljóðlát 
með 5 þvottakerfi.

hvÍt 99.900 
Verð áður 129.900

STáL 109.900
Verð áður 139.900

ÞurrKArI - bArKALAus
T61270AC
Tekur 7 kg af þvotti. Ný tegund 
af tromlu sem minnkar slit 
og dregur úr krumpum. Snýr 
tromlu í báðar áttir og er með 
rakaskynjara.

105.900 
Verð áður 139.900

Gott jólatilboð fyrir heimilið
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 menningin
Hildur  

BjörgvinsdóttirDansandi og dramatískur Messías
„Svo ég vitni beint í orð eins skipuleggjanda verkefnisins þá er óratórían 
Messías eftir Händel eitt þekktasta og mest spilaða verk tónbókmenntanna 
og hefur verið flutt í ýmsum útgáfum í aldanna rás. Barokksveitin Camerata 
Øresund og tólf manna kammerkór skipaður íslenskum og skandinavískum 
einsöngvurum, tekur verkið upp á arma sína og býður upp á dramatískan 
og dansandi Messías, sem ætti að koma tónleikagestum skemmtilega á 
óvart.“ segir tenórinn Eyjólfur Eyjólfsson, um verkefnið sem á hug hanns 
allan þessa dagana. 

Eyjólfur lauk burtfararprófi í söng og 
flautuleik frá Tónlistarskóla Hafnar-
fjarðar vorið 2002. Þá lauk hann 
meistaragráðu (MMus) og Postgradu-
ate Diploma frá Guilhdall School of 
Music and Drama í London eftir þriggja 
ára framhaldsnám. Undanfarin ár 
hefur Hann verið búsettur í Hollandi 
þar sem hann hefur tekið þátt í fjöl-
breyttum verkefnum. Nú síðast söng 
hann á tónleikum með nýstofnuðum 
sönghóp, Dieci voci, sem leiddur var 
af hinum heimsþekkta kontratenór, 
Michael Chance. 

Líkt og í góðu jazzbandi
Það er barokk-fiðluleikarinn Peter 
Spissky sem stendur fyrir tónleika-
röðinni sem Eyjólfur nefndi í upphafi 
en alls verða haldnir fernir tónleikar í 
þremur löndum. Lokatónleikarnir verða 
í Hörpu þann 10. janúar. Spissky er 
mörgum Íslendingum að góður kunnur 
fyrir framlag sitt á Sumartónleikum í 
Skálholti en þar láu leiðir þeirra Eyjólfs 
saman. „Á þessum tónleikum munum 
við segja skilið við gamlar hefðir frá 
19. öld og spilum verkið án stjórnanda. 
Eins og tíðkaðist á barokktímanum mun 
hver og einn flytjandi taka virkan þátt 
í að móta tónlistina í hita augnabliks-
ins, líkt og í góðu jazzbandi eða eins og 
Händel sjálfur hefði kosið. Peter Spissky 

mun vísa hljómsveitinni veginn með 
öruggum og sveiflandi bogastrokum og 
sameina hljóðfæraleikara og söngvara 
í blæbrigðaríku samspili. Söngvarar 
úr kórnum skiptast á að syngja ein-
söngsaríurnar og munu því bregða sér í 
mörg hlutverk í þessari áhrifamiklu frá-
sögn af spádómnum um komu Krists, 
fæðingu og krossfestingu.“ 

Langspilssmíði  
gefandi ferli
Eyjólfur segist mest syngja gamla tón-
list, helst barokk en líka endurreisn-
artónlist. Þá sé hann einnig farinn að 
skoða miðaldatónlist sem sé komið til 
af því að fyrir nokkrum árum hafi hann 
heillast mjög af hljóðfærinu langspili. 
Því kynntist hann fyrir tilstilli Spil-
manna Ríkisins, fjölskylduhljómsveit 
í vesturbæ Reykjavíkur sem sérhæfir sig 
í gömlum hljóðfærum. Ómar Strange, 
maður móður hans hafi síðan smíðan 
handa honum langspil í þrítugsaf-
mælisgjöf og þá hafi áhuginn kviknað 
fyrir alvöru. Í Utrecht í Hollandi komst 
hann á snoðir um strengjahljóðfæra-
verkstæði þar sem hann fékk aðstöðu 
og kennslu hjá Elisabethu Mueller. 
„Satt best að segja er þetta eitt af því 
skemmtilegasta og mest gefandi ferli 
sem ég hef gengið í gegnum, að smíða 
mitt eigið miðaldahljóðfæri frá grunni 

á verkstæði sem var staðsett í húsi frá 
15. öld. Langspilssmíðin tók langan 
tíma eða tæp tvö ár því ég smíðaði 
það í hjáverkum þegar minna var að 
gera í söngnum. Langpsilið var eitt 
síðasta hljóðfærið sem var smíðað á 
verkstæðinu því stuttu eftir að fyrstu 
strengirnir höfðu verið strekktir hætti 
frú Mueller starfseminni og settist í 
helgan stein. Ég er einstaklega þakk-
látur fyrir þetta smíðatækifæri og vona 
ég geti komið mér upp smíðaaðstöðu 
í nánustu framtíð. Aldrei að vita nema 
ég geti þá tekið við pöntunum.“

Göldrótta kýrin Búkolla
Eyjólfur hefur ekki aðeins áhuga á 
gömlum hljóðfærum heldur flestu því 
sem tengist þjóðfræði sem hann leggur 
nú stund á í fjarnámi frá Háskóla Ís-
lands. Áhugann rekur hann til þeirra 
stunda þegar afi hanns Yngvi Guð-
mundsson, sagði honum og bræðrum 
hans ævintýrið um Búkollu. „Þessi 
stund þegar við lágum uppi í koju 
undir hlýjum sængunum bergnumdir 
af dularfullum heimi þessarar eftir-
lætis kýr íslenskra barna er ein besta 
æskuminningin. Ég er sannfærður um 
að þessar frásagnir afa af Búkollu hafi 
haft mikil áhrif á undirmeðvitundina 
og um það leyti er ég var kominn á það 
þroskastig að ekki var lengur spennandi 
að hlusta á sögur um göldróttar kýr 
fékk ég þá flugu í höfuðið að ráða mig 
í sveit.“ Í fimm sumur, frá tólf ára aldri, 
fór Eyjólfur í sveit í Flóa, á Hrygg I og 
Hraungerði. Þar undi hann við leik og 
störf innan um fjölmargar frænkur 
Búkollu og heyrði sögur af Kamp-
holts-móra og lífinu í sveitinni fyrir 
tíma fyrstu dráttavélarinnar. 

Menningararfurinn  
vandmeðfarið afl
Áhugi Eyjólfs á þjóðfræði var kom-
inn til að vera og í þrítugsafmæli sínu 
ákvað hann að gera þjóðfræðitilraun. 
Hann bauð stórum hópi vina og 
ættinga til gamaldags veislu og voru 
gestir hvattir til að mæta í þjóðbúningi. 
Langaði hann að kanna hvort hægt 
væri að skapa svipaða stemningu og 
hann hafði oft upplifað í Færeyjum, 
sérstaklega á Ólafsvöku þegar dans-
inn er stiginn dátt og menn gleyma 
sér í einhverskonar forneskju-seið að 
sögn Eyjólfs. „Afmælisgjörningurinn 
heppnaðist mjög vel, gestir tóku vel 
undir í fjárlagasöngnum og mér tókst 
að fá flesta þeirra í hringdans undir 
öllum erindunum af Ólafi liljurós sem 
var án efa hápunktur kvöldsins.“ 

Hann segist lengi hafa velt fyrir sér 
þeim mikla sameiningarkrafti sem 
menningararfur virðist búa yfir. Það 
sé þó vandmeðfarið afl sem tengist 
þjóðernishyggju sterkum böndum. 

„Menningararfur er öflugt tæki í 
pólitískri þjóðernisstefnu og er eins 

óskylt þjóðfræði- og þjóðháttaáhuga 
og hugsast getur. Áhugi á eigin menn-
ingu og sögu fær mann til að horfa út 
fyrir landsteinana, tengjast og samsvara 
sig öðrum menningarheimum. Það 
má því segja að þjóðfræði snúist um 
tengingar og lífið í sínu víðasta sam-
hengi. Mér finnst lífsnauðsynlegt að 
hugleiða þessar tengingar sem hljóta 
að vera eitt besta vopnið gegn vara-
samri þjóðhverfu. Hvað er til dæmis 
hægt að kalla séríslenskt? “ Eyjólfur 
nefnir þjóðarhljóðfæri Íslendinga sem 
dæmi, íslenska langspilið sem barst til 
landsins á 18. öld. Það sé íslenskt heiti 
yfir sitar sem var vinsælt hljóðfæri í 
Evrópu á miðöldum og finnast afbrigði 
þess víða um lönd. Að sögn Eyjólfs er 
hægt að rekja sögu hljóðfærisins allt 
til 5. aldar til Kóreu og er talið að það 
hafi fundið leið sína frá Asíu til Evrópu 
með siglingum kaupmanna. „Spilamáti 
langspilsins er auðlærður og auk þess 
er hljóðfærið tiltölulega auðvelt í smíði 
og hafa þessir þættir eflaust haft mikil 
áhrif á vinsældir þess sem vöruðu í 
um eina öld.“

Eyjólfur og spissky við Koncertkirken á Blågårdsplads þar sem Kaupmanna- 
hafnartónleikarnir verða haldnir.

Gamla góða langspilið. Þetta rammíslenska hljóðfæri kann að eiga sér rætur í Kóreu.
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„Þeir þóttu ekki húsum hæfir“
„Þetta var bara menningapólitísk umræða,“ segir Árni Björnsson þjóðhátta-
fræðingur um endurfæðingu íslenskra jólasveina á fjórða áratug síðustu 
aldar. Það var með tilkomu Ríkisútvarpsins árið 1930 sem jólasveinarnir 
íslensku verða húsum hæfir. Árni bendir á að við stofnun útvarpsins hafi 
sjálfsögð umræða átt sér stað um hvort útvarpið ætti að vera með efni fyrir 
börn. Í kjölfarið hafi svo þurft að taka ákvörðun um jólaefni fyrir börnin. 

Barnafælur til barnagæla
„Fram til þessa höfðu jólasveinarnir 
aldrei komið á jólatrésskemmtanir. 
Þeir þóttu ekki húsum hæfir,“ segir 
Árni. „Þeir voru raunar barnafælur. 
Þetta er mikil breyting sem verður á 
hlutverki jólasveinanna með tilkomu 
útvarpsins. Þarna verða þeir ekki bara 
barnafælur heldur líka skemmtiefni 
fyrir börn.“ - Þetta er ótrúleg eðlis-
breyting. Áttu skýringu á þessu? „Já 
þetta er stór breyting og tengist með 
beinum hætti Ríkisútvarpinu. Allt ger-
ist þetta reyndar áður en ég fæðist. Ég 
las það samt í blöðum frá þessum tíma 
að menn voru ekki sammála um þetta. 
Það er að segja fólk var ekki visst um 
hvort jólasveinarnir ættu að skemmta 
börnum. Þetta var bara menningapóli-
tísk umræða sem var að eiga sér stað. 
Niðurstaðan er semsagt sú að þeir fara 
inn í útvarpið og eftir það fara þeir að 
koma á jólatrésskemmtanir.“

Ekki lengur mannætur
Í bókinni Saga daganna eftir Árna, 
sem kom út árið 1993, segir að árið 
1746 hafi í „Tilskipun um húsagann á 
Íslandi“ verið fyrirskipað að nú skuli; 
„sá heimskulegi vani sem hér og þar 
skal hafa verið brúkanlegur í landinu, 
að hræða börn með jólasveinum eður 
vofum, aldeilis vera afskaffaður [lagður 
niður].“ Þá segir að þegar líða taki á 
19. öld taki jólasveinarnir að mildast 
eilítið. „Menn fara að efast um þeir séu 
börn Grýlu, og þeir eru ekki lengur 
taldir mannætur þótt bæði séu þeir 
hrekkjóttir og þjófóttir eins og mörg 
nöfn þeirra benda til,“ segir í bókinni. 
Tekir er fram að hugmyndir um útlit 
sveinanna fari að breytast. „Frá því að 
vera tröllum líkir gerst þeir stórir, ljótir 
og luralegir karlar.“

Jólin koma
Árið 1932 kom út ljóðabókin Jólin 
koma eftir Jóhannes úr Kötlum. Í bók-
inni er ljóðið Jólasveinarnir þar sem 
Jóhannes lýsir íslensku jólasveinunum 
þrettán. Óhætt er að fullyrða að með 
ljóðinu hafi Jóhannes fært nöfn og 
fjölda sveinanna í fastar skorður. Ljóð 
Jóhannesar, ásamt myndskreytinum 
Tryggva Magnússonar listmálara, 
mótuðu og móta enn sýn Íslendinga 
á jólasveinana. Jóhannes notaði að 
mestu þau nöfn jólasveinanna sem 
birst höfðu í þjóðsögum Jóns Árna-
sonar árið 1862. Sveinarnir þrettán 
sem þá voru nefndir báru nöfnin: 
Stekkjarstaur, Giljagaur, Stúfur, 
Þvörusleikir, Pottasleikir, Askasleikir, 
Faldafeykir, Skyrgámur, Bjúgnakrækir, 
Gluggagægir, Gáttaþefur, Ketkrókur, 
Kertasníkir. Jóhannes setur Hurðaskelli 
í staðinn fyrir Faldafeyki og náði það 
fótfestu. Jóhannes notar líka afbrigðið 
Pottaskefill fyrir Pottasleiki, og auk 
þess notar hann afbrigðið Skyrjarmur 
fyrir Skyrgám. Hvorugt þessara af-
brigða hefur þó náð fótfestu. 

Kóksveinninn
Hvítskeggjaði og rauðklæddi jóla-
sveinninn sem margir þekkja í dag er 

sköpun bandaríska gosdrykkjafram-
leiðandans Coca Cola. Reyndar sækir 
persónan uppruna sinn til Heilags 
Nikulásar sem var biskup í Mýru í 
Litlu-Asíu þar sem í dag er Tyrkland. 
Raunar er fátt vitað um Nikulás, sem 
var uppi á fjórðu öld, þótt hann sé 
einn af vinsælustu dýrlingum róm-
versk-kaþólsku kirkjunnar. Fjallað var 
um uppruna rauðklædda jólasveins-
ins á Vísindavef Háskóla Íslands árið 
2002. Þar segir: „Árið 1809 kom út 
grínsagan „A History of New York” 
eftir Washington Irving sem skrifaði 
undir dulnefninu Diedrich Knicker-
bocker. Sagan gekk út á að hnýta í hol-
lenska fortíð New York-borgar og þar 
með hinn hollenska Sinterklaas. Þar 

var meðal annars talað um heilagan 
Nikulás svífandi yfir borginni á vagni. 
Kvæðið „An Account of a Visit from 
St. Nicholas” kom út 1823 og naut fljótt 
mikilla vinsælda. Þetta kvæði er betur 
þekkt undir upphafsorðum sínum, 
„Twas the night before Christmas, ” 
og í dag er lestur þess hluti af jólahaldi 
margra Bandaríkjamanna. Þar er talað 
um heilagan Nikulás á fljúgandi sleða 
sem hreindýr draga. Það er svo á fjórða 
áratugnum sem teiknarinn Haddon 
Sundblom skapar þá ímynd sem flest 
okkar tengja við jóalsveinninn fyrir 
auglýsingaherferð Coca Cola fyrir-
tækisins. 

Fleiri sveinar
Þjóðháttadeild Þjóðminjasafns Ís-
lands hóf upp úr 1970 að safna 
heimildum um íslenskar jólavenjur. 
Þar slæddust fleiri nöfn íslenskra 
jólasveina með. Mörg höfðu áður 
verið ókunn. Jólasveinarnir hafa 
þannig verið mun svæðisbundnari 
en margir gera sér grein fyrir í dag. 
Þannig bárust Þjóðminjasafninu 
nöfnin Skófnasleikir og Þambarskelfir 
utan af Skarðströnd. Reykjasvelgur 
var þekktur í Barðarstrandasýslu 
og undan Eyjafjöllum bárust nöfn 
sveinanna Lummusníkis, Flotsleikis, 
Gangagægis, Svartiljóts og Svella-
brjóts. Hér hafa aðeins verið nefnd 

nokkur nafna en þess má geta að þær 
Redda, Sledda, Flotsokka og Flotnös 
eru þær kvenkyns jólasveinkur sem 
vitað er um. 

Uppreisn æru
Árið 1988 fagnaði Þjóðminjasafn 
Íslands 125 ára afmæli. Hluti af af-
mælisdagskrá safnsins var að bjóða 
þrettán af hinum íslensku jólasveinum 
til safnsins. „Á safninu vorum við að 
reyna að brydda upp á alskyns nýj-
ungum í tilefni afmælisins. Þá kom 
semsagt þessi hugmynd að láta jóla-
sveinana koma, einn á hverjum degi 
og byrja þrettán dögum fyrir jól,“ 

segir Árni og bætir við að ákveðið hafi 
verið að jólasveinarnir yrðu að klæð-
ast öðrum búningum en þeim rauða. 
„Sveinarnir voru bara í íslenskum 
vaðmálsfötum en ekki eins og Coca 
Cola jólasveinninn. Þetta gerði strax 
ljómandi lukku hjá börnunum.“ Árni 
segir að hann hafi jafnvel heyrt það frá 
börnum sem farin hafi verið að efast 
um tilvist jólasveina að eftir að hafa 
hitt þá klássísku væri allur efi horfinn 
á braut. „Ég vissi alltaf að þessi rauði 
væri ekki ekta en þessir eru greinilega 
alvöru,“ hefur hann eftir börnunum. 

Heimskir og flatir
Árni segir að meira hafi búið að baki 
átakinu en að bara að færa ásýnd jóla-
sveinanna aftur til þeirra sveina sem 
þjóðsögurnar segja frá. Hann bendir 
á að Jólasveinninn rauðklæddi hafi 
verið orðinn óttalega vitlaus og flatur 
á þessum tíma. Því hafi þau í safninu 
viljað breyta. „Þetta voru óttalega inn-
antómir flatbrandarar hjá þeim. Við 
vorum að reyna að breyta því. Íslensku 
sveinarnir áttu að vera fjallabúar en 
óvitlausir,“ segir Árni. „Staðan var 
sú að þegar jólasveinarnir komu til 
krakkanna þá höfðu þeir ekkert að 
segja við þau. Þetta var bara eitthvað 
„hó hó hó“ og eitthvað slíkt. Það sem 
við vildum koma í gegn var að þeir 
segðu börnunum sögur og ræddu 
við þau. Það var alveg dottið niður. 
Jólasveinarnir voru þarna orðnir 
tómt fruss, ef svo mætti segja.“ - Í dag 
syngja og dansa jólasveinar ásamt því 
að segja sögur. Virkaði þetta þá? „Já, 
þetta smitaði út frá sér og hefur haldist 
alveg síðan í þjóðminjasafninu. “

Úttekt

Atli Þór Fanndal

atli@thorfanndal.com

Jóla-
sveinkurnar 
sem hurfu
„Orðið jólasveinn gerir ótvírætt ráð 
fyrir að þessir náungar séu karlkyns. 
Samt koma fyrir nöfn sem virðast 
eiga við kvenkyns verur. Í gömlu 
þulunni úr Steingrímsfirði eru 
bæði Redda og Sledda, og í þjóðar-
sál Ríkisútvarpsins í desember árið 
1990 uppgötvuðust tvær vestfirskar 
jólakellingar, Flotsokka úr Dýrafirði 
og Flotnös úr Önundarfirði. Báðar 
stálu floti fyrir jólin, önnur í sokk, 
sem einhver hafði ekki lokið við að 
prjóna, en hin í nösina á sér.“

Árni Björnsson  
á fundi í Nafnfræðifélaginu  

í Norræna húsinu 6. des. 2003.

Útvarpið hafði mikið að segja um nýjan karakter íslensku jólasveinanna. Þeir 
voru mannætur en urðu barnagælur.

Árni Björnsson.

Jóhannes úr Kötlum hafði áhrif á 
ásýnd jólasveina.



EÐAL POTTAR & PÖNNUR

TEFAL POTTAR OG PÖNNUR HAFA VERIÐ Í 
SÉRSTÖKU UPPÁHALDI HJÁ ÞJÓÐINNI SL. 25 ÁR

LágmúLa 8 · sími 530 2800 · ormsson.is

Velkomin í Lágmúlann
OPIÐ TIL KL. 21 TIL JÓLA

Jólagjafir
- fyrir heimilin í landinu

Allinox
10, 14 og 19 lítra stálpottar á 

frábæru verði.

Kaffivélin 
frábæra sem 
sýður vatnið.
Fæst í 3 litum.

Jólatilboð: 
19.990

Jólatilboð: 16.990

Öflugt og vandað mínútugrill

Þessi hágæða 
og vel hannaða 
kaffivél svarar 
öllum kröfum 
kaffigæðinga.

Jólatilboð: 
89.900

Dásamlegt verkfæri
í öll alvöru eldhús

AEG TÖFRASPROTI
MEÐ AUKAHLUTUM

Ryksugurnar frá AEG 
hafa þjónað íslendingum 
í áratugi.

Góð jólagjöf til heimilisins

20% 
afsláttur

FLAME LEIRPOTTARNIR frá Emile Henry
Alltaf glæsilegir og spennandi á matarborðinu.

Frönsk leirvara. Frönsk matarmenning.
Betra bragð og meira næringargildi.

NÝ SENDING

• Hnífasett með kubb.
• Hnífasett.
• Kínverskur hnífur. 
• Steikarsett. 
• Barnahnífaparasett. 
• Skurðarbretti. 
• Hnífastandur.

ZWILLING

Jólatilboð: 3.990

Handryksugan 
frábæra

Hágæðavara

Nú án vörugjalda
Verð: 39.900,-

31.920,- 

PL-990

Plötuspilari
Alsjálfvirkur, 33/45 snúninga, reimdrifinn, innbyggður formagnari

Nú án vörugjalda

PIX-CM32BT-K

Hljómtækjastæða með Bluetooth
30W (15W + 15W RMS) (8Ω) - 2-Way Bass-Reflex Hátalarar - MP3, WMA - 
AM/FM Útvarp m.45 st.minni - Innbyggt Blueooth - Pioneer Wireless Streaming 
App - iPod, iPhone, iPad í gegnum USB

Verð: 49.900,-

39.920,- 

3 litir

X-SMC01BT-K

Hljómtækjastæða vegghengjanleg
2x10W, Bluetooth, FM útvarp, geislaspilari CD-R/CD-RW, USB, MP3, WMA

Nú án vörugjalda
Verð: 44.900,-

33.900,- 

3 litir

Nú án vörugjalda
Verð: 27.900,-

22.320,- 

X-EM12                              
Hljómtækjastæða
2x15W magnari, FM útvarp m. 30stöðva minni, geislaspilari, USB afspilun

SBX-N550

Soundbar
140W, innbyggður bassi, Class D magnari, Bluetooth, WiFi, Vegghengjanlegt, 
HDMI ARC, 2xoptical, mini jack, 1xcoaxial digital, USB

Nú án vörugjalda
Verð: 64.900,-

51.920,- 

                         Sportmyndavélar
NPNG útgáfa - 1080@60fps og 720p@120fps - Innbyggð WiFi tenging 
- Snjallforrit fyrir Android og Apple iOS - 16MP ljósmyndir - LCD Skjár og 
losanleg 1500mAh rafhlaða - Vatnshelt hylki á 100m fylgir - Festingar og 
8GB kort fylgja - Kemur í með flottri tösku. (Lýsing á við K-2)

Verð: 54.900,- kr.

Veho Sportmyndavél K-1
án tösku, skjás og hylkis kr. 36.900,-

M
uv

i K
-2

Spilar DVD-video, VCD, CD, AVCHD, SACD, BD-ROM, BD-R/RE, 
CD-RW, DTS-CD, DVD-RW, DL/-RW, DVD+R/+RW, DL/+RW, 
Tengi: HDMI, USB, WiFi

BDP-170-K   Blu Ray spilari 3D

Nú án vörugjalda 33.500,- Verð: 44.900,-

Góðir sjónaukar í miklu úrvali

25% 
afsláttur

Leikum okkur
Leikjatölvur frá                  
í regnbogans litum 

Mikið úrval leikja í allar gerðir Nintendo leikjatölva

UE48H6675 
LED SJÓNVARP · 600 Hz. · 
Full HD 1920x1080p  
3D · SMART TV · Gervihnatta 
móttakari · Micro Dimming · 
Gervihnatta móttakari

48”
229.920 Verð áður 287.400

55”
295.900 Verð áður 369.000

UE32/40/55/65H6475 
LED sjónvarp · 400 CMR  (rið)

3D · smart TV með þráðlausu neti.

32“  119.920 áður 149.900

48“ 189.900 Jólatilboð
55“  279.920 áður 349.900

65”  499.000 áður 649.900

0% 
vextir
0% 
vextir
Vaxtalausar
raðgreiðslur 
í tólf mánuði*
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RU-

G
JÖ
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IN
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RU-

G
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NUM
IN

heyrnar tó l 30% 
afsláttur

SUPER SMASHBROS

Leikum okkur
Jamo C97  
Til hvítir og 

svartir.
Þrískiptir 

Bass Reflex 
hátalarar

180W/360W, 
6 Ohm, 32 - 

24.000Hz

Verð kr. 179.800,-m.vsk                               
Án vörugjalda kr. 143.840,-m.vsk

og allar AMIIBO fígúrurnar

Fyrir bretta- og hjólastráka og –stelpur:
Snjóbretti að verðmæti 80.000 kr. í vinning þ.e. allir, 

sem kaupa VEHO vélar 19. til 30. Desember
fara í pott og verður dreginn úr einn vinningshafi hinn 

31.12. og það tilkynnt á Facebook ORMSSON

Útsölumarkaður 30-80% afsláttur
• Heimabíómagnarar • Nintendoleikir • Fartölvutöskur • Hljómtækjastæður 

• Bluetooth hátalarar • Geisladiskar • I pad hulstur • Spilað & Skilað / Spilaðir 
tölvuleikir • Vefmyndavélar • PC stýripinnar • Tölvusnúrur • WIFi hátalarar 

• Diskahýsingar • Leikjastýripinnar • Þráðlaus talnaborð • Farsímahulstur o.fl.
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25% 
afsláttur

Leikum okkur
Leikjatölvur frá                  
í regnbogans litum 

Mikið úrval leikja í allar gerðir Nintendo leikjatölva

UE48H6675 
LED SJÓNVARP · 600 Hz. · 
Full HD 1920x1080p  
3D · SMART TV · Gervihnatta 
móttakari · Micro Dimming · 
Gervihnatta móttakari

48”
229.920 Verð áður 287.400

55”
295.900 Verð áður 369.000

UE32/40/55/65H6475 
LED sjónvarp · 400 CMR  (rið)

3D · smart TV með þráðlausu neti.

32“  119.920 áður 149.900

48“ 189.900 Jólatilboð
55“  279.920 áður 349.900

65”  499.000 áður 649.900

0% 
vextir
0% 
vextir
Vaxtalausar
raðgreiðslur 
í tólf mánuði*

VÖ
RU-

G
JÖ

LD
AF

NUM
IN

VÖ
RU-

G
JÖ

LD
AF

NUM
IN

heyrnar tó l 30% 
afsláttur

SUPER SMASHBROS

Leikum okkur
Jamo C97  
Til hvítir og 

svartir.
Þrískiptir 

Bass Reflex 
hátalarar

180W/360W, 
6 Ohm, 32 - 

24.000Hz

Verð kr. 179.800,-m.vsk                               
Án vörugjalda kr. 143.840,-m.vsk

og allar AMIIBO fígúrurnar

Fyrir bretta- og hjólastráka og –stelpur:
Snjóbretti að verðmæti 80.000 kr. í vinning þ.e. allir, 

sem kaupa VEHO vélar 19. til 30. Desember
fara í pott og verður dreginn úr einn vinningshafi hinn 

31.12. og það tilkynnt á Facebook ORMSSON

Útsölumarkaður 30-80% afsláttur
• Heimabíómagnarar • Nintendoleikir • Fartölvutöskur • Hljómtækjastæður 

• Bluetooth hátalarar • Geisladiskar • I pad hulstur • Spilað & Skilað / Spilaðir 
tölvuleikir • Vefmyndavélar • PC stýripinnar • Tölvusnúrur • WIFi hátalarar 

• Diskahýsingar • Leikjastýripinnar • Þráðlaus talnaborð • Farsímahulstur o.fl.
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Mál ársins 2014
Fjölmargt bar til tíðinda á árinu sem senn er á enda. Reykjavík 
vikublað hefur spurt fjölmarga sem tekið hafa þátt í Hring-
borðinu hér í blaðinu á árinu, hvaða mál standa upp úr. 

Salka Guðmundsdóttir,  
leikskáld og þýðandi

Áberandi 
mynstur
Þegar ég fór að skoða stærstu mál 
ársins á innlendum vettvangi, og þau 
eru þónokkur (lekamálið, dularfullar 
fjarvistir forsætisráðherra, rasistaútspil 
Framsóknar, aðför að fjölmiðlafrelsi, 
menningarstarfi og velferðarkerfi), 
sá ég stöðugt sama mynstrið, sem er 
þá kannski allra stærsta málið. Það er 
sú stefna sem íslenskt samfélag hefur 
tekið í tíð núverandi ríkisstjórnar - 
forherðing í stefnu stjórnarflokkanna, 
blanda af ískaldri auðmannafrjáls-
hyggju og íhaldsdurgastefnu frá miðri 
síðustu öld. Stoðir sem maður hélt 
að við sem samfélag hefðum komið 
okkur þokkalega vel saman um að 
skiptu máli eru nú rifnar niður ein af 
annarri. Það er hrollvekjandi að heyra 
foreldra lýsa þeirri einlægu von að 
ungmennin þeirra öðlist menntun sem 
opni möguleika á að komast frá Íslandi 
því hér sé að skapast afturhaldssamt 
og lokað þjóðfélag sem einkennist af 
misskiptingu.

Dóra Ísleifsdóttir, prófessor við LHÍ

Þögnin
Loftslagsbreytingar, hlýnun jarðar, 
súrnun sjávar! Eldsnöggsoðin könnun 
með Google færir mér þá frétt að þessi 
leitarorð hafi síðast verið notuð á ís-
lensku svo heitið geti í fjölmiðli í júní. 
Í júní! Og þó ég haldi kannski og voni 
að einhver hafi sagt þau í sjónvarpi eða 
útvarpi síðan get ég ekki varist þeirri 
hugsun að hér séu eyjaskeggjar orðnir 
samsoðnir þögn og firringu. Eða fylgd-
ust allir með ráðstefnu Sameinuðu þjóð-
anna í Perú um daginn og bara treysta 
sér ekki til að tala um það opinberlega 
vegna áfallastreytu? Christina Figueres 
kom reyndar hingað á Artic Circle ráð-
stefnuna í Hörpu og af því flutti RÚV þó 
heimafrétt jafnframt því að upplýsa að 
„Áhrifanna verði vart fyrr en áætlað var 
og afleiðingarnar séu meiri“. Árangurinn 
af ráðstefnu Sameinuðu þjóðanna var 
langt undir vonum og vanefndir á fyrri 
loforðum. Það eru dramatískustu fréttir 
sem nokkur mun fá á þessu ári. Samt 

er þetta búið að vera skelfilegt fréttaár 
hér heima og heiman. Mýmargt fyrir 
manneskju að skammast sín fyrir, ekki 
síst íslenskan kjósanda. Uppúr stendur 
þó vitneskjan um að Sameinuðu þjóð-
irnar hafi fyrst haldið ráðstefnu um 
„Umhverfi mannsins“ árið 1972 og enn 
sé höfðum barið við stein út um allan 
heim — og hún er allt að því óbærileg. 
Neyðaróp þeirra sem nú þegar missa 
fólk, húsaskjól og lifibrauð vegna lofts-
lagsbreytinga eru hávær en ná ekki 
eyrum þeirra sem valdið hafa. Þau eru 
fyrst til að finna fyrir því en það kemur 
að öllum ef svona heldur áfram.

Svandís Nína Jónsdóttir,  
meðeigandi í Clever Data

Lekamálið og 
hræsnin
Að mínu mati dró Lekamálið fram 
hræsnina í persónuverndarlöggjöf-
inni. Lögin voru sett til að vernda 
borgarana fyrir misnotkun viðkvæmra 
persónuupplýsinga um þá. Sem er dá-
lítið sérstakt, svo ekki sé meira sagt. 
Í fyrsta lagi er ekki til öflugri upplýs-
ingasafnari en sjálft ríkisvaldið. Hvert 
einasta mannsbarn er skráð og flokkað 
frá fæðingu eftir kyni, ungbarnaþyngd, 
einkunnum, atvinnustöðu, hjúskap, 
o.s.frv. Í öðru lagi býr löggjöfin til 
eftirspurn eftir þessum upplýsingum 
með því að tilgreina sérstaklega hvað 
eru „viðkvæmar“ upplýsingar, s.s. kyn, 
litarháttur og lífsskoðanir. Skilaboðin 
eru því þessi: Það er slæmt að vera af 
röngu kyni (þegar við á) og með rangan 
litarhátt.  Gætu stjórnvöld ekki allt eins 
skrifað „steldu mér“ utan á þær? 

Lana Kolbrún Eddudóttir,  
sagnfræðinemi

Grunnstoðir
Misskiptingin er langstærsta mál ársins. 
Stjórnvöld herða stöðugt ójöfnuðinn og 
eru að búa til stétt bjargarlausra á Íslandi. 
Veikir og fátækir eru látnir bera þyngstu 
byrðarnar. Öryrkjum og öldruðum er 
neitað um laun sem duga til framfærslu. 
Dauðveikt fólk þarf að borga fúlgur fyrir 
lyfjameðferð eða leita á náðir ættingja 
og hjálparstofnana. Heilbrigðiskerfið er 
látið grotna svo niður að íslenskt samfé-

lag upplifir læknaverkfall í fyrsta sinn. 
Heftur aðgangur að menntun fyrir fólk 
yfir 25 ára er fullkomlega óskiljanlegt 
fyrirkomulag og á eftir að koma mjög 
illa niður á konum, ekki síst ungum 
mæðrum. Íslendingar búa við einhverjar 
mestu auðlindir heims en hverjir njóta? 
Fólk sem treystir sér til er unnvörpum 
farið að flýja land. Engin leið er að skilja 
menningar- og menntaandúð stjórn-
valda.  Við getum ekki lifað hér með 
reisn nema grunnstoðir samfélagsins séu 
virtar og þeim sinnt af ábyrgð af þar til 
völdum fulltrúum, því brauðmolakenn-
ingin virkar ekki.

Kristín Þórunn Tómasdóttir,  
sóknarprestur

Versta árið
Það sem hæst bar á árinu að mínu mati 
er hin grafalvarlega staða í heilbrigðis-
málum þjóðarinnar. Hún endurspeglast 
ekki síst í læknadeilunni og ömurlegum 
fréttum af ástandinu á Landspítalanum 
þar sem starfsfólk vinnur sér til húðar, 
biðlistar lengjast og sjúklingar eru á 
hrakhólum. Húsnæði og innviðir eru 
greinilega komin að fótum fram en 
stjórnvöld virðast ekki sjá ástæðu til að 
forgangsraða í þágu heilbrigðistkerfisins 
frekar en orðið er. Það er því miður ekki 
ástæða til bjartsýni í velferðarmálum 
landsins en þar virðist Íslands ógæfu 
verða allt að vopni. 

Á alþjóðavísu er síðan skemmst að 
minnast þess sem yfirmaður Barna-
hjálpar Sameinuðu þjóðanna lýsti yfir, að 
árið sem er að líða hafi verið það versta í 
manna minnum fyrir börn í heiminum. 
Börn hafa verið drepin í skólastofum, 
sofandi í rúmum sínum, þau hafa verið 
pyntuð, þeim hefur verið rænt, þau hafa 
verið þvinguð til hermennsku, þeim 
hefur verið nauðgað, þau hafa verið seld í 
þrældóm. Það er ömurlegur vitnisburður 
um hvernig okkur tekst að vernda hin 
minnstu á meðal okkar.

Unnur Birna Karlsdóttir,  
forstöðumaður Minjasafns Austurlands

Takmarkalaus 
grimmd
Á þessu ári eru liðin hundrað ár frá því 
fyrri heimstyrjöldin hófst, sem stóð í 
fjögur á og leiddi miklar hörmungar 
yfir milljónir manna. Það vekur því 
umhugsun hversu enn gengur illa að 
koma á friði í heiminum. Þessi stríð og 
illvirki sem nú hrjá íbúa stórra lands-

hluta eða heilu þjóðirnar, hvort sem 
menn segja þau háð undir formerkjum 
trúarbragða, menningarmunar, þjóð-
ernisstefnu eða einhvers annars, eru ein 
alvarlegasta hættan sem velferð mann-
kyns stendur frammi fyrir núna. Og í 
mínum huga er takmarkalaus grimmdin 
og öll þau hrottalegu mannréttindabrot 
sem framin eru mesta áhyggjuefnið. Ef 
maðurinn tapar grundvallarsamkennd 
með meðbræðrum sínum þannig að 
hann vílar ekki fyrir sér að myrða karla, 
konur og börn, þá er hann búinn að 
tapa þeim eiginleika sem heldur honum 
mennskum, þ.e. siðferðisvitundinni. Ef 
við bætist að menn taka sig saman í heilu 
herflokkana sem kasta frá sér þessum 
hömlum, sem tegundin maður hefur 
leitast við að tileinka sér svo að samfé-
lag hans sé siðvænt og friðsælt en ekki 
blóðug grimmdargryfja, þá er samfélag 
þjóða heims farið að líða af hættulegu 
innanmeini. Það er þannig í mínum 
huga sorglegt og verulegt áhyggjuefni 
hversu víða um lönd hefur verið barist 
hatrammlega árið 2014 í stað þess að við 
séum að sjá fram á friðsæla tíma þar sem 
menn hafa lært af öllum fyrri styrjöldum 
að friður er betri en stríð.

Ingunn Jónsdóttir,  
kvensjúkdómalæknir

Lekamálið
Mál ársins er án alls vafa lekamálið.  
Þáttur DV rís þar hæst og þrautsegja 
blaðamanna þar að halda málinu gang-
andi allt til enda, þ.e. afsögn ráðherra.  
Raunar er ekki öllum spurningum 
svarað ennþá að fullu en skýrast von-
andi á næstunni.  Mætti gjarnan sjást 
meira af svona löguðu hjá íslenskum 
blaðamönnum!

Gyða Einarsdóttir,  
alþjóðastjórnmálafræðingur

Tungumálið  
á haus
Helsta málið að mínu mati er að Ísland 
hefur eignast valdamikinn popúlískan 
stjórnmálaflokk. Flokkurinn gaf kosn-
ingaloforð sem ljóst var frá upphafi að 
ekki yrði hægt að standa við og milli-
færði, með aðstoð samstarfsflokks síns, 
gríðarlegar fjárhæðir almannafés til 
sumra borgara landsins á meðan helstu 
stoðir velferðarkerfisins riða til falls. 
Flokkurinn ól á hræðslu og fordómum 
í garð minnihluta hóps til að auka fylgi 
sitt í sveitastjórnarkosningum. Til að 
kóróna svo allt er tungumálinu snúið 
á haus til að það þjóni betur málstað 
flokksins og gerðar eru tilraunir til að 
snúa niður fjölmiðla sem gagnrýna orð 
og gerðir fulltrúa flokksins.

Daði Ingólfsson, tölvunarfræðingur 

Skúffurasismi 
hefur innreið 
sína
Það gerðist helst á árinu að rasismi var 
notaður í fyrsta skipti hérlendis til at-
kvæðaveiða. Framsóknarflokkurinn var 
í vandræðum með að koma kjörnum 
fulltrúa í borgarstjórn og greip því til 
þess óyndisúrræðis að höfða til ótta 
landsmanna við hið óþekkta – fordóma 
gegn öðrum menningarsamfélögum. 

Innanflokks varð skiljanlega uppi 
fótur og fit, og þeir sem ekki vildu 
kenna sig við mismunun á grundvelli 
trúarbragða eða uppruna sögðu sig 
úr flokknum. Aðrir virtust vilja skoða 
málið, hvort Aðferðin virkaði eða ekki. 

Aðferðin virkaði: Framsókn fékk tvo 
fulltrúa í borgarstjórn.

Sómakærum flokksmönnum þessa 
gamalgróna bændaflokks sem vildu 
að flokksforystan tæki beinharða af-
stöðu gegn málflutningi af þessu tagi 
varð í kjölfarið ekki að ósk sinni, og 
sögðu sig enn fleiri úr flokknum. Svör 
harðlínuflokksmanna sem hafa verið 
spurðir út í málið hafa verið óljós, enda 
er það deginum ljósara að forystan vill 
hafa þetta tromp í hendinni við næstu 
kosningar, sérstaklega ef fylgi flokksins 
verður jafnlágt og það er nú í skoðana-
könnunum.

Rasisminn verður þá veiddur upp úr 
skúffunum aftur, undir merkjum þjóð-
ernisástar vitanlega, fyrst svona vel gekk 
í borginni, og ef þeim gengur vel í það 
skiptið mun Framsóknarflokkurinn 
halda áfram að feta í fótspor öfgahægri 
flokka erlendis sem ala á heimsku og 
fordómum til að komast til valda.

Fyrsta skrefið í þessa átt var stigið í ár, 
og afleiðingarnar geta orðið voveiflegar.

Halldór Jörgensson,  
Framkvæmdastjóri viðskiptaþróunar, 
App Dynamic

Stærsta  
spennufallið
Fjögur mál koma upp í huga. Af inn-
lendum vettvangi er það lekamálið sem 
aldrei hefði þurft að verða að máli en 
óx eins og æxli við allar tilraunir til að 
kæfa það. Skuldaleiðréttingin kemur 
fast á eftir sem stærsta spennufall eins 
kosningaloforðs frá upphafi.

Af erlendum vettvangi nefni ég 
MH370, ráðgátu sem á eftir að elta 
okkur einhverja áratugi. Svo væri það 
Ebola, sjúkdómur sem kom okkur ekk-
ert við fyrr hann fór að herja á vestrænar 
þjóðir.

hringborðið



Dekraðu við þig með dásamlegum vörum frá Treets  
eða gefðu þeim sem þú elskar vellíðan sem fer vel með kroppinn.

Treets gjafaöskjur; sturtusápur, baðsölt og krem sem  
derkra við þig, fríska og endurnæra húðina.

Treets hörfræ hitapokar sem mýkja vöðva og auka blóð�æði.

Treets gelhanskar fyirir húðina, ilmkerti fyrir andrúmsloftið  
og �ölmargt �eira sem fer vel með þig og þína.

 

Treets - fyrir þig og þína!

FRÁBÆRAR JÓLAGJAFIR!

Treets vörurnar fást hjá Ly�u,Apótekinu, Heilsuhúsinu, Lyfsalanum, Ly�averi,Apóteki Garða-
bæjar, Apóteki Hafnar�arðar, Árbæjarapóteki, Akureyrarapóteki og Ly�avali Mjódd.

Söluaðili: Innland ehf

Mikið úrval 
af loðkrögum 

Laugavegur 45 
Sími:  519 66 99 

Vefverslun:  www.myconceptstore.is 

Verð 14.900,- 

Valgarður Egilsson

STEINALDAR-
VEISLAN

www. sagaforlag.is - vinland@centrum.is

Mögnuð frásögn 
úr Höfðahverfi, Látraströnd og 
Fjörðum með stórbrotnum mann-
lýsingum og hetjusögum af 
baráttu fólks í harðneskjulegu 
umhverfi að fornu og nýju.
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Ágúst Borgþór Sverrisson,  
blaðamaður og rithöfundur

Óvænt úrslit
Samtals fimm til sex mál koma upp í 
hugann. Á innlendum vettvangi er fyrst 
að taka lekamálið. Blaðamenn DV sem 
afhjúpuðu hneykslið eiga heiður skil-
inn, ekki síst fyrir þrautseigjuna. Þarna 
gerist fólk sekt um dómgreindarbrest 
sem það síðan reynir að breiða yfir með 
lygi og hálfsannleika í stað þess að gera 

hreint fyrir sínum dyrum í upphafi. Það 
var kannski tregðan til að koma hreint 
fram sem gerði að stórhneyksli mál, 
sem hugsanlega var í grunninn aldrei 
annað en dómgreindarbrestur eins 
starfsmanns og hann hefði átt að standa 
reikningsskil á sínum mistökum miklu 
fyrr. Ráðherra fór síðan í vörn strax í 
byrjun í stað þess að leita sannleikans 
og leiða hann fram.

Skuldaleiðréttingin er annað mál 
ársins enda aðgerð sem ekki á sér nein 
fordæmi í Íslandssögunni. 

Á erlendum vettvangi vekja annars 
vegar spennan á Krímskaga og hins 
vegar uppgangur ISIS-hreyfingarinnar 
mesta athygli. Reglulega verða til nýjar 
ógnir eftir að önnur spenna hefur 
hjaðnað. Skyndilega er ekki endilega 
friðvænlegt í Evrópu lengur. 

Framferði Ísraelsmanna gagnvart 
Palestínumönnum er síðan gömul 

sorgar- og hryllingssaga sem ljótir kaflar 
voru skrifaði í á árinu. 

Ég vil síðan koma aftur heim og 
enda þetta á björtum nótum: Íþrótta-
frétt ársins var sigur Íslendinga á Hol-
lendingum í knattspyrnu. Ótrúleg úrslit. 
Eitt af því sem gerir knattspyrnuna svo 
vinsæla er að í henni er meira rúm fyrir 
óvænt úrslit en í flestum ef ekki öllum 
öðrum íþróttagreinum. 

Ísold Uggadóttir,  
kvikmyndagerðarkona

Evrópumet 
í sviknum 
loforðum
Þeir sem gleyptu við loforðaflaumi rík-
isstjórnarflokkanna í aðdraganda kosn-
inga, hafa loks áttað sig á því að keisarinn 
er kviknakinn með öllu. Með öllu.  Og 
heimsmeistari í hroka í ofanálag. 2014 
hefur einkennst af stigvaxandi óþoli 
landans fyrir slíkri háttsemi, jafnóðum 
og hvert loforðið á fætur öðru er svikið 
- þar sem engu er hlíft; hvorki náttúr-
unni, menningunni, lágtekjuhópum, 
heilbrigðiskerfi né menntastofnunum. 

Auðlegðarskatturinn hefur hins vegar 
verið aflagður og veiðigjald lækkað um 
80%, enda afar brýnt að huga að bættum 
hag auðfólks, á tímum hækkandi mat-
arskattar.

Magnús Örn Sigurðsson,  
MA í umhverfis- og auðlindafræði

Mál aldarinnar
Lekamálið er mál ársins, ekki spurning. 
Það mætti reyndar víkja því úr keppni 
fyrir að rúmast illa innan eins árs. Það 
hófst undir lok ársins 2013 og þótt 
ákveðin niðurstaða sé komin í málið er 
enn tíðinda af vænta snemma á næsta ári 
þegar umboðsmaður Alþingis skilar áliti 
sínu á samskiptum Hönnu Birnu Krist-
jánsdóttur og Stefáns Eiríkssonar, fyrrum 
lögreglustjóra á höfuðborgarsvæðinu. 
Á alþjóðlegum vettvangi er annað mál 
sem passar enn verr inn í eitt stakt ár 
og verður jafnvel frekar skilgreint sem 
mál aldarinnar þegar fram líða stundir. 
Já, blessað næfurþunna loftslagið okkar, 
sem heldur í okkur lífinu á þessum 
hnetti, hlýnar stöðugt. Árið 2014 stefnir 
í að verða heitasta ár sögunnar frá því 
að mælingar hófust og fimmta skýrsla 
vísindanefndar Sameinuðu þjóðanna 

sem kom að mestu út á þessu ári segir 
að ef ekki takist að draga verulega úr 
losun gróðurhúsalofttegunda (en hlut-
fall þeirra í andrúmsloftinu eykst enn) 
muni mannkynið sjá fram á síaukin áhrif 
þeirra á þessari öld. Þar er m.a. vísað 
til fleiri og alvarlegri þurrka, flóða og 
vályndra veðra. Þá er bara að vona að 
okkur takist að draga einhvern lærdóm 
af lekamálinu svo taka megi betur á móti 
því fólki sem mun leita eftir hæli hér á 
landi í framtíðinni eftir að hafa þurft 
að yfirgefa landsvæði sín vegna lofts-
lagsbreytinga. Og eins má þá vona fyrir 
hönd allra Íslendinga framtíðarinnar, 
aðfluttra sem innfæddra, að þorskurinn 
í kringum landið læri inn á að lifa í súr-
ari sjó sem súrnar hratt vegna sívaxandi 
styrks koltvísýrings í andrúmsloftinu.

hringborðið

Reykjavík – vikublað 
hefur fengið stóran hóp 
valinkunnra kvenna og 
karla til að spá í málefni 
líðandi stundar með 
lesendum. Þátttakendur 
í Hringborðinu eru 
eingöngu fulltrúar eigin 
sannfæringar en ekki 
hagsmunaaðila, fyrir-
tækja, stjórnmálaflokka, 
íþróttafélaga eða annarra 
samtaka og stofnana.

Lekamálið „óx eins og æxli við allar tilraunir til að kæfa það“. Hanna Birna 
Kristjánsdóttir sagði af sér embætti. Aðstoðarmaður hennar var dæmdur. 
málinu er ekki lokið.  Mynd: Pressphotos.biz.
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Sími: 4115555 og 5303002

  
Desembertilboð

á vetrarkortum

Fullkomin jólagjöf fyrir fjölskylduna, 
vini og vandamenn!

Vetrarkort í Bláfjöll og Skálafell 
eru komin í sölu og fást í Hinu húsinu, 
Pósthússtræti 3–5 og Mohawks, Kringlunni. 
Pantaðu og fáðu sent í síma 5303002 
eða á midar@skidasvaedi.is.

Opið alla virka daga kl. 9–13 og 13:30–17.
Vetrarkort í Bláfjöll og Skálafell

20.  DEsEmBER 2014

Gleði um jólin
Lang flest hlökkum við til jólanna. Þau eru tími gleði og hamingju, heim-
sókna og faðmlaga. Svo ekki sé nú minnst á pakkana og matinn. Samkvæmt 
könnunum gæti mesta jólabarn Íslands sem best verið kona á þrítugsaldri 
með yfir 800 þúsund í mánaðarlaun og háskólapróf upp á vasann. En því 
miður eru þeir líka til sem kvíða jólunum. Það er auðvitað ómögulegt að 
segja til um hvað veldur. En hugsanlega getur krafan um fullkomin og allt 
of dýr jól spilað þarna inn í. En jólin þurfa alls ekki að vera dýr eða valda 
okkur streitu. Munum að jólin eru tími til að eyða með vinum og fjölskyldu, 
tími til að gleðjast og tími til að fyrirgefa. 
Eiríks kvíði Rauða
En jólakvíði er hins vegar ekki alveg 
nýtt fyrirfæri í Íslandssögunni. Land-
námsmaðurinn Eiríkur rauði þjáðist af 
jólakvíða. Sagt er frá því að hann einn 
vetur vetur í Brattahlíð verið óglaðari 
en hann átti vanda til. Þorfinnur karls-
efni var þá á Grænlandi og gengur á Ei-
ríki, finnst hann fálátur og vill fá að vita 
hvað veldur ógleðinni. Í ljós kemur að 
Eiríkur átti frekar litlar matarbirgðir og 
kveið því að geta ekki haldið almenni-
lega veislu um jólin. Þorfinnur bauð 
honum þá malt, mjöl og korn sem hann 
átti í skipu sínu. „Gerið veislu slíka sem 
stórmennsku ber til“ á Þorfinnur að 
hafa sagt við Eirík. Úr varð mikil jóla-
gleði „svo sköruleg að menn þóttust 
trautt hafa séð annað eins.“ 

Hófsemd í jólagjöfum
Sé það jólakvíði af svipuðu tilefni og sá 
sem Eiríkur þjáðist af sem enn hrellir 
lesendur, þá getur matarblaðamaður 
kannski hjálpað til. Númer eitt er að 
muna að jólin eru tími til að njóta. 
Það þarf ekki að klára allt fyrir jól. 
Óskúraða gólfið verður bara nokkuð 
huggulegt við kertaljós og jólaköttur-
inn tekur mann ekkert í alvörunni þótt 
maður sé bara í gömlu sparifötunum. 
Jólagjafirnar þurfa heldur ekki að vera 

dýrar því auðvitað er það hugurinn 
sem gildir. Svo má spara aura og vera 
umhverfisvænn með því að pakka inn 
í gömul dagblöð og tímarit. Það hefur 
verið gert á mínu heimili í mörg ár – og 
allir fá að taka þátt. 

Einfaldur jólamatur
Maturinn þarf heldur ekki að líta út 
eins og ljósmynd í matreiðslubók. 
Það þarf enginn tugi tegunda af 
jólasmákökum. Ein eða tvær duga al-
veg og það þurfa ekki að vera flóknar 
uppskriftir. Spesíur eru alltaf vinsælar 
og einfaldari verða smákökur varla; 
hveiti, smjör og sykur. Svo má auðvitað 
kaupa tilbúið deig úti í búð og nota 
aðrar flýtileiðir til að gera baksturinn 
enn einfaldari, t.d. að nota Sushezi eða 
aðra sushi græju til að búa til fallegar 
og fullkmlega kringlóttar smákökur á 
mettíma, svona til að hafa a.m.k. eina 
smákökutegund á boðstólum um jólin. 

Minni skötulykt  
– meira bragð
Ef fólk er hrifið af skötu á Þorláksmessu, 
en lætur lyktina fara í taugarnar á sér, 
getur verið sniðugt að sjóða skötuna 
í vacuum poka. Matarblaðamaður 
gerði velheppnaða tilraun með þetta á 
dögunum. Best er að velja bita sem ekki 

er of kæstur, því við venjulega suðu 
útvatnast skatan í leiðinni. En með því 
að sjóða hana í vacuumpoka er hægt að 
lágmarka lyktina, alveg fram að borð-
haldi – og fá ekta fína og vel sterka 
skötu. Skatan þarf svona korter í suðu 
og tíminn er ekkert lengri í vacuum-
poka. Gætið þó að því að velja poka 
sem eru sérstaklega gerðir fyrir til að 
elda mat í. 

Hægeldað – Sous Vide
Svipaða aðferð er hægt að nota við 
eldun á rjúpu, gæs, kalkún eða öðru 
fuglakjöti, vilji fólk hafa það um jólin. 
Að elda fuglinn með svokallaðri Sous 
Vide aðferð, tryggir nánast fullkomna 
eldun og er að auki fyrirhafnarlítil 
leið til að elda. Þá er matnum pakkað 
í vacuum poka og hann svo hægeld-
aður í vatnsbaði þar sem hitastiginu er 
stýrt nákvæmlega. Þetta gefur frábæran 
árangur í hvert sinn. Gúgglið Sous Vide 
og kynnið ykkur málið. Sous Vide 
eldað hangikjöt er líka frábært. Laufa-
brauðið má svo bara kaupa í búð. Með 
því að nýta sér þetta er hægt að dúlla 
sér í áhyggjuleysi með fjölskyldunni 
á meðan jólamaturinn mallar. Svo er 
hér að lokum uppskrift að hafnfirskri 
jólaþorpssúpu – gjöf okkar 

Ánægjuleg og einföld jól 
Matarblaðamaður ætlar sér ekki þá 
goðgá að segja Reykvíkingum hvernig 
á að halda gleðileg jól. En hófsemi og 
nægjusemi í skreytingum og gjöfum 
minnkar sannarlega álagið á budd-
unni. Með því að nýta sér líka þær 
aðferðir sem til eru til að stytta sér 
leið við viðmatseldina, vera með fáar 
tegundir og einfaldar máltíðir, má gera 
matseldina að ánægjulegasta hluta 
jólahátíðarinnar. Hér fylgir uppskrift 
að einföldum humarborgara úr Ís-
lensku hamborgarabókinni. Mér finnst 
hann afskaplega jólalegur og hann er 
dásamlega góður. Farið samt varlega 
þegar þið mótið hann úr heitu hráefn-
inu. Gott er að nota hamborgarapressu. 
Gleðileg jól.
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matarsÍða svavars

Svavar Halldórsson

svavar@islenskurmatur.is

Hvítlauks- og humarborgari
HRÁEFNI:
•	 600	g	humarhalar.	
•	 Lúka	af	steinselju.	
•	 2	hvítlauksrif.	
•	 Ekta	íslenskt	smjör.	
•	 Sjávarsalt	og	svartur	pipar.	
•	 Klettasalat.	
•	 4	blöð	af	Lambhagasalati	eða	Grand	
salati.	

•	 Sítróna.	
•	 Gunnars	majónes	eða	heimalagað.	
•	 1	camembert	ostur.	
•	 4	hamborgarabrauð	(eða	ítalskt	
flatbrauð).	

AÐFERÐ:
•	 Mýkið	smjörið	vel,	en	þó	ekki	bræða	það	alveg.	Saxið	
steinseljuna	og	hvítlauksrifin	og	blandið	við	smjörið.

•	 Saxið	camembert	ostinn	eins	og	hægt	er.	Gott	er	að	
stinga	honum	smástund	í	frysti	svo	auðveldara	sé	að	
skera	hann.

•	 Veltið	humrinum	upp	úr	smjörblöndunni	og	saltið	og	
piprið.	Steikið	á	pönnu,	bakið	í	funheitum	ofni	eða	grillið	
í	tvær	til	fjórar	mínútur.	Setjið	heilan	humarinn	í	skál	
og	hristið	camembertinn	saman	við.	Osturinn	ætti	að	
bráðna	nægilega	í	hitanum	frá	humrinum	til	að	loða	við	
hann.

•	 Mótið	borgara.
•	 Gerið	brauðin	klár,	smyrjið	þau	og	hitið.	Setjið	klettasalat	
á	brauðbotninn,	þá	humarinn	og	svo	eitt	stórt	blað	
af	Lamb-	hagasalati	ofan	á.	Þar	ofan	á	er	gott	að	setja	
majónes	og	loks	er	sítrónan	kreist	yfir	allan	borgarann.	
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ákvörðun fyrrverandi sjávarútvegsráðherra um auknar 
hvalveiðar til styrktar íslensku atvinnulífi, enda stuðla sjálf-

bærar hvalveiðar að jafnvægi í lífríki sjávar.

Við styðjum heilshugar
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Útvegsmannafélag 
Reykjavíkur

Útvegsmannafélag 
Hornafjarðar
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Stálskip ehf Hvalur

Félag
hrefnuveiðimanna

Útvegsmannafélag 
Hafnarfjarðar

Hafmeyjan
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Verkalýðsfélag Akranes

 

Útvegsmannafélag 
Reykjavíkur

Útvegsmannafélag 
Hornafjarðar

HVALUR HF.

Ögurvík býður sjómönnum, 
starfsmönnum sínum, sem og 

öllum landsmönnum, 

gleðilegt ár.

S E L T J A R N A R N E S B Æ R

S E L T J A R N A R N E S B Æ R

ÞRÍR FRAKKAR

Á B Y R G  F A S T E I G N A S A L A

ehf
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Einkarekið Apótek
Lágt lyfjaverð - góð þjónusta

Guðlaugur A Magnússon
Skólavörðustíg 10 • Reykjavík • www.gam.is • sími 5625222

Við hönnun skeiðarinnar sóttum 
við innblástur í okkar gömlu 
hefðir enda ber hún emeleringu 
eins og fyrstu skeiðarnar okkar.

Skeiðin fæst eingöngu í verslun 
Guðlaugs á Skólavörðustíg.

Hönnun: Hanna S. Magnúsdóttir
Smíðuð úr 925 sterling silfri

Jólaskeiðin 2014

Hin eina sanna jólaskeið 
okkar íslendinga í 68 ár

í 90 ár

Árni Heiðar með nýja plötu
Djasstríó Árna Heiðars hefur 

gefið úr hljómdiskinn Hold. 
Þetta er þriðji diskur tríósins 

og er hann framhald síðustu plötu 
Mold, sem kom út í fyrra. Eru þær 
báðar hluti trílógíu sem mun enda 
með plötunni Fold sem er væntanleg 
á næsta ári. Tríóið hefur fengið góðar 
viðtökur hérlendis sem erlendis og lék 
tríóið nýlega á Djasshátíð Vínarborgar 
við mikinn fögnuð áheyranda jafnt sem 
gagnrýnenda, segir í fréttatilkynningu. 

 Í tríóinu eru  auk Árna Heiðars 

Karlssonar, Þorgrímur Jónsson 
kontrabassaleikari og Scott McLemore 
trommuleikari og  hafa þeir spilað 
saman um árabil og eru áhrifavaldar 
tríóisins margvíslegir allt frá norræna 
jazzinum í arabíska þjóðlagamússík. 

Þrjátíu ára saga
Ég hef gegnum tíðina oft velt 

fyrir mér hvernig þetta eins-
taka hús varð til og hversvegna 

og þegar ég komst að því að þrjátíu 
ár voru í ár liðin frá stofnun Kram-
hússins þá fannst mér að einhver yrði 
að segja þessa sögu,“ segir Brynhildur 
Björnsdóttir fjölmiðlakona, en hún 
hefur tekið saman þrjátíu ára sögu 
Kramhússins í Reykjavík. Bókin 
nefnist „Kramhúsið – orkustöð í 
miðbænum“. Þar ræðir Brynhildur 
við fólkið sem þarna hefur verið síð-
ustu þrjár áratugi, ásamt því að setja 
fram sögulegt ágrip. Kramhúsið er 
menningarstofnun í miðbæ Reykja-

víkur og þar hefur lengi farið fram 
fjölbreytt starf, bæði dans, leikur, 
tónlist og fleira. 

Brynhildur hefur sjálf tekið ríkan 
þátt í starfi Kramhússins undanfarin 
ár en hún stundar einnig nám í menn-
ingarfræði. 

Hafdís Árnadóttir stofnaði húsið. 
„Saga Kramhússins var fram að þessu 
í munnlegri geymd og svo líka, og það 
er mjög mikilvægt, í aragrúa ljósmynda 
sem færustu ljósmyndarar landsins 
hafa tekið af viðburðunum þar gegnum 
tíðina,“ segir Brynhildur, en í bókinni 
er fjöldi mynda. Brynhildur bætir því 
við að til þess að segja söguna hafi hún 

þurft að fara lengra aftur í tímann en 
þau þrjátíu ár sem Kramhúsið hefur 
starfað. Í raun hafi hún byrjað á sögu 
Hafdísar Árnadóttur, stofnandans, og 
sögu bakhússins við Bergstaðastræti 
þar sem Kramhúsið er til húsa. Þetta 
var trésmíðaverkstæði áratugum 
saman þar til Hrafn Gunnlaugsson 
keypti það til að smíða leikmynd og 
æfa bardagasenur í Hrafninn flýgur. 
„Það var svo 1982 sem Hafdís, sem 
lengi hafði leitað að húsi yfir leikfim-
iskóla sinn sem hún hafði starfrækt 
árum saman í ýmsu mishentugu hús-
næði, sá auglýsingu í blaði um þetta 
hús og sá möguleikana í því að gera þar 
eitthvað alveg einstakt. Sem gekk eftir 
því ég held að það sé leitun að listhúsi 
á Íslandi og þó víðar væri leitað sem 
hefur hlúð að og hýst eins fjölbreytta 
og einstaka starfsemi og Kramhúsið,“ 
segir Brynhildur Björnsdóttir. 

Bókina má fá í Kramhúsinu við 
Skólavörðustíg 12 í Reykjavík en hana 
er einnig hægt að panta gegnum net-
fangið kramhusid@kramhusid.is eða í 
síma 551 5103. 

Brynhildur Björnsdóttir skrifaði sögu 
Kramhússins.

Gleði í Kramhúsinu sem nú hefur verið starfandi í miðborg Reykjavíkur í 
þrjá áratugi.

Hættuför í Huliðsdal
Barnaleikritið Hættuför í Hul-

iðsdal verður verður tekið til 
sýningar að nýju nú um jólin 

og verður fyrsta sýningin í Kúlunni 
í Þjóðleikhúsinu í dag. Verkið var 
sýnt fyrir fullu húsi á síðasta leikári 
og hlaut mikið lof. 

Verkið fjallar um Eyju sem er hug-
myndarík en einmana stelpa sem er 
nýflutt í gamalt, hrörlegt hús úti í sveit. 
Í herberginu hennar opnast hlið inn 
í magnaðan töfraheim og afa Eyju er 
rænt af illskeyttri álfkonu. Í Huliðsdal 
hittir Eyja fyrir alls kyns furðuverur 
og þarf að finna hjá sér bæði hugrekki 
og útsjónarsemi svo henni takist að 
bjarga afa áður en hliðið lokast á ný, 
segir í fréttatilkynningu. 

Verkið er ætlað börnum frá sex ára 
aldri og uppúr. Höfundur verksins 
er Salka Guðmundsdóttir, leikstjóri 
er Harpa Arnardóttir og leikarar 

í verkinu eru þau Aðalbjörg Árna-
dóttir, Esther Talía Casey, Guð-
mundur Ólafsson og Hilmir Jensson. 
Leikhópurinn Soðið svið setur upp í 
samstarfi við Þjóðleikhúsið.

Í Huliðsdal eru alls kyns furðuverur 
og þar þarf bæði hugrekki og út-
sjónarsemi.

Söngskólinn í Reykjavík

Í byrjun janúar verða inntökupróf í örfá skólapláss sem losna:

12. janúar byrja 7 vikna söngnámskeið:
SÖNGNÁMSKEIÐ

• Unglingadeild yngri  11-13 ára  
• Unglingadeild eldri  14 -15 ára
• Almenn tónlistardeild   Grunn-/ Mið-/ Framhaldsnám
• Háskóladeild   Einsöngs-/ Söngkennaranám

• fyrir áhugafólk á öllum aldri  
• kennt utan venjulegs vinnutíma
• raddbeiting / túlkun / tónfræði

Allar nánari upplýsingar eru veittar á skrifstofu skólans 
að Snorrabraut 54, sími 552-7366 kl. 10–16 alla virka daga• www.songskolinn.is

SÖNGNÁM



BÓKAKYNNING

Sjáið fleiri
bækur frá Óðinsauga á

www.facebook.com/odinsauga

Fjársjóðskistan: Sígild ævintýri
Sagnasafnið inniheldur 8 sígild 
ævintýri eftir höfunda á borð við Hans 
Christian Andersen og Grimmsbræður. 
Þessi fallega ævintýrabók er 
eiguleg gjöf sem fylgir börnum til 
fullorðinsáranna. Tryggðu þér eintak. 

Lítil kraftaverk
Sagan fjallar um náungakærleik 
og það hvernig góðverk geta gert 
kraftaverk í lífi munaðarlausra barna. 
Lesandinn kynnist lífi þriggja barna 
sem búa í SOS barnaþorpum í Afríku, 
Asíu og Suður-Ameríku. Þótt við 
breytum ekki heiminum á svipstundu 
getum við lagt okkar að mörkum til að 
gera hann að betri stað til að búa á. 

Sögustund
Fimm skemmtilegar barnasögur í 
einni veglegri gjafabók. Frábærar 
myndskreytingar prýða sögurnar 

í bókinni sem henta börnum á 
aldrinum 2-8 ára.



Sveinbjörg
Thermo-bollar

Jólaverð: 2.465 kr.
Fullt verð: 2.900 kr.

Muurla

Magisso, flöskukælir
Heldur köldu í marga klukkutíma. Sniðug gjöf.

Nostalgíu-glervara.

Opið virka daga frá kl. 11 - 18 og 
á laugardögum frá kl. 11 - 16.

Auk þess gilda þessir afgreiðslutímar í desember:
Sunnud. 21. des. kl. 11 - 16.
Miðvikud. 24. des. kl. 10 - 12.

15% jólaafsláttur.

Jólaverð: 10.960 kr.
Fullt verð: 12.900 kr.

Leonardo
Wave
Glös í mörgum litum.

Jólaverð: 1.180 kr.
Fullt verð: 1.390 kr.

Magisso, karafla
Jólaverð: 8.420 kr.
Fullt verð: 9.900 kr.

Bosch, ryksuga

Bosch, expressó-kaffivél

BGL8330T

TCA5309

Sú hljóðlátasta á markaðnum og 
hrikalega öflug líka. Aðeins 59 dB.

Einstök bruggtækni. Þrýstingur: 15 bör.

Jólaverð: 64.900 kr.

Jólaverð: 69.900 kr.

Fullt verð: 79.900 kr.

Fullt verð: 89.900 kr.

Kahla
Matar- og kaffistell fyrir sex.
Matardiskar, súpudiskar, morgunverðardiskar, 
kaffibollar, undirskálar, kaffikrúsir og skálar.

Jólaverð: 29.900 kr.
Fullt verð: 69.900 kr.

Bosch
MSM66020
Kraftmikill töfrasproti.

Jólaverð: 8.900 kr.
Fullt verð: 11.900 kr.

Jólin nálgast
Dásamlegir dýrgripir í jólapakkann.

Takmarkað
magn.

15% 
jólaafsláttur af 

öllum vörum frá 
Sveinbjörgu.

ÁL-SUÐA
Ryðfrí stál - ál - og  járnsmíði

Nýsmíði og viðhald fyrir fiskvinnslur og fiskiskip.
Áratuga reynsla.

MANNBERG
Vélsmiðja  sími 564 2002

Akralind 1 - 201 Kópavogi - mannberg@mannberg.isAuglýsingar: 578 1190 & auglysingar@fotspor.is | Ritstjórn: 659-3442 & ingimarkarlhelgason@gmail.com
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baksÍðan
Helga Lilja  
Bergmann
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Sumt má 
ekki breytast
Jólastressið á undi högg að sækja nú 
um stundir en mér finnst það tilheyra 
þessum árstíma. Fyrst var ég sjálf barn 
og jólin voru spennandi vegna þess að 
ég var barn. Svo eignaðist ég börn og 
jólin voru spennandi því þeim fannst 
þau spennandi. Á sama tíma urðu jólin 
líka stressandi því ég þurfti að standa 
undir væntingum hinna ofurspenntu 
barna, ég reyndi að herma eftir hefðum 
sem ég hafði alist upp við sjálf, bætti 
við nýjum og þannig urðu til okkar jól 
með okkar spennu og stressi.

 Núna eru börnin uppkomin og ekki 
kominn tími á barnabörn enn, svo ég 
hélt að nú myndi allur þessi spenningur 
hætta, jólin gætu orðið laus við stress 
og eintóm slökun. En það er ekki svo, 
bæði eimir alltaf eftir af spennunni sem 
ég fann fyrir sem barn, og svo sleppa 
uppkomin börn ekki væntingunum til 
jólanna svo glatt. Líklega vil ég heldur 
ekki að þau geri það, það hefði örugg-
lega í för með sér tómarúm og söknuð 
í sálinni ef ekkert væri frábrugðið við 
jólin, þau væru bara eins og hver önnur 
fríhelgi. 

Þess vega skil ég ekki alveg fólk sem 
vill af-stressa jólin alveg, talar um að 
nenna ekki í sparifötin, vill vera bara á 
náttfötum á aðfangadagskvöld og elda 
eitthvað einfalt. Svo er líka einfalt að 
gefa bara pening í jólagjöf, já og ekki 
vera að stressa sig á að hitta fólk eða 
fara í fjölskylduboð. Maður skammast 
sín fyrir að baka lakkrístoppa því það 
svo ókúl.

Hvar endar þetta eiginlega, allir á 
náttfötum, pizza pöntuð og svo milli-
fært á línuna? Nei hingað og ekki lengra 
segi ég, bökum, stressum, eldum eitt-
hvað hrikalega flókið, kaupum gjafir 
og kveljumst í þröngum spariskóm og 
óþægilegum fötum! Þannig eiga jólin 
að vera.


