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Áramót
Kokteilar, 
partí leikir og 
áramótatertur 
eru meðal efnis 
í sérblaði um 
áramót.

FYLGIR FRÉTTA-

BLAÐINU Í DAG
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Súkkulaðihúðaðar áramótabomburGuðbergur á Gló býr til girnileg-ar tertur sem henta við hvaða tækifæri sem er. BLS. 10
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ÞYKKNAR UPP - Í dag snýst vind-
ur smám saman til suðlægrar áttar, 
fyrst vestan til. Þykknar upp sunnan 
og vestan til en léttir heldur til á 
miðju Norðurlandi. Stöku él eystra. 
Frost 0-10 stig, mildast á annesjum 
syðst.
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VEÐRIÐ Í DAG

„Er ég þessi ritstjóri? Mamma vill vita það.“
MIKAEL TORFASON OG SIGURJÓN KJARTANSSON SPJALLA UM 
PRESSUNA, NÝJA ÞÁTTARÖÐ Á STÖÐ 2

26

FÓLK Dagur B. Eggertsson átti 
hádegisverðarfund með þeim Eli 
Roth og Quentin Tarantino í Ráð-
húsi Reykjavíkur í gær þar sem 
þeir ræddu um framtíð Reykja-
víkur sem kvikmyndaborgar. 

Að sögn borgarstjóra voru 
umræðurnar á mjög óformlegum 
nótum en hann staðfesti áhuga 
leikstjóranna á því að leggja sitt 
af mörkum til að koma Reykjavík 
á framfæri sem kvikmyndaborg. 
Með þeim á fundinum voru 
athafnamaðurinn Eyþór Guðjóns-
son, leikstjórinn Baltasar 
Kormákur og Guðmundur Stein-

grímsson, aðstoðarmaður borgar-
stjóra.

Eins og komið hefur fram í fjöl-

miðlum eru leikstjórarnir staddir 
hér á landi til að fagna nýju ári og 
hafa látið fara vel um sig á 
Nordica hóteli þar sem þeir gista. 
Einnig hafa þeir verið tíðir gestir 
í líkamsræktarstöðinni Laugum 
og skelltu sér út á lífið á veitinga- 
og skemmtistaðnum b5 í Austur-
stræti. 

Að sögn Guðmundar Stein-
grímssonar voru þeir leikstjór-
arnir augljóslega hæstánægðir 
með dvölina hér á landi og lýstu 
yfir ánægju sinni með sprengju-
gleði þjóðarinnar á gamlárskvöld.
 - fgg / sjá síðu 50

Borgarstjóri snæddi hádegisverð með leikstjórunum Quentin Tarantino og Eli Roth:

Vilja Reykjavík sem bíóborg

Pólitísk morð í Pakistan
„En Bhutto óttaðist þá samt ekki 
jafn mikið og hún óttaðist herfor-
ingjaklíkuna sem öllu stjórnar á 
bak við tjöldin í Pakistan“, skrifar 
Sverrir Jakobsson.
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VIÐSKIPTI Úrvalsvísitala Kauphall-
arinnar lækkaði um 1,4 prósent á 
árinu sem er að líða. Hún endaði í 
6.318 stigum. 

Í gær var síðasti viðskiptadagur 
ársins í Kauphöllinni, en við 
árslok í fyrra stóð vísitalan í 6.410 
stigum. Vísitalan reis jafnt og 
þétt allt frá ársbyrjun þangað til 
hún náði hámarki 18. júlí í 9.016 
stigum.

Seinni hluti ársins hefur 
einkennst af markaðsóróa og 
lausafjárþurrð í kjölfar vandræða 
hjá fjármálafyrirtækjum víða um 
heim vegna undirmálslána í 
Bandaríkjunum. Hækkun 
Úrvalsvísitölunnar framan af ári 
hefur því öll gengið til baka og 
gott betur.  - óká

OMX Kauphöll Íslands:

Úrvalsvísitalan 
lækkaði á árinu

LÖGREGLUMÁL Tollgæslan á Suður-
nesjum fann 5,5 kíló af amfetamíni 
og kókaíni  í hraðsendingu sem 
barst til landsins frá Þýskalandi 15. 
nóvember síðastliðinn. Efnin reynd-
ust afar hrein. 

Umfangsmikil rannsókn hefur 
farið fram hér á landi og í Þýska-
landi síðan þá, en enginn hefur 
verið handtekinn vegna málsins, 
segir Jóhann R. Benediktsson, lög-
reglustjóri og tollstjóri á Suður-
nesjum.

Um stóra sendingu var að ræða, 
og segir Jóhann að það sé í takt við 
þá þróun sem orðið hafi undanfar-
ið. „Þetta sýnir að áræðni þessara 
smyglhringa er að aukast. Á sama 
tíma og við getum fagnað því hvað 

við náum miklu er full ástæða til að 
óttast þessa þróun,“ segir Jóhann. 

Um var að ræða tæplega fimm 
kíló af amfetamíni og rúmlega hálft 
kíló af kókaíni. Efnin hafa verið 
rannsökuð, og eru þau afar hrein. 
Hægt hefði verið að blanda efnin 
talsvert fyrir sölu, og hefði götu-
verðmætið því getað hlaupið á 
tugum milljóna króna.

Samkvæmt upplýsingum frá toll-
gæslunni er hér um að ræða mesta 
magn af hörðum fíkniefnum sem 
tollgæslan hefur fundið í hraðsend-
ingu. Mesta magnið fannst þó árið 
2004 þegar reynt var að smygla um 
átta kílóum af hassi í sendingu frá 
Nepal.

Tollgæslan fann efnin við hefð-

bundið eftirlit, og hefur rannsókn 
staðið linnulaust síðan. Jóhann stað-
festir að nú sé kominn skriður á 
rannsóknina, en vildi að öðru leyti 
lítið tjá sig um hana. 

Rannsóknin hefur verið sam-
starfsverkefni lögreglu á Suður-
nesjum og í Reykjavík, auk þess 
sem málið hefur verið rannsakað í 
Þýskalandi. 

Lögregla og tollgæsla hafa komið 
upp um nokkrar tilraunir til að 
smygla miklu magni fíkniefna 
undanfarið. Skemmst er að minn-
ast Pólstjörnumálsins svokallaða, 
auk þess sem þýskur karlmaður 
var gripinn með 23 þúsund e-töflur 
við komuna í Leifsstöð skömmu 
fyrir jól. - bj

Áræðni smyglhringa 
er stöðugt að aukast 
Tollgæslan lagði hald á 5,5 kíló af afar hreinu amfetamíni og kókaíni í hrað-
sendingu frá Þýskalandi. Götuverðmætið hleypur á tugum milljóna króna. 
Lögreglustjórinn á Suðurnesjum segir áræðni smyglhringa vera að aukast.

ROTH OG TARANTINO Þeir félagar gengu 
fund borgarstjóra í gær.

EFNAHAGSMÁL Mun fleiri Íslend-
ingar eru svartsýnir á efnahags-
ástandið á næsta ári en á sama 
tíma í fyrra. Þetta kemur fram í 
niðurstöðum Þjóðarpúls Gallup, 
sem sagt var frá í fréttum 
Ríkisútvarpsins. 

Alls telja 44 prósent aðspurðra 
að efnahagsástandið fari versn-
andi á næsta ári, en á sama tíma í 
fyrra voru um 15 prósent þeirrar 
skoðunar. 

Aðeins 6 prósent aðspurðra 
reikna með að efnahagsástandið 
batni á næsta ári. Sambærilegt 
hlutfall er 13 prósent í löndum 
Vestur-Evrópu, og rúmlega 20 
prósent á Norðurlöndunum.

Þrátt fyrir þetta telur tæpur 
þriðjungur aðspurðra að persónu-
legur hagur þeirra muni batna á 
næsta ári. Einn af hverjum tíu 
telur hag sinn fara versnandi. - bj

Þjóðarpúls Gallup:

Svartsýni eykst 
hér á landi

ÍÞRÓTTAMAÐUR ÁRSINS Margrét 
Lára Viðarsdóttir, knattspyrnu-
kona úr Val, var kjörin íþrótta-
maður ársins 2007 í gærkvöldi. 
Margrét var ánægð en hissa á 
kjörinu. 

„Þetta er óvæntasta en besta 
viðurkenning sem ég hef fengið. 
Ég lít ekki síst á þetta sem sigur 
fyrir kvennaknattspyrnuna,“ 
sagði Margrét Lára en hún átti 
frábært ár bæði með Val og 
íslenska landsliðinu.

 Margrét átti stóran þátt í 
sigri Vals í Landsbankadeildinni 
og bætti eigið markamet með 
því að skora 38 mörk í sextán 
leikjum í deildinni. Auk þess lék 
hún vel í Evrópukeppni félags-
liða með Val í baráttu við 
nokkur af bestu liðum Evrópu. 
Margrét sló einnig markamet 
með landsliðinu snemma árs. 

Hún er óviss með framhaldið í 
boltanum en segir drauminn 
hins vegar alltaf vera að spila í 
atvinnumennsku erlendis.   
 - óþ bls. 46

Margrét Lára Viðarsdóttir:

Sigur fyrir 
kvennaboltann 

ÍÞRÓTTAMAÐUR ÁRSINS 2007 Margrét Lára Viðarsdóttir ásamt foreldrum sínum, þeim Viðari Elíassyni og Guðmundu Bjarna-
dóttur.   FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Haukar og Fram í úrslit 
Það verða Haukar og 
Fram sem leiða saman 

hesta sína í úrslit-
um N1 deildabikar 
karla í handbolta 
í dag.

ÍÞRÓTTIR 44

Brotist inn hjá Elísabetu 
Fyrirsætan Elísabet 
Davíðsdóttir varð 
fórnarlamb 
innbrotsþjófa 
skömmu fyrir jól. 

FÓLK 50
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Dagrún, ætlarðu að gleypa 
flugeld um áramótin?

„Nei, ég held ég skjóti þeim upp 
frekar en að kasta þeim upp.“

Dagrún Þorsteinsdóttir varð fyrir því óláni 
að leggja sér jólaskraut óvart til munns á 
annan dag jóla. Hún fór beinustu leið á 
bráðamóttökuna þar sem skrautinu var 
kastað upp.

FÉLAGSMÁL Sævar Arnfjörð og 
Ólína Ragnheiður Gunnarsdóttir 
sem búa í tjaldi í Laugardal fengu 
lánaða íbúð hjá ókunnugum manni 
yfir jólin. „Hann kom hingað á 
aðfangadagsmorgun og sagði að 
við fengjum íbúðina sína í þrjá 
daga,“ segir Sævar.

„Svo setti hann bara föggur 
sínar í poka, gaf okkur 4.000 
krónur og fór til móður sinnar,“ 
bætir hann við. „Þessi góðvinur 
okkar gaf okkur líka nýtt tjald 
þegar vistinni okkar í íbúðinni 
lauk. Það var mjög fínt að vera 
þarna. Við horfum á fullt af 
myndum af DVD-diskum sem er 
mikil nýlunda fyrir okkur. Við 
erum honum alveg sérstaklega 
þakklát.“ - jse

Tjaldbúarnir í Laugardal:

Fengu lánaða 
íbúð á jólunum

KOMIN Í TJALDIÐ AFTUR Ókunnugi 
maðurinn gaf hjónunum nýtt tjald.   
 FRÉTTABLAÐIÐ/VÖLUNDUR

PAKISTAN, AP Öfgamenn með tengsl 
við al-Kaída-hryðjuverkanetið og 
talibana stóðu að morðinu á pakist-
anska stjórnarandstöðuleiðtogan-
um Benazir Bhutto, að því er hátt-
settur erindreki Pakistanstjórnar 
fullyrti í gær. Hundruð þúsunda 
fylgismanna Bhutto fylgdu henni 
til grafar í heimabæ ættar hennar í 
suðurhluta Pakistans. 

Morðið á Bhutto hefur steypt 
stjórnmálum í Pakistan í algert 
uppnám. Minnst 23 manns létu lífið 
í uppþotum og óeirðum sem dundu 
yfir víða um landið þar sem stuðn-
ingsmenn Bhutto gáfu reiði sinni 
lausan tauminn. Ríkisstjórnin 
sendi herinn á götur margra helstu 
borga landsins til að gæta laga og 
reglu. 

Pervez Musharraf forseti kenndi 

í fyrstu ótilgreindum íslömskum 
öfgamönnum um tilræðið. En inn-
anríkisráðherrann Hamid Nawaz 
tjáði AP-fréttastofunni að „við 
höfum sannanir fyrir því að al-
Kaída og talibanar voru að baki 
sjálfmorðsárásinni á Benazir 
Bhutto“. 

Á blaðamannafundi síðar í gær 
sagði Javed Ikbal Cheema, talsmað-
ur innanríkisráðuneytisins, að 
stjórnvöld hefðu skráð „njósnað 
samtal“ þar sem Baitullah Mehsud, 
leiðtogi þekkts öfgahóps, hefði 
„óskað sínum mönnum til hamingju 
með að vinna þetta smánarlega 
verk“. 

Cheema lýsti Mehsud sem „al-
Kaída-foringja“ og sagði hann 
ábyrgan fyrir sprengjutilræðinu í 
Karachi í október, sem beint var 

gegn Bhutto og kostaði yfir 140 
manns lífið. 

Mehsud er sagður stjórnandi 
skæruliða sem eru í bandalagi við 
talibana og berjast í hinu löglausa 
héraði Suður-Waziristan, sem liggur 
að landamærum Afganistans og 
vitað er að liðsmenn al-Kaída hafa 
sig líka í frammi. 

Cheema sagði öryggissveitir Pak-
istans einskis myndu eira í leitinni 
að hinum seku. „Þeir munu örugg-
lega verða látnir svara fyrir gerðir 
sínar,“ sagði hann. 

Aðrir áberandi stjórnmálamenn í 
landinu eiga að sögn Cheema líka á 
hættu að verða skotmörk árása 
öfgamanna, þar á meðal Nawaz 
Sharif, sem eins og Bhutto er fyrr-
verandi forsætisráðherra sem sneri 
úr útlegð á árinu. audunn@frettabladid.is

Al-Kaída kennt um 
morðið á Bhutto
Talsmenn Pakistanstjórnar sögðu í gær að þeir hefðu sannanir fyrir því að 
þekktur leiðtogi öfgahóps með tengsl við al-Kaída og talibana hefði staðið á 
bak við morðið á Benazir Bhutto. Hún var borin til grafar í gær.

JÖRÐUÐ Eiginmaður og aðrir aðstandendur og vinir Bhutto bera kistu hennar í jarðarför í Pakistan í gær.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

FÓLK Erlendum ríkisborgurum á 
Suðurnesjum hefur fjölgað um 
tæpan þriðjung á einu ári. Í 
byrjun desember í ár voru þeir 
1.806, en voru 1.374 á sama tíma í 
byrjun desember í fyrra. Á sama 
tíma fjölgaði íbúum á Suðurnesj-
um um átta prósent. Þetta kemur 
hjá Hagstofu Íslands.

Flestir erlendir ríkisborgarar á 
Suðurnesjum búa í Reykjanesbæ, 
eða 1.207. Þá eru Pólverjar í 
miklum meirihluta þeirra útlend-
inga sem búa á Suðurnesjum, eða 
1.171 af 1.806. Þeim hefur fjölgað 
um tæplega 400, úr 779.  - sh

Útlendingar á Suðurnesjum:

Pólverjum fjölg-
ar um þriðjung

LÖGREGLUMÁL „Það liggur ekki 
fyrir nein lausn eftir fundinn, en 
hann var engu að síður mjög 
góður og gagnlegur,“ sagði Gísli 
Jökull Gíslason, ritstjóri Lög-
reglublaðsins, að afloknum fjöl-
sóttum almennum fundi lögreglu-
manna í gærkvöld. Stefán 
Eiríksson lögreglustjóri á höfuð-
borgarsvæðinu, sem var á fund-
inum, tók í sama streng, sagði 
fundinn hafa verið góðan og upp-
byggilegan.

Jökull sagði að lögreglumenn 
hefðu talað hreinskilnislega um 
það sem þeim þætti vera ábóta-
vant í starfsumhverfinu. Einkum 
hefði verið nefnt mikið álag í 

starfi, skortur á reyndum lög-
reglumönnum og of lág laun.

„Menn náðu að stilla sig vel 
saman á fundinum og samstaðan 
er mikil,“ bætti Jökull við. „Við 
munum nú reyna að leysa okkar 
mál innanhúss.“

Lögreglustjóri sagði að menn 
hefðu talað skýrt á fundinum og 
komið á framfæri sínum skoðun-
um og sjónarmiðum.

„Ég tel að þessi fundur skili 
fyrst og fremst auknum skilningi 
milli stjórnenda embættisins og 
starfsmanna,“ sagði Stefán. Hann 
sagði menn farna að tala saman 
með skýrari hætti og fara yfir 
hlutina. 

„Þarna ítrekuðum við boð til 
starfsmanna um að taka þátt í 
stefnumótunarvinnu, skipulagi á 

vaktamálum, bakvaktarkerfum 
og öðru sem verið er að huga að.“ 
 - jss

Á FUNDI Stefán Eiríksson lögreglustjóri og Óskar Sigurpálsson, formaður Lögreglu-
félags Reykjavíkur, við upphaf fundarins. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Fjölsóttur almennur fundur lögreglumanna á höfuðborgarsvæðinu:

Aukinn skilningur en engin lausn

STJÓRNMÁL Framsóknarflokkurinn ætlar að skoða 
stöðu krónunnar á næstunni, og meðal annars kanna 
möguleika á samstarfi við aðrar þjóðir. Guðni 
Ágústsson, formaður flokksins, segir nauðsynlegt að 
ræða framtíð gjaldmiðilsins.

„Það verður verkefni flokksins að ræða þetta 
pólitískt, og fara yfir alla möguleika,“ segir Guðni.

Hann segir athyglisvert að Björgólfur Thor 
Björgólfsson hafi varað við því að Ísland gangi í 
Evrópusambandið í Kastljósinu á fimmtudag. Þar 
sagði Björgólfur að hann vildi ekki halda í krónuna. 
Besti kosturinn væri einhliða upptaka evru, en einnig 
mætti hugsa sér að taka upp svissneska frankann.

 Guðni vill ekki ganga svo langt að segja að kasta 
eigi krónunni fyrir svissneska frankann. Hann segir 
að skoða þurfi hvað henti íslensku samfélagi í víðu 
samhengi, hvort það sé krónan eða eitthvað annað. 
Ljóst sé að Ísland tapi miklu með með því að ganga í 
Evrópusambandið, og því séu hugmyndir Björgólfs 
áhugaverðar. „Við ætlum að leggja í þá vinnu að fara 
yfir stöðu krónunnar og verðtryggingarinnar, og 
munum skoða evruna. Einnig þarf að skoða samstarf 
við aðrar þjóðir, ég hef einhvern tímann nefnt að það 
gæti orðið Ísland, Noregur og Sviss,“ segir Guðni. - bj

Framsóknarflokkurinn ætlar að skoða framtíð krónunnar og verðtryggingarinnar:

Þarf að ræða alla möguleika

GUÐNI ÁGÚSTSSON „Við ætlum að leggja í þá vinnu að fara 
yfir stöðu krónunnar og verðtryggingarinnar, og munum skoða 
evruna. Einnig þarf að skoða samstarf við aðrar þjóðir, ég hef 
einhvern tímann nefnt að það gæti orðið Ísland, Noregur og 
Sviss.“ 

SLÖKKVILIÐ „Þetta er íkveikjumál,“ 
segir Bjarki Harðarson, fram-
kvæmdastjóri bílaverkstæðisins 
Bílson á Ármúla, en þar kom upp 
eldur snemma í gærkvöldi. 

Mikill reykur barst frá húsinu 
en að sögn slökkviliðsins var ekki 
mikill eldur í húsinu. 

Bjarki segir að blysstubbur 
hafi fundist inni í húsinu. „Það 
hefur verið rifin rist úr útvegg og 
kastað blysi inn um gatið.“

Bjarki segist ekki hafa neinn 
grunaðan um verknaðinn, líklega 
sé um að ræða pörupilta.  Eldur-
inn olli ekki miklu tjóni.  - kdk

Eldur í bílaverkstæði:

Blysi kastað inn 
um gat á vegg 

TSJAD, AP Frönsku hjálparstarfs-
mennirnir sex sem voru dæmdir í 
Tsjad á miðvikudaginn í átta ára 
þrælkunarvinnu fyrir að ætla að 
ræna börnum til Frakklands voru 
fluttir til Frakklands í gær.

Frönsk stjórnvöld óskuðu á 
fimmtudag eftir því að sexmenn-
ingarnir yrðu sendir heim. Er 
búist við því að dómur yfir 
fólkinu verði mildaður þar.

Í október voru hjálparstarfs-
mennirnir stöðvaðir þegar þeir 
voru að fara að fljúga með 103 
börn til Frakklands sem þeir 
sögðu munaðarleysingja. Í ljós 
kom að flest áttu þau ættingja. 
 - sdg

Búist við mildun dóms:

Frakkarnir í 
Tsjad fara heim

Á HEIMLEIÐ Frakkarnir voru fluttir í 
handjárnum um borð í flugvélina sem 
flutti þá til Frakklands. NORDICPHOTOS/AFP

SPURNING DAGSINS
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Þú getur alltaf treyst á 
prinsinn

Hlíðasmára 8 • 201 Kópavogi
s: 554 7200 • www.hafid.is
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Pistill Guðmundar Andra Thorssonar, 
sem birtist í blaðinu á aðfangadag, 
bar ranga fyrirsögn. Rétt fyrirsögn átti 
að vera „Jólum mínum uni ég enn“.

LEIÐRÉTTING

KJARAMÁL „Það voru kaldar kveðj-
ur sem við fengum frá yfirmönn-
um okkar fyrir jólin,“ segir Haf-
steinn Guðmundsson, einn þeirra 
fimmtán rafvirkja sem sagt hafa 
upp störfum á Landspítalanum en 
aðeins tveir þeirra hafa ákveðið 
að halda áfram störfum þar. 

Ástæðan fyrir 
uppsögnunum er 
óánægja raf-
virkja með kaup 
sín og kjör sem 
þeir telja að séu 
ekki í samræmi 
við það sem ger-
ist á vinnumark-
aði. Þá segir 
Hafsteinn að raf-
virkja spítalans 

svíði að kjör rafeindavirkja á 
sama vinnustað hafi verið löguð 
að launahækkunum í atvinnulíf-
inu. „Það sama á þó ekki að gera 
fyrir rafvirkja,“ segir hann. 

Uppsagnirnar tóku gildi 1. 
desember og losna samningar í 
byrjun mars. Auglýst hefur verið 
eftir nýjum rafvirkjum en ekki 
fengust upplýsingar frá Landspít-
alanum um hver viðbrögðin við 
þeim hefðu verið. Guðmundur 
Gunnarsson, formaður Rafiðnað-
arsambandsins, segir ólíklegt að 
Landspítalinn geti fyllt upp í 
skörðin sem rafvirkjanir fimmtán 
muni skilja eftir sig. „Þetta eru 
sérhæfðir menn sem starfa við 
flókinn og viðkvæman búnað,“ 
segir Guðmundur. Hann bendir 
auk þess á að miðað við launa-
könnun sem Capacent Gallup 
gerði fyrir Rafiðnaðarsambandið í 
ágúst ættu meðaldagvinnulaun 

rafvirkja á Landspítalanum að 
vera um 330 þúsund á mánuði en 
samkvæmt Hafsteini fær hann 
213 þúsund sem dagvinnulaun 
eftir 46 ára starfsævi. 

Aðalsteinn Pálsson, fram-
kvæmdastjóri tækni og eigna 
Landspítalans, segir að rafvirkj-
um hafi verið tilkynnt um breyt-
ingar sem feli í sér að hægt sé að 
bjóða upp á betri laun. Hann hafi 
ekki heyrt í rafvirkjum eftir þá 
tilkynningu. Búið sé að auglýsa 

eftir nýjum mönnum og vonast sé 
til þess að fyllt verði upp í skarð 
þeirra sem frá hverfa og öryggi 
spítalans verði tryggt. 

Tilboðið sem rafvirkjum var 
gert til að reyna að halda þeim 
áfram í starfi segir Hafsteinn ekki 
hafa verið svaravert. „Það snérist 
um breytingar á bakvaktarfyrir-
komulagi en ekki launaleiðrétt-
ingu,“ segir Hafsteinn. 

Guðmundur segir óeðlilegt að 
gera upp á milli rafvirkja og raf-
eindavirkja eins og hann segir 
Landspítalann gera. Þá bendir 
hann á að kjarasamningar rafiðn-
aðarmanna renni út um mánaða-
mótin mars og apríl. „Það styttist í 
samninga og ef ekki verður búið 
að leysa þetta mál þá, með viðun-
andi hætti, tel ég að það verði 
mikil samstaða um að ganga milli 
bols og höfuðs á spítalanum,“ segir 
Guðmundur.  karen@frettabladid.is

Rafvirkjar spítalans 
standa við uppsagnir
Fimmtán af þeim sautján rafvirkjum sem starfa á Landspítalanum hafa sagt 
upp. Þeir telja tilboð sem þeim var gert ekki svaravert. Rafvirkjarnir ætla að 
ganga út í byrjun mars. Ólíklegt þykir að hægt verði að fylla skarð þeirra. 

ALVARLEG STAÐA Aðalsteinn Pálsson, framkvæmdastjóri tækni og eigna Landspít-
alans, vonast til þess að nýir menn fáist í störf þeirra rafvirkja sem hafa sagt upp og 
hægt verði að tryggja öryggi spítalans.   FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

GUÐMUNDUR 
GUNNARSSON

Ef ekki verður ekki búið 
að leysa þetta mál þá, 

með viðunandi hætti, tel ég að 
það verði mikil samstaða um 
að ganga milli bols og höfuðs á 
spítalanum.

GUÐMUNDUR GUNNARSSON, 
FORMAÐUR RAFIÐNAÐARSAMBANDSINS.

DÓMSMÁL Nokkrir Litháanna sem 
fyrir jól voru dæmdir fyrir þjófn-
aði úr verslunum í Reykjavík eru 
farnir úr landi, samkvæmt heim-
ildum Fréttablaðsins. Farbann 
yfir þeim rann út þegar dómurinn 
féll og voru þeir þá frjálsir ferða 
sinna. 

Ekki liggur fyrir hvort þeir sem 
fóru hafa í hyggju að snúa aftur til 
landsins að loknu jólafríi, eða ætla 
að flýja réttvísina. Sumir munu þó 
hafa átt farmiða hingað aftur. 

Að sögn Karls Inga Vilbergsson-
ar, fulltrúa hjá lögreglunni á höfuð-
borgarsvæðinu, verður líklega 
ekki lagt kapp á að koma mönnun-
um aftur til landsins í afplánun, 

ákveði þeir að halda sig fjarri. Til 
þess hafi brotin verið of smávægi-
leg og dómarnir of vægir. Þeirra 

myndi þó alltaf bíða afplánun ef 
þeir sneru aftur hingað.

Fjórtán Litháar voru handteknir 
í október grunaðir um stórfellt og 
skipulagt búðarhnupl. Ákærur 
voru gefnar út á hendur sex þeirra, 
en hinum átta var sleppt. 

Af þeim sem voru ákærðir voru 
tveir sýknaðir með öllu og einn 
fékk tveggja mánaða skilorðs-
bundinn fangelsisdóm. Einn hlaut 
tíu mánaða fangelsi, þar af voru 
fimm mánuðir eftirstöðvar gam-
als dóms, annar hlaut fjögurra 
mánaða fangelsi, þrír þeirra eftir-
stöðvar annars dóms, og sá þriðji 
hlaut átta mánuði, þar af sex 
skilorðsbundna.  - sh

Nokkrir Litháanna sem dæmdir voru fyrir þjófnað eru farnir úr landi:

Fá að vera í friði ef þeir flýja

Á LEIÐ Í VARÐHALD Mennirnir sátu flestir 
í varðhaldi eða sættu farbanni vegna 
málsins. FRÉTTABLAÐIÐ/VÖLUNDUR

KENÝA, AP Raila Odinga, auðjöfur 
sem í baráttu sinni fyrir kjöri til 
forseta Kenía lýsti sér sem 
baráttumanni fyrir hagsmunum 
hinna snauðu, virtist í gær hafa 
haft betur en sitjandi forseti og 
fyrrverandi bandamaður hans, 
Mwai Kibaki, er flest atkvæði 
höfðu verið talin í gær. 

Þetta var í fyrsta sinn í 
fjögurra áratuga sögu sjálfstæðs 
Kenía sem sitjandi forseti mætti 
trúverðugum keppinaut í 
kosningum um embættið. 
Kosningabaráttan snerist að 
mestu um baráttu gegn spillingu, 
sem báðir keppinautar hétu að 
ganga milli bols og höfuðs á.  - aa

Forsetakjör í Kenía: 

Sitjandi forseti 
sagður fallinn

RAILA ODINGA Útlit er fyrir að Odinga 
verði næsti forseti Kenía.

Tilkynnt um reyk í bát
Lögreglan á Selfossi fékk í gær 
tilkynningu um að mikinn reyk legði 
frá báti í höfninni í Þorlákshöfn. Við 
nánari eftirgrennslan kom í ljós að 
reykinn lagði frá ljósavél í bátnum 
sem hafði fengið fullvænan skammt 
af hráolíu.

LÖGREGLUFRÉTTIR

LÖGREGLUMÁL Ráðist var með 
hnífi á mann í Bergstaðastræti í 
Reykjavík um klukkan tvö 
aðfaranótt föstudagsins. Veittust 
þá fjórir menn að manninum.

Var hann skorinn illa mörgum 
skurðum, flestum á bringu en 
einnig annars staðar, og þurfti að 
sauma hann alls áttatíu og sex 
sporum. Var maðurinn fluttur á 
slysadeild Landspítalans í 
Fossvogi þar sem gert var að 
sárum hans en fékk hann að fara 
heim að því loknu. Maðurinn 
sagðis ekki þekkja neitt til 
árásarmannanna og er þeirra 
leitað.  
 - ovd

Ráðist á mann með hnífi:

Þurfti að láta 
sauma 86 spor

BANDARÍKIN Hjón í Nebraska hafa 
kært dráttarbílafyrirtæki fyrir að 
draga fjögur börn þeirra á brott. 
Fyrirtækið fékk tilkynningu um 
að bíl hjónanna væri lagt ólöglega 
í bænum á álagstíma. Dráttarbíll 
kom á staðinn og dró bílinn á 
brott. Bílstjórinn fékk fljótlega 
símtal frá lögreglu sem skipaði 
honum að skila bílnum. Í honum 
væru fjögur börn.

Foreldrarnir fullyrða að börnin 
hafi verið hágrátandi, en fram-
kvæmdastjóri fyrirtækisins segir 
þau hafa sofið allt af sér. Hann 
hefur nú skyldað starfsmenn sína 
til að gæta að því að engin börn 
eða dýr séu í bílum áður en þeir 
eru dregnir.  - sh

Dráttarbílstjóri utan við sig:

Kærður fyrir 
að draga börn 

LÖGREGLUMÁL Ís á Másvatni á 
Mýrum gaf sig undan vélsleða-
manni á sjötugsaldri í gær með 
þeim orsökum að maðurinn lenti í 
ísköldu vatninu.

Náði maðurinn að hringja 
sjálfur eftir aðstoð og komu 
björgunarsveitin Brák í Borgar-
nesi og björgunarþyrla Landhelg-
isgæslunnar á staðinn.

Áhöfn þyrlunnar náði manninum 
upp úr vatninu og flutti á Landspít-
alann þaðan sem hann fékk að fara 
heim til sín síðdegis í gær.

Ekki er talið að manninum hafi 
orðið meint af volkinu.  - ovd

Vélsleðamaður niður um ís:

Þyrla bjargar 
manni úr vök

Útafakstur á Reykjanesbraut
Tuttugu og þriggja ára karlmaður var 
fluttur á sjúkrahús eftir að hann ók 
bíl sínum út af á Reykjanesbraut um 
hálf tólf á fimmtudagskvöldið. Fór bíll 
mannsins nokkrar veltur við útafakst-
urinn. Meiðsl mannsins reyndust ekki 
eins alvarleg og talið var í fyrstu. 

LÖGREGLUFRÉTTIR

GENGIÐ 28.12.2007

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

 119,9007
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

 61,87  62,17

 123,69  124,29

 90,93  91,43

 12,192  12,264

 11,396  11,464

 9,611  9,667

 0,5483  0,5515

 97,61  98,19

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 



Hver er þinn 
æðsti draumur?

Jack Canfield er stofnandi og stjórnarformaður Canfield Training 
Group í Santa Barbara í Kaliforníu. Fyrirtækið þjálfar athafnamenn, 
kennara, forstjóra fyrirtækja og fleiri til að ná persónulegum og 
starfstengdum árangri á stuttum tíma.

Margir Íslendingar þekkja Jack Canfield úr kvikmyndinni 
„The Secret“ og samnefndri bók sem hefur farið sigurför um allan 
heim. Hann er einn af allra eftirsóttustu fyrirlesurum heims.

Athugið að mörg stéttarfélög endurgreiða félagsmönnum 
sínum námskeiðsgjaldið að hluta eða í heild.

Gerðu 2008 að tímamótaári í lífi þínu! 

Komdu á námskeið Jack Canfields 
í Háskólabíói þann 2. febrúar kl. 9.30-16.30

Jack Canfield kennir lögmál 
sigurgöngunnar á dagsnámskeiði 
í Háskólabíói laugardaginn 2. febrúar

Miðasala hefst 1. janúar 
á www.newvision.is
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DANMÖRK Vopnaðir ræningjar 
yfirbuguðu og bundu tvo kven-
kyns starfsmenn öryggisþjón-
ustufyrirtækis í Danmörku í gær 
í öðru peningaráninu í landinu á 
tveimur dögum. Talið er að ræn-
ingjarnir hafi komist undan með 
milljónir danskra króna.

Mennirnir, sem voru grímu-
klæddir, stöðvuðu peningaflutn-
ingabíl í Frederica á Suður-Jót-
landi og yfirbuguðu konurnar 
tvær sem í bílnum voru. Þeir töl-
uðu ensku við konurnar en aust-
ur-evrópskt tungumál sín á milli.

Lögreglan á Suður-Jótlandi er í 
náinni samvinnu við lögregluna í 
Árósum, ef ske kynni að tengsl 

væru á milli ránsins og vopnaðs 
ráns sem framið var í fyrradag í 
Den Danske Bank í Árósum. Þeir 
ræningjar eru einnig ófundnir, en 
þeir komust á brott með 27,9 
milljónir danskra króna, vel ríf-
lega 300 milljónir íslenskra 
króna.

Den Danske Bank hefur heitið 
200.000 dönskum krónum, jafn-
virði um tveggja og hálfrar millj-
ónar íslenskra króna, hverjum 
þeim sem getur gefið upplýsing-
ar sem leiða til handtöku ræn-
ingjanna.

Flóttabíll þeirra fannst mann-
laus úti í skógi og var ránsfengur-
inn á bak og burt.  - sh

Peningabíll var rændur í gær, degi eftir að Den Danske Bank var rændur:

Rán í Danmörku annan daginn í röð

MIKILL VIÐBÚNAÐUR Lögreglan í Freder-
ica á Suður-Jótlandi rannsakar nú ránið 
á peningaflutningabílnum.

LÖGREGLUMÁL Aldrei í sögunni hefur lögregla lagt 
hald á meira magn af kókaíni í fljótandi formi en á 
þessu ári. Samtals voru 1.844 millilítrar af efninu 
teknir á árinu.

Þetta kemur fram í bráðabirgðatölum frá  embætti 
ríkislögreglustjóra um þróun brota á árinu 2007. 

Þá lögðu lögregla og tollur hald á tæp átta kíló af 
hassi það sem af er árinu og er það mun minna magn 
en síðustu ár. Lagt var hald á rúm 32 kíló af amfetam-
íni og tæp sex og hálft kíló af kókaíni sem er minna 
magn en í fyrra en meira en á árunum 2000-2005. Þá 
voru teknar um 26 þúsund e-töflur sem er talsvert 
meira en síðustu fimm ár, minna magn en árið 2001 
en svipað magn og á árinu 2000. Lagt var hald á 1.118 
kannabisplöntur sem er svipaður fjöldi og í fyrra.

Ef miðað er við meðalfjölda brota árin 2002-2006 
þá fjölgaði fíkniefnabrotum um 16 prósent árið 2007 
og brotum gegn lífi og líkama um sex prósent. 
Áfengislagabrotum og brotum gegn friðhelgi einka-

lífsins fækkaði hins vegar um fjórðung frá meðaltali 
áranna 2002-2006 og auðgunarbrotum um 29 prósent. 
Skjalafalsbrot voru 213 talsins það sem af er ári 2007 
en 362 að meðaltali 2002-2006, sem jafngildir 41 
prósents fækkun.  - jss

Bráðabirgðatölur embættis ríkislögreglustjóra um þróun brota á árinu:

Aldrei meira magn verið tekið        
af fljótandi kókaíni en í ár

FJÖLDI BROTA Í NOKKRUM MÁLAFLOKKUM
 2007  2006
Auðgunarbrot  6.204  6.596
Áfengislagabrot  1.339  1.607
Brot gegn friðhelgi einkalífs  583  726
Brot gegn lífi og líkama  1.684  1.546
Eignaspjöll  3.362  3.472
Fíkniefnabrot  1.842  2.098
Skjalafals  213  296
Nytjastuldur  430  478

*Tölur fyrir árið 2007 eru bráðabirgðatölur

ÁRAMÓT Ellefu áramótabrennur 
verða í Reykjavík á gamlárskvöld. 
Stóru brennurnar fjórar verða 
sem fyrr við Ægisíðu, Geirsnef, í 
Gufunesi og við Rauðavatn. Sjö 
minni brennur verða svo haldnar í 
borginni. Í ár verður brenna í 
Ártúnsholti á nýjan leik, en þar 
var engin brenna í fyrra. Þá var 
hins vegar brenna við Úlfarsfell, 
sem nú leggst af. 

Áramótabrennum er skipt í tvo 
stærðarflokka og ræðst stærðin af 
aðstæðum á hverjum stað. Það er 
Eldvarnareftirlitið sem ákvarðar 
og hefur eftirlit með stærðinni. 
Starfsmenn framkvæmdasviðs 
borgarinnar hafa verið við mót-
töku og uppröðun í bálkesti frá því 
á fimmtudag, en móttöku efnis í 
brennurnar lýkur á hádegi á gaml-
ársdag. Starfsmenn framkvæmda-
sviðsins bera alfarið ábyrgð á sjö 
af brennunum ellefu. 

Brennur verða á hefðbundnum 
stöðum á Seltjarnarnesi, Álfta-
nesi, í Garðabæ, Hafnarfirði, 
Kópavogi og í Mosfellsbæ. Að auki 
eru brennur áætlaðar víðs vegar 
um landið. Til dæmis verða tólf 
brennur kveiktar á Vestfjörðum. 

Veðurspá fyrir gamlárskvöld er 
slæm og gæti sett brennuhald í 
uppnám. „Það á að vera hvöss 
vestanátt með éljagangi á gaml-
ársdag,“ segir Þorsteinn V. Jóns-
son veðurfræðingur hjá Veður-
stofu Íslands. Hann segir að spáð 
sé fremur leiðinlegu veðri allan 
daginn og líkur séu á að það hvessi 
enn frekar um miðnætti. „Það 
verður éljagangur, jafnvel snjó-
koma eða slydda víða á sunnan- og 
vestanverðu landinu, en úrkomu-
lítið á Norður- og Austurlandi.“

Ef vindhraði er fimmtán metrar 
á sekúndu eða meira er óheimilt 

að kveikja í brennum. Þar sem 
langtímaspár veðurstofa geta 
brugðist hefur enn ekki verið gert 
ráð fyrir því að neinum brennum 
verði aflýst. Fulltrúar Veðurstofu 
og lögreglu funduðu með brennu-
stjórum á föstudag, og er annar 
fundur boðaður klukkan ellefu á 
gamlársdag.  thorunn@frettabladid.is

Áramótabrennur víða 
en vonskuveðri er spáð
Sautján brennur verða haldnar á höfuðborgarsvæðinu á gamlárskvöld, þar af ellefu í Reykjavík. Veðrið 
gæti þó sett strik í reikninginn en vonskuveðri er spáð. Óvíst hvort leyft verður að kveikja í brennum. 

ÁRAMÓTABRENNA Útlit er fyrir vonsku-
veður á gamlárskvöld og því óvíst hvort 
heimilað verður að kveikja í fjölmörgum 
brennum.

BRENNUR Á HÖFUÐBORGARSVÆÐINU
Stórar brennur:
Við Ægisíðu, borgarbrenna
Í Geirsnefi, borgarbrenna
Í Gufunesi vestan Rimahverfis, borg-
arbrenna
Fylkisbrenna við Rauðavatn

Litlar brennur:
Við Suðurhlíðar neðan við Fossvogs-
kirkjugarð, borgarbrenna
Við Suðurfell, borgarbrenna
Leirubakki við Breiðholtsbraut, 
borgarbrenna
Kléberg á Kjalarnesi, borgarbrenna
Brenna Hverfafélagsins Skjaldar, í 
Skerjafirði gegnt Skildinganesi 44-46

Vestan Laugarásvegar móts við 
Valbjarnarvöll
Brenna íbúasamtaka Ártúnsholts, í 
Ártúnsholti sunnan Ártúnsskóla
Kveikt verður í borgarbrennum kl. 
20.30. 

Brennur í nágrenni Reykjavíkur: 
Á Valhúsahæð á Seltjarnarnesi kl. 
20.30
Við Sjávargrund í Garðabæ kl. 21
Við Ullarnesbrekku í Mosfellsbæ kl. 
20.45
Í Kópavogsdal við Dalsmára kl. 20.30 
Við Haukahúsið í Hafnarfirði kl. 20
Við Tröð á Álftanesi kl. 20

FINNLAND Starfsmenn finnska 
ríkisútvarpsins YLE taka inn lyf 
og njóta þjónustu tannlæknis fyrir 
rúmlega 55 milljónir íslenskra 
króna á ári, að sögn finnska 
dagblaðsins Hufvudstadsbladet. 
Þetta er hluti af kjörum um 3.400 
starfsmanna YLE. Í staðinn eru 
dregnar tæpar 7.000 krónur af 
launum manna á ári.

Kjör starfsmanna YLE eru til 
umræðu í Finnlandi en stofnuninni 
hefur verið gert að draga úr 
útgjöldum um 120 milljónir króna. 
Það er um þriðjungur af fjárhags-
áætlun stofnunarinnar. Hluti af 
sparnaðarráðstöfunum er aukið 
samstarf milli finnsku- og sænsku-
mælandi ritstjórna innan YLE. - ghs

YLE í Finnlandi:

Starfsmenn 
fá ókeypis lyf

FÓLK Gunnar Karlsson sagnfræð-
ingur hlaut í gær heiðursverðlaun 
Verðlaunasjóðs Ásu Guðmunds-
dóttur Wright. Verðlaunin voru 
veitt í Norræna húsinu, og kom 
þar fram að Gunnar hefði átt 
glæstan feril sem sagnfræðingur. 
Einnig að hann hefði sýnt 
frábæra færni í miðlun þekkingar 
sinnar til annarra. 

Sjóðinn stofnaði Ása Wright 
sjálf fyrir 39 árum, en stjórn hans 
nú skipa dr. Jóhannes Nordal, dr. 
Sveinbjörn Björnsson og dr. 
Sturla Friðriksson. Sjóðurinn 
veitir á hverju ári Íslendingi, sem 
unnið hefur veigamikið vísinda-
legt afrek á Íslandi eða fyrir 
Ísland, viðurkenningu.  - þeb

Gunnar Karlsson heiðraður:

Á að baki 
glæstan feril

FRÁ AFHENDINGU VERÐLAUNANNA 
Gunnari Karlssyni sagnfræðingi voru 
veitt heiðursverðlaun í Norræna húsinu 
í gær.  FRÉTTABLAÐIÐ/VÖLUNDUR

DÓMSMÁL Íslenskur maður, búsett-
ur í Noregi, hefur verið dæmdur í 
eins mánaðar fangelsi fyrir 
líkamsárás. Refsingin er skilorðs-
bundin.

Maðurinn var ákærður fyrir að 
hafa fyrr í mánuðinum slegið 
annan mann í andlitið með þeim 
afleiðingum að hinn síðarnefndi 
nefbrotnaði.  Atvikið átti sér stað 
á veitingastaðnum Gamla Bauk á 
Húsavík.

Maðurinn játaði brot sitt 
skýlaust fyrir dómi. Hann hafði 
ekki áður gerst sekur um 
refsiverða háttsemi. Hann greiddi 
fórnarlambinu fullar skaðabætur 
samkvæmt samkomulagi. - jss

Héraðsdómur:

Maður dæmd-
ur fyrir nefbrot

LEIT Hjálparsveit skáta í Hvera-
gerði leitaði í gær ferðamanns á 
svæðinu umhverfis Reykjadal. 
Félagi mannsins hafði þá ekki 
heyrt í honum frá því á þriðju-
dag, þegar hann var staddur í 
skála á svæðinu. Maðurinn kom í 
leitirnar síðdegis í gær, heill á 
húfi í Reykjavík.

Björgunarsveitin hafði fundið 
ummerki eftir manninn í skálan-
um, þar sem hann dvaldist 24. til 
26. desember. Þyrla Landhelgis-
gæslunnar var kölluð út til að 
fljúga leitarflug yfir Reykjadal. 
Þar fannst ekkert, enda var 
maðurinn í góðu yfirlæti í 
borginni.  - sh

Þyrla leitaði ferðamanns:

Leitað að manni 
sem ekki týndist

STJÓRNMÁL Þau 37 sveitarfélög 
sem tapa tekjum vegna sam-
dráttar í þorskkvóta fá 250 
milljónir króna í styrk úr 
ríkissjóði. Styrkurinn nú er 
fyrsti áfangi af þremur jafn-
stórum á þremur árum.

Í tilkynningu frá félagsmála-
ráðuneytinu segir að í þessari 
fyrstu úthlutun sé komið til móts 
við sveitarfélög sem talin eru 
líklegust til að verða fyrir skaða. 
Við næstu tvær úthlutanir verði 
mun skýrari forsendur til að 
meta áhrif skerðingarinnar á 
fjárhag sveitarfélaganna. Hæstu 
styrkina, 35 milljónir króna, fá 
Grindavík og Snæfellsbær. 
Minnst fá Árneshreppur og 
Breiðavíkurhreppur, 500 þúsund 
krónur hvor hreppur.  
 - gar

Brugðist við kvótaskerðingu:

Sveitarfélög fá 
250 milljónir

Fékkst þú jólagjöf frá vinnuveit-
andanum?
Já 74,2%
Nei 25,8%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Ætlar þú að strengja áramóta-
heit?

Segðu þína skoðun á visir.is

KJÖRKASSINN



TM styður kvennaknattspyrnu

Margrét Lára Viðarsdóttir var í gærkvöld valin íþróttamaður ársins. Það kemur okkur 
hjá TM ekki á óvart eftir að hafa kynnst henni og unnið með henni í sumar að því að 
efla kvennaknattspyrnu á Íslandi.
Margrét Lára er ung knattspyrnukona sem hefur skýra sýn og  skýr markmið.

Margrét Lára er einstök fyrirmynd.

Til hamingju!

Allir vita að hún er best á vellinum en það er 
ekki síður það sem hún gerir utan vallarins 
sem gerir hana að frábærum íþróttamanni.
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VINNUMARKAÐUR Starfsmannaleiga 
hefur ráðið innlendan sjúkraliða á 
ráðningarkjörum sem eru langt 
undir þeim lágmarkskjörum sem 
kjarasamningar Sjúkraliðafélags 
Íslands eru, að mati Sjúkraliðafé-
lagsins. Félagið hefur krafist þess 
fyrir hönd eins félagsmanna sinna 
að starfsmannaleigan Alhjúkrun 
inni af hendi vangreidd laun og 

felli úr gildi 
ólögmæt ráðn-
ingarkjör. 

Kristín Á. 
Guðmunds-
dóttir, formað-
ur Sjúkraliða-
félagsins, 
segir að skoð-
un á ráðning-
arsamningi 
sjúkraliðans 
hafi leitt í ljós 
að laun og 

önnur starfsréttindi séu langt 
undir umsömdum kjörum sem séu 
lágmarkslaun í landinu. „Þetta mál 
er farið af stað og endar væntan-
lega með málaferlum,“ segir hún. 

Kristín segir að sjúkraliðinn 
hafi ráðið sig á tímakaupi hjá 
starfsmannaleigunni og ekki áttað 
sig á því að hann hefði ekki einu 
sinni veikindarétt. „Sjúkraliðinn 
átti ekki að fá að sýna ráðningar-
samninginn sinn en gerði það samt 
og þá kom þetta í ljós þannig að 
þetta mál er hjá lögfræðingi,“ 
segir hún. 

Í Sjúkraliðanum, blaði Sjúkra-
liðafélagsins, kemur fram að 
Landspítali - háskólasjúkrahús  
(LSH) hafi greitt starfsmanna-
leigum rúmar 100 milljónir króna 
fyrstu níu mánuði ársins, eða jafn-
mikið og allt árið í fyrra. Af þess-
um peningum rann meirihlutinn, 
eða 78,9 milljónir króna, til InPro 
en tæpar 24 milljónir króna fóru 
til Alhjúkrunar. 

Kristín segir að lögmaður 
félagsins hafi óskað eftir upplýs-
ingum um hversu margir einstakl-
ingar séu á bak við 100 milljónirnar 
og að sundurgreint verði hversu 
margir hjúkrunarfræðingarnir og 
sjúkraliðarnir séu, en því hafi 
verið hafnað. 

„Lögmaðurinn telur að LSH eigi 
að gefa þessar upplýsingar en 
LSH hefur bara gefið upplýsingar 
um hvað hafi verið greitt til 
leiganna í heildina, ekki miðað við 
einstaklinga. Lögmaðurinn er því 
að krefjast þessara upplýsinga af 
því að það var verið að brjóta lög 
á þessum sjúkraliða,“ segir hún.

Gísli Hall hrl. segir að Sjúkra-
liðafélagið hafi kært svar LSH til 
úrskurðarnefndar um upplýsinga-
mál og væntir niðurstöðu í 
janúar. 

Dagmar Jónsdóttir, fram-
kvæmdastjóri Alhjúkrunar, segir 
að réttur hafi ekki verið brotinn á 
sjúkraliðanum. Allir sjúkraliðar 
hjá Alhjúkrun fái greitt yfir taxta. 
 ghs@frettabladid.is

KRISTÍN Á. 
GUÐMUNDSDÓTTIR

Sjúkraliði 
undir taxta
Starfsmannaleiga hefur ráðið sjúkraliða á ráðning-
arkjörum undir samningum, að mati Sjúkraliðafé-
lagsins. Málið er hjá lögmanni. Landspítalinn hefur 
greitt starfsmannaleigunni 100 milljónir króna.

MÁLIÐ HJÁ LÖGMANNI Lögmaður Sjúkraliðafélagsins hefur óskað eftir upplýsingum 
um hversu margir einstaklingar eru á bak við upphæðina og hvernig skiptingin er 
milli hjúkrunarfræðinga og sjúkraliða.

FORVARNIR Blindrafélagið og Slysa-
varnafélagið Landsbjörg hafa sent 
öllum tíu til fimmtán ára börnum, 
tæplega þrjátíu þúsund talsins, 
gjafabréf fyrir flugeldagleraug-
um í ár. Gleraugun geta börnin 
nálgast á öllum sölustöðum flug-
elda hjá Landsbjörgu.

„Síðan við byrjuðum að dreifa 
flugeldagleraugum fyrir fimm 
árum hefur augnslysum fækkað 
til muna, og við vonum að sem 
flestir setji þau upp um þessi ára-
mót,“ segir Ólöf Snæhólm 
Baldursdóttir, upplýsingafulltrúi 
Landsbjargar.

Hún segir flest slysin verða 
þegar börn, sér í lagi drengir, séu 
að fikta með flugelda síðustu dag-
ana fyrir áramót. Þau taki flug-
elda í sundur, safni púðrinu saman 
og búi til sínar eigin sprengjur eða 
taki kökur í sundur og sprengi 

hvern hólk fyrir sig. Það sé stór-
hættulegt, og ættu foreldrar að 
vera vakandi og meðvitaðir um 
það sem þeirra börn séu að fást 
við þessa daga.

„Við hvetjum alla, jafn fullorðna 
sem börn, til að vera með gler-
augu og vettlinga, og fylgja leið-
beiningunum. Svo fara áfengi og 
flugeldar alls ekki saman,“ segir 
Ólöf.  - sþs

Blindrafélagið og Landsbjörg gefa hlífðargleraugu:

Börn fá gleraugu

HLÍFÐARGLERAUGU Upplýsingafulltrúi 
Landsbjargar segir mikilvægt að allir 
sem koma nálægt flugeldum noti hlífð-
argleraugu.

ÍÞRÓTTIR „Við stefnum á átta þús-
und manna leikvang,“ segir Guð-
jón Guðmundsson, formaður aðal-
stjórnar KR, um framtíðaráætlanir 
félagsins.

Ein hugmyndin sem nú er rædd 
innan KR er að keppnisvellinum í 
Frostaskjóli verði snúið þannig að 
núverandi stúka yrði fyrir öðrum 
enda vallarins.

„Við gerum ráð fyrir því að leik-
vangurinn verði með stúku hring-
inn í kring,“ upplýsir Guðjón sem 
þó tekur fram að þótt ýmislegt 
hafi verið teiknað sé ekkert end-
anlega ákveðið. „Við viljum ekki 
gera neitt í óþökk nágrannanna og 
umhverfisins og erum að undir-

búa að fara í ákveðið samráðs-
ferli.“

Guðjón bendir á að á félags-
svæði KR búi nú um sextán þús-

und manns og að áætlanir geri ráð 
fyrir að fjöldinn fari yfir 30 þús-
und. KR geti nú þegar ekki boðið 
þá þjónustu sem félagið vilji veita 
íbúunum. Félagið þurfi meira 
svæði.

„Við viljum vera í Frostaskjóli í 
framtíðinni og viljum að KR-svæð-
ið verði hjarta Vesturbæjar. Til 
þess að það geti orðið þarf bæði að 
þróa alvöru keppnisleikvanga inni 
og úti og að vera með æfingaaðstöðu 
sem er nauðsynleg. Það þýðir að 
æfingaaðstaðan verður á víð og 
dreif um svæðið. Það þarf alls 
ekki að vera ókostur því þannig 
færist starfið nær fólkinu,“ segir 
formaður KR.   - gar

KR-ingar vilja gera breytingar á svæði félagsins í Frostaskjóli:

Átta þúsund manna KR-stúka

FROSTASKJÓL Núverandi stúka verður 
aftan við annað markið ef áætlanir 
ganga eftir. FRÉTTABLAÐIÐ/E. ÓL

LÖGREGLUMÁL Jeppabifreið valt 
við Litlu kaffistofuna á Suður-
landsvegi rétt fyrir klukkan 
fimm aðfaranótt föstudagsins.

Samkvæmt varðstjóra 
lögreglunnar á Selfossi voru 
fjögur ungmenni í bifreiðinni og 
sakaði þau ekki.

Hins vegar er ökumaðurinn 
grunaður um að hafa verið undir 
áhrifum fíkniefna. Var hann 
handtekinn og fluttur á lögreglu-
stöðina á Selfossi til skýrslu- og 
sýnatöku. Var manninum sleppt 
að því loknu en málið er enn til 
rannsóknar hjá lögreglunni á 
Selfossi.  
 - ovd 

Bílvelta við Litlu kaffistofuna:

Undir áhrifum 
fíkniefna

Húsleit á Eyrarbakka
Lítilræði fíkniefna fannst við húsleit 
lögreglu í heimahúsi á Eyrarbakka 
aðfararnótt föstudagsins. Karlmaður á 
fertugsaldri var handtekinn, grunaður 
um sölu og neyslu.

LÖGREGLUFRÉTTIR

LÖGREGLUMÁL Tilkynnt var um sex 
innbrot í Reykjavík í fyrrinótt. 
Farið var inn í tvo skóla, Réttar-
holtsskóla og Menntaskólann í 
Hamrahlíð.

Nokkrar skemmdir voru unnar 
þegar gluggar voru spenntir upp 
og samkvæmt varðstjóra 
lögreglunnar voru innbrotsþjóf-
arnir á höttunum eftir tölvum og 
myndvörpum. Hin innbrotin voru 
í íbúðarhús en þar höfðu þjófarn-
ir lítilræði með sér. Enginn hefur 
verið handtekinn.   - ovd

Brotist inn í tvo skóla:

Sex innbrot 
í Reykjavík

1. Hvaða fyrrverandi forsætis-
ráðherra Pakistans var ráðinn 
af dögum á fimmtudag?

2. Á hvaða fræga torgi var 
mynd ljósmyndarans Olgeirs 
Andréssonar sýnd á miðviku-
dag?

3. Hvaða íslenski maður var 
útnefndur sendiherra barna í El 
Salvador á dögunum?

SVÖRIN ERU Á SÍÐU 50

VEISTU SVARIÐ?
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O
rðstír Kína sem 
áreiðanlegur 
framleiðandi 
ódýrra en sífellt 
vandaðri vara og 
hollra matvæla, 

beið hnekki á árinu eftir að fyrir-
tæki víða um heim þurftu að inn-
kalla varning sem var framleidd-
ur þar. Þetta gat ekki gerst á 
verri tíma fyrir kínversk stjórn-
völd, sem undirbúa nú Ólympíu-
leikana 2008. Leikarnir hafa verið 
sem adrenalínsprauta fyrir Kín-
verja, sem voru á fullu stími 
fyrir. 

Á þeim þrjátíu árum sem ég 
hef heimsótt þetta gríðarstóra 
land hef ég aldei séð Peking jafn 
vistlega og nú. Nýir vegir og 
íbúðahverfi setja svip á borgina; 
lystigarðar, landslagshönnun og 
grænar breiður af nýræktuðum 
gróðri; æ betur hönnuð háhýsi og 
reisuleg mannvirki; strætisvagn-
ar, neðanjarðarlestir og léttlestir, 
og síðast en ekki síst hin gríðar-
stóra nýja flugstöð, sem er svo 
glæsileg að systur hennar í svo-
nefndum „þróuðum“ löndum 
blikna í samanburði. Sumar 
þeirra glæsibygginga sem risið 
hafa í tilefni Ólympíuleikanna 
fara tvímælalaust í flokk til-
komumikilla mannvirkja á borð 
við Empire State-bygginguna, 
óperuhúsið í Sidney og Eiffel-
turninn. Þar á meðal er ólympíu-
leikvangurinn – „hreiðrið“ – sem 

svissneska fyrirtækið 
Herzog & de Meuron 
hannaði.

Kínverjar eru stoltir 
af þessum táknmynd-
um árangurs og ánægð-
ir með hina alþjóðlegu 
aðdáun sem þær hafa 
vakið. Þótt þeir viður-
kenni það trauðla er 
Kínverjum mikið 
umhugað um hvað 
öðrum þjóðum finnst 
um þá. Í undirmeðvit-
und þessarar hreyknu 
þjóðar tákna Ólympíu-
leikarnir hið langþráða 
augnablik þegar þeir 
reka af sér ímynd síð-
ustu einnar og hálfrar 
aldar; ímynd örbirgðar, 
erlendra yfirráða, her-
náms, borgarastyrjald-
ar og byltingar.  

Áföllin dynja á
Þótt sé freistandi að 
fallast á að Kína hafi 
undirgengist algjöra 
yfirhalningu, er rétt að 
hafa í huga að landið er 
aðeins að hluta til end-
urfætt. Jú, Peking er 
vel skipulögð og Ólymp-
íuleikvangurinn glæsi-
legur en í þessu sjónar-
spili öllu er fólgin 
hrópandi mótsögn, sem 
gæti varpað skugga á vonina um 
að loksins fari alþjóðasamfélagið 
að líta á Kína sem mikilfenglegt 
land. 

Kínverskri framleiðslu hefur 
vaxið ásmegin á undanförnum 
árum, hún stendur fyrir lágt verð 
og sífellt meiri gæði. Kínverskir 
ráðamenn óttast hins vegar að orð-
spor hennar hafi beðið óbætanlegt 
tjón eftir að fjöldinn allur af 
vörum sem framleiddar voru í 
Kína var innkallaður í Suður-
Ameríku, Evrópu, Bandaríkjun-
um, Nýja-Sjálandi og víðar. 

Fyrsta áfallið reið yfir í mars 
þegar efnið melamín, sem er notað 
við plastframleiðslu, fannst í 
gæludýrafóðri í Bandaríkjunum. 
Heildsalan Menu Foods þurfti að 
innkalla meira en 60 milljónir dósa 

af gæludýrafóðri. 
Fleiri heildsölur inn-
kölluðu líka gæludýra-
fóður í kjölfar frétta 
um að kettir og hundar 
hefðu drepist eftir að 
hafa étið fóðrið. 

Í maí bárust fréttir 
af því að tannkrem sem 
framleitt var í Kína 
innihélt efnið diethyl-
ene glycol, sem er 
notað í frostlög. Tann-
kremið var sent til Pan-
ama, Kosta Ríka, Ník-
aragva, Bandaríkjanna, 
Ástralíu og víðar. Þá 
hafa leikfangafram-
leiðendur innkallað 
milljónir leikfanga 
eftir að of mikið blý 
greindist í málningu 
þeirra. Þessar uppá-
komur urðu til þess að 
neytendur um allan 
heim sneiddu tíma-
bundið fram hjá kín-
verskri framleiðslu. 

Gagnrýni að utan 
Í Kína brugðust 
stjórnvöld við eins og 
þau gera alltof oft 
gagnvart neikvæðri 
umfjöllun; kölluðu 
þetta rógsherferð að 
undirlagi þeirra sem 
vildu sverta ímynd orð-

spors Kína. Hu Jintao, forseti 
Kína, sagði í september að ríkis-
stjórnin hefði sett á laggirnar afar 
strangt gæðaeftirlit og að 99 pró-
sent kínverskrar framleiðslu upp-
fyllti alþjóðlega gæðastaðla. 

Það sem vill hins vegar oft 
gleymast er að meðan 
leiðtogar Kína 
verja gæðaeftirlit 
sitt út á við eru 
þeir líka að reyna að 
laga vandann. Slæmu 
fréttirnar árið 2007 
gætu jafnvel orðið til 
þess að auka ábyrgð-
artilfinningu Kín-
verja í framleiðslu- 
og viðskiptaháttum. Þótt 
margir heimamenn hafi áhyggj-
ur af spilltum matvælum og 

lyfjum bregst hið stirða stjórn-
kerfi landsins ekki fljótt við gagn-
rýni innnanlands. Það er 
þversagnakennt en á 

sama tíma og kín-
versk stjórn-

völd frá-

biðja sér „utanaðkomandi 
afskiptasemi“ bregðast þau mun 

hraðar við gagnrýni sem kemur 
að utan. Og árið 2007 rigndi 
gagnrýninni yfir kínverska 
framleiðslu. 

Fátt er svo með öllu illt …

Orville Schell er deildarstjóri hjá 
Asíusamtökunum (e. Asian Soci-
ety) og fer með málefni Bandaríkj-
anna og Kína. Hann hefur gefið út 
fjórtán bækur, þar af níu um Kína. 
Hann hefur einnig skrifað í rit á 
borð við The New York Review of 
Books, The New Yorker, Harper’s, 
The New York Times, The Atlantic 
og Newsweek.

Erlendir vendipunktar 2007
Líkt og fyrri ár birtir Fréttablaðið 
greinar eftir erlenda höfunda, 
í samstarfi við New York Times 
Syndicate, um markverða atburði 
þessa árs. Allar greinarnar eiga 
það sameiginlegt að fjalla um 
vendipunkta, nýja þróun sem 
á eftir að hafa veruleg áhrif á 
alþjóðasamfélagið.

HU JINTO, FORSETI KÍNA, OG GEORGE W. BUSH, FORSETI BANDARÍKJANNA Gagnrýninni rigndi yfir kínverska framleiðslu á árinu og aftur og aftur þurfti að innkalla hættulegar 
vörur.   MYND/ DOUG MILLS

ERLENDIR VENDIPUNKTAR 2007

Gagnrýni 
að utan 
hefur fyrst 
og fremst 
ýtt undir 
sjálfsskoðun 
stjórnvalda. 
Og sökum 
Ólympíuleik-
anna hefur 
álit umheims-
ins aldrei 
skipt Kínverja 
jafn miklu 
máli.

Ímynd Kína sem „verk-
smiðja heimsins“, eins 
og kínversk yfirvöld 
kalla landið, beið 
hnekki á árinu eftir að 
innkalla þurfti ýmsan 
varning þaðan. Orville 
Schell, sérfræðingur í 
málefnum Kína, telur 
hins vegar að til lengri 
tíma litið séu þessi 
skakkaföll góðs viti 
fyrir Kínverja og neyt-
endur um allan heim.
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Gripið til ráðstafana
Viðbrögð stjórnvalda nú eru svip-
uð og þegar alnæmi, SARS-vírus-
inn og fuglaflensan brutust út. 
Eftir að hafa varist harkalega 
erlendri gagnrýni um að skortur á 
gagnsæi stefndi ekki aðeins Kína 
heldur öllum heiminum í hættu, 
brugðust ráðamenn við á upp-
byggilegan hátt og gerðu umbæt-
ur. Eins og búast mátti við urðu 
fréttir af menguðum lyfjum og 
matvælum og eitruðum leikföng-
um til þess að að kínversk yfir-
völd fóru í vörn. Hins vegar hefur 
reglugerðarbáknið gripið til ráð-
stafana til að ráða bót á vandan-
um. Nær daglega berast tilkynn-
ingar um verksmiðjur sem verið 
er að loka, útrunnin leyfi sem er 
synjað um endurnýjun, nýjar 
reglur og úrbætur í eftirliti. 

Fyrsta verk ríkisstjórnarinnar 
var að láta handtaka embættis-
menn sem báru ábyrgð á vandan-
um. Zheng Xiaoyu, fyrrum yfir-
maður Matvæla- og 
lyfjaeftirlitsins í Kína, var tekinn 
af lífi í júlí, eftir að innkallanirn-
ar tóku að hrannast upp. Aðrar 
stofnanir, til dæmis Gæða- og 
sóttvarnareftirlitið í Kína, styrktu 
ekki aðeins eftirlit heldur hófu 
einnig samstarf við eftirlitsstofn-
anir annarra ríkja. 

Í haust hafði Gæða- og sóttvarna-
eftirlitið látið rannsaka 73 þús-
und fyrirtæki og heildsölumark-
aði, lokað næstum hundrað 
ólöglegum verksmiðjum, svipt 
sex aðrar starfsleyfi og komið á 
strangara eftirliti en nokkru sinni 
fyrr. Til að hafa varann á hafa 
yfirvöld meðal annars sett sér-
stök býli á laggirnar, þar sem öll 
matvælaframleiðsla fyrir kepp-
endur á Ólympíuleikunum fer 
fram. 

Viðbúnir vaxtarverkir
Það væri barnalegt að halda að 
Kína myndi ekki ganga í gegnum 
vaxtarverki á borð við þessa, sér-
staklega þar sem útflutningur 
hefur aukist um 30 prósent á ári 
og landið er nú stærsti matvælaút-
flytjandi í heimi – árið 2005 nam 
matvælaútflutningur Kína 3.400 
milljörðum króna, sjö sinnum 
meira en 1980. Eins og raunin 
hefur verið í flestum öðrum iðn-
væddum löndum er leiðin í átt að 
framleiðsluöryggi vörðuð vand-
ræðalegum og afhjúpandi uppá-
komum sem leiða í ljós vanrækslu 
og spillingu. 

Það veikir aðhaldið innanlands 
að réttarkerfið í Kína er veikt og 
fjölmiðlar að mestu leyti í eigu 
ríkisins. Gagnrýni að utan hefur 
fyrst og fremst ýtt undir sjálfs-
skoðun stjórnvalda. Og sökum 
Ólympíuleikanna hefur álit 
umheimsins aldrei skipt Kínverja 
jafn miklu máli. 

Eftir að hafa ritað hina afhjúp-
andi bók The Jungle um kjötiðnað-
inn í Bandaríkjunum árið 1906, lét 
rithöfundurinn Upton Sinclair 
hafa eftir sér: „Það er erfitt að fá 
einhvern til að skilja þegar laun 
hans velta á því að skilja ekki.“ 

Kínverjar virðast nú skilja að 
þeirra „laun“ – það er hagnaður af 
útflutningi – velta á að uppfylla 
alþjóðlega gæðastaðla. Sú lexía er 
dýrmætari en sært stolt. 



12  29. desember 2007  LAUGARDAGUR
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KAUPHÖLL ÍSLANDS [Hlutabréf]

OMX ÍSLAND 15 Fjöldi viðskipta: 682

6.318 +0,12% Velta: 11.283 milljónir

HLUTABRÉF Í ÚRVALSVÍSITÖLU: Atorka 9,90 +0,20% ... Bakkavör 
58,50 +0,69% ... Eimskipafélagið 34,70 -0,23% ... Exista 19,75 
+0,77% ... FL Group 14,58 +0,21% ... Glitnir 21,95 -0,23% ... Ice-
landair 27,75 +2,40% ... Kaupþing 880,00 +0,11% ... Landsbankinn 
35,50 +0,42% ... Straumur-Burðarás 15,10 -0,98% ... Össur 98,50 
+0,31% ... Teymi 5,94 +1,37%

MESTA HÆKKUN
EIK BANKI 3,59%
ICELANDA. GROUP 2,40%
FÖROYA BANKI 2,24%

MESTA LÆKKUN
ATLANTIC AIRWAYS 1,06%
STRAUMUR-BURÐA. 0,98%
ATLANTIC PETROL. 0,91%

Áætluð útgáfa íbúðabréfa Íbúða-
lánasjóðs árið 2008 til fjármögn-
unar nýrra útlána er 49 til 57 
milljarðar króna, samkvæmt 
nýbirtri áætlun sjóðsins. 

Sjóðurinn gerir því ráð fyrir 
nokkuð minni umsvifum á næsta 
ári en á þessu, að því er grein-
ingardeild Glitnis bendir á. 
Glitnir áætlar að útgáfa sjóðsins 
í ár nemi tæpum 70 milljörðum 
króna.

Af útgáfu næsta árs gerir 
Íbúðalánasjóður ráð fyrir að 
leiguíbúðalán verði á bilinu 14 
til 15 milljarðar króna, en það 
mun vera nokkur aukning frá 
áætlunum ársins 2007. „Eftir 
nokkurt ójafnvægi vegna upp-
greiðslna undanfarin ár er gert 
ráð fyrir að útlán Íbúðalánasjóðs 
og fjármögnun nái auknu jafn-
vægi að nýju á árinu 2008,“ segir 
í tilkynningu sjóðsins.

Þá áætlar Íbúðalánasjóður að 
greiða lánadrottnum sínum á 

bilinu 44 til 52 milljarða króna 
árið 2008, en stærstur hluti 
þeirra greiðslna er sagður til 
kominn vegna afborgana íbúða-
bréfa. Áætlun sjóðsins er birt 
með fyrirvara um að aðstæður á 
fasteigna- og íbúðalánamarkaði 
kunni að breytast. - óká

Hægir á útlánum sjóðsins

MARKAÐSPUNKTAR
Black Earth Farming var í gær skráð á 
First North markað OMX í Stokkhólmi. 
Félagið er þar með stærsta félagið á 
þeim markaði, tæplega 60 milljarða 
króna virði.

Greiningardeild Glitnis segir vís-
bendingar um að hér dragi brátt úr 
neyslugleði, þrátt fyrir „veigamiklar 
vísbendingar“ á borð við kortaveltu, 
smásölu og nýskráningu bíla sem 
bendi til að vöxtur einkaneyslu á 
síðasta árshluta verði töluverður.

Þættir sem orðið geti til að dragi úr 
neyslugleðinni segir greiningardeild 
Glitnis vera horfur á fjármála- og 
fasteignamarkaði, auk þess sem 
háir vextir muni stuðla að lækkandi 
fjárfestingarstigi „sem ætti að draga 
úr spennu á vinnumarkaði“.

Salt Investments, félag í 
eigu Róberts Wessman, 
hefur keypt 7,5 milljarða 
króna hlut í Glitni. Hlutur 
Salts er rúm 2 prósent af 
hlutafé Glitnis og með 
viðskiptunum er félagið 
orðið níundi stærsti hlut-
hafi bankans. Seljandi 
hlutarins er bankinn sjálf-
ur, en hann hefur átt tölu-
vert stóran hlut í sjálfum 
sér. Viðskiptin fóru fram á geng-
inu 21,85 en gengi bréfa félagsins 
stóð við lokun markaða í gær í 

21,95 krónum á hlut. 
Róbert sagði í samtali við 
Markaðinn ástæðuna 
fyrir kaupunum þá að það 
væru einfaldlega ekki 
lausir svona stórir hlutir í 
neinum öðrum bönkum 
og að þarna væri um gott 
kauptækifæri að ræða. 
Róbert sagði að Salt hefði 
hug á að eiga í bankanum 
til lengri tíma, hann hefði 

áhuga á að koma að uppbyggingu 
hans með beinum hætti og að hann 
hefði áhuga á stjórnarsæti.  - sis

RÓBERT WESSMAN

Salt kaupir í Glitni

OMX-samstæðan verður á næsta 
ári af tekjum sem nema þremur 
milljónum sænskra króna, eða 
sem svarar tæplega 29 milljónum 
íslenskra króna. Er þetta vegna 
úrskurðar sænskra skattayfir-
valda frá árinu 2004.

Að auki þarf OMX að greiða 85 
milljónir sænskra króna, eða sem 
svarar rúmum 800 milljónum  
íslenskra króna, sem færist á loka-
ársfjórðung þessa árs. 

Sænsk skattayfirvöld úrskurð-
uðu að OMX-kauphöllin í Stokk-
hólmi ætti að greiða virðisauka-
skatt af þjónustu sem fyrirtækið 
kaupir af öðrum fyrirtækjum 
innan samstæðunnar. 

OMX ætlar sér að áfrýja úrskurð-
inum en ákvað, eftir viðræður við 
skattayfirvöld, að hlíta honum að 
sinni, að því er fram kemur í til-
kynningu samstæðunnar.  
 - óká

Tapa 30 milljónum 2008
OMX greiðir 800 milljóna króna skattaskuld í Svíþjóð.

„Við fengum í sjálfu sér 
ágætt verð fyrir þetta,“ 
segir Jónas Sigurgeirsson, 
framkvæmdastjóri sam-
skiptasviðs Kaupþings. 

Tilkynnt var í gær að 
starfsemi Kaupþings í eyj-
unum yrði seld og að Eik 
banki tæki við henni um ára-
mót. Verðið er ekki gefið 
upp. „En þetta eru litlar tölur á 
okkar mælikvarða,“ segir Jónas. 

„Fókusinn er að færast frá Fær-
eyjum,“ segir Jónas. „Þetta er lítil 
starfsemi og takmarkaðir mögu-
leikar til vaxtar. Þetta hefur annars 
gengið ágætlega, en nú hugsum við 

um uppbygginguna í Hol-
landi.“

„Þetta kom okkur á 
óvart,“ segir Petur Holm, 
yfirmaður Kaupþings í Fær-
eyjum, við færeyska útvarp-
ið. Á vef þess kemur fram 
að flestir starfsmenn, um 
30 talsins, vinni áfram hjá 
Eik, en það eigi ekki við um 

Petur Holm. 
„Ég skil vel að hann sé fúll. Stað-

an hjá honum breytist auðvitað,“ 
segir Jónas, sem bendir á að hluti 
samkomulagsins við Eik hafi verið 
að starfsfólkinu yrði boðin vinna 
hjá nýjum eigendum.  - ikh

Færeyjastarfsemin seld

JÓNAS 
SIGURGEIRSSON

BYGGINGAFRAMKVÆMDIR Á nýju ári sjá 
greiningardeildir sumar hverjar fyrir sér 
kólnun á fasteignamarkaði. Íbúðalána-
sjóður gerir ráð fyrir tæplega 60 milljarða 
útgáfu vegna nýrra lána.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Greinendur hjá bandaríska fjár-
festingarbankanum Goldman 
Sachs spá því að þrír af stærstu 
bönkum landsins þurfi að afskrifa 
allt að 33,6 milljarða Bandaríkja-
dala, jafnvirði tæpra 2.100 millj-
arða króna, á síðasta fjórðungi 
ársins vegna taps á svokölluðum 
undirmálslánum. Bankarnir hafa 

þegar afskrifað 97 milljarða 
dala.

Ef af verður hverfur hæsta upp-
hæðin úr bókum Citigroup, 18,7 
milljarðar dala. Á eftir fylgir 
Merrill Lynch með 11,5 milljarða en 
JP Morgan Chase rekur lestina með 
hugsanlegar afskriftir upp á 3,4 
milljarða, segir Goldman Sachs. 

Bankarnir hafa allir komið illa 
út úr fjármálakrísunni sem riðið 
hefur fjármálahúsum á seinni 
hluta árs. Reiknað er með að bank-
arnir verði að skera arðgreiðslur 
sínar talsvert niður fyrir árið af 
þessum sökum auk þess sem þeir 
verði að leita leiða til að bæta 
eiginfjárstöðu sína.  - jab

Meiri afskriftum spáð í Bandaríkjunum

Sala á skuldabréfum í Japan hefur ekki ver-
ið meiri í sjö ár. Kaupþing er einn norrænna 
banka með leyfi til útgáfu skuldabréfa þar í 
landi og hefur sótt sér fjármagn þar þrisvar 
á árinu.

„Það er erfitt að komast inn á japanskan skuldabréfa-
markað enda var útgáfan þar dýr þegar við vorum að 
því. En þetta var þess virði og við sjáum ekki eftir því 
núna,“ segir Guðni Aðalsteinsson, framkvæmdastjóri 
fjárstýringar hjá Kaupþingi. 

Útgáfa á japönskum skuldabréfum, svokölluðum 
samúræjabréfum, nam 2.200 milljörðum jena, jafn-
virði 1.200 milljarða íslenskra króna, á árinu saman-
borið við 741 milljarð jena í fyrra. Þetta er þreföldun á 
milli ára en skuldabréfaútgáfa í jenum hefur ekki 
verið meiri í sjö ár, samkvæmt upplýsingum banda-
rísku fréttaveitunnar Bloomberg. 

Að sögn Bloomberg leiðir fjármálakrísan 
sem reið yfir á seinni hluta ársins til þess að 
fjármálafyrirtæki hafa í auknum mæli sótt 
sér fjármagn á jaðarmarkaði á borð við 
Japan, í Miðausturlöndum, Mexíkó og Kan-
ada.

Guðni segir Kaupþingsmenn hafa verið 
framsýna þegar ákveðið hafi verið að sækja 
um leyfi til skuldabréfaútgáfu í Japan fyrir 
um tveimur árum. Álag hafi verið hátt, hærra 
en í Evrópu og Bandaríkjunum, en sé orðið 

sambærilegt ef ekki lægra. „Við vorum með tvo menn 
í fullu starfi í þrettán mánuði að búa til gögn,“ segir 
Guðni en bætir við að fyrirhöfnin hafi  verið þess virði 
þegar fjármálakrísan reið yfir enda skilyrði til að 
sækja fjármagn í Evrópu og Bandaríkjunum orðin 

einkar erfið upp á síðkastið.  
Kaupþing, sem er einn norrænu bankanna 

með leyfi til skuldabréfaútgáfu í Japan, hefur 
þrisvar gefið út skuldabréf þar í landi fyrir 
jafnvirði um 600 milljóna evra, um 55 millj-
arða íslenskra króna.  

Gert er ráð fyrir að endurfjármögnun móð-
urfélags Kaupþings nemi um 1.600 milljónum 
evra á næsta ári og reiknar Guðni með að um 
þriðjungur verði sóttur til Japans. „Við erum 
mjög sáttir við að hafa komist inn á markað-
inn,“ segir Guðni. jonab@frettabladid.is

Kaupþing eitt í Japan

GUÐNI 
AÐALSTEINSSON

Apple rýfur 200 dala múrinn
Gengi hlutabréfa í bandaríska tölvurisanum 
Apple fór í fyrsta sinn yfir 200 
dali á hlut á hlutabréfamarkaði 
í Bandaríkjunum á öðrum degi 
jóla. Verðmiðinn hefur aldrei 
verið hærri á bréfum fyrirtækis-
ins og fór hæst í 202,96 dal á 
hlut áður en hann gaf eftir. 

Gengi bréfanna stóð í 83,8 
dölum á hlut á fyrsta viðskipta-
degi ársins og merkir það að 
verðið hafi stokkið upp um 
rúm 142 prósent á árinu þrátt 
fyrir óróleika á hlutabréfamörk-
uðum á seinni hluta ársins 
sem hjó skarð í gengisþróun 
fjölmargra fyrirtækja víða 
um heim. 

Hlutabréf til langs tíma
Inn í verðþróunina spilar endurkoma Steve Jobs, 

eins stofnanda Apple, í forstjórastól 
fyrirtækisins fyrir áratug. Jobs var fyrir 
skemmstu kosinn einn áhrifamesti 
forstjórinn vestanhafs á árinu en 
hann er heilinn á bak við ýmiss konar 
nýsköpun hjá Apple, svo sem iPod-
spilarana og nú síðast margmiðlunar-
símann iPhone. 

Löngum hefur verið litið á hluta-
bréfakaup sem langtímafjárfestingu. 
Þeir eigendur Apple-bréfa sem höfðu 
trú á Jobs og keyptu hlutabréf um 
svipað leyti og hann tók við stýrinu 
fyrir áratug brosa eflaust sínu breið-
asta enda hafa þeir horft upp á geysi-

lega hækkun eignasafnsins, eða 
sem nemur 4.850 prósentum 
á tíu árum. 

Peningaskápurinn ...

Í JAPAN Framkvæmdastjóri fjárstýringar hjá Kaupþingi segir bank-
ann hafa verið framsýnann þegar hann réðst í að sækja um leyfi 
til skuldabréfaútgáfu í Japan. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

JÖTUNVAXNAR RISASKOTKÖKURJÖTUNVAXNAR RISASKOTKÖKUR 

Margar gerðir og stærðir og nýjungar !! Blævængir, 

sveipblævængir, tjaldsveipir og þríhleypur !! 

Þú færð þær hjá flugeldasölum 

íþróttafélaganna og víða 

annars staðar. 

Goðheima- og Jötunheima-risaskotkökurnar 

munu fylla himinhvolfin um áramótin. 
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Vellir 7

Vellir 7 eru um 30ha að stærð og liggur upp að hlíðinni sunnan og vestan 
í Ásfjalli. Svæðið er í hlíð sem hallar mót suðri og ligg ur í skjóli fyrir norðan- 
og austanáttum.

Einbýlishús verða staðsett efst í hlíðinni, þar fyrir neðan verða par- og raðhús 
og fjölbýlishús verða staðsett næst Ásvallarbrautinni sem er aðkoman í
hverfi ð. Í hverfi nu verður 4-6 deilda leikskóli og hjúkrunarheimili.

Á Völlum er nú risin 3200 manna byggð og er reiknað með að íbúafjöldi verði 
um 12.000 þegar svæðið verður fullbyggt. 

Í boði eru 139 einbýlishúsalóðir, 121 íbúð í par- eða raðhúsum og 190 
íbúðir í fjölbýli. Einbýlishúsum og parhúsum verður eingöngu úthlutað 
til einstaklinga en raðhúsum og fjölbýlishúsum verður eingöngu 
úthlutað til lögaðila.

Skipulagsuppdrættir, skipulags- og byggingarskilmálar, ásamt umsóknar-
eyðublöðum og úthlutunarreglum, fást afhent í Þjónustuveri Hafnarfjarðarbæjar 
Strandgötu 6 og á heimasíðu Hafnarfjarðarbæjar, www.hafnarfjordur.is.

Umsóknum einstaklinga þarf að fylgja staðfesting banka eða lána stofnunar 
á greiðsluhæfni 35 milljóna króna. Fyrirtækjum ber að skila árs reikningi 
fyrir árið 2006 og/eða milliuppgjöri fyrir árið 2007 árituðum af löggiltum 
endurskoðendum.

Hver umsókn kostar 1000 kr. sem greiðast þegar umsókn er skilað. 
Ef greitt er í heimabanka þarf kvittun að fylgja með gögnunum. 

Umsóknum skal skilað í síðasta lagi 29. janúar 2008 
í Þjónustuver Hafnarfjarðarbæjar,

Strandgötu 6, 220 Hafnarfi rði
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Um svæðið og úthlutunina
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Fjölskylduvænt umhverfi 

Örstutt í ósnortna náttúru
og útivistarsvæði

Staðsett mót suðri – skjól fyrir norðanátt

139 Einbýlishúsalóðir
190 Íbúðir í fjölbýli

121 Íbúð í par- eða raðhúsum

Kynntu þér Velli 7 á 
www.hafnarfjordur.is.

Yfi rlitsmynd
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FL GROUP

Senn er lokið viðburðaríku ári hjá FL Group. Samsetning eignasafns hefur tekið miklum stakka skiptum á árinu, félagið hefur nú 
að stóru leyti selt eignir sínar í félögum tengdum fl ugrekstri og lagt áherslu á kaup í öfl ugum félögum á sviði fjármála, trygginga 
og fasteigna. Fjárhagsstyrkur FL Group er mikill og félagið vel í stakk búið til að skoða áhugaverð tækifæri á markaði á næstu 
misserum, auk þess að halda áfram að styðja við sínar lykilfjárfestingar.

Upplýsingar um eignasafn og efnahag miðast við desember 2007.

[ 01 ]

[ 03 ] MANNAUÐUR

FJÖLBREYTT
EIGNASAFN

FJÁRMÁL OG TRYGGINGAR FASTEIGNIR60% 15%

Hjá FL Group starfa um 40 manns í Reykjavík og Lundúnum. 
Menntun, reynsla og þekking starfsmanna er á mörgum sviðum 
en saman mynda þeir öfl uga liðsheild. Starfsfólk félagsins starfar í 
hröðu og krefjandi umhverfi  og nýtur svig rúms til að vera skapandi, 
leiðandi og framsækið í vinnu sinni. 

Tveir þriðju hlutar eignasafns FL Group samanstanda 
af eignarhlutum í fjármála- og tryggingafyrirtækjum. 
Félagið er kjölfestufjárfestir í Glitni banka og lauk ný-
verið kaupum á 99% hlut í Tryggingamiðstöðinni.
Glitnir banki er í örum vexti með starfsemi í 11 löndu m 
og um 2.300 starfsmenn. Tryggingamiðstöðin hefur 
lengi verið í hópi stærstu tryggingafyrirtækja landsins 
og hefur auk þess haslað sér völl í Noregi. FL Group á 
einnig hluti í ýmsum fjármálafyrirtækjum í Evrópu. 

FL Group lauk nýlega kaupum á fasteignafélaginu 
Landic Property, einu stærsta fasteignafélagi á 
Norðurlöndunum. Með kaupunum styrkir FL Group 
enn frekar eignasafn sitt og mun í samstarfi  við 
stjórn endur félaganna leita tækifæra til frekari 
vaxtar. Eignir Landic eru um 450 milljarðar króna og 
félagið rekur yfi r 500 fasteignir í Danmörku, Svíþjóð, 
Finnlandi og á Íslandi. Að auki á FL Group eignarhluti 
í Bayrock, Þyrpingu og Fasteignafélagi Íslands.
Eignir félaganna á Íslandi eru m.a. Smáralind, Kringlan, 
101 Skuggahverfi  og Hilton Nordica.
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Með samstíga hópi starfsmanna félagsins mun FL Group takast á við áskoranir nýs árs. 
Starfsfólk FL Group þakkar þeim sem komu að starfsemi félagsins á árinu fyrir sam-
skiptin og óskar landsmönnum öllum farsæls komandi árs.

fjárfestingafélag

Styrktar aðili og einn stofnenda Mænu skaða-stofnunar Íslands

[ 02 ]

[ 04 ]

STERK FJÁRHAGSSTAÐA

SAMFÉLAGSLEG ÁBYRGÐ

AÐRAR FJÁRFESTINGAR HEILDAREIGNIR25% 100%
 440 MILLJARÐAR

Samhliða miklum vexti félagsins undanfarin ár hefur FL Group lagt sig fram um að 
rækta hlutverk sitt sem ábyrgur þátttakandi í samfélaginu. Þessi stefna birtist m.a. 
í þátttöku félagsins í margvíslegum samfélagsverkefnum, einkum á sviði menningar 
og mannúðar. FL Group er m.a. styrktaraðili Sinfóníuhljómsveitar Íslands, BUGL, 
UNICEF og Mænuskaðastofnunar Íslands.

Til viðbótar við kjarnafjárfestingar FL Group á sviði fjármála, trygginga 
og fasteigna, fjárfestir félagið í ýmsum öðrum félögum víðs vegar um 
Evrópu. Í þeim fjárfestingum er lögð áhersla á kaup í félögum með öfl ugt 
sjóð  streymi, góða stjórnendur og mikla vaxtarmöguleika. FL Group 
er m.a. kjölfestufjárfestir í Refresco, einum stærsta drykkjarvöru-
framleiðanda í Evrópu og leiðandi fjárfestir í Geysir Green Energy,
ört vaxandi félagi á sviði jarðvarmaorku. Einnig má nefna eignarhluti í 
House of Fraser, einu þekktasta tískuvöruhúsi Bretlands og hlutdeild 
í félögum í ferðaiðnaði. Fjárhagslegur styrkur FL Group hefur aldrei verið 

meiri og félagið er vel í stakk búið til að takast á við 
ný verkefni og að halda áfram að styðja við sínar 
lykilfjárfestingar. Heildareignir félagsins eru um 
440 milljarðar króna og eiginfjárhlutfallið um 40%.

Uppbygging skóla og 
varnir gegn malaríu í 
Gíneu-Bissá

FL Group er aðal styrktaraðili 
Sinfóníuhljómsveitar Íslands

FL Group er bakhjarl
Garðars Thórs Cortes

Kostun til lækkunar miðaverðs 

fyrir tónleikagesti á tónleikum 

Norah Jones í  Laugardalshöll

Stuðningur við Lífi ð kallar, eftir-

meðferð á vegum BUGL

FL Group  I  Síðumúla 24  I  108 Reykjavík I  Sími 591 4400  I  www.fl group.is
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UMRÆÐAN
Áramót

Fyrir skömmu riðu þrjú óveður yfir land-
ið á einni viku og þurftu fjölmargir 

landsmenn á aðstoð að halda af þeim sökum. 
En til hverra leitar almenningur á slíkum 
stundum? Til leikara og skemmtikrafta? Til 
bíla- og heildsala? Nei, því þegar hætta 
steðjar að treystir fólk á að björgunarsveit-
ir komi til hjálpar, sem þær og gera.

Nú biðja þessar sömu björgunarsveitir 
um aðstoð almennings því afla þarf fjár til 
að halda starfseminni gangandi. 

Flugeldasala björgunarsveitanna er langmikil-
vægasta fjáröflun þeirra og skiptir það sköpum í 
allri starfseminni hversu vel hún gengur. Þrátt fyrir 
að allir meðlimir sveitanna séu sjálfboðaliðar er 
rekstur þeirra dýr. Þjálfa þarf mannskap, kaupa tæki 
og tól, viðhalda búnaði og svo þarf húsnæði undir allt 
saman. Til að þessir hlutir séu í lagi vinna sjálfboða-
liðar björgunarsveitanna um tólf stundir fyrir hverja 
eina sem fer í útkall. Mörg af störfum þeirra eru því 
lítt sýnileg en mikilvæg engu að síður. 

Undanfarin ár hafa einkaaðilar í síauknum mæli 

verið að hasla sér völl í flugeldasölu. 
Sumum hefur orðið betur ágengt en öðrum 
en stundum á undarlegum forsendum. 
Heyrst hefur af einkaaðilum sem séu með 
„öflugri“ flugelda en fáist hjá björgunar-
sveitum en sé svo er um ólöglega vöru að 
ræða því björgunarsveitir selja eins kröft-
uga flugelda og lög leyfa. Einnig hafa ýmsir 
söluaðilar gefið sig út fyrir að vera með 
betra verð en þegar grannt er skoðað stand-
ast slíkar fullyrðingar ekki. Sumir ganga 
jafnvel svo langt að „dulbúa“ sölustaði sína 
svo þeir minni sem mest á flugeldamarkaði 
björgunarsveita. 

Björgunarsveitir landsins eru sameiginlegt átak 
ótalmargra, sjálfboðaliðanna, atvinnulífsins sem 
sýnir mikinn skilning á fjarveru þeirra frá vinnu, 
hins opinbera sem fellir niður gjöld af björgunarbún-
aði, styrktaraðila félagsins og sveitanna og ekki síst 
almennings, sem sýnir í verki um hver áramót að 
hann kann að meta starfið sem björgunarsveitirnar 
sinna. 

Með ósk um slysalaus áramót.

Höfundur er upplýsinga- og kynningafulltrúi 
Slysavarnafélagsins Landsbjargar

ÓLÖF SNÆHÓLM 
BALDURSDÓTTIR

Öruggir flugeldar borga sig

Í október síðastliðnum sneri 
Benazir Bhutto, sem var 

forsætisráðherra Pakistans 1988-
1990 og 1993-1996, aftur heim til 
ættjarðar sinnar og boðaði 
þátttöku í þingkosningum í 
janúar. Heimkoma hennar olli 
óróa í pakistönskum stjórnmálum 
því að meginástæða þess að boðað 
hafði verið til kosninga var að 
veita einræðisstjórn Pervez 
Musharraf lögmæti. Margir 
stjórnarandstæðingar höfðu lýst 
því yfir að þeir myndu ekki taka 
þátt í þessum kosningum, t.d. 
Nawaz Sharif fv. forsætisráð-
herra. Bhutto ákvað hins vegar að 
mæta til leiks á heimavelli 
herforingjastjórnarinnar og 
treysta á stuðning almennings 
sem oft áður hefur veitt flokki 
hennar, Alþýðuflokki Pakistans, 
brautargengi í kosningum. Ekki 
voru hins vegar allir ánægðir 
með endurkomu hennar í 
pakistönsk stjórnmál. Daginn 
sem hún sneri heim var henni 
veitt banatilræði í Karachi. Sjálf 
var Bhutto ekki í vafa um hverjir 
þar hefðu verið að verki. Öfl 
innan pakistanska hersins og 
leyniþjónustunnar vildu koma í 
veg fyrir það með öllum tiltækum 
ráðum að hún kæmist aftur til 
valda.

Á fimmtudaginn tókst ódæðis-
mönnunum hins vegar ætlunar-
verk sitt. Bhutto féll fyrir hendi 
morðingja og bættist þar með í 
hóp margra merkra stjórnmála-
manna á Indlandi og í Pakistan 
sem orðið hafa pólitískum 
tilræðismönnum að bráð. Má þar 
nefna Liaquat Ali Khan, fyrsta 
forsætisráðherra Pakistans, sem 
var myrtur 1951. Faðir Benazir, 
Zulfikar Ali Bhutto, var líflátinn 
af herforingjastjórn Zia ul-Haq 
árið 1979, eftir pólitísk sýndar-
réttarhöld. Morðingi Bhuttos, Zia 
ul-Haq, fórst svo við dularfullar 
kringumstæður 1988 og var 
lýðræði endurreist í Pakistan í 
kjölfarið.

Bandamenn í kalda stríðinu
Enda þótt hann sé löngu látinn þá 
er þáttur Zia ul-Haq gríðarlega 
mikilvægur til þess að skilja 
atburðarás undanfarinna daga í 
Pakistan. Á sínum tíma var Zia 
mikilvægasti bandamaður 
Bandaríkjanna í Vestur-Asíu. Það 
var hann sem tók að sér að veita 
skæruliðum múslíma í Afganistan 
brautargengi eftir innrás 
Sovétríkjanna 1979. Upp úr 
þessari hreyfingu spruttu 
hryðjuverkasamtökin sem gert 
hafa Vesturlöndum skráveifu 
undanfarinn áratug. Vegna þess 
að hún var mikilvægur banda-
maður í kalda stríðinu þá var 
einræðisstjórn Zia ul-Haq að 
mestu leyti laus við gagnrýni af 
hálfu vestrænna ríkisstjórna og 
skipti þá engu máli að Zia kom á 
íslömskum lögum og stjórnaði 
landinu með harðri hendi. Síðar 
lauk kalda stríðinu og lýðræði 
komst á í Pakistan en fljótlega 
endurtók sagan sig. Pervez 
Musharraf hrifsaði völdin 1999 og 
kom á nýrri einræðisstjórn 
hersins en Vesturlönd þögðu 
þunnu hljóði. Hafið var nýtt 
gervistríð, „stríðið gegn hryðju-
verkum“, og í því stríði var 
ríkisstjórn Musharrafs ómissandi 
bandamaður Vesturlanda.

Stuðningsmenn Musharrafs 
liggja að sjálfsögðu undir grun 
um að hafa staðið að morðinu á 
Benazir Bhutto. Að öllum 
líkindum verður kosningum núna 
frestað og herforingjastjórnin 
fær aftur að herða klóna til að 

koma á stöðugleika. Enginn vafi 
er á því að mörgum innan 
pakistanska hersins og leyniþjón-
ustunnar finnast þau málalok afar 
æskileg – hvort sem Musharraf 
fær áfram að leiða herforingja-
stjórnina eða annar verður 
fundinn í hans stað.

Sökudólgarnir fundnir?
Af þessum sökum hefur herfor-
ingjastjórnin augljósan hag af 
því að finna aðra sökudólga og 
þar koma ýmsir til greina. 
Einfaldast af öllu er að benda á 
hin þokukenndu samtök al-Kaída 
og kenna þeim um allt saman. 
Því að auðvitað eru íslamskir 
ofstækismenn til alls vísir og 
þeim er vel trúandi til að standa 
að slíku ofbeldisverki. En Bhutto 
óttaðist þá samt ekki jafn mikið 
og hún óttaðist herforingjaklík-
una sem öllu stjórnar á bak við 
tjöldin í Pakistan. Markvissar 
tilraunir til að ráða hana af 
dögum undanfarna mánuði 
benda líka til þess að vel 
skipulagður og áhrifamikill 
hópur standi að baki.

Morðið á Bhutto kemur 
herforingjastjórninni í Pakistan 
afar vel. Í fyrsta lagi losnar hún 
við hættulegan keppinaut um 
völdin – konu sem þar að auki 
hefur jafnan barist gegn áhrifum 
herforingjanna sem hún lítur á 
sem morðingja föður síns. Í öðru 
lagi hentar þetta morð einnig 
sem eldsneyti til að kynda undir 
stríðinu gegn hryðjuverkum þar 
sem herforingjastjórnin mun 
áfram vera dyggur liðsmaður 
Vesturlanda og þau því ekki þora 
að beita neinum þrýstingi til þess 
að koma á lýðræðisumbótum. Til 
dæmis er athyglisvert að 
Bandaríkjastjórn og fjölmargir 
vestrænir fjölmiðlar hafa þegar 
lýst verkinu á hendur al-Kaída 
en með því er herforingjastjórn-
inni nánast veitt endurnýjað 
umboð til að tefja fyrir lýðræðis-
umbótum í Pakistan.

Pólitískt morð í Pakistan

SVERRIR JAKOBSSON

Í DAG | Pakistan

F
orystumenn í íslensku viðskiptalífi setja fram athyglis-
verð sjónarmið í greinum sínum sem birtust í Markaðn-
um og Fréttablaðinu í gær og fyrradag. Mikilvægt er að 
stjórnmálamenn hlusti á þessar raddir nú þegar ljóst er 
að óróleiki á alþjóðlegum fjármálamörkuðum hefur víð-

tæk áhrif á Íslandi. Síðasti viðskiptadagur með hlutabréf var í gær 
og lækkaði úrvalsvísitalan um 1,4 prósent á árinu. Er það versta 
útkoma skráðra félaga síðan á árinu 2001.

Athafnamenn leggja þó áherslu á að í þessum ólgusjó á alþjóðleg-
um mörkuðum felist líka tækifæri. Björgólfur Thor Björgólfsson, 
fjárfestir og stjórnarformaður Straums-Burðaráss, segir í Mark-
aðnum að sveiflur á mörkuðum undanfarnar vikur og mánuði hafi 
styrkt og treyst það besta í íslensku atvinnu- og fjármálalífi. Hins 
vegar hafi krónan verið stærsta vandamál íslenskra fyrirtækja á 
árinu 2007.

„Ég tel útséð með að íslenska krónan ráði við þann alþjóðleika 
sem nú ríkir í íslensku viðskiptalífi. Sem dæmi um hve einstök 
krónan er má nefna að af 200 sjálfstæðum þjóðum heims eru um 
40 sem hafa minna en eina milljón íbúa, þar af er aðeins ein þjóð 
sem hefur sína eigin mynt, Ísland. Því má segja að íslenska krónan 
sé sérlausn. Einhliða upptaka nýrrar myntar, svo sem evru eða 
svissnesks franka, er mjög ákjósanleg leið út úr þeim skuldsetn-
ingarvanda og ójafnvægi sem ríkir nú á Íslandi. Það er önnur sér-
lausn sem er fær að mínum dómi. Með því er settur tappi í líklegt 
gengisfall krónunnar, verulegum verðmætum siglt í örugga höfn 
og aukinn stöðugleiki tryggður til frambúðar,“ segir Björgólfur 
Thor í Markaðnum.

Þorvaldur Lúðvík Sigurjónsson, forstjóri Saga Capital fjárfest-
ingarbanka, segir tíma til kominn að stjórnmálamenn taki skipan 
gengismála á dagskrá og leiði þá umræðu til lykta.

Sigurjón Árnason, bankastjóri Landsbankans, segir að rekstrar-
umhverfi íslenskra fyrirtækja verði að vera hannað til þátttöku 
í alþjóðlegum viðskiptum. Skilningur á því sé vaxandi og frjó 
umræða hafi átt sér stað á árinu um stöðu íslensku krónunnar.

Árni Oddur Þórðarson, forstjóri Eyris Invest, færir fyrir því rök 
að miðað við fyrirsjáanlegar aðstæður sé nær ógerlegt að reyna að 
stýra framboði og eftirspurn í hagkerfinu hér á landi með hækkun 
eða lækkun krónuvaxta.

Róbert Wessman, forstjóri Actavis, segir krónuna enn eitt flækju-
stigið fyrir þá sem reka fyrirtæki í flóknu alþjóðlegu umhverfi.

Erlendur Hjaltason, forstjóri Exista, segir að við núverandi 
ástand peningamála verði ekki unað. Ljóst sé að íslensk fyrirtæki, 
sér í lagi þar sem ójafnvægi er á milli tekna og gjalda eftir mynt-
um, geti illa búið við núverandi aðstæður.

Miðað við það sem fram kemur í pistlum forystumanna í íslensku 
atvinnulífi þá hvílir staða íslensku krónunnar og skipan peninga-
mála þungt á þeim. Tryggvi Þór Herbertsson spyr í sinni grein 
hvort settar verði fram alveg nýjar hugmyndir í peningamála-
stjórn á næsta ári. Það er spurning sem stjórnmálamenn og fólk í 
atvinnulífinu verður að ræða næstu mánuði. Krónan má ekki vera 
stærsta vandamál íslenskra fyrirtækja og þeirra sem fara með 
hagstjórnina á árinu 2008.

Forystumenn í atvinnulífinu ræða stöðu krónunnar.

Stærsta vandamál 
íslenskra fyrirtækja 

BJÖRGVIN GUÐMUNDSSON SKRIFAR 

Umbrot hjá DV
Völvur landsins hafa ekki undan 
þessa dagana að spá fyrir um örlög 
Íslendinga á ári komanda. Í helgar-
blaði DV spáir völva blaðsins í spilin 
og kennir þar ýmissa grasa. Það sem 
kemur líklega minnst á óvart er spá 
um eldsumbrot. Það hefði 
verið argasta stíl-
brot að sleppa 
spá um slíkar 
hamfarir.

Hrakspár
Völvan spáir 
nokkrum 
þjóðþekktum ein-
staklingum 

hrakförum á árinu. Hannes Smára-
son flýr gjaldþrot til útlanda og ein-
hver þingmanna Frjálslynda flokksins 
lendir í „leiðindamáli“ sem hrekur 
hann af þingi og varpar skugga á 
flokkinn. Einhver bæjarstjóranna á 
höfuðborgarsvæðinu lendir í stóru 
spillingarmáli. Skyldi vera tilviljun 
að spádómurinn birtist beint fyrir 
neðan þann um sakamálið tengt 
Ásgeiri Davíðssyni á Goldfinger? Þá 
munu 24 stundir heltast úr fjölmiðla-
lestinni. Ætli þar gæti óskhyggju hjá 
völvunni?

Áramótahreinskilnin
Athyglisverðast-

ur er samt 
óneitanlega 

spádómur völvunnar um framtíð 
eigin blaðs. „DV mun hjara við harð-
an kost en útgáfa þess gæti breyst 
og útgáfudögum fækkað,“ segir í 
spádómnum. Þetta hljómar eins og 
hreinskilið áramótaheit frá alkóhól-
ista sem vill hætta, en gerir sér þó 

grein fyrir að það muni 
eflaust ekki takast: „Æ, 
ég held ég detti bara í 
það aftur.“

 stigur@frettabladid.is



SAMFÉLAGSVERÐLAUN

HEFUR ÞÚ ORÐIÐ VITNI 
AÐ GÓÐVERKI?

Óskað er eftir tilnefningum til Samfélagsverðlauna 

Fréttablaðsins 2008.

Til greina koma allir sem hafa lagt sitt af mörkum til að gera bæta 

íslenskt samfélag, einstaklingar og félagasamtök sem eru öðrum 

fyrirmynd með framlagi sínu.

Lesendur Fréttablaðisns eru hvattir til að senda in tilnefningar til 

Samfélagsverðlaunanna. Tilnefningar má senda á visir.is/samfelagsverdlaun 

eða með því að senda tölvupóst á netfangið samfelagsverdlaun@frettabladid.is. 

Einnig má senda bréf í pósti merkt Samfélagsverðlaun Fréttablaðsins, 

Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík.

Frestur til að senda tilnefningar er til hádegis mánudaginn 28. janúar.
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MAÐUR VIKUNNAR

Manngæskan uppmáluð
Hjálpræðisherinn er 

alþjóðleg evangel-
ísk hreyfing sem var 
sett á laggirnar í 
London um miðja 19. 
öld. Hreyfingin kom til 
Íslands árið 1895 og 
hefur síðan þá starfað 
óslitið hérlendis, með 
það að leiðarljósi að 
boða kennisetningar 
Biblíunnar og hlúa að 
þeim sem minna mega 
sín. Fyrstu árin var 
Hjálpræðisherinn á 
Íslandi tengdur 
Danmörku en er nú 
sjálfstæð eining innan 
umdæmis Noregs, 
Íslands og Færeyja. 
Aðalstöðvar umdæmis-
ins eru í Ósló en 
aðalskrifstofa Íslands-
deildar er í Reykjavík, 
þar sem Anne Marie 
Reinholdtsen majór er 
yfirforingi, en hún er 
maður vikunnar að 
þessu sinni.

Í 25 ára afmælisriti 
Hjálpræðishersins er 
líknarþjónustu og 
hjúkrunarstarfi 
hersins meðal annars 
lýst á þann veg að 
starfið krefjist 
einstakrar fórnfýsi og 
sjálfsafneitunar af 
þeim sem innir það af 
hendi. Óhætt er að 
segja að þessi orð nái 
vel að lýsa þeirri 
manneskju sem Anne 
Marie hefur að geyma, 
þar sem hún hefur 
unnið ötullega að 
mannúðarmálum frá 
því að hún gekk ung að 
árum til liðs við 
Hjálpræðisherinn í 
Noregi á öndverðum 
áttunda áratugnum. 
Það var skömmu áður 
en hún og eiginmaður 
hennar Harold Rein-
holdtsen kynntust og 
voru send á vegum 
hersins til Íslands. Þau 
bjuggu fyrst um sinn á 
Akureyri en fluttust 
svo til Reykjavíkur.

Manneskja með 
ógrynni af ást og 
kærleika til að gefa; 
manneskja sem er 
víðsýn, réttlát og vill 
öllum allt gott. Þetta 
höfðu málkunnugir að 
segja um Anne Marie, 
sem þrátt fyrir að vera 
bundin skrifstofu-
tengdu starfi, sem hún 
þykir leysa einstaklega 
vel hendi, vill verja 
sem mestum tíma 
innan um fólk þar sem 
hún getur látið gott af 
sér leiða.

Sést það meðal 
annars á því hvernig Anne Marie og fjölskylda 
hennar hafa um árabil kosið að deila jólunum með 
starfsfólki og gestum á Gistiheimili Hjálpræðis-
hersins í Kirkjustræti 2 í Reykjavík. Þar samein-
ast fjölskyldan, Anne Marie, maður hennar, 
Harold, og börnin þrjú, Hákon, Birgitte og 

Jörgen, til að taka 
þátt í gleði og starfi 
hersins. Svo rík er 
þessi hefð að þegar 
fjölskyldan flutti 
tímabundið aftur til 
Noregs kvörtuðu 
börnin hástert yfir 
því hvað fámennt 
var á heimilinu um 
jólin og linntu ekki 
látum fyrr en 
foreldrarnir höfðu 
boðið í mat fólki sem 
átti engan að. Fyrir 
börnunum voru 
engin jól nema aðrir 
fengju að taka þátt í 
hátíðarhöldum 
fjölskyldunnar og 
hefur þeirri hefð 
verið viðhaldið allar 
götur síðan.

Að sögn þeirra 
sem til þekkja á 
Annie Marie til að 
helga sig svo 
starfinu að stundum 
gefst lítill tími 
aflögu til að sinna 
áhugamálunum sem 
eru þónokkur, meðal 
annars bókmenntir 
og ferðalög. Anne 
Marie þykir mikill 
náttúruunnandi og 
hefur gjarnan 
myndavélina 
meðferðis til að ná 
myndum af ríki 
náttúrunnar. Hjónin 
hafa á síðustu árum 
farið í allnokkrar 
fjallgöngur innan-
lands og ferðast um 
heiminn, meðal 
annars á framandi 
slóðir. Sjálf hefur 
Anne Marie farið 
nokkrum sinnum á 
vegum hersins til 
Moldóvu þar sem 
hún hefur ásamt 
öðrum unnið 
hjálparstörf, sem 
sýnir aftur hvert 
hugur þessarar 
óeigingjörnu konu 
leitar.

Frá því að Anne 
Marie tók við starfi 
yfirforingja 
Hjálpræðishersins 
árið 2003, hefur hún 
statt og stöðugt 
unnið að því að efla 
starf hersins, sem 
hefur vaxið og 
dafnað síðustu ár. 
Hér starfa nú tveir 
söfnuðir á hans 
vegum en starfs-
menn umdæmisins 
alls, það er Noregs, 
Íslands og Færeyja, 
eru nú 1.325 talsins 
og meðlimir 20.000. 
Til marks um 
uppgang hersins á 

Íslandi, opnaði hann síðast nytjamarkað á 
Eyjarslóð 7 í október, með dagsetur á annarri 
hæð, sem var opnað mánuði síðar. Hugmyndin er 
runnin undan rifjum Anne Marie og er hluti af 
þeirri hugsjón hennar að tryggja öllum jöfn 
lífsgæði til handa.

ANNE MARIE REINHOLDTSEN

 

ÆVIÁGRIP
Anne Marie Færöykavlen Reinholdtsen fæddist 14. desem-
ber árið 1950 í Florö í Noregi, þar sem hún ólst upp og er 
yngst sjö systkina. Foreldrar hennar hétu Leif og Borgny 
Færöykavlen. Leif starfaði lengst sem smiður og sjómað-
ur. Borgny sinnti börnum og buru og starfaði síðan við 
heimaþjónustu aldraðra. Eftir að Anne Marie komst til 
fullorðinsára kenndi hún um tíma og fór svo í foringjaskóla 
Hjálpræðishersins árið 1974, þar sem hún kynntist tilvonandi 
manni sínum Harold Reinholdtsen. Þau giftu sig árið 1977 
og voru sama ár send til Íslands, þar sem þau bjuggu fyrstu 
sex árin á Akureyri og í Reykjavík eftir það. Anne Marie og 
Harold eiga þrjú börn, Hákon sem er fæddur árið 1980, 
Birgitte fædd 1982 og Jörgen fæddur 1985. Hluti barnanna 
býr í Noregi en fjölskyldan hittist reglulega ár hvert þar sem 
samverustundir fjölskyldunnar eru þeim einstaklega kærar 
ekki síður en starf innan hersins.

VANN SÉR TIL FRÆGÐAR
Áhugi Anne Marie á útivist braust meðal annars út í þátttöku 
í íþróttum á yngri árum. Þá gat hún sér meðal annars gott 
orð fyrir spjótkast og hampaði meistaratitli í þeirri íþrótt á 
heimaslóðum sínum.

HVAÐ SEGIR HÚN?
„Við erum öll í þessu á aðfangadag og höfum gert það frá 
því að börnin voru lítil.“ Úr viðtali við Anne Marie Rein-
holdtsen sem birtist í Fréttablaðinu 24. desember 2007, 
þar sem hún fjallar um þátttöku fjölskyldu sinnar í starfi og 
jólahaldi á gistiheimili Hjálpræðishersins.

HVAÐ SEGJA AÐRIR?
„Hún er góð manneskja sem hugsar fyrst og fremst um aðra, 
svo um sjálfan sig. Sérstaklega fólk sem illa er komið fyrir í 
lífinu. Hún lifir fyrir vinnuna og fjölskylduna.“
Dóttir Anne Marie, Birgitte Reinholdtsen.

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki
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Taktu Lottó í áskrift! 580 2530

Sölusta›ir lotto.is

firefaldur
pottur

stefnir í
15 milljónir.

Er komi›
a› flér?

Ná›u flér í Lottómi›a fyrir
 kl. 18.40 á laugardag.



Akureyri  - Grindavík - Mjódd Reykjavík - Salahverfi Kópavogi - Höfn

full búð af frábærum tilboðum
Birt með fyrirvara um prentvillur
Tilboðin gilda: 29.–31. desember eða á meðan birgðir endast
www.netto.is

Allt til áramótanna

LAMBALÆRI
kryddað

1.188 kr/kg
áður 1.698 kr/kg

afsláttur
510 kr/kg

Goða
SVÍNALUNDIR

1.498 kr/kg
áður 2.996 kr/kg

50%
afsláttur

KALKÚNN
1. flokkur
699 kr/kg

1. flokks
NAUTALUNDIR

frosnar
2.990 kr/kg
áður 4.390 kr/kg

afsláttur
1.400 kr/kg

Coop
SALTHNETUR

300 g

199 kr/pk

HUMAR
2 kg askja
2.990 kr/stk
áður 3.990 kr/kg

afsláttur
1.000 kr/kg

Egils
7up, 2 ltr

39 kr/stk

Coop
SALTSTANGIR

250 g

99 kr/pk



Skreyttu eftirréttadiskinn með lítilli sneið!

Veislulæri Hagkaupa
Gleðilegt Nýtt 

Þessar verða að komast 
í áramótapartíið!

Franskir
   ostar



Fyrir þá sem vilja vera öðruvísi!

Ár
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FÖSTUDAGUR, 21. DESEMBER.

Lífs eða liðinn?

Við litla Sól vorum að ræða dauð-
ann í morgun. Dauðinn barst í tal 
af því að uppi á vegg í svefnher-
berginu okkar hangir mynd af 
nöfnu þeirrar litlu og langalang-
ömmu sem því miður er dáin fyrir 
löngu. 

Litla Sól útskýrði fyrir mér að 
„þegar maður sefur MJÖG lengi 
er maður dáinn“. 

Svo felldum við talið og hún fór 
niður að borða hafragraut en ég 
lá kyrr í bólinu og var að lesa. Að 
loknum morgunverði kom hún 
upp aftur og stóð í dyragættinni 
og góndi á mig rannsakandi. 

„Hvað vantar þig, Solla mín?“ 
spurði ég. 

„Ekki neitt,“ 
sagði hún hlý-
lega. „Ég 
kom bara 
upp til að 
gá hvort 
þú værir 
dáinn.“

Með svona 
fólki leiðist 
manni ekki.

Keypti jóla-
gjöf handa frú 
Sólveigu í dag. Þá 
er þungu fargi af 
mér létt. Hún bind-
ur ekki bagga sína 
sömu hnútum og 
samferðamenn þegar 
kemur að smekk fyrir 
jólagjöfum. Þess vegna kom 
ekki til greina að gefa henni GPS-
tæki sem ku hafa slegið í gegn 
sem jólagjöfin í ár, þannig að 
helst minnir á vinsældir fóta-
nuddtækjanna frægu.

Kári, vinur Andra, sem dvelur í 
Bretlandi, kom heim í jólafrí og 
bauð Andra með sér í bíó og svo 
pöntuðu þeir pitsu á eftir – Kári 
átti nefnilega merkisafmæli í 
dag, 10 ára. Andri fylgir honum 
fast á eftir, verður 10 ára á nýárs-
dag.

SUNNUDAGUR, 23. DESEMBER. 
ÞORLÁKSMESSA.

Óþægilegur sannleikur 
er líka sannleikur
Nógu ömurlegt er að una því að 
stjórnmálamenn skipi frændur 
og vini í dómaraembætti, en mér 
þótti skörin vera farin að færast 
upp í bekkinn þegar ungur stjórn-
málamaður tók upp á því í 
útvarpsþætti að hóta þeim með 
meiðyrðalöggjöfinni sem gagn-
rýna spillinguna. Stalín hefði 
verið stoltur af slíkum læri-
sveini.

Ef meiðyrðalöggjöfin stendur á 
einhvern hátt í vegi fyrir því að 
fólk geti sagt sannleikann, jafn-
vel þegar hann er mjög óþægileg-
ur, þá er kominn tími til að Alþingi 
tryggi stoðir lýðræðisins með því 
að færa meiðyrðalöggjöfina til 
nútímahorfs. Hún á að vera til að 
vernda mannorð fólks fyrir upp-
lognum svívirðingum en ekki til 
þess að aftra fólki frá því að tjá 
sig og hafa sannleikann að leiðar-
ljósi.

Það veitir svo sannarlega ekki 

af því að huga að hornsteinum 
lýðræðisins hér á 
landi. Allir vita að 
spilltasti stjórn-
málaflokkurinn er 
kominn vel áleiðis 
við að einkavina-
væða dómskerfið 
í landinu – sem 
óneitanlega 
grefur 
undan þeim 
hornsteini 
lýðræðis 
sem heil-
brigt dóms-
kerfi á að 
vera.

Starfsmenn 
fréttastofu 
Ríkisútvarps-
ins virðast 
hafa heil-
brigðari skoð-
anir á hlut-
leysi 
útvarpsins 
en dómarar á 
hlutleysi dóm-
stóla. Að 
minnsta kosti 
risu frétta-
menn á þeim 
bæ upp sem 
einn maður og 
mótmæltu 

pólit-
ískri 
ráðningu í 
starf frétta-
stjóra. Dómar-
ar hafa hvorki 
æmt né skræmt 
þótt öll þjóðin sjái 
að þeim hafi trekk 
í trekk verið mis-
boðið.

Í dag reyndi ég 
að gera það sem 
ég hafði ætlað að 
gera í gær. 

Annars tek ég 
jólunum af mikilli 
stillingu. Það sem 
ég kemst ekki yfir 
að gera fyrir þessi 
jól geri ég bara 
fyrir næstu jól.

Eftir miskunn-
arlausa sjálfs-
könnun komst ég 
að þeirri niður-
stöðu að mig lang-
aði ekki í skötu 
þótt ég sé Vest-
firðingur í báðar 
ættir. Skata var 
hvunndagsmatur 
þegar ég var að 
alast upp, og 
sjálfskönnunin 
leiddi í ljós að ég hef 
fengið nóg af þessum rétti 
til að endast mér út ævina.

Sauð hangiket og reykta 
nautatungu, bjó til jólaís-
inn, byrjaði að sjóða niður 

sósuna sem ég ætla að 
hafa á gæsina á morg-
un. Það tekur að 
minnsta kosti sólar-
hring að búa til sósu 
sem er frambærileg 

með hátíðamáltíð.

MÁNUDAGUR, 
24. DESEMBER. 
A Ð F A N G A -
DAGUR.

G l e ð i l e g 
jól!

Eldavélin er það 
altari sem ég 
þjóna fyrir á 
aðfangadag. 

Skaust í búð í 
morgun og 
keypti síðustu 
jólagjafirnar í 
versluninni 
Stellu í Banka-

stræti sem er eitt 
af djásnum mið-
bæjarins. Síðan tók 
eldamennskan við 
og entist mér til kl. 
hálfsjö þegar við 
settumst að borð-
um. 

Í ofninum kraum-
aði þýsk aligæs, 
elduð samkvæmt 

dönskum 
serím-

óníum. Þær kúnstir kenndi mér 
Metta vinkona mín en hún lærði 
þær af bróður sínum sem er 
sprenglærður yfirlæknir og mik-
ill mathákur. Vegna kynna sinna 
af Íslendingum hefur yfirlæknir-
inn það fyrir reglu að byrja jóla-
máltíðina á því að snæða hákarl í 
forrétt, en hann uppástendur að 
einhver mólekúl í hákarlinum 
komi að góðum notum við að 
brjóta niður gæsafituna sem á 
eftir kemur. Ekki treysti ég mér 
þó til að leika þetta eftir.

Börnin tóku jólunum fagnandi. 
Tveir jólasveinar litu við hjá 
okkur hérna í Norska bakaríinu. 
Annar þeirra, Kertasníkir, sinnir 
Grjótaþorpinu um hver jól og 
gleður börnin sem hér alast upp. 
Hinn sem kom hér við sagðist 
heita Gáttaþefur og var óvæntur 
aufúsugestur.

Það er mér alltaf hulin ráðgáta 
hvernig þrettán jólasveinar kom-
ast yfir að sinna öllum 

börnum hjá heilli þjóð, 
og ég væri ekki hissa á því 

þótt þeir tækju sig til og 
réðu sér aðstoðarmenn 
eins og ráðherrarnir sem 
eru álíka margir. 

Aðstoðarmaður jóla-
sveins væri ábyggilega 
mjög eftirsótt starf og 
byði upp á fjölbreytta 
starfsreynslu sem gæti 
nýst vel ungum mönnum 
á framabraut.

Ég fékk margar flíkur 
í jólagjöf svo að ég slapp 
undan jólakettinum í 
þetta sinn, auk þess 

bækur, geisladiska og 
flösku af Kölnarvatninu 

heimsfræga sem heitir 4711; 
ef maður skvettir nokkr-

um dropum af því á 
sig verður maður 

ómótstæðileg-
ur.

Þ R I Ð J U -
D A G -

UR, 25. 
DESEM-
B E R . 

J Ó L A -
DAGUR.

Jól og 
kirkjuferð

Fórum í Grafar-
vogskirkju en þar 
söng Ösp vinkona 
einsöng með 

kirkju-
kórn-

um. Reyndar finnst mér ég hugsa 
meira um Guð á jólunum en aðra 
daga og þess vegna hef ég ekki 
sérstaka þörf fyrir að fara í kirkju 
á þessari hátíð. Frú Sólveig er 
hins vegar kirkjurækin á jólum. 
Mig grunar að það stafi af því að 
hún ólst upp á kirkjustað. 

Grafarvogskirkja er falleg og 
tónlistin hafði mannbætandi áhrif 
á mig svo að ég var fullur af 
mannkærleika þegar ég tók mér 
stöðu við eldavélina á nýjan leik. 

Þetta eru góð og gleðileg jól.

MIÐVIKUDAGUR, 26. DESEMBER. 
ANNAR Í JÓLUM.

Fjölskylduboð
Jólaveislan var í Kópavogi að 
þessu sinni. Svo er hinum sam-
heldnu Möðruvallasystrum, 
Kristínu, Sólveigu og Þórhöllu, 
fyrir að þakka að stórfjölskyldan 
kemur saman nokkrum sinnum á 
ári. Það eru notalegar samveru-
stundir. 

Í uppeldinu fór ég sjálfur á mis 
við svona fjölskyldusamheldni og 
væri sjálfsagt enn þá meiri 
durgur og einfari en ég er ef 
konan mín hefði ekki verið óþreyt-
andi við að reyna að kenna mér þá 
list að rækta tengsl við aðrar 
manneskjur.

Þegar við komum heim úr jóla-
boðinu datt okkur í hug að gaman 
væri að setjast niður og horfa á 
sjónvarpið en á dagskránni reynd-
ust þá vera tvær íslenskar bíó-
myndir sem við vorum búin að 
sjá fyrir löngu. Jú, og reyndar ein 
íslensk mynd til viðbótar sem við 
höfðum ekki séð og fjallaði um 
samkynhneigða glímumenn. 
Eflaust mjög hugljúf saga en 
jafnvel þótt sjónvarpið reyndi að 
lokka mig til sín með samkyn-
hneigðum glímumönnum kaus ég 
frekar að lesa í bók.

FIMMTUDAGUR, 27. 
DESEMBER. ÞRIÐJI Í 
JÓLUM.

Hvíld frá hvíld-
inni
Nú hefur maður 
tveggja daga hvíld 
frá jólahvíldinni. 
Ekki hefði ég þrek 
til að vera spari-
klæddur allt árið 
um kring. Þess 
vegna vonast ég 
til að Ólafur 
Ragnar taki eina 
vakt enn svo að ég 

verði ekki gerður 
að forseta.

Aldrei þessu vant bíð ég 
spenntur eftir áramóta-
ávarpi forseta og forsæt-
isráðherra. Það kemur 
mér mjög á óvart ef hinu 
nýja RUV ohf. hefur ekki 
hugkvæmst að selja aug-
lýsingar í ávörp þessara 
heiðursmanna úr því að það 
gekk svona ljómandi vel að 
fá fyrirtæki til að auglýsa í 
Skaupinu. 

Eldavél og altari
Í Dagbók Þráins Bertelssonar er fjallað um óþægilegan sannleika, meiðyrðalöggjöf, jólagjafir, hornsteina lýðræðis, skötu og 
sjálfskönnun. Einnig er minnst á jólaís, hangiket, aligæs, hamborgarhrygg og væntanlegar auglýsingar í áramótaávörpum forseta 
og forsætisráðherra lýðveldisins.

KÆRA DAGBÓK
Þráinn Bertelsson skrifar



Meiriháttar úrval af flugeldum á verði!SÚPER-
Krakkapakki

4.490.-

49 skota 2” kaka

14.000.-

Pabbapakki

9.990.-

70 skota 2” kaka

19.950.-

100 skota blævængur 1,5”
Yfir 100 stk. Sem allir hafa gaman að

Bíldshöfða 14, Axarhöfða megin

Staðsetning

3” rakettur

1.450.-

1,5” skotrör

Gos - 5 stærðir

1.500.-
Við styrkjum samtökin

Mikið úrval af ýmiskonar flugeldum fyrir alla.

Nánari upplýsingar er að finna á vefsíðu okkar.

www.super-flugeldar.com

20.900.-
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GUNNAR THORODDSEN (1910-
1983) FÆDDIST ÞENNAN DAG

„Röddin er dásamleg-
asta hljóðfærið sem 

heiminum er gefið, blæ-
brigðin og tilbrigðin eru 

takmarkalaus.“

Gunnar var fjármálaráð-
herra 1959-1965, iðnað-

ar- og félagsmálaráðherra 
1974-1978 og forsætisráð-

herra 1980-1983.

Biskup Íslands hefur útnefnt séra 
Eirík Jóhannsson, prest í Hruna-
prestakalli, í embætti prófasts í Árnes-
prófastsdæmi eftir að prestar og for-
menn sóknarnefnda í prófastsdæminu 
útnefndu hann. 

„Ég verð samt áfram prestur,“ segir 
Eiríkur. „Þetta prófastsstarf er við-
bótarverkefni við prestsstarfið. Fyrst 
og fremst er verið að velja einhvern 
einn úr hópnum til að vera tengiliður 
og trúnaðarmaður milli biskupsins 
og safnaðanna úti á landi. Prófastur 
er trúnaðarmaður við biskupinn og 

kemur skilaboðum 
frá sínu héraði til 
biskupsins og til 
baka,“ útskýrir 
hann.

Eitt af hlutverk-
um prófasts er að 
stýra héraðssjóði, 
en í honum eru 
fimm prósent sókn-
argjalda héraðsins. Í 
þann sjóð geta menn 
sótt til ýmissa starfa 
á vegum kirkjunn-
ar. Til dæmis geta 
kórar, söfnuðir og 

önnur samtök sótt um styrki. 
Í hverju prestakalli fyrir sig þjón-

ar aðeins einn prestur. Í Hrunapresta-
kalli eru Hrunasókn og Hrepphóla-
sókn. „Þetta er nú frekar fátt, sumir 
prestar þjóna miklu fleiri kirkjum en 
þetta,“ segir Eiríkur. „Það er nú ekki 
messað í hverri viku í öllum kirkjum 
landsins. Prestar eru ekki nema 130 
en kirkjur eru mörg hundruð í land-
inu. Sjálfsagt mundi mörgum finnast 
það æskilegt að prestur mundi messa 
í viku hverri í hverri kirkju, en það er 

spurning hvort eftirspurnin sé næg,” 
segir Eiríkur og kímir.

Eiríkur útskrifaðist með embættis-
próf frá Háskóla Íslands árið 1989 og 
var vígður til embættis sóknarprests 
í Skinnastaðaprestakalli, Þingeyjar-

prófastsdæmi, sama ár. Hann hefur 
verið prestur í Hrunaprestakalli síðan 
1996. Séra Úlfar Guðmundsson lætur 
af störfum sem prófastur um áramótin, 
en hann hefur gegnt því starfi í tíu ár.
 niels@frettabladid.is

EIRÍKUR JÓHANNSSON  NÝR PRÓFASTUR Í ÁRNESPRÓFASTSDÆMI

Tengill og trúnaðarmaður milli 
biskups og safnaða úti á landi

SR. EIRÍKUR 
JÓHANNSSON 

HRUNAKIRKJA Sr. Eiríkur hefur verið prestur í Hrunaprestakalli frá árinu 1996.

Árlegt gamlársmót í inn-
anhússbolta verður haldið 
á Hólmavík í dag og hefst 
klukkan 14.00. Þetta kemur 
fram á fréttavefnum www.
strandir.is. Þar segir einn-
ig að nóg verði af bakkelsi 
fyrir alla þá sem vilja fylgj-

ast með mótinu en verð-
launabikar verður afhentur 
sigurliðinu og peningar fyrir 
fyrsta til þriðja sæti. Mótið 
er ekki mjög formlegt enda 
er hægt að mæta á staðinn 
án þess að skrá sig og jafn-
vel búa til lið á staðnum. 

Gamlársmót í fótbolta

OPIÐ HÚS VERÐUR Í HAMRI Í DAG.

Þetta kvöld árið 1940 
varð London fyrir verstu 
loftárásum af hendi 
Þýskalands Hitlers þegar 
flugvélar vörpuðu eld-
sprengjum í gríð og erg 
á borgina. Borgin stóð 
í ljósum logum beggja 
vegna Thames-árinnar og 
3.600 borgarbúar létust. 

Árásirnar höfðu haf-
ist hinn 5. júní þegar Þjóðverjar gerðu 
árásir á enskar hafnir og skipalestir og 
stigmögnuðust þær þar til Bretar hófu 
hefndaraðgerðir og sendu sprengjur 
sínar á Berlín undir lok ágúst. Hitler reif 
hár sitt og skipaði hersveitum sínum að 
hætta árásum á hafnir og radarstöðvar 
en hefja svokallaðar leifturárásir sínar á 

breskar borgir hinn 7. sept-
ember.

Orrustuvélar Breta vörð-
ust vel. Fyrir hverja breska 
vél sem hrapaði fóru tvær 
þýskar niður. Þar sem Þjóð-
verjar sáu fram á að ráða 
ekki loftinu yfir Bretlandi 
frestuðu þeir um óákveð-
inn tíma fyrirhugaðri land-
gönguinnrás á enskar 

strendur. En loftárásir á London og aðrar 
borgir héldu áfram fram í maí 1941, en 
þá þurfti þýski loftherinn að einbeita sér 
að stríðinu við sovésku landamærin.

Um framgöngu breskra flugmanna 
sagði Chur chill: „Aldrei áður hafa svo 
margir staðið í þakkarskuld við svo fáa á 
vígvelli stríðandi manna.“

ÞETTA GERÐIST:  29. DESEMBER 1940

Miklar loftárásir á London

ÍKVEIKJUSPRENGJA Í SUÐUR-
KENSINGTON  HENRY RAYNER

Okkar ástkæri,

Helgi S. Jóhannsson
skipstjóri,

lést af slysförum á jóladag.  Jarðarförin verður auglýst 
síðar.

                    Kristín S. Þórhallsdóttir
Soffía Helgadóttir Reynir Kristjánsson
Þórhallur Helgason Pálína Hildur Ísaksdóttir
Elva Rut Helgadóttir
Sunna Björg Helgadóttir Geir Birgisson
                                og barnabörn.

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir, afi og 
langafi, 

Jónas Kristinn 
Guðbrandsson
Fjallalind 23, Kópavogi,
áður Glaðheimum 8, Reykjavík,

lést á Landspítalanum við Hringbraut, deild 11E,  mið-
vikudaginn 26. desember síðastliðinn.  Jarðarförin fer 
fram frá Fossvogskirkju, þriðjudaginn 8. janúar, 
kl. 13.00.

Dóra Steinunn Jónasdóttir Bragi Sigurðsson
Guðbrandur Kristinn Jónasson Guðný Halldórsdóttir
Jóhanna Guðrún Jónasdóttir      Jón Aðalsteinn Sæbjörnsson
Þuríður Helga Jónasdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkæri faðir okkar, tengdafaðir og afi,

Snorri Karlsson
tálguskáld, Huldubraut 23, Kópavogi,

lést á Landspítalanum Hringbraut 19. desember. Hann
verður jarðsunginn frá Kópavogskirkju föstudaginn 
4. janúar 2008 klukkan 13.00.

Agla Snorradóttir Friðrik Sigurjónsson
           Freydís Halla
           Freyja Hrönn
Sigrún Snorradóttir Gunnar Már Ásgeirsson
           Snorri Freyr og Svanfríður
           Ásgerður Júlía 
           Rakel Tinna

Elskulegur eiginmaður minn, sonur, faðir, 
tengdafaðir og afi,

Valur Grétar Þorgeirsson,
lést að morgni aðfangadags þann 24. desember 2007.  
Útför hans verður gerð frá Ytri-Njarðvíkurkirkju þann 
2. janúar 2008, klukkan 14.00.

Ólöf Karlsdóttir
Ragnheiður Valdimarsdóttir
Karl Halldór Valsson Kolbrún Lind Karlsdóttir
Þorgeir Ragnar Valsson Aseneth Luna Martinez
Súsanna Valsdóttir
Ásdís Ósk Valsdóttir Guðmundur Ástþór Jóhannsson
og barnabörn.

Elskulegur eiginmaður minn, faðir, 
tengdafaðir og afi, 

Anton Sigfússon,
Þórufelli 16, Reykjavík,

lést á Landspítalanum Hringbraut 17. desember. 
Útförin hefur farið fram í kyrrþey að ósk hins látna.

                          Guðný Ósk Óskarsdóttir
Sigurbjörg Ósk Antonsdóttir Olgeir Sigurðsson
Harpa Antonsdóttir Rafid Hamza
Olga Friðrika Antonsdóttir Friðrik Atlason
                                    og barnabörn.

Elskuleg eiginkona mín, móðir okkar, 
tengdamóðir, amma og langamma,

Ásta M. Hartmannsdóttir,
lést á Landspítalanum að morgni mánudagsins 
24. desember. Útförin fer fram frá Garðakirkju föstu-
daginn 4. janúar kl. 13.00.

Bragi Jónsson
Lilja Bragadóttir  Sigþór Hákonarson
Hartmann Bragason
Örn Bragason
Ásdís Bragadóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskulegur eiginmaður minn, faðir, sonur, 
tengdafaðir og afi, 

Jón Ástvaldur Hall Jónsson
lést á heimili sínu, Brekkustíg 1, Bíldudal, föstudaginn 
21. desember síðastliðinn.  Útför hans verður auglýst 
síðar.

Þuríður Sigurmundsdóttir
Ómar Hall Ástvaldsson
Viðar Örn Ástvaldsson
Andri Már Ástvaldsson
Elísabet Árnadóttir
tengdadætur
og barnabörn.

timamot@frettabladid.is
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Þ
etta er blaðamanna-
drama,“ segir Sigurjón 
og er í plögg-gírnum. 
,,Sex 45 mínútna þættir. 
Þetta var unnið eftir 

útlenska módelinu. Ég og Óskar 
Jónasson bjuggum til rammann og 
megin söguþráðinn, en svo kom 
handritshöfundahópur að verkinu. 
Ég skrifaði þrjá þætti, en hina 
skrifuðu Yrsa Sigurðardóttir, Ævar 
Örn Jósepsson, og Árni Þórarins-
son og Páll Kristinn Pálsson skrif-
uðu einn þátt saman. Þau voru líka 
öll innvikluð í að búa til söguna. 
Sögusviðið er ekki beint DV, en 
Pósturinn er svona tabloid-blað þar 
sem er mikil pressa á blaðamönn-
um – þaðan kemur titillinn. Aðal-
söguhetjan er einstæð móðir sem 
ræður sig á þetta blað.“
Er einhver meiri pressa á tabloid-
blaðamönnum en öðrum, Mikael?
,,Já, það er bara þannig. Ég hef 
unnið á öðrum blöðum, Fréttablað-
inu, gamla DV og Fókus og það var 
allt öðruvísi en að vera í þessu 
ati.“
Er þetta at-blaðamennska? 
,,Já, þetta er mikið at held ég,“ 
segir Sigurjón. ,,Það var ákveðin 
inspírasjón að sjá hvernig síðustu 
dagar DV urðu á sínum tíma, þegar 
allt samfélagið snerist gegn blað-
inu. Þegar það virtist sem ritstjórn-
in stæði ein á móti öllu landinu.“
,,Er ég þessi ritstjóri sem Kjartan 
leikur?“ spyr Mikael. ,,Mamma vill 
vita það.“
,,Já, það eru einhverjar smá tilvitn-
anir í þig, þannig séð,“ játar Sigur-
jón. ,,en það eru ýmsar aðrar fyrir-
myndir að Nökkva ritstjóra. Hann 
er eldri en Mikael og hundur í 
honum. Mikael er mun hressari.“
Ætlar þú að fylgjast spenntur með 
þáttunum, Mikael?
,,Já ég geri það. Blaðamenn koma 
þó yfirleitt illa út úr sjónvarpsþátt-
um.“

,,Ég veit það nú ekki,“ segir 
Sigurjón. ,,Margir blaðamenn hafa 
séð tvo fyrstu þættina og eru ein-
staklega ánægðir. Þeim finnst þetta 
ofsalega mikið eins og það er.“

 

Drukkinn maður lemur konuna 
sína
Tabloid-blaðamennskan kemur líka 
fyrir í myndinni Köld slóð. Þar 
leikur Þröstur Leó DV-legan blaða-
mann og er hetja myndarinnar. Ég 
velti því fram þeirri hugmynd að 
þótt þjóðin hafi snúist gegn DV á 
sínum tíma þá virðist starfið hafa 
yfir sér rómantíska andhetjuímynd 
og að kannski er blaðið að fá upp-
reisn æru í gegnum sakamála-
myndir. Mikael segir nokkuð til í 
því. ,,Öll eftirátúlkun er þó algjört 
rugl,“ segir hann. ,,Þegar við 
vorum í þessu ati og líka alveg 
undir lokin og jafnvel eftir að ég 
fór, þá hélt fólk alltaf áfram að 
kaupa blaðið á lausasölustöðum 
þótt auglýsendur héldu að sér 
höndum. Annar hver maður á land-
inu las blaðið í hverri viku. Það var 
ekki nema rétt rúmlega helming-
urinn af þeim sem skrifuðu undir 
gegn fjölmiðlafrumvarpinu sem 
voru á móti blaðinu og skrifuðu 
undir listann gegn því, rétt rúm-
lega 30.000 manns. Það eru vænt-
anlega um 200.000 manns sem 

hefðu getað skrifað undir svo 
maður getur huggað sig við það að 
það voru 170.000 manns sem skrif-
uðu ekki undir.“

Sigurjón vill tala meira um 
Pressuna: ,,Eins og við setjum 
þetta upp þá liggur Pósturinn 
vissulega stundum undir ámæli 
fyrir að ganga of langt í umfjöllun 
sinni, en samt er blaðið stærra og 
vinsælla blað sem á sér lengri sögu 
en DV var undir stjórn Mikaels og 
þeirra. Við bjuggum til sögu blaðs-
ins. Það voru einhverjir hippar 
sem stofnuðu það 1977 og þeir hafa 
alltaf verið á grensunni. Í því sam-
félagi sem við bjuggum til fyrir 
þættina – sem er samt náttúrlega 
Reykjavík – er fólk vanara þessu 
blaði en það var í alvörunni þarna 
2004 og 2005.“    

,,Þetta er sakamálasaga og eins 
og í öllum öðrum sakamálasögum á 
Íslandi þarf að bæta einu núlli fyrir 
aftan þessar þrjú hundruð þúsund 
sem búa hérna. Öðruvísi virkar 
þetta ekki,“ segir Mikael. ,,Ef þú 
bætir ekki núlli við ertu bara með 
drukkinn mann sem lemur konuna 
sína og síðan er málið upplýst. 
Glæpir á Íslandi eru yfirleitt ekki 
merkilegri en það.“

,,Algjörlega,“ samþykkir Sigur-
jón. ,,Þar af leiðandi má kannski 
segja að DV undir stjórn Mikaels 
hafi verið byggt á ákveðinni útíópíu 
um samfélagið sem það var gefið 
út í.“

,,Já, kannski bættum við líka einu 
núlli við,“ viðurkennir Mikael.

Þurfum að venjast íslenskunni
Pressan er hluti af glæpasagna-
bylgju sem gengið hefur yfir land-
ið síðustu árin: Arnaldur og allir 
hinir og Allir litir hafsins í sjón-
varpinu.

,,Við erum að halda áfram með 
þessa bylgju. Þetta er framtíðin,“ 
segir Sigurjón. ,,Við erum að sýna 
fram á að þetta er hægt. Íslenska 
sjónvarpsvorið er byrjað.“

,,Íslenskir sjónvarpsþættir og 
bíómyndir eru alveg fáránlega vel 
leiknar,“ segir Mikael, fullur aðdá-
unar. ,,Ég prófa stundum að segja 
það sem Horatio Caine í CSI Miami 
segir á íslensku og þá fatta ég að 
þetta er líklega verst leikni sjón-
varpsþáttur í heimi. Samt finnst 
fólki íslenskt efni illa leikið, þótt 

það sé tuttugu sinnum betur leikið 
en þetta erlenda. Við kaupum þetta 
enska af því við erum léleg í ensku 
og höldum að allir tali svona Við 
erum ekki vön því að fólk tali 
íslensku í sjónvarpinu. Okkur 
bregður bara.”

,,Ég er reyndar ekki sammála 
því að íslenskar myndir séu vel 
leiknar, en það er að skána.” segir 
Sigurjón. ,,En ég er sammála því 

að við þurfum að venjast því að 
fólk tali íslensku í sjónvarpinu.“
Ætlar þú ekki að fara að skrifa 

glæpasögu eins og allir hinir, 
Mikael?
,,Nei, ég hef engan áhuga á því.“
Af hverju ekki?
,,Bara. Mér finnst ágætt að hafa 
þetta bara í sjónvarpinu.“

,,Sko, við erum kannski þátttak-
endur í þessari glæpabylgju,“ 
segir Sigurjón, ,,en við erum samt 
að gera eitthvað sem er nýtt. Og 
það er að búa til íslenska drama-
þætti. Það er sakamál þarna sem 
gengur yfir alla sex þættina og allt 
það, en þetta er fyrst og fremst 
drama.“

,,Þannig á að gera þetta,“ segir 
Mikael. ,,Mér finnst persónurnar 
alltaf miklu meira virði en sjálft 
sakamálið. Maður vill fylgjast með 
vel skrifuðum persónum og dram-
atískri sögu þeirra.“

Sameiningartákn þjóðarinnar
Nú kem ég með róttæka tillögu 
sem er svona: Kannski erum við að 
sjá að fókusinn er að færast frá 
skáldsögunum yfir á sjónvarps-
þættina. Það var til dæmis engin 
skáldsaga í jólaflóðinu sem gerði 
það sama fyrir mann og Nætur-
vaktin í sjónvarpinu gerði fyrir 
mann. Ekkert sem rammaði betur 

inn tíðarandann eða hvernig það 
er að vera nútíma Íslendingur.

,,Ég get alveg verið sammála 
þessu enda var Næturvaktin gríð-
arlega vel heppnað fyrirbæri,“ 
segir Sigurjón. ,,Næturvaktin og 
núna Pressan, þetta er íslenska 
sjónvarpsvorið sem ég er að 
boða.“
Og engir Björgólfs-peningar á bak-
við þetta?

,,Nei, ég hef ekki tekið eftir 
því.“

,,Jón Ásgeir – er hann ekki að 
borga þetta?“ spyr Mikael.

,,Jón Ásgeir? Ekki nema að hluta 
til í gegnum 365,“ segir Sigurjón. 
,,Þetta er líka fjármagnað af Kvik-
myndamiðstöð Íslands sem er 
komin með sjónvarpssjóð. Án þess 
væri þetta sennilega ekki hægt. 
Það eru allir farnir að skilja að 
leikið sjónvarpsefni er málið. 
Þetta er það sem koma skal fyrir 
íslensku þjóðina. Ég meina, um 
hvað sameinumst við? Bretar og 
Spánverjar hafa fótboltaleiki til að 
sameinast um, en við höfum ekk-
ert nema sjónvarpið – Skaupið, 
Eurovision ... Ekki er allavega 
hægt að vera mikið úti og því þurf-
um við sjónvarpsefni til að sam-
einast um. Þess vegna er íslenskt 
sjónvarpsefni mjög mikilvægt. 
Við þurfum að geta talað um eitt-
hvað þegar við hittumst. Hei, sáuð 
þið þáttinn í gær?“

Maður kemur ekki í manns stað
En svo við tölum aðeins meira um 
íslenska fjölmiðla: Finnst ykkur 
eitthvað vanta í þá flóru? 
,,Ég held það vanti aðallega tón,“ 
segir Mikael. ,,Þegar ég var að 
vinna í Plastos fyrir 16 árum þá 
var maður alltaf að hlusta á Radíus 

í útvarpinu. Það voru gáfaðir 
strákar úti á jaðrinum, segjandi 
hluti sem höfðu ekki verið sagðir 
áður með tóni sem hafði ekki 
heyrst áður. Síðan kom Tvíhöfði og 
hélt þessu striki. Það sem kom svo 
næst voru Strákarnir sem voru 
ógeðslega næs og þeir sjá meira að 
segja um sjónvarpsdagskrá fyrir 
börn í hjáverkum af því að þeir 
eru svo yndislegir. Þeir eru ágætis 
tónn svo sem – Halla og Ladda/
Sumargleði-tóninn sem er alltaf í 
samfélaginu – en það sem vantar 
er eitthvað pínulítið meira agress-
íft. Það vantar alveg kaldhæðnina. 
Ég var að hlusta á útvarpið og 
þetta er viðbjóður. Þetta er svona 
Ísland eins og það var þegar maður 
var átta ára. Eini maðurinn sem 
hefur haldið uppi merki kaldhæðn-
innar, Andri Freyr, var rekinn enn 
einu sinni aftur fyrir jólin. Það vill 
enginn hafa hann af því að við 
höfum það öll svo fínt og okkur 
langar öllum til að líða svo fokking 
vel og við viljum bara Sveppa og 
Audda. Það er ekki pláss fyrir 
neinn óþekkan. Það er enginn með 
hanakamb. Það er enginn sem 
segir eitthvað fyndið.“

,,Þetta er alveg satt,“ samsinnir 
Sigurjón. ,,Útvarp er algjörlega 
búið fyrirbæri. Þú getur gleymt 
því.“
Er þetta ekki bara spurning um 
framboð og eftirspurn?

,,Að einhverju leyti,“ segir 
Sigurjón, ,,en ekki endilega. Við 
erum bara svo fámenn þjóð að það 
þarf ekki nema að einn detti út að 
þá kemur ekkert í staðinn. Maður 
kemur yfirleitt ekki í manns stað á 
Íslandi.“

,,Sjáið til dæmis þegar Jonni 
Sigmars hélt stuttmyndahátíðirn-
ar einu sinni á ári hérna fyrir 
nokkrum árum,“ segir Mikael. ,,Þá 
var rosalega gósentíð í stuttmynd-
um á Íslandi og menn eins og 
Róbert Douglas spruttu upp úr 
þessu. Svo flutti Jonni til Berlínar 
og það hefur ekki verið haldin 
stuttmyndahátíð af viti síðan. Bara 
af því að einn maður fór.“

Við sitjum og andvörpum um 
stund. Síðan segir Sigurjón: ,,Æi, til 
hvers annars að vera alltaf með 
þessa kaldhæðni? Við höfum það 
alltof gott til að það sé pláss fyrir 
hana.“

Það þarf að bæta einu núlli við
Annað kvöld hefst spennuþáttaröðin Pressa á Stöð 2. Umhverfi þáttanna er dagblaðið Pósturinn, sem svipar nokkuð til DV, 
þegar það var sem alræmdast. Það er engin furða því á vinnuferlinu fengu höfundarnir Óskar Jónasson og Sigurjón Kjartansson 
að sniglast á ritstjórnarskrifstofu DV þar sem Mikael Torfason réði ríkjum. Nú, öllum þessum misserum síðar, mælti ég mér mót 
við Sigurjón og Mikael.

SIGURJÓN KJARTANSSON OG MIKAEL TORFASON ,,Við erum bara svo fámenn þjóð að það þarf ekki nema að einn detti út að þá kemur ekkert í staðinn. Maður kemur yfirleitt 
ekki í manns stað á Íslandi.”  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

GÓÐAN DAGINN
Dr. Gunni tekur viðtal

,,Ef þú bætir ekki núlli við ertu 
bara með drukkinn mann sem 
lemur konuna sína og síðan er 

málið upplýst. Glæpir á Íslandi eru yfirleitt 
ekki merkilegri en það.“



HEIMILI  HEILSA  HÚS  BÖRN  NÁM  ÁRAMÓT  MATUR  BÍLAR  TÍSKA  GRÆJUR  ATVINNA  TILBOÐ  VINNUVÉLAR O.FL.

Það vafðist lengi vel fyrir Davíð Þór Jónssyni 
þýðanda hvernig farsælast væri að fagna nýju 
ári. En þar kom að lokum að lykillinn að því 
fannst.

„Á djammárunum gerði maður sér oft svo miklar 
væntingar um áramótin,“ byrjar Davíð Þór á að rifja 
upp. „Það átti alltaf að vera svo ógeðslega gaman, svo 
rosalega skemmtilegt og svo gríðarlegt fjör að jafn-
vel þó að ágætlega tækist til þá stóð kvöldið aldrei 
undir væntingum – af því væntingarnar voru út úr 
öllu korti. Þessu áttaði ég mig samt frekar seint á. 
Lykillinn að því að skemmta sér vel um áramótin er 
sá að fara ekki með neinar væntingar af stað heldur 
hugsa um gamlárskvöld sem hvert annað kvöld. Þá 
verður allt hitt bónus.“ 

Davíð Þór og Steinn Ármann Magnússon komu 
fram um tíma sem Radíusbræður eins og margir 
muna og slógu í gegn með gríni og glensi. „Það var 

einhvern tíma á Radíusbræðraárunum að einhvers 
konar djammpartí var haldið á Tunglinu og af ein-
hverjum ástæðum voru Radíusbræður beðnir að 
koma og skemmta þar,“ minnist Davíð Þór og heldur 
áfram. „Ég skil ekki enn alveg hvað vakti fyrir gest-
gjöfunum en þetta var ágætlega borgað og við slóg-
um til. Mættum þarna eitthvað um tvöleytið um nótt-
ina og ætluðum að reyna að vera fyndnir. 
Djammtónlistin var stoppuð til að hleypa okkur að en 
þá var orðið svo almennt fyllirí og stuð að það var 
ekki nokkur leið að fá hljóð. Þetta endaði með því að 
við breyttum skemmtuninni í mikla múgæsingu með 
því að öskra bara „vó, vó, vó“ og „jey, jey, jey, eru 
ekki allir í stuði!“ Okkur tókst þannig að halda uppi 
fjöri með dauðadrukknum lýð án þess að segja eitt 
einasta orð af viti á íslensku máli. En þetta fengum 
við borgað fyrir og fólki fannst við æðislegir. Þetta 
dæmi segir svolítið um menningarstigið á nýársnótt 
þegar menn ráða ekki við neitt flóknara en vó,vó og 
jey, jey.“  gun@frettabladid.is

Sagði ekki eitt orð af 
viti á íslensku máli

„Það átti alltaf að vera svo gríðarlegt fjör að jafnvel þótt ágætlega tækist til stóð kvöldið aldrei undir væntingum,“ rifjar Davíð Þór 
upp frá djammárunum. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Um áramótin flykkjast marg-
ir á áramótaböll. Þótt þau 
standi ekki alltaf undir gífur-

legum væntingum 
er alltaf jafn 
gaman að hlakka 
til þeirra. Eitt slíkt 

ball verður á skemmti-
staðnum Broadway í Ármúla 
en þar munu meðal annars 
Magni og hljómsveitin Á móti 
sól halda uppi stuðinu.

Síðustu tónleikar ársins hér 
á landi verða í Hallgrímskirkju á 
gamlársdag kl. 17. Þeir Ásgeir H. 
Steingrímsson og Eiríkur Örn 
Pálsson trompetleikarar og 
Hörður Áskelsson orgelleikari 
hafa frá árinu 1993 kvatt árið 
með lúðraþyt og orgelleik. 
Tilvalin leið til að fylla upp í 
menningarkvóta ársins. 

www.flugeldar.is er 
vefsíða flugeldasölu björgun-
arsveitanna. Þar er hægt að fá 
ýmsar upplýsingar bæði um 
afgreiðslutíma sölustaða, 
öryggisatriði og hvað er í 
boði.



[ ]Áramótakjóllinn má vera einkar glæsilegur og því meiri glans og 
glamúr því betra. Nú fer hver að verða síðastur að tryggja sér áramóta-
klæðnað ef ætlunin er að kaupa sér nýtt en annars leynist oft eitthvað 
fallegt lengst inni í fataskáp.

Accessorize, 
2.750 krónur.

Um áramót þykir mjög viðeig-
andi að lífga upp á útlitið með 
athyglisverðum hatti.

Áramótahattar hafa lengi þótt ómiss-
andi fylgihlutur í áramótapartíið en 

smekkur manna er sem betur fer 
misjafn. Á meðan sumum 
finnst þeir aldrei flottari en 
með einhvern furðulegan 
pappahatt taka aðrir sig 
öllu alvarlegar og vilja frek-
ar hógværara höfuðfat.

Í verslunum bæjarins er 
töluvert úrval af flottum hött-

um á stelpur sem vilja taka þátt í 
tjúttinu en fyrir enga muni missa 

svalheitin.  emilia@frettabladid.is 

Kisulóran 
með höttinn

Accessorize, 
2.750 krónur.

Warehouse,
2.990 krónur.

Mótor, 
2.990 
krónur.

Mótor, 
1.990 
krónur.
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Súkkulaðihúðaðar 
áramótabombur
Guðbergur á Gló býr til girnileg-
ar tertur sem henta við hvaða 
tækifæri sem er. BLS. 10
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Glaumur og glamúr einkennir 
áramót þegar fólk 
lifir eins og það sé 
að brenna allar 
brýr að baki 
og nýir tímar 
séu að taka 
við. Veislan og 
veisluföngin eru því ekki 
bara hátíðleg heldur einnig 
glysgjörn og fólk skálar og 
fagnar nýju ári með hanastéli. 

Á barnum á 101 hóteli er Einar 
Valur Þorvarðarson lipur við að 
hrista hanastél. Hann varð við bón 
Fréttablaðsins um að útbúa nokk-
ur hátíðleg hanastél og hér á eftir 
fylgja uppskriftirnar:

101 BLONDE 
2 cl ljóst Romm

2 cl Cointreau
2 cl rjómi
Kanilstöng og kanill sem skreyt-

ing.

AÐFERÐ:
Kælið Martini-glas

Hristið áfengi og rjómann vel saman og 
hellið í kælt glasið án klakanna. 

Skreytið drykkinn svo að endingu með 
kanilnum og kanilstönginni.

101 CLASSIC
1 brúnn sykurmoli
3 dropar Angostura Bitter
2 cl Grand Marnier
Fyllt m/kampavíni
Skreytt með kirsuberi og appelsínu-
berki.

AÐFERÐ:
Vætið sykurmolann með Angostura-bitt-
ernum og bætið svo líkjörnum út í glasið. 

Fyllið svo upp með Brut-kampavíni.

Skreytið að endingu drykkinn með kirsu-
beri og appelsínuberki.

EROTIC IP 
4 cl Smirnoff apple
4 cl vanillusíróp
8 cl trönuberjasafi
2 cl eplasafi
Minta, epli og kanill sem skreyting.

AÐFERÐ:
Hristið saman áfengi, safa og síróp og 
hellið í hátt glas.

Skreytið svo með mintu (í miðju glasinu), 
stráið kanil yfir þunnt skorna epla- eða an-
anassneið og komið fyrir á drykknum.

Hátíðleg hanastél

101 Blonde er rjómakenndur og bragðbættur 
með kanil.

Erotic IP einkennist af eplum, trönuberjum 
og kanil.

Sigrún Lilja Guðbjartsdóttir segir að áramótin hafi alltaf verið með 
svipuðu sniði hjá sér af einföldum fjölskylduástæðum. „Það vill þannig 
til að móðir mín á afmæli 31. desember þannig að dagurinn verður tek-
inn í faðmi stórfjölskyldunnar enda móðir mín sextug í ár,“ segir Sig-
rún Lilja og bætir því við að þegar hún var lítil hafi hún talið eðlilegt 
að nágrannar og aðrir borgarbúar héldu upp á afmæli móður hennar 
með tilheyrandi flugeldum og fögnuði. „Mér fannst þetta alltaf mjög 
fallegt af borgarbúum.“  Þrátt fyrir fjölskylduhefðirnar hefur Sigrún 
Lilja þó nokkrum sinnum haldið áramótin erlendis, á skíðum í Aust-
urríki og í Danmörku þar sem hún var við nám. „Það var undarlegt 
að halda áramót í Danmörku og sérstaklega að missa þá hefð að hlýða 
á sinn forseta. Þegar allir settust niður og hlustuðu á ávarp Margrét-
ar drottningar þá saknaði ég Vigdísar Finnbogadóttur. Það er hægt að 
brosa þegar litið er til baka en vonbrigðin voru gríðarleg þegar kom 
að miðnætti og átti að sprengja flugelda. Þetta voru nokkur stjörnuljós 
og blys, ein og ein raketta á stangli, en ekkert í líkingu við það sem við 
þekkjum. Í Danmörku eru áramótin hátíð vina en ekki fjölskylduhátíð 
og það var sérstök upplifun.“ Sigrún Lilja segist ekki strengja opinber 
áramótaheit. „Ég set mér alltaf einhver markmið þótt ég ræði þau ekki 
við aðra. Á næsta ári fylli ég fjóra tugi og eðlilega staldrar maður við 
árskiptin, lítur yfir farinn veg og horfir til framtíðar björtum augum.

Allir landsmenn 
fagna afmæli mömmu

Sigrún Lilja eyðir áramótum í faðmi fjölskyldunnar enda á móðir hennar afmæli 
þennan dag. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

 

101 Classic er kampavínskokkteill, skreyttur með kirsuberi og appelsínuberki.

● TREYSTUM VOR HEIT   Um áramót horfa flestir bæði 
um öxl og fram á við og ákveða hvað má betur fara í lífi og starfi. 
Margir kjósa að nota þessi tímamót til að gera lífið betra, en talið 
er að 63 prósent fólks haldi heitin enn þá eftir tvo mánuði og að í 
maí séu ekki nema 25 áramótaheit efnd af hverjum hundrað sem 
strengd eru. Algengustu áramótaheitin eru að auka íþróttaiðkun, 
standa sig betur í námi og starfi, koma sér upp betri matarvenjum 
og að draga úr ofneyslu í öllum myndum. Áramótin eru kannski 
ekki besti tíminn til að byrja að efna áramótaheitin þar sem þá eru 
enn eftir ýmis hátíðleg tilefni tengd jólunum en heitin þurfa ein-
mitt að halda þegar grár hversdagsleikinn tekur við. Það er því 
mælt með að áramótaheitin séu strengd með ákveðna dagsetn-
ingu í huga. Fram að því er sniðugt að koma sér í æfingu við að 
halda áramótaheitin með því að strengja eitt sem auðvelt er að 
halda, til dæmis að borða meira súkkulaði, vaka einu sinni í viku 
fram eftir yfir skemmtilegum bíómyndum eða tölvuleikjum eða 
tala oftar eða lengur í símann við vini sína. Ef það að halda heitin 
sín kemst upp í vana er ekkert mál að bæta fleiri heitum við. 

Í hittifyrra stóð söngkonan og plötusnúðurinn Rósa Birgitta Ísfeld í 
hlíðum Úlfarsfells á sparifötunum og í gönguskóm þegar nýtt ár gekk 
í garð. Jeppinn sem hún hafði ekið upp fjallið ásamt vinum sínum sat 
pikkfastur í snjónum. „Ég, ásamt vinkonu minni, hafði háleitar hug-
myndir um glæsileg áramót á fjallstoppi með freyðivín og flugelda og 
útsýni yfir alla borgina,“ segir Rósa. Til stóð að fara á topp Esjunnar en 
það þótti of hættulegt þannig að Úlfarsfell varð fyrir valinu. 

„Við festum jeppann og fengum svo far með öðrum jeppa sem festist 
líka, svo að við náðum aldrei alveg á toppinn. Þetta var árið sem ekkert 
rok var og reykský lá yfir borginni þannig að við sáum enga flugelda. 
Ég var sú eina sem hafði tekið með flugeld, sem var sól.  Þetta varð 
ekki eins glæsilegt og til stóð en samt mjög gaman,“ segir Rósa. 

Hún segist ekki vera mjög íhaldssöm en þó sé það oftast þannig að 
hún borði með fjölskyldunni og fari svo í partí til vina seinna um kvöld-
ið. Hún segist löngu hætt að strengja áramótaheit en reynir frekar að 
senda bjart ljós og jákvæðni inn í nýtt ár. 

Skálað undir reykskýi
Rósa Birgitta Ísfeld stóð eitt sinn á fjallstindi í sparikjól og ullarsokkum á gamlárs-
kvöld. FRÉTTABLAÐIÐ/RÓSA
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Gull, glamúr og glitrandi steinar einkenna áramótin, 
nú sem aldrei fyrr. Síðkjólar eru áberandi, lakkskór, 
mikið skart og mjög háir hælar.

Hver einasta manneskja sem nokkurn tímann hefur 
látið sig dreyma um að klæðast sem eðalborin 
manneskja getur látið óskina rætast um þessi ára-
mót. Sjaldan hefur úrvalið verið jafnmikið af glitr-
andi og munúðarfullum fatnaði sem hæfði aðeins 
kóngafólki. Góðu fréttirnar eru þær að þessi fatn-
aður er í öllum verðflokkum og ef til vill er hann 
að finna í kössum á háaloftinu hjá ömmu og afa.

Áramót 
aristókratanna

Flögrandi fagur kjóll úr Spúútnik.

Svartur 
jakki og 
sítt pallí-
ettupils frá 
Day Birger 
et Mikkel-
sen.

Perluskreyttur 
pæjukjóll úr 
Spúútnik.

Kjólfatajakki úr 
Spúútnik, bleik 

silkiskyrta úr Elvis 
og slaufa úr Elvis.

Hjartalaga 
hálsmen 
úr Rokki 
og rósum 
á 6.900 
krónur.

Svartir lakkskór 
með gylltum hæl 

frá Rokki og rósum 
á 3.900 krónur.

Grár síðkjóll 
með gylltum 
pallíettum frá 
Warehouse.

Lakkskór úr 
Elvis á 7.800 
krónur.

Hattur úr 
Elvis á 6.500 

krónur.

Pallíettukjóll frá French 
Connection. Fæst í Kúltúr.

Refur úr 
Rokki og 
rósum 
á 6.500 
krónur.

Gylltir blúnduskór 
úr Rokki og 

rósum á 3.900 
krónur.

Hálsmen úr 
Spúútnik.

Gylltur 
kjóll 
úr All 
Saints.

Maldon salt & pipar

n á t t ú r u l e g a

Skólavörðustíg, Kringlunni, Smáratorgi, Lágmúla & Selfossi

Ómissandi um hátíðarnar

Uppáhald matreiðslumeistara
og sælkera um víða veröld.

Brag› sem segir sögu

Vi› teygjum tímann
Vi› nostrum vi› laxinn okkar

til fless a› tryggja einstakt brag›.

www.opal.is

 Handflaka›ur úr fersku hráefni 

 fiurrsalta›ur í höndum me› sjávarsalti 

  Hangireyktur me› birkispæni 

 Handsneiddur af sérstakri alú› 

Hangireykti laxinn okkar fæst í verslunum Nóatúns,
verslunum Hagkaupa, Melabú›inni, Ostabú›inni og í
Flugstö› Leifs Eiríkssonar í versluninni Inspired by Iceland.



Hjá Össuri hf. leggjum við metnað okkar í 
að auka hreyfi getu fólks og bæta lífsgæði. 
Fyrirtækið hefur á síðustu misserum 
breyst úr stoðtækjaframleiðanda yfi r 
í alþjóðlegt forystufyrirtæki á sviði 
stoð- og stuðningstækja. Við höfum 
metnaðarfull áform um áframhaldandi 
vöxt og leitum stöðugt leiða til að þróa 
nýjar vörur sem hjálpa fólki að lifa lífi nu 
til fulls.

össur hf. óskar landsmönnum öllum 
gleðilegra jóla og farsældar á nýju ári.
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Flugeldar spila stórt hlutverk í ára-
mótagleði fólks víða um heim.

London, París eða New York. Alls staðar er 
áramótum fagnað með einhverjum hætti, 
yfirleitt með því að skjóta upp ómældu 
magni af litríkum og háværum flugeld-
um. Í hverri stórborg safnast fólk saman 
á tilteknum stað þar sem fylgst er með því 
þegar vísarnir vísa á tólf á miðnætti en þá 
brjótast út ærandi fagnaðarlæti með til-
heyrandi kossum og knúsi.  - sg

Klukkan 
slær tólf

Flugeldar 
lýsa upp 
The Royal 
observatory 
í Edinborg í 
Skotlandi.   

Í New York 
safnast 

fólk saman 
á Time 

Square til 
að fagna 
nýju ári. 

Hundruð 
þúsunda 

koma þar 
saman 

á hverju 
ári til að 
fylgjast 

með Water-
ford-krist-
alskúlunni 
síga hægt 
niður súlu 

sem táknar 
gamla árið 

sem er að 
líða.

Óperuhúsið 
í Sydney í 

Ástralíu er 
mikilfeng-

legt að 
sjá undir 
ljósboga 
flugelda 

sem skotið 
er af brú. 

Flugeldasýning við Eiffelturninn í París.

Þegar Big 
Ben slær 
tólf breið-
ast út mikil 
fagnað-
arlæti um 
gervalla 
London. 
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Það er bráðnauðsynlegt 
að bjóða upp á eitthvað 
skemmtilegt í nýársnætur-
gleðskapnum, einkum vegna 
þess að hann stendur oft fram 
á næsta dag. Hér eru nokkr-
ar hugmyndir af einföldum 
veisluréttum sem auðvelt er að 
snara fram. 

PINNAMATUR ÚR AFGÖNGUM FRÁ 
JÓLUM: 

Skerðu hangikjöt eða hamborgarhrygg 
í litla ferhyrninga, u.þ.b. 1 cm. Þræddu 
nokkrar grænar baunir, bita af kartöflu og 
kannski örlítið rauðkál upp á skrautpinna 
og stingið í kjötbitana. Blandið saman 
sýrðum rjóma, ögn af wasabisósu og smá 

mjúku hunangi í skál, hrærið saman og 
notið sem ídýfu. Eða hitið uppstúfinn og 
dýfið í hann. Pinnamatur með framandi 
og skemmtilegu bragði.  

ÁRAMÓTALEGNAR ÓLÍVUR
3 hvítlauksgeirar
125 g niðursoðnar rauðar og grænar 
paprikur, saxaðar
1 matskeið ristuð fennelfræ
3 matskeiðar ferskt timian, saxað
300 g blandaðar ólívur 
¼ úr sítrónu í sneiðum
2 msk. jómfrúrolía

Setjið allt í stórt ílát sem hægt er að loka 
og hrærið vel saman. Setjið lokið á og látið 
liggja í tólf tíma eða yfir nótt í ísskápnum, 
hrærið öðru hverju í meðan þið eruð vak-
andi.  

RAUTT OG GRÆNT GVAKAMÓL
nokkur þroskuð avókadó (magnið fer 
eftir fjölda gesta)
Fyrir hvert avókadó þarf eftirfarandi:
¼ tsk. salt
2 msk. salsa 
¾ tsk. hvítlaukssalt
½ tsk. sítrónu-eða límónusafi
Söxuð rauð paprika, tómatar eða eitt-
hvað annað rautt og gott til að búa til 
jólastemninguna.

Skerið avókadóin í helminga og kreistið 
steininn varlega úr. Skafið aldinkjötið með 
skeið ofan í skál. Bætið öllu hinu saman 
við og blandið saman með gaffli. Smakk-
ið til og berið fram með tortillaflögum og 
laufabrauði.  Svo er bara að njóta kvölds-
ins með fullan maga af góðgæti í hópi 
góðra vina. Gjörið svo vel.

Nætursnarl í nýársboð-
Rautt og grænt gvakamól.Ólívur eru alltaf góðar á partíborðið.

Snæfríð Þorsteins, grafískur hönnuður, skaut einu sinni 
flugeldi inn um glugga nágrannans og drakk áramóta -
kampavín í París.

HVER ERU EFTIRMINNILEGUSTU ÁRAMÓTIN ÞÍN? Man óljóst eftir ein-
hverju sinni, þar sem flugeldur frá okkur krökkunum villtist inn 
um glugga á nærliggjandi húsi sem ég taldi víst að myndi springa 
í loft upp og að eftir myndu standa rústir einar. Varð hressilega 
hvekkt og hef síðan þá látið aðra um að koma skrautinu á loft.

Svo var ég einu sinni í Frakklandi yfir áramót sem eru eftir-
minnileg vegna þess hversu frábrugðin þau voru. Fyrir utan 
kampavín, heillaóskir og fjör, fannst mér í raun fátt minna á að 
um áramót væri að ræða. Sér í lagi þar sem á þessum tíma bjó ég 
í Frakklandi og kampavín og gleðskapur var gjarnan til staðar við 
öll tilefni.

STRENGIRÐU ÁRAMÓTAHEIT? Áramótaheitin í gengum tíðina hafa 
sjaldnast snúist um markvissa skynsamlega hluti svo sem að 
vera dugleg í líkamsrækt, vökva blómin, ganga í vel straujuðum 
fötum, fara í megrun eða fara í fitun. Þess í stað eru þau gjarna 
fremur óræð og snúast helst um að gera meira af því sem er 
skemmtilegt og minna af því sem síður er skemmtilegt.

HVAÐ ER SKEMMTILEGAST VIÐ ÁRAMÓTIN? Áramótin eru tímamót. 
Einhver með undarlegan húmor virðist að vísu gamna sér við að 
stytta tímann á milli þeirra ár frá ári. Svo þau virðast vart yfir-
staðin áður en þau mæta á ný. En það er alltaf gott að staldra við 
um stund á óskrifuðu blaði, horfa yfir farinn veg og ekki síður 
fram á hið óskrifaða ár.  Held að stemningin tengist jafnframt 
árstíðahápunktinum, sem er svo áþreifanlegur hérlendis. Nú, svo 
gleðja hinar öfgafullu flugeldasprengingar auðvitað augað. Svo-
lítið absúrd á svipaðan hátt og jólasveinninn, nema hvað sumir 
halda því fram að hann sé ekki til, en flugeldarnir eru alveg 
greinilega raunverulegir.

HVAÐ GERIRÐU Á NÝÁRSDAG? Reyni gjarnan að vera eitthvað utan-
dyra. Best að fara rétt út fyrir borgarmörkin ef veður leyfir.

Alltaf styttra á 
milli áramóta

Snæfríð Þorsteins hefur strengt fremur óræð áramótaheit í gegnum tíðina.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Á þessum diski er allt 
sem þarf í fyrirtaks 
áramótapartípinna.

NÆTURVAKTIN
 KOMIN Á DVD

NÆTUR-
VAKTIN
allir 12 þættirnir 
á 2 diskum troðfullir af 
aukaefni; tilurð þáttanna 
/ upptökur frá spunum, 
gerð næturvaktarinnar 
og yfirlestur 
(commentary)
frá höfundum 
og aðalleikurum.

Eigum við
að ræða

það eitthvað?
2

DVD
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Við rákum inn nefið í eldhúsið 
á veitingastaðnum Gló og hitt-
um þar fyrir Guðberg Garðars-
son matreiðslumeistara. 

„Ég hef nú ekki alltaf verið að baka 
en arfleifðin er sjálfsagt frá móður 
minni sem að ég tel vera einn besta 
og flottasta bakarann á Íslandi, hún 
er algjör snillingur,“ segir Guðberg-
ur Garðarsson, matreiðslumeistari 
og rekstrarstjóri á Gló. Hann segist 
njóta þess að baka tertur og þá sér-
staklega ef fólk er ánægt með þær, 
en terturnar hans njóta mikilla vin-
sælda á veitingastaðnum Gló. Hér 
á eftir fylgja uppskriftir af nokkr-
um tertum Guðbergs, en eins og 
hann segir sjálfur þá er hráefnið 
ekki allt. „Galdurinn á bak við góða 
tertu er að setja hæfilega mikla ást 
í vinnuna og þá skilar árangurinn 
sér vel,“ segir hann brosandi.

ÞÝSK VERÐLAUNATERTA 
170 g smjör 
150 g hrásykur
5 eggjarauður
100 g brauðrasp
1 msk. spelthveiti (vel sigtað)
5 stífþeyttar eggjahvítur
200 g brætt suðusúkkulaði

Smjör, eggjarauður og hrásykur er þeytt 
vel saman. Brauðraspi, spelthveiti, stíf-
þeyttum eggjahvítum og suðusúkkulaði 
bætt saman við. 

Kakan er bökuð í u.þ.b. 30 mínútur við 175 
gráður.

Apríkósumarmelaði frá Himneskri hollustu 
er smurt yfir og um 150 g af suðusúkkulaði 
brædd með 30 g smjöri, smurt yfir tertuna 
og skreytt með granateplum. 

DÖÐLUTERTA
1 bolli smjör
1/2 bolli hrásykur 
1/2 bolli spelthveiti
1 bolli suðusúkkulaði (saxað)
1 bolli döðlur (saxað)
1 tsk. vínsteinslyftiduft
5 egg 

Egg og sykur er þeytt saman, síðan er öllu 
bætt rólega í og bakað í um 25 mínútur 
við 175 gráðu hita. 

KREM 
1/2 lítri þeyttur rjómi
2 eggjarauður 
100 g suðusúkkulaði 70 prósent

Gott er að setja smáttsaxaðan ananas yfir 
botninn og banana og smyrja svo krem-
inu yfir. 

Skreytt með ávöxtum eftir eigin höfði.

OSTATERTA MEÐ GRAND 
MARNIER OG MINTU 

BOTN 
150 g smjör 
50 g hrásykur 
1 tsk. kakóduft
1 tsk. vinsteinslyftiduft
100 g spelthveiti 

Allt hnoðað saman og sett 
í hringlaga form og bakað 
í 15 mínútur við 175 gráðu 
hita. Kælt niður. 

TERTA 
300 g rjómaostur 
50 g hrásykur 
4 msk. apríkósumarmelaði 
(frá Himneskri hollustu)
4 msk. Grand Marnier (má 
sleppa)

Allt sett í hrærivél og hrært saman 
og síðan í lokin eru sett um það bil 10 
mintulauf út í og öllu skellt í formið og 
kælt. Á meðan allt er að kólna vel eru 200 
g af 70 prósent suðusúkkulaði brædd og 
sett út í það 3 msk. af 10 prósent sýrðum 
rjóma (það fær súkkulaðið til að glansa 
og mýkjast og verður ekki eins afgerandi 
sætt).

Skreytið með mintulaufum og apríkósum.

Súkkulaðihúðaðar 
áramótabombur

Terturnar 
hans Guðbergs á 
Gló eru fagur-
skreyttar og dás-
amlega girnilegar.

Ostaterta með Grand Mariner og mintu.Guðbergur segir hina nýju súkkulaðiköku vera þýska verðlaunatertu.

Döðlutertuna er hægt að 
skreyta með ávöxtum.

Kökurnar á Gló eru 
ótrúlega girnilegar 
á að líta.
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Ef veislan er eitthvað farin að 
dala er ráð að luma á nokkrum 
skemmtilegum partíleikjum til 
að rífa upp stemninguna. Hér 
eru nokkrar uppástungur til 
gestgjafanna:

DANSKEPPNI
Það segir sig sjálft að það klikk-
ar ekki að setja saman disk með 
helstu partísmellum ársins sem 
er að líða og blása svo til allsherj-
ar danskeppni. Svo má bara ráðast 
hvort fólk er látið detta út smám 
saman eða partíið fær bara að 
þróast og allir steingleyma dans-
keppninni …

Það má líka hafa keppni í að 
dansa við jólalögin, það getur eng-
inn verið fúll þegar hann er á fullu 
í höfuð-herðar-hné-og-tær. 

HVERJIR ERU BESTIR?
Á tíu mínútna fresti eða svo kall-
ar gestgjafinn yfir mannfjöldann 
í partíinu spurningar sem krefj-
ast svara eins og „hver er flottast-
ur?“, „hver hlær hæst?“ hver var 
að koma?“ „hver situr við hliðina 
á mér?“ „hver er búinn að fá sér 
aðeins of mikið neðan í því?“ og 
svo framvegis. Í hvert skipti fær 
einhver heppinn partígestur verð-
laun og af því að allir vilja fá verð-
laun verða allir með í leiknum.

GRETTUKEPPNI
Dragðu gestina með þér afsíð-
is, einn og einn í einu, og fáðu þá 
til að gretta sig eins og mest þeir 
mega. Taktu myndir af grettunum 
og brenndu þær svo á geisladisk. 
Smelltu disknum í mynddiskaspil-
arann og grettukeppnin hefst! Sá 
vinnur sem fær mesta hláturinn. 

ÁRAMÓTAHEIT
Láttu alla gestina skrifa áramóta-
heitin sín á miða og settu í hatt. 
Dragðu svo einn miða í einu og 

lestu heitið og fáðu gestina til að 
geta upp á því hver strengdi þetta 
tiltekna heit. 

Annar leikur um áramótaheitin 
er ekki ósvipaður öðrum þekktum 
partíleik.  Allir gestirnir fá nokkra 
spilapeninga, (hægt er að notast 
við krónur, eldspýtur, nú eða sopa 
úr glösum).  Þá eiga menn að segja 
frá því sem þá langar að áorka á 
næsta ári. Ef einhver hinna gest-
anna gerði eitthvað svipað á árinu 
sem er að líða þá eiga þeir að af-
henda þeim sem talar einn af 
spilapeningunum sínum eða taka 
sopa úr glasinu. Sá vinnur sem 
hefur fengið flesta peningana. 
Annað afbrigði af þessum leik er 
eftirsjárleikurinn, þá eiga menn 
að telja upp það sem þeir sjá eftir 
að hafa ekki gert á gamla árinu og 
þeir sem hafa framkvæmt eitt-
hvað svipað láta spilapening af 
hendi eða fá sér sopa. 

KOSSALEIKUR
Þessi leikur krefst bæði gólftepp-
is og gesta sem eru tilbúnir til að 
kyssast. Hann fer þannig fram að 
gestum er skipt upp í pör. Allir 
fara úr skónum og draga fæturna 
eftir gólfteppinu í drjúga stund. 
Að því loknu þá myndast pörin 
við að kyssast og þegar þau nálg-
ast hvort annað á að neista á milli 
þeirra því þau ættu bæði að vera 
hlaðin rafmagni úr gólfteppinu. 
Það par sem framkallar mesta 
neistaflugið vinnur. Þessa leiks 

er fyrst getið í bókinni Listin að 
kyssa. 

ANNÁLSLEIKIR
Hægt er að spinna ýmsa leiki úr 
annálum ársins sem er nýliðið. 
Til dæmis má finna fyrirsagn-
ir úr blöðunum og líma á spjöld 
og síðan eiga gestir að fara í eins 
konar kontrapunkt, og segja sem 
mest um þessa tilteknu fyrirsögn, 
til dæmis hvenær hún birtist, hvar 
og af hvaða tilefni. Annar leikur 
er að skrifa nokkra lykilatburði 
liðins árs á miða og leika þá svo 
og hinir gestirnir eiga að geta um 
hvaða atburð er að ræða. 

VERÐLAUN
Í svona leikjum er þýðingarmik-
ið að hafa verðlaun. Verðlaunin 
geta verið margs konar: Kampa-
vínsflaska, knöll, stjörnuljós, fal-
leg gríma eða þær jólagjafir sem 
þú nennir ekki að eiga. Svo er bara 
aðalatriðið að hafa gaman. Gleði-
legt ár og skál!

Leikið við hvurn 
sinn áramótafingur

Skemmtilegir leikir geta bjargað partíinu.

Kossaleikurinn getur verið skemmti-
legur en krefst þess að gólfteppi sé á 
staðnum.

Verðlaun eru þýðingarmikil í partíleikj-
um og geta verið frá kampavínsflöskum 
til stjörnuljósa og litríkra hatta.

Fjaðrakambur á 3.400 krónur og 
fjaðraspöng á 3.900 krónur í Rokki 
og rósum. 

Háir hanskar fást í mörgum 
litum í Spúútnik og 
kosta frá 2100 
krónum.

Svört fjaðragríma 
frá Accessorize á 
450 krónur.

Gríma þakin pallíettum frá 
Accessorize á 450 krónur.

Rauðar fjaðrir og 
háir hanskar frá 
rússneska hönn-
uðinum Valentin 
Yudashkin.

Fjaðrahattar, háir hanskar, glitsteinar og 
tilkomumiklir skartgripir eru dregnir fram 
í dagsljósið, eða öllu heldur tunglsljósið, á 
gamlárskvöld.

Ekkert er eðlilegra en að mæta í boð 
með fjaðrir á höfðinu, tilkomumik-
inn hatt eða stóra og áberandi skart-
gripi, í boðið á gamlárskvöld. Þetta 
er kvöldið þar sem allt er leyfilegt 
og síðkjólar og skart sem þurft hefur 
að hvíla í fataskápnum fær loksins að 
njóta sín.  

Fjaðrir og háir hanskar

Andlitsgríma 
frá hönnuðinum 
Renato Balestra.

Tilkomumikill fjaðrahattur 
frá ítalska hönnuðinum. 

Raffaella Curiel.



Gleðilegt ár og takk fyrir 
viðskiptin á liðnu ári
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Kokkteilar sem kitla bragðlaukana
Þrír óáfengir kokkteilar frá þjónum 
Hereford steikhúss sem eru góðir í 
áramótagleðskapinn.

Áramótin eru tíminn til sletta úr klaufun-
um, tendra stjörnuljós, skjóta upp flug-
eldum og skála fyrir liðnu ári og því sem 
fer í hönd. Kokkteilar eru tilvaldir í gott 
áramóta partí, því auk þess að geta verið 

einstaklega bragðgóðir og svalandi líta þeir 
vel út innan um borða og blöðrur og alla 
litadýrðina sem áramótum fylgja. 

Herramennirnir á Hereford steikhúsi voru 
svo elskulegir að blanda fyrir lesendur þrjá 

kokkteila sem eru vísir til vinsælda; drykk 
sem falla undir ofangreint og innihalda þar að 
auki enga einustu áfengiseiningu, svo eftimál 
góðrar kvöldstundar ættu ekki að verða al-
varleg.  - rve

HEREFORD PARADÍS
3 cl Monin Caramel síróp
1,5 cl Monin Macadamia síróp
6 cl rjómi
3 cl mjólk
Hrist með klaka og sett í hátt 
kokkteilglas.

BLÁR STRUMPUR
1,5 cl blu curacao síróp
1,5 Monin Banana síróp
Hrist með klaka, sett í 
hátt kokteil glas og fyllt 
upp með Sprite.

JARÐARBERJA MOJITO
þónokkuð af mintulaufi 
2 jarðarber 
2-3 tsk. hrásykur
2-3 limebátar
Maukað vel saman með 
tréstaut, sett í glas og fyllt 
upp með Sprite.
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Jahti Jakt grá

 kr.  6900
North Ice Vida

 kr.  6900
North Ice Vida ljósblá

 kr.  6900

North Ice Wilma

 kr.  6900

Jahti Jakt Camo 

 kr.  8500
North Ice Óðinn

 kr.  8500

Takk fyrir frábærar viðtökur
 á árinu sem er að líða

Vatns og vindheldir Softshell fl ísjakkar frá 
fi nnsku Jahti Jakt og North Ice

Icefi n
 Nóatúni 17   •  s:5343177

 www.icefi n.is

North Ice Winter: Úlpa, buxur „superdry“ nærföt,
flís millilag, húfa, lúffur og trefill kr. 19.500.







BÍLAR &
FARARTÆKI

Dodge Nitro SXT 4X4, árg. 2007, 
ek.24þús.km, Verð 3790þús.kr. 
Gullfallegur bíll!!

Nissan Patrol GR Common Rail LE, 
árg. 2007, ek.10þús.km, 35“ breyttur, 
tölvukubbur, topplúga, leður og fl. Verð 
5890þús.kr. Gullfallegur bíll!!

100 bílar ehf
Funahöfða 1, 110 Reykjavík

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.30 og 

laugardaga 12-16
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

Nýr 2008 Toyota Highlander. Slær 
Landcruiser út með kraft, sparneytni 
og lægra innkaupsverði. 270 hö, 
7,5L/100km. 2008 frá 4490þús. Einnig 
2007 tilboðsbílar. Frá 3500þús. Nýjir/
Nýlegir bílar frá USA/Evrópu allt að 30% 
undir markaðsverði. Íslensk ábyrgð. Frá 
10% útborgun. 30 ára traust fyrirtæki. 
Sími 5522000 www.islandus.com

Splúnkunýr 2008 Toyota Landcruiser 
200 um 2 milljónum undir listaverði! 
Láttu okkur spara þér sporin og millj-
ónirnar. Eitt símtal og þú færð betra 
tilboð í lúxusbíla hjá okkur t.d. í nýjan 
Porsche eða Mercedes Benz. Nýjir/
Nýlegir bílar frá USA/Evrópu allt að 30% 
undir markaðsverði. Íslensk ábyrgð. Frá 
10% útborgun. 30 ára traust fyrirtæki. 
Sími 5522000 www.islandus.com

SPARNEYTIN Audi Avant 2.5 Turbo Dísel 
‘04 í fullk. ástandi, sjálfsk, ek 125 þús, 
S-Line Sportpakki, 18“ S-Line felgur, 
auk annað sett af Audi 16“ álfelgum, 
NaviPlus, Nokia símakerfi fylgir, ásamt 
fleiri aukahlutum. Ákv. hagstætt 2.200 
þús yfirtak. Verð 3.500þ tilboð 3.200þ. 
Uppl: 664-2637

BMW 525d árg. ‘03. Skoða skipti. Uppl. 
í s. 699 4002.

Til sölu VW Transporter langur high roof 
ek. 110 þús. Ásett verð 750 þús. Uppl. í 
síma 898 0502.

Golf árg. ‘97. Þarfnast lagfæringar. ek. 
95 þús. Tilboð 50 þús. S. 845 0229.

Toyota corolla XLI special 
series.

Árg.’96. Mjög vel með farin. Rauð. Ssk. 
Glæný vetrardekk. V. 170 þ. S. 698 
7154

 0-250 þús.

Renault Megane Scenic’98 ek 191 þús 
s og v dekk v. 150 þús eða tilboð s: 
8624252

Góður skólabíll, Daewo Lanos ek. 
101.000 km, nýjar álfelgur, nýr CD spil-
ari, nýleg tímareim. Verð 239.000 þ. 
Uppl. Ragnar í s. 824 1278.

7manna ford winstar árg 96 fæst fyrir 
lítið sjálfskipting er biluð annað er 
í góðu lagi sk 08. uppl.Guðmundur 
8214131

Toyota Corolla, 5 dyra, beinskipt, ek. 
200 þ. Skoðaður 08. Verð 200 þús. S. 
770 0711.

 250-499 þús.

Ford Ecoline 92’ ekinn 200 þús. Í góðu 
ástandi. Verð 400.000 kr. Upplýsingar í 
síma 893 4526.

Grand Cheroke 95’ Laredo ekinn 135 
þús. ný dekk, krókur, skíðabogi ,óriðg-
aður, gott eintak. Verð 350 þús. Uppl. 
í s. 893 4526.

 500-999 þús.

VW Passat ‘01 ek. 126þ., 17“ álfelgur 
og heilsársdekk, topplúga. Ásett verð 
990þ. skoða öll tilboð. S. 856 4212, 
Guðjón.

Til sölu hvitur Yaris 1300 3 dyra Ek. 
aðeins 66 þ. árg. ‘04 Lítur vel út. S. 
660 2544.

 1-2 milljónir

Tæknibylting! Hybrid gefur aukinn 
kraft með minni eyðslu. Allt að 70% 
aukin sparneytni! HYBRID tvinnbíl-
ar frá Toyota, Ford, GMC, Lexus og 
Honda á islandus.com. Nýjir/Nýlegir 
bílar frá USA/Evrópu allt að 30% undir 
markaðsverði. Íslensk ábyrgð. Frá 10% 
útborgun. 30 ára traust fyrirtæki. Sími 
5522000 www.islandus.com

33“ Land Cruiser 90 VX dísel, árg. ‘99 
ek. 168þ., leður sæti. Verð 1.990.000.- 
skoða öll tilboð, hagstætt bílalán getur 
fylgt. S. 856 4212, Guðjón.

 2 milljónir +

Toyota Land Cruiser 120 GX 35’’ árg. ‘03. 
Ek. 77 þ.km. Ljósgrár. 4d. Ssk. 2982cc. 
Dísel. 35’’ ný dekk., Dráttarkúla, Filmur, 
Reyklaust bíll. V. 3.990þ. Uppl. í s. 824 
8040.

Subaru Legacy Sedan Sport til sölu 
ekinn 10000, árg. 07. Litað gler, sjáf-
skiptur. Verð 2.550 þús. Uppl. í s. 893 
1367.

 Jeppar

Bílaframleiðendur verða að losa um 
lager fyrir áramót. Gerðu reyfarakaup 
á brunaútsölu ársins! Jeep Grand 
Cherokee, Ford Explorer, Dodge 
Durango. 2007/08 Jeppar frá 2500þús 
og pallbílar frá 1990þús. Nýjir/Nýlegir 
bílar frá USA/Evrópu allt að 30% undir 
markaðsverði. Íslensk ábyrgð. Frá 10% 
útborgun. 30 ára traust fyrirtæki. Sími 
5522000 www.islandus.com

Nýr Toyota Hilux til sölu, óekinn, dís-
el,sjálfskiptur,35“ breyttur, verð 3.990 þ 
uppl í s 894-4144

Toyota Land Cruiser 100 VX ‘01. ek. 119 
þ. V8 bensín, ssk. lítur mjög vel út. Áhv. 
2850. V 3.390. Uppl. í s. 892 1200.

Nissan Terrano II EXE 2.7 Tdi 7.98 5d 5g. 
7 manna, ek.156þ., nýl. heilsársdekk á 
álfelgum, rafgeymar, púst og startari. CD 
fj/saml., topplúga, þakbogar, krókur og 
smurbók. Góður bíll með gott viðhald. 
Listaverð 780þ. tilboðsverð 670þ. ATH. 
skipti á yngri Terrano. Uppl. Albert í s. 
821 0626.

Til sölu Toyota Land Cruiser 100 VX. Árg. 
01. Ek. 130 þ., 38“ breyttur, ssk., leður, 
toppl. omfl. Góður bíll. S. 897 7007.

Til sölu MMC Pajero árg. ‘00 dísel, 
ssk., ek. 125 þ. Góður bíll lítur vel út. 
S. 660 2544.

 Pallbílar

Bílaframleiðendur verða að losa um 
lager fyrir áramót. Gerðu reyfarakaup 
á brunaútsölu ársins! 2007/08 Ford 
F150, Toyota Tacoma eða Dodge RAM 
frá 1990þús! Einnig stærri pallbílar og 
sendibílar benzín/dísel á útsölu. Nýjir/
Nýlegir bílar frá USA/Evrópu allt að 30% 
undir markaðsverði. Íslensk ábyrgð. Frá 
10% útborgun. 30 ára traust fyrirtæki. 
Sími 5522000 www.islandus.com

 Sendibílar

Sendibíll og stöðvarleyfi á Akureyri. 
Gott tækifæri fyrir einstakling sem vill 
vinna sjálfstætt. Uppl. gefur Árni í s. 
898 5587.

 Vörubílar

Til sölu Man 410 árg. ‘04 með atlas 240 
‘06. S. 693 7722.

Kranabíll Benz 1317 árg. ‘92 ásamt 
vagni. Kjörið fyrir bændur og verktaka. 
Uppl. gefur Árni í s. 898 5587.

Til sölu vörubílskrani Palfinger 20.000 
árg. 2005. Uppl. í s. 894 7370.

 Fjórhjól

Suzuki Qurez ‘87, 4 auka dekk. Verð 150 
þús. Uppl. í s. 893 4526.

Polaris Sportsmann 6x6 ‘05 með spili 
,ný keðja. Verð 750 þús. með vsk. Uppl. 
í s. 893 4526.

 Vélsleðar

Ódýr sleði til sölu. Pólaris Indy 500 
árgerð 1992 Nýlegt belti. Verð hugmynd 
100 til 120 þúsund. Ólafur 897-2610

Til sölu Skidoo Renegade 1000 árg. ‘06. 
V. 1120 þús. Uppl. í s. 698 1100.

 Hjólbarðar

38“ dekk á 12“ felgum til sölu. Verð 
20.000 þ. Uppl. í s. 893 5489.

Útsala á vetrardekkjum
Ýmsar stærðir (13“, 14“, 15“ og jeppa-
dekk) af vetrardekkjum á 1500 kr. Sími 
660 9798.

 Varahlutir

Bílapartar ehf 
 S. 587 7659.

Eigum mikið úrval af varahlutum í 
flestar gerðir Toyota bifreiða. Kaupum 
Toyota bíla. Opið virka daga frá kl. 9.00 
- 18.00. Grænumýri 3 Mosfellsbæ 
www.bilapartar.is 

Varahlutir í VW Golf, Polo og Yaris, 
Renault Kangoo. Viðgerðir. Einnig air-
bag. Kaupi bíla. Uppl. í s. 554 1610 & 
892 7852.

ÞJÓNUSTA

 Hreingerningar

Hreingerningar ehf. S: 868 5599

Tek að mér að þrífa hús. Vönduð vinnu-
brögð. S. 893 8886.

 Garðyrkja

 Málarar

Íslenskir málarar ehf. Öll málningar-
þjónusta. www.mala.is S. 517 7335. 
Löggildir málarameistarar.

Sandspörtlun og málun
Mála stigahús, íbúðir eða blokkir. Uppl. í 
s. 893 5537 Arnar málarameistari.

 Búslóðaflutningar

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

Tökum að okkur alla búslóðaflutninga 
og aðra flutninga. Góð þjónusta. Erum 
með besta verðið. Uppl. í síma 899 
2536 & 825 0083.

[ ALLAR SMÁAUGLÝSINGAR VIKUNNAR Á visir.is ]

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN 
ER OPINN ALLA DAGA KL. 8–17

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 512 5000 
smaar@frettabladid.is / visir.is

AFGREIÐSLAN ER OPIN:
VIRKA DAGA    8–17

TIL SÖLU
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 Húsaviðhald

Glerjun/gluggaviðgerðir!
 Móðuhreinsun glerja 

Sjáum um öll glerskipti, viðgerðir og 
breytingar utanhúss sem innan. Fyrir 
húseigendur og húsfélög. Tilboð þér 
að kostnaðarlausu. Fagþjónustan ehf, 
s. 860 1180.

Húsaviðhald!
Þak- og utanhússklæðningar og allt 
húsaviðhald. Ragnar V. Sigurðsson ehf. 
S. 892 8647.

Tek að mér allt alm. viðhald húsa, 
s.s. málun, múrun, flísa- & parketlagnir 
og trésmíði, nýsmíði á gluggum og 
ísetningu. Föst tilboð eða tímavinna. 
S. 616 1569.

Pípulagnir
Getum bætt við okkur verkefnum í 
pípulögnum. Upplýsingar í síma 663 
5315.

Flísalagnir
Getum bætt við okkur verkefnum í 
múrverki og flísalögnum. Upplýsingar í 
síma 663 5315.

 Stífluþjónusta

 Dulspeki-heilun

Reikimeistari býður upp á heilun, 
kennslu og slökunarnudd með ilmol-
íum. Uppl. í s. 699 3159.

 Spádómar

Stína Lóa Spámiðill
Tarrot & draumráðningar. 

Leiðsögn um ástir, viðskipti og 
fjármál.

Sími 908 2008 & 462 2811 
- Visa/MasterCard Opið til 02 
alla daga. Geymið þessa aug-

lýsingu.

Englaljós S. 908 5050 & 
863 1987

Er spennandi tími framundan? 
Hvað viltu vita um framtíðina? 

Andleg leiðsögn, fyrirbænir, 
trúnaður. Er við alla daga frá 

11-01.
Lára spámiðill. Visa/Euro.

Alspá 
 445 5000 & 823 8280

Miðlun, draumar, ráðgjöf, heilun, fyrir-
bænir NLP. Símaspá, einkat. og m., fl. 
Vísa Euro Masters. Opið 12-24. www.
spamidlun.com

 Opið yfir jól og áramót.

Spásíminn 908 5666. Stjörnuspá. Tarot. 
Ársspá. Draumráðningar, ást og pening-
ar. Andleg hjálp. Trúnaður.

Nú færðu einkatíma hjá spákonunni 
Sirrý í s. 552 4244 & 823 6393

 Önnur þjónusta

www.floridahus.is. Hús til leigu í 
Orlando Florida. Umsjón eigna ofl. s. 
499 0380

KEYPT
& SELT

 Til sölu

Útsalan er hafin! Nú er hægt að gera 
frábær kaup á litlu krílin. www.krili.is

Glæsilegt sófasett til sölu 3+1+1 eins 
og nýtt, er antík. Mahony útskorin grind. 
Uppl. í s. 663 2321.

Á ýmsar stærðir af ísskápum á 8 og 10þ. 
Nýr stálísskápur 2 m. á 40þ. Eldavél á 
5þ. Uppþvottavél á 10þ. 20“ tv á 5þ. 
Eldavélaháfur á 10þ. Flúorljós á 2þ. 14“ 
TV á 3þ. Þvottavél á 10þ. Glerborð á 5 þ. 
Glerskápur á 3þ. Barstólar á 3þ. Chicco 
barnavagn á 5þ. S. 896 8568.

 Óskast keypt

Timbur 1x6 og doki óskast keypt. Uppl. 
í s. 892 0270.

 Hljóðfæri

Stagg Þjóðlagagítar
Poki, Ól, Stilliflauta, Auka strengjasett, 
eMedia tölvudiskur. Kr. 13.900 Fáanlegir 
Litir: Viðarlitaður, Sunburst, Svartur, 
Blár. Gítarinn Stórhöfða 27 S. 552 2125 
www.gitarinn.is

Mikið úrval af nýjum og notuðum harm-
onikkum á frábæru verði! www.4you.is 
Eddufelli 2 s. 564 2030

 Sjónvarp

Sjónvarps/videoviðgerðir. Afsl. til elli/
öryrkja. Sækjum. Litsýn, Síðumúli 35. 
S. 552 7095.

 Tölvur

Glæný MacBook Pro, öflug fartölva, 15“ 
skjár, 2.2 GHz. Core2 Duo, 2gb minni, 
nýtt Leopard stýrikerfi. Kostar 210 þús, 
fæst á 180 þús. Uppl. í s. 694 1487 & 
895 3858.

 Vélar og verkfæri

Handlyftivagnar 2.500 Kg Hraðlyfta 
(QL). Verð 24.900 þús. PON ehf s. 
552 0110.

 Til bygginga

Ný mótaborð til sölu 1.545 kr./m2 
m/vsk. Uppl. í s. 847 3798 Halldór og 
ulfurinn.is

Bárujárn. Bárujárn á vetrartilboði. 
Blikksmiðja Gylfa ehf, Kletthálsi 9, 567-
4222.

 Verslun

Útsalan á fullu.
2 fyrir 1 af öllum jökkum fram að ára-
mótum. Opið 10-18 og laugardag 11-16. 
Friendtex, Faxafeni 10, Rvk S. 568 2870 
www.friendtex.is

 Ýmislegt

Heyrúllur til sölu .Erum með gott þurrt 
hey til sölu .Áhugasamir geta haft sam-
bandi í síma 8434551 eða á e maili : 
heidar@lfverk.is erum hey flutning líka.

HEILSA

 Heilsuvörur

Árangur með Herbalife í 27 ár. Pantaðu 
frían prufupakka. Edda Borg S. 896-
4662 www.lifsstill.is

Botnlaus orka betri líðan! Herbalife 
Shapework. Heilsuráðgjöf og eftirfylgni. 
Kaupauki fylgir. Halldóra Bjarna hjúkr-
unarfræðingur. www.halldorabjarna.is 
S. 861 4019 & 868 4876.

Taktu þér tak! Með Herbalife nærðu 
árangri og betri líðan. Erla Bjartmarz, s. 
899 4183 www.eco.is

 Fæðubótarefni

Viltu léttast? Eða þyngjast? Prófaðu 
Herbalife! Ólöf 861 5356, olsiar@hot-
mail.com

 Nudd

Þarftu slökun? Heilrænt slökunarnudd 
er lausnin. Sirra s. 898 2022..

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Ökukennsla

Ökukennsla, aðstoð við endurtökupróf 
og akstursmat. Kenni á BMW 520D. S. 
893 1560 og 587 0102, Páll Andrésson.

HEIMILIÐ

 Húsgögn

Einstök húsgögn til sölu, henta bæði 
úti og inni. Úthöggvin úr heilli trjárót. 
Einnig gömul húsgögn, fást ódýrt og 
gefins. Uppl. í s. 893 8886

Til sölu eikar eldhús- og 
baðinnréttingar

ásamt borðstofuskenk og 
fataskápum. Einnig 45fm af 

gegnheilu eikarparketi, 22mm 
og 4 Billy bókahillur 80x202 og 

tölvuborð með efri hillu.
Væntanlegur kaupandi tekur 
innréttingarnar niður og fjar-
lægir. Allar innréttingar teikn-
aðar af arkitekt og sérsmíðað-

ar. Uppl. í s. 894 6301.

Glæsilegt útskorið hallar hjónarúm 
ásamt hringborði. Uppl. í s. 863 0440.

 Dýrahald

Opið virka daga frá kl. 11- 18 og laugar-
daga frá kl. 11-16.

Cavalierdeild HRFÍ held-
ur deildasýningu 

26. jan. 2008.
Dómari er Caroline Ackroyd-

Gibson frá Bretlandi. 
Skráningarfrestur er til 4. janúar 

n.k.
Netskráning á www.hrfi.is

Smáhundahvolpur til sölu. Uppl. í s. 
661 7159.

Hreinræktaðir Schafer 
hvolpar

Hreinræktaðir Schafer hvolpar til sölu. 
Heilsufarskoðaðir og örmerktir. Afh. 11-
13 jan. Skoðaðu hvolpana á www.123.
is/tanjasara Uppl. í s. 482 2955.

 Ýmislegt

Tek að mér þrif í heimahúsum og þrif 
vegna flutninga. Endilega hafðu sam-
band. Uppl. Berglind í s. 868 9133.

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

 Hestamennska

Tek að mér hross í hirðingu í vetur. Allar 
Uppl. í s. 616 1569.

Get bætt við mig hestum á hús í vetur. 
Einnig eru tveir hestar til sölu. Hrissa 5 
vetra, ótamin en gæf. Hestur 11 vetra 
skjóttur. S. 690 4848.

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

Íbúð miðsvæðis á 
Akureyri

3ja herb. íbúð til leigu á 
Akureyri á rólegum og fallegum 

stað. Leigist frá janúar 2008 
með eða án húsgagna.

Reglusemi og góð umgengni 
áskilin. Upplýsingar sendist á 

tvo@simnet.is

Leigjendur, takið eftir!
Þið eruð skrefi á undan í leit að réttu 
íbúðinni með hjálp Leigulistans. Kíktu 
inn á www.leigulistinn.is eða hafðu 
samb. við okkur í s. 511 1600.

Til leigu 20 fm. Vinnuh. Bæjarhraun 
Hafnarf. Sameigingl. aðstaða með 
elshúsi, Wc og setust. Uppl. í s. 696 
5310.

Til leigu 3ja herb. íbúð í Lautasmára. 
Húsg. geta fylgt, ísskápur og uppþv.v. 
uppl. konni@hotmail.com 897-9161

Snyrtileg 75 fm. 3. herb. íbúð til leigu. 
á 1. hæð í fjölb. Leigist frá 3.01.08 
- 31.07.08. 110 þús á mán. Uppl. og 
myndir hjá gatari@simnet.is

15 fm herb. í Boghlíð er laust nú þegar. 
Sturta, klósett og þvottah. á hæðinni. 35 
þús. pr/mán. hugi@hljodheimur.com

Falleg 2ja herb. íbúð á Seltjarnarnesi. 
ásamt stæði í bílag. Nýtt eldhús, nýtt 
parket, sjávarútsýni ofl. Stutt í alla þjón-
ustu. Leiga 110 þ. + hússj. Laus strax. 
S. 864-7070

Nýuppgerð, falleg, 53fm íbúð með fal-
legu útsýni yfir Laugardalinn til leigu 
frá áramótum (langtímaleiga). Aðeins 
reyklaust og reglusamt fólk kemur til 
greina. Uppl. í s. 896 5441.

3 herb. 120 fm íbúð í Skuggahv. til 
leigu. Verð 160 þ. á mán. Uppl. í síma 
660 8505.

76fm íbúð á besta stað á Akureyri fæst 
í leiguskiptum fyrir íbúð á höfuðborgar-
svæðinu. Uppl. í s. 897 7681 e. kl. 17.

Íbúð í Hafnarfirði
Stór 3h. Íbúð, 221 Hafnarfirði til leigu frá 
4.-5. jan. Leiga kr. 140 þús. Á mán. Uppl. 
í síma 693 3359.

til leigu ca. 55 fm íbúð í norðurbæ Hfj., 
leigist frá 1 jan. f. 60 þ. á mán. Aðeins 
reglusamt og reyklaus kemur til greina. 
Uppl. í s. 564 2483.

 Húsnæði óskast

Óska eftir íbúð 2-3 herb./stúdíó. Allt 
kemur til greina. Reglusemi og skilvís-
um gr. heitið . Uppl. í s. 693 7043.

 Atvinnuhúsnæði

Um það bil 200 fm skrifstofu- og lager 
húsnæði til leigu á svæði 101. Einnig 
160 fm lagerhúsnæði upp á höfða. 
Uppl. í s. 844 1011.

 Geymsluhúsnæði

Tökum tjaldvanga í geymslu í 
Mosfellsbæ. Bjarni sími 698 0906 & 
445 9535.

ATVINNA

 Atvinna í boði

Sælgætis og videohöllin 
Garðatorgi

Óskum eftir að ráða fólk í 
kvöld- og helgarvinnu hentar 

vel skólafólki. Einnig vantar fólk 
í dagvinnu.

Umsóknareyðublöð á staðnum. 
Einnig hægt að hringja í sima 

565 6677.

Ítalía - veitingahús
Veitingahúsið Ítalía leitar eftir 

starfsfólki í fullt starf í sal. 
Unnið er á vöktum. Um er að 

ræða framtíðarstarf, ekki yngri 
en 18 ára.Nánari upplýsingar 

eru einungis veittar á staðnum 
milli kl. 12 og 17 næstu daga.

Veitingahúsið Ítalía 
Laugavegi 11

Ísbar/Booztbar, 
Kringlunni.

Óskum eftir að ráða í eftirfar-
andi starf: dagvinna á tímabil-
inu 8.30-16.30, heilsdags eða 

hálfsdags starf. Góð laun í boði 
fyrir réttan aðila.

Einungis traust og heiðarlegt 
fólk kemur til greina. Uppl. í s. 
898 7924, Kristinn eða senda 
umsókn á cyrus@simnet.is

Síld og fiskur
Starfsfólk óskast í söludeild 
okkar til að taka til pantanir. 

Einnig vantar bifreiðarstjóra til 
að dreifa vörum á höfuðborgar-

svæðinu.
Upplýsingar gefur Sófus í síma 
863 1938 einnig á netfangið: 

sofus@ali.is

Kökuhornið Bæjarlind
Óskar eftir að ráða starfsmann í 

afgreiðslu aðra hverja helgi.
Uppl. í gefur Ingibjörg í s. 866 

0060 & Sirrí í s. 897 0702.

Óska eftir að ráða vanann trailer bíl-
stjóra frá og með áramótum. Góð laun 
fyrir réttan mann. Uppl. í s. 894 9690.

Vegna mikilla verkefna vantar Grástein 
ehf. menn vana garðyrkju og eins véla-
menn, til starfa fljótlega uppúr áramót-
um. Uppl. í síma 893-0383 .

Öryggisgæslan ehf.
 Óskar eftir starfsfólki í vaktavinnu á 
nóttunni, unnið í viku og frí í viku. 9 
tíma vaktir í senn. Uppl. hjá Einari í s. 
856 5031 og Hallgrími í s. 856 5030. 
Fram að áramótum er aukavinna frá 
18 des - 30 des, unnið á mismunandi 
vöktum allan sólahringinn.

Bráðvantar starfsmann
Handlaginn mann eða smið vantar til 
starfa við húsaviðgerðir o.fl. Góð laun 
fyrir réttan aðila. S. 616 1569.

 Atvinna óskast

Vantar þig Smiði, múrara 
eða járnabindingamenn?

Höfum á skrá menn sem að 
óska eftir mikilli vinnu. Geta 

hafið störf nú þegar.
Proventus starfsmannaþjón-

usta s. 661 7000.

Íspólska ráðningarþjonustan, útvegar 
pólskt starfsfólk. Uppl. í síma 8947799

TILKYNNINGAR

 Tilkynningar

Sylwester w Polonii
Super promocje przy barze wstep 2000 
kr. dla pan 1500 kr. Zapraszamy ser-
decznie! W sobote zabawa gra zespol 
„Magic“ Hafnarfjörður ul. Flatahraun 21, 
tel. 555 2329 / 847 2209.
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FASTEIGNIR

TIL SÖLU TILKYNNINGAR

„Við erum aldrei of upptekin fyrir þig “
Ekki heldur um áramótin.

Bóas
Sölufulltrúi
699 6165
boas@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi
899 0800
go@remax.is

Áslaug María
Sölufulltrúi
8200 301
aslaug@remax.is

Eir
Sölufulltrúi
660 6085
eir@remax.is

Benedikt
Sölufulltrúi
661 7788
benolafs@remax.is

Edda Hrafnhildur
Sölufulltrúi
896 6694
edda@remax.is

Hilmar
Sölufulltrúi
892 2982
hilmarosk@remax.is

Stefán Páll Jónsson 
Löggiltur fasteignasali

„...fyrst á visir.is“

...ég sá það á visir.issir.is

Auglýsingasími

– Mest lesið



28  29. desember 2007  LAUGARDAGUR

November 1929 August 1930

September 1931October 1930

1. Búlgaría og Rúmenía gengu inn í Evrópusambandið. Með inngöngu 
landanna tveggja urðu íbúar Evrópusambandsríkjanna 489 milljónir og ríki 
sambandsins 27.  

10. George W. Bush Bandaríkjafor-
seti tilkynnti að hann myndi senda 
viðbótarherafla til Íraks, alls 21.500 
hermenn. 

11. Breski knattspyrnumaðurinn 
David Beckham skrifaði undir fimm 
ára samning við bandaríska knatt-
spyrnuliðið L.A. Galaxy, sem færði 
honum eina milljón dollara í vikulaun. 

JANÚAR

ERLENDUR FRÉTTAANNÁLL 2007

3. Að minnsta kosti 130 manns létust og 305 
særðust í sjálfsmorðsárás á markaðstorgi í 
Bagdad í Írak. 

25. Leikstjórinn Martin Scorsese fékk Óskarsverð-
laun fyrir mynd sína The Departed. Hann hafði 
áður verið tilnefndur til verðlaunanna sex sinnum. 
Myndin var einnig valin besta myndin á hátíðinni. 

FEBRÚAR

12. Breska fréttamanninum Alan Johnston 
var rænt á Gaza-ströndinni. Hann var í haldi 
íslamskra harðlínumanna í 114 daga. 

18. Þjálfari pak-
istanska lands-
liðsins í krikk-
et lést innan 
sólarhrings frá því að 
liðið féll úr keppni á 
heimsmeistaramót-
inu. Í fyrstu var talið að hann hefði verið 
myrtur en síðar kom í ljós að svo var ekki. 

19. Hafnarbrúin í Sydney fagnaði 75 ára afmæli sínu. 

MARS

APRÍL

4. Forseti Írans, Mahmoud Ahmadinejad, náð-
aði fimmtán breska sjóliða sem höfðu verið í 
haldi Írana í tólf daga. 

16. Mannskæðasta skotárás á skóla í banda-
rískri sögu var gerð í fjöltækniháskóla Virginíu-
fylkis, Virginia Tech. 33 nemendur og starfsmenn 
létust, þar með talinn árásarmaðurinn.  

23. Boris Jeltsín, 
fyrrverandi Rússlands-
forseti og lykilmaður í 
falli Sovétríkjanna, lést af 
völdum hjartaáfalls. 

MAÍ
3. Þriggja ára gömul stúlka, 
Madeleine McCann, 
hvarf af hótelherbergi í 
Praia da Luz í Portúgal. 
Mikil leit og öflug 
fjölmiðlaherferð fóru af 
stað í kjölfarið en stúlk-
an hefur ekki fundist.  

6. Nicolas Sarkozy sigraði 
Segolene Royal í forseta-

kosningum í Frakklandi. 

7. Ian Paisley, leiðtogi Lýðræðisflokks sam-
bandssinna, og Martin McGuinness, einn helsti 
forsprakki Írska lýðveldishersins, voru kjörnir 
til að fara fyrir nýrri heimastjórn Norður-
Írlands. 

SEPTEMBER

4. Réttarhöld hófust í Haag yfir fyrrverandi forseta Líberíu, Charles Taylor. 
Hann var ákærður fyrir stríðsglæpi. 

27. Tony Blair hætti sem forsætisráðherra 
Bretlands eftir tíu ára setu. Gordon Brown 
tók við embættinu. 

29. Iphone fór loks í sölu, en símans frá Apple 
hafði verið beðið með mikilli eftirvæntingu. 

JÚNÍ

JÚLÍ
8. Roger Federer 
sigraði á Wimbledon-
mótinu í tennis fimmta 
árið í röð. 

10. Stjórnarher Pakistans 
réðst á Rauðu moskuna 
í Islamabad, þar sem 
meintir hryðjuverka-
menn höfðust við. Allt 
að 100 manns létust í 
árásinni. 

21. Síðasta bókin um Harry Potter, Harry 
Potter og dauðadjásnin, kom út og seldist 
í milljónum eintaka strax fyrstu klukku-
stundirnar eftir útgáfuna. 

22. Gríðarlegar rigningar ollu flóðum víðs 
vegar um England. Vatn flæddi inn í þúsundir 
bygginga og tjón var mikið.  

ÁGÚST
1. Brúin yfir Missisippi-fljót í Minneapolis í Bandaríkjunum hrundi fyrirvara-
laust með þeim afleiðingum að þrettán manns létu lífið. 

2.  Rússar köfuðu að botni Norður-
pólsins. 

8.  Höfrungar, sem lifðu í 
Gulafljóti í Kína, sagður 
útdauður af manna-
völdum. 

23. Skógareldar geisuðu í Grikklandi og 
eyðilögðu 2.700 ferkílómetra lands. Meira en 60 manns létust. 

3. Tilkynnt var um hvarf bandaríska ævintýramannsins 
Steves Fossett. Fossett flaug frá flugvelli í Nevada á 
einshreyfils flugvél og kom 

ekki til baka á tilsett-
um tíma. 

14. Efsta liðið í 
Formúlu 1 kappakstr-

inum, McLaren, var sektað 
um hundrað milljónir dollara og 

öll stig liðsins í stigakeppni bílasmiða 
voru tekin af liðinu vegna illa fenginna 
upplýsinga frá keppinautunum Ferrari.

26. Fjölmenn mótmæli sem leidd voru af búddamúnkum í Myan-
mar, áður Búrma, voru bæld niður af herstjórninni í landinu. 

OKTÓBER
6. Pervez Musharraf var endurkjörinn forseti Pakistans, þriðja 
kjörtímabilið í röð. Hann sagði af sér sem yfirmaður hersins í 
kjölfarið. 

18. 138 manns létust í sjálfsmorðsárás 
þegar fyrrverandi forsætisráðherra Pakist-
ans, Benazir Bhutto, snéri aftur til landsins. 
Bhutto sjálfa sakaði ekki. 
28. Forsetafrú Argentínu, Cristina 
Fernandez de Kirchner, varð eftirmaður 
eiginmanns síns, Nestor Kirchner, sem 
forseti landsins. 

13. Anders Fogh Rasmussen var naumlega 
endurkjörinn í þingkosningum í Danmörku. 

24. Verkamannaflokkurinn 
sigraði í kosningum í Ástr-

alíu og Kevin Rudd varð 
forsætisráðherra. John 
Howard, sem hafði 
verið forsætisráðherra í 
ellefu ár, féll út af þingi 
í kosningunum. 

27. Bandarísk stjórnvöld 
vöruðu við því að húsnæð-

islánakreppan þar vestra, 
sem skapaði ólgu á 
hlutabréfamörkuð-
um víðs vegar um 
heiminn, myndi halda 

áfram að taka sinn toll á 
árinu 2008. 

10. Fyrrverandi fjölmiðlajöfur-
inn Conrad Black var dæmdur 
í sex og hálfs árs fangelsi í 
Bandaríkjunum fyrir fjársvik og 
hindrun réttvísinnar. 

17. Vladimír Pútín sagðist ætla 
að þiggja boð um að verða for-
sætisráðherra ef eftirmaður hans, 
Dmitrí Medvedev, næði kjöri í 
forsetakosningum á næsta ári. 

27. Fyrrverandi forsætisráðherrann 
og frambjóðandinn Benazir Bhutto 
var myrt á leið frá kosningafundi 
flokks síns. Tilræðismaður skaut 
Bhutto og sprengdi sjálfan sig svo í 
loft upp, með þeim afleiðingum að 
minnst fimmtán manns létu lífið. 

NÓVEMBER

DESEMBER
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Hengiflug
Mannkynið líkist manni sem hefur 
misst áttanna, en þráast við og 
heldur áfram villuráfi um æ meiri 
vegleysur þrátt fyrir þrábeiðni eig-
inkonunnar um að nema staðar og 
spyrja til vegar. Það er ekki fyrr en 
vegarskilti með áletruninni „hengi-
flug“ birtist að hann tekur í mál að 
líta á kortið, og sannfærist þá fyrst 
um nauðsyn þess að snúa við.

Pétur Gunnarsson: úr grein í 
Morgunblaðinu 21.12.

Setja upp brunna?
Í nýlegri blaðaauglýsingu segir: 
„Íslendingar hafa brugðist fádæma 
vel við kalli Hjálparstarfs kirkj-
unnar á undanförnum árum vegna 
uppsetningar brunna í Afríku.“ 
Málefnið er gott, en málfarið 
afleitt. Þar sem ég þekki til í Afr-
íku, eru brunnar ævinlega grafnir.

Eru rithöfundar þéttir?
Ingi F. Vilhjálmsson bendir mér á 
eftirfarandi. Í Lesbók Mbl. 1.des. 
segir í inngangi að viðtali: „Í 
Brooklyn í New York er þéttni rit-
höfunda meiri en víðast annars 
staðar í Bandaríkjunum.“ Ekki er 
það fallegt orðalag. Eru þeir þétt-
vaxnir eða sitja þeir þétt? Í sama 
herbergi kannski?  Að öllu gamni 
slepptu er „þéttni rithöfunda“ 
auðvitað forkastanlegt stofnana-
mál.

Eignarhlutur þynnist?
Á forsíðu Mbl. sama dag  má lesa: 
„Ekki er talið að Hannes Smára-
son hafi fjárhagsburði til þátttöku 
í aukningunni og mun eignarhlut-
ur hans því þynnast...“ Og síðar í 
sömu grein: „Eignarhlutur ann-
arra hluthafa mun að sama skapi 
þynnast.“ Eignarhlutur þynnist? 
Ef ég kaupi hlutabréf, „þykknar“ 
þá eign mín? Við hvað er átt? Verð-

bréfabunka eða seðlabúnt? Varla 
telst þetta mannamál, eða hvað?

Megakroppur
24 stundir birta eftirfarandi 
klausu á baksíðu 12. des.: „Borða 
reglulega og svo bara minna í einu 
ef maður vill sjá í sixpakkann,“ 
svarar Arnar Grant megakroppur 
sem sigraði eftir þriggja ára hlé í 
Fitness keppninni sem Alþjóða-
samband líkamsræktarmanna 
stóð fyrir, aðspurður hvernig 
menn og konur geti unnið í áttina 
að stinnum magavöðvum...“ Þetta 
heitir að vera áttavilltur í orða-
skóginum. Gæti ritstjórn blaðsins 
ekki vísað þessum starfsmanni 
betur til vegar?

Kvartanir
Sesselja Guðmundsdóttir skrifar 
mér 15. des. og kvartar undan orð-
færi í Útvarpi og Sjónvarpi: „Í 
hádegisfréttum RÚV í fyrradag 
var fréttamaður að fjalla um Kos-
ovo og komst þannig að orði að 
einhver hefði eitthvað „undir 
höndunum“ í stað „undir höndum“ 
sem er, jú, allt annar handleggur! 
Í Útsvari í gær sagði annar þátta-
stjórnandinn að „dingla“ bjöllunni 
í stað hringja. Á Stöð 2 í gær var 
sagt að hlutir væru  að fjúka út í 
hvippinn og hvappinn í stað um  
hvippinn og hvappinn eða út  í 
veður og vind.

Braghenda
Ingvar Gíslason sendir þessa 
braghendu:

Veðragammar vígalegir veifa 
bröndum.

Blástur Ýlis ber að ströndum.
Brimið ógnar Nesi og Gröndum.

Vilji menn senda mér braghendu 
eða góðfúslegar ábendingar: npn@
vortex.is

HLJÓÐFÆRI HUGANS
Njörður P. Njarðvík skrifar 
um íslenskt mál

Lausn krossgátunnar er birt að viku liðinni á vefnum, www.this.is/krossgatur
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 Dæmi hvernig SMS gæti litið út ef svarið er Jón:
Þá sendir þú SMS-ið: JA LAUSN JON

Þú gætir unnið 
Syndir feðranna

á DVD!
Með íslensku og ensku tali

Leystu
krossgátuna!

Þú sendir SMS skeytið
JA LAUSN LAUSNARORÐ

á númerið 1900!

HELGARKROSSGÁTAN

GÓÐ VIKA / SLÆM VIKA

Góð vika fyrir ...
Snjómoksturinn
Loksins, loksins 
komu hvít jól þegar 
snjónum kyngdi 
niður á jóladag. En 
það voru ekki bara 
börnin sem tóku gleði 
sína á ný því stjórn-
endur snjómokst-
urs tækjanna dustuðu 
rykið af vélunum 
sínum og ruddu götur borgarinnar á hátíðartaxta. 
Ekki skemmdi fyrir að ökumenn kunnu þeim bestu 
þakkir fyrir enda greiðfært í úthverfi bæjarins 
þegar haldið var af stað í jólaboðin.

Orkuveituna
Jólin eru að sjálfsögðu ein-
hver mesti raforkutími árs-
ins og Reykvíkingar hafa líkt 
og aðrir leyft ljósunum að 
lýsa upp næturmyrkrið. Til 
þess að gera vikuna enn betri 
hefur hitastigið lækkað með 
degi hverjum síðan hátíð 
ljóss og friðar var hringd inn 
og engum vill verða kalt um 
jólin. Þess vegna hafa vel-
flestir ofnarnir á heimilum 
landsins verið stilltir í botn. 

Sem varla teljast slæm tíðindi fyrir OR.

Arnald Indriðason
Vinsældir þessa glæpasagna-
kóngs ætla engan enda að taka og 
þjóðin fær aldrei nóg af hinum 
þjóðlega og fremur lokaða rann-
sóknarlögreglumanni Erlendi. 
Harðskafi seldist í algjöru 
metupplagi eða þrjátíu þúsund 
eintökum og því ljóst að það 
verður erfitt fyrir aðra glæpa-
sagnahöfunda að steypa Arnaldi 
af toppnum sem hann hefur nán-
ast einokað undanfarin ár.

Slæm vika fyrir ...
Grænmetisætur
Aumingjans fólkið sem borð-
ar ekki kjöt. Það hefur varla 
mátt stíga fæti út fyrir húss-
ins dyr án þess að dautt dýr 
sé á boðstólunum. Hátíðin í 
desember er án nokkurs vafa 
erfiðasti tími ársins fyrir 
grænmetisætur enda situr 
meirihluti Íslendinga nánast 
sleitulaust við borðstofuborð-
ið og gúffar í sig reyktu kjöti 
eða blóðugri villibráð.

Flugeldasölu Þær voru heldur kaldar kveðjur sem 
komu frá Veðurstofunni, rok 
og aftur rok. Slíkar veður-
spár hafa væntanlega dregið 
úr sölu á rakettum enda vill 
fólk sjá flugeldana sína fara 
beint upp og springa fyrir 
allra augum. Ef spár ná fram 
að ganga má telja líklegt að 
aðeins hinir hörðustu haldi 
út í rokrassgatið og sjái um 
skemmtunina fyrir okkur hin 
sem súpum á fínu kampavíni 

á meðan við jöfnum okkur á Skaupinu.

Eið Smára
Skjótt skipast veður í lofti í knattspyrnunni. Eiði 
Smára var spáð byrjunarsætinu í stórleik Barcelona 
gegn Real Madrid eftir að hafa farið á kostum vik-
una á undan. En þjálfari liðsins bar ekki meira traust 
til landsliðsfyrir-
liðans íslenska en 
svo að leikmaður-
inn fékk að dúsa á 
bekknum allan tím-
ann á meðan 
meiddir leikmenn 
reyndu af veikum 
mætti að eiga við 
meistaraefnin frá 
Madríd.
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■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Kjölturakkar Eftir Patrick McDonnell

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Já mamma, ég hef heyrt 
um blóm, en hvað eru 

býflugur?

Hvernig 
fannst þér 
myndin?

Tja... Við 
urðum vitni að 
hefðbundinni 

rómantískri gam-
anmynd! Strákur 

hittir stelpu...

Strákur og stelpa verða 
ástfangin, stráki og stelpu 

líður vel! Strákur gerir eitthvað 
heimskulegt, stelpa segir 
honum að láta sig hverfa! 

Svo... eftir misskilning og flækj-
ur fá strákur og stelpa hvort 

annað að lokum!

Í stuttu máli mynd sem 
fær mig til að vilja finna 
handritshöfundinn og 
lemja hann með priki 

fyrir að vera svona 
leiðinlegur!

Mér fannst 
hún frekar 

góð...

Já... Einmitt... En 
bókin var betri! 

Það var það sem 
ég ætlaði að 

segja!

Upp á síðkastið hef ég tekið 
eftir því að bíllinn rásar svo-
lítið til vinstri. Er það eitthvað 

alvarlegt?

Það gæti verið 
hættulegt...

Leyfðu mér 
að kíkja á 

varadekkið.

Meinti 
hann þetta í 

skottinu?

Við skulum 
spyrja þegar 
hann hættir 
að hlæja og 

kemur upp úr 
smurgryfjunni.

Gleðilegt nýtt ár!
Aftur!?!

Það er kannski ekki góð 
hugmynd að henda 

spólunum með flautandi 
apa-kúrekunum Ha??

Jóna, þær eru ekkert 
annað en samansafn 

pirrandi laga, heimsku-
legra texta og lélegra 

teiknimynda!

Ég veit það, en þú 
gleymir þeim jákvæðu 
áhrifum sem spólurnar 

hafa.

Nefndu 
eitt dæmi Ég fæ hálftíma frið 

frá krökkunum til 
að elda.

Þetta mun vera í síðasta 
skipti sem ég læt ljós 
mitt skína hér á þess-
um vettvangi – að 
minnsta kosti í bili. 
Auðvitað væri 
skemmtilegt að 
hætta á toppnum og 

skrifa einhverja tíma-
lausa snilld en það verður víst ein-
hver bið á því. Ég er hrædd um að 
of stór skammtur af reyktu kjöti 
hafi stíflað allar helstu boðleiðir til 
og frá heila og hjarta. Ef ekki væri 
fyrir blessað kjötið hefði náttúru-
lega verið minnsta málið að setja 
saman einhverja speki sem hefði 
fylgt lesendum inn í eilífðina... 
Ehemm...

Ég fór að líta yfir farinn veg í 

mínu „Stuði milli stríða“ og sá að 
ég hef eytt dálksentimetrunum að 
mestu í kvart og kvein, sem sagt 
almennt óstuð milli stríða. Væl um 
einskis nýt eldhústæki, alhæfingar 
um konur, óskiljanlegar auglýsing-
ar, allt of ríka Íslendinga og enn 
efnaðri banka, lúmska tímaþjófa 
og svona mætti lengi telja. Ákvað 
þess vegna að það væri ekki seinna 
vænna en fara að skrifa um eitt-
hvað jákvætt og gleðilegt.

Víkur þá sögunni að vinkonu 
minni sem stendur öðrum feti 
framar hvað varðar lífsgleði og 
jákvæðni. Alltaf skal hún finna 
jákvæðar hliðar á öllu og forðast 
óþarfa leiðindi. Hún lætur sér 
nægja áhorfendasæti í lífsgæða-
kapphlaupi okkar hinna og nennir 

ekki heldur að eyða orku í megrun 
sem miðar að því einu að komast í 
gallabuxur sem með réttu ættu 
bara að passa á tólf ára drengi. 
Hún sagði mér að maðurinn sinn 
væri með sér í þessu alla leið og 
eftirfarandi gullkorn hrundi af 
vörum hennar: „Æ, við erum búin 
að ákveða að vera bara kútar.“

Ég sá ljósið. En ekki hvað? Auð-
vitað á maður bara að taka meðvit-
aða ákvörðun um að slá þessu öllu 
saman upp í kæruleysi og vera 
bara kútur! Fylgjast úr fjarlægð 
með liðinu sem eyðir ómældum 
tíma og orku í að öðlast þetta 
ómennska útlit. Mitt áramótaheit? 
Fleygja því sem líkist sýnishorni 
af gallabuxum út í hafsauga og 
vera bara kútur.

STUÐ MILLI STRÍÐA „Við ætlum bara að vera kútar“
SIGRÚN ÓSK KRISTJÁNSDÓTTIR KVEÐUR AÐ SINNI

Nýr vefur » Á hvað ert þú að hlusta?

„Við hefðum tekið
myndir en höfðum

engan kubb...“
- ÚFÓ, Stuðmenn, Höf: Egill Ólafsson og Valgeir Guðjónsson
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menning@frettabladid.is

Kl. 16
Kira Kira, Campfire Backtracks og 
Catherine Despont koma fram á 
tónleikum á Kaffi Hljómalind, 
Laugavegi 21, í dag kl. 16. Aðgangur 
er ókeypis og allir eru velkomnir.

NÆTURHEIMSÓKN Það gerist margt spennandi þegar strákur 
og bangsi eru einir heima.

Sérstakar jólasýningar verða á barnaleikritinu Góðu 
kvöldi eftir Áslaugu Jónsdóttur á morgun á barna-
sviðinu Kúlunni í Þjóðleikhúsinu. Þetta nýja íslenska 
barnaleikrit var frumsýnt í haust og fékk frábærar 
viðtökur hjá áhorfendum sem og gagnrýnendum. 
Tvær sýningar verða á verkinu og mun brúðugerð-
arkonan Helga Arnalds einnig kíkja í heimsókn að 
þeim loknum og vera með stutta kynningu á brúðun-
um fyrir forvitna áhorfendur. Auk þess verður boðið 
upp á laufléttar veitingar.

Gott kvöld byggir á margverðlaunaðri bók 
Áslaugar Jónsdóttur  en sagan fjallar um lítinn strák 
sem er skilinn eftir heima stutta stund. Stráksi hefur 
bangsa sér til halds og trausts en það er hægara sagt 
en gert að hughreysta bangsagrey sem óttast mjög 
óboðna gesti sem kíkja í heimsókn til þeirra félaga. 

Leikstjóri sýningarinnar er Þórhallur Sigurðsson 
en hann er jafnframt listrænn stjórnandi Kúlunnar 
sem er til húsa á Lindargötu 7. Í Kúlunni eru sýndar 
stuttar leiksýningar í litlu rými, þar sem yngstu leik-

húsgestirnir eru leiddir inn í töfraheim leikhússins 
við aðstæður sem henta aldri þeirra og þroska. 

Sýningarnar tvær verða kl. 13.30 og kl. 15 á morg-
un. Sýningin tekur um 40 mínútur og hentar börnum 
frá þriggja ára aldri.  - vþ

Aukasýningar á Góðu kvöldi

Hundrað og tuttugu ár eru liðin 
síðan Ívanov var frumsýndur, 
saminn að beiðni leikhússtjóra í 
Moskvu. Verkið kom beint í kjöl-
far gamanþáttarins Svanasöngur 
en fram að þessum leikverkum 
hafði smásagan verið helsta form 
Tsjekhov. Átti hann að baki yfir 
tvö hundruð birta texta af því 
tagi, en engin löng leikverk ef frá 
er talið ófullgerða stóra verkið 
um Platanov sem íslenskir leik-
húsgestir hafa séð í þremur ólík-
um sýningum. Dramatísk verk 
hans á þessum tíma voru einleikir 
samdir fyrir þekkta leikara, Um 
skaðsemi tóbaks sem var lengi á 
verkaskrá Brynjólfs Jóhannes-
sonar var eitt þeirra. 

Viðtökur við Ívanov voru 
blendnar og endurvann leikskáld-
ið verkið árið eftir. Það hefur 
síðan staðið stakt í verkaskrá 
hans, markað pólitísku vonleysi 
og um margt ólíkt í stíl seinni 
verkunum fjórum sem halda 
nafni hans á lofti.

„Leikhús okkar Evrópumanna 
er leikhús orðsins, runnið frá 
Grikkjum, Shakespeare og Tsjek-
ov,“ sagði pólski leikstjórinn 
Andrei Wadja. Ívanov verður til á 
tímamótum í leikhúsrekstri Evr-
ópu, tímamótum í lífi leikskálds-
ins. Aðalpersóna verksins er 
Hamlet-týpan, í nánast skoplegu 
ljósi er fyrrum athafna- og hug-
sjónamaður að koðna niður, verk-
ið skoðar siðlega og persónulega 
uppgjöf sem getur aðeins endað á 
einn veg. Allar persónur eru 
markaðar neikvæðum dráttum 
og satírískur tónn yfirgnæfandi. 
Yfirfærsla til annarra samfélaga 
og tíma megnar ekki að vinna 
gegn því. 

Það er athyglisvert að Baltasar 
Kormákur skuli hafa lengi viljað 
koma því á svið og sjái ástæðu til 
að flytja persónur þess í íslenskt 
umhverfi og á hvíta tjaldið, raun-
ar líka að hann lýsi heimi þess 
sem hluta af sjálfsskoðun. Í meira 
en hundrað ár hefur nær öllum 
gengið erfiðlega að finna jákvæða 
strauma í orðaflóði persónanna – 
rétt eins og konan sagði um per-
sónugallerí Hafsins eftir Ólaf 
Hauk sem Baltasar kvikmyndaði: 
Þetta er allt saman helvítis pakk. 
Patrick Pavis hefur greint vaðal-
inn í verkinu sem vatnaskil í höf-
undarverki Tsjekov. Í Ívanov eru 
samtölin mónómanísk, eftir það 
verður samtalstækni hans miklu 
flóknari og marglaga. Og þó 
skiptir þvaðrið í þessu fólki 
miklu, öllu máli.

Örðugt er að átta sig á hver sé 
höfundur íslenska textans. Aðlög-
un er kennd leikstjóranum í leik-
skrá á titilsíðu en aftarlega í 
sömu skrá segir: „Íslenskan texta 
sýningarinnar unnu Ólafur Egill 
Egilsson og Baltasar Kormákur 
en hann byggir á enskum aðlög-
unum verksins.“ Á einföldu máli 
þýðir það að texti leiksýningar 
Þjóðleikhússins er kópía af nokkr-
um enskum leikgerðum sem 
sumar byggja á vinnuþýðingum 
fólks sem kann rússnesku. Reynd-
ar hefur Ólafur Egill bent gagn-
rýnanda á í bréfi að þeir Baltasar 
styðjist líka við þýðingu Ingi-
bjargar Haraldsdóttur. Eftir á 
spyr maður: Eftir hvern er þetta 
leikrit? Skammur samanburður á 
leikhandriti og aðgengilegum 
enskum þýðingum (líka) leiðir í 
ljós að taltexti verksins er afar 
frjálslega umorðaður í íslenska 
Kaffibarsmállýsku, flatan og víða 
ónákvæman texta, sums staðar 
þannig að ráðandi efnisþættir eru 
þurrkaðir burt. Nú er þessi vinnu-
aðferð nokkuð sem Baltasar 
hefur jafnan beitt: ný þýðing á 
nýtt málfar, einfalt, heldur snautt, 
simpilt. Afstaða hans er fagur-
fræðileg, en afar umdeilanleg og 
í aðstæðum Þjóðleikhússins vart 
boðleg, hvað þá siðleg: Kópía af 
kópíum eftir þýðingu frumtexta. 
Veigamiklum efnisatriðum hent. 
Málsnið gersamlega á skjön við 
hugmyndaheim og fyrirætlan 
höfundar. Ef einhver léki 
höfundar verk Baltasars svona 
færi hann í mál og ynni það.

Baltasar er fyrst og fremst 
leikstjóri stemninga og mynda. 
Og sýningin hans á Ívanov er víða 
falleg, ekki ótrú efninu, megin 
niðurstöðum, en víða rýrari en 
efni standa til: eina manneskjan 
sem vekur samúð áhorfanda er 
gyðingakonan sem fórnar öllu 
fyrir hugsjónamann sem hún 
elskar en er skíthæll; foreldrum, 
arfi, trú, æru. Öllu. Og er í ofaná-
lag dauðvona með blóðspýting 
svo allir sneiða hjá henni. Samt er 
hún undrafögur, svo fögur að 
læknirinn, hugsjónamaður rétt 
eins og Ívanov var, tignar hana. 
Ekkert af þessu varð verulega 
skýrt í sviðsetningu Þjóðleikhúss-
ins, ekki heldur sá djúpi harmur 
sem þessi unga kona hrærist í. Og 
margt fleira varð flausturslegt í 
sviðsetningunni sem þó hefur 
verið í undirbúningi í nær ár.

Hér er margt feikivel gert: öll 
lausn Gretars á aðskildum leik-
rýmum hugvitssamleg, felur jafn-
vel í sér eina staka líkingu fyrir 
aðalpersónuna sem er brillíant 
þótt hún sé fengin úr dansverkinu 
Körper og lengra að frá Buster 
Keaton. Tveggja hæða leikmynd 
er alltaf erfið, einkum þegar efri 
hæðin geymir lágstillta athöfn – 
mátti eiginkonan máski vera enn 
meira desperat á dánarbeðinum? 
Lýsing var fín, búningar voru 
ósamstæður tími en snotrir, 
gervin öll í hinum natúralíska 
anda. Því þetta er bara natúral-
ismi – í rauninni – hreinn og 
ómengaður þótt fólk sýni engin 
áfengisáhrif en drekki stöðugt 
vodka.

Hverjir eru eftirminnilegastir 
núna tveim sólarhringum síðar 
þegar þetta er skrifað? Jóhann 
Sigurðarson í gasalegum ham 
sem héraðsstjórinn með ungu 
dótturina og eiginkonu sem lánar 
peninga á okurvöxtum, Ólafur 
Egill sem húmorslaus læknir, 
Ilmur Kristjánsdóttir í kaup-
mannsekkjunni sem á peninga en 
engan mann, gæti náð í greifa og 
um leið nafnbót – nýja samfélags-
stöðu. Hilmir Snær sem gömul 
kópía af mörgum álíka mönnum 
sem hann hefur leikið, typekastið 
ætlar að drepa Hilmi sem leikara, 
svei því. Þröstur Leó sem fylli-
rafturinn og ráðsmaðurinn, ógæf-
an í lífi bókhneigðs menntamanns 
og landeiganda – sem Ívanov 
hatar. Það er lengi vel gaman að 
horfa á þessa sviðsetningu þótt 
hún fari einhvern veginn út um 
þúfur er á líður.

Víst lýsir öll ráðagerð Baltas-
ars um tvö verkefni í senn – leik-
sýningu og kvikmynd – miklum 
metnaði, stórt fang sækir hann í 
erfitt verk. Það vekur reyndar 
ugg að leikstjórinn sagðist vera á 
nóttunni að klippa bíómynd meðan 
lokahnykkur sviðsetningar stóð 
yfir. Var nokkur skynsemi í því? 
Gróft reiknað má áætla að íslensk-
ir skattgreiðendur séu að leggja 
leikstjóranum til 100 milljónir 
þessi misserin í þetta verkefni, 
kvikmynd og leiksýningu, tvö-
falda þá upphæð sem sjálfstæðir 
leikhópar fá árlega um þessar 
mundir til allrar sinnar starfsemi 
svo menn átti sig á samhenginu.  
Það er því ósköp skiljanleg sú 
krafa að verkefnin tvö skili áhorf-
endum sínum einhverju. Ekki 
satt?  Páll Baldvin Baldvinsson

Vonlaus gæi og auralaus að auki

LEIKLIST Upphafsmynd í sýningunni, Margrét Vilhjálmsdóttir efst en frá vinstri Hilmir Snær, Ólafur Darri og Ólafur Egill.
MYND: EDDI/ÞJÓÐLEIKHÚSIÐ

LEIKLIST
Ívanov eftir Anton Tsjekov
Íslensk gerð: Baltasar Kormákur 
og Ólafur Egill Egilsson
Leikstjóri: Baltasar Kormákur
Leikmynd: Gretar Reynisson
Búningar: Helga Stefánsdóttir
Hljóðmynd: Sigurður Bjóla
Lýsing: Páll Ragnarsson

★★
Einfölduð gerð og snotur sviðsetning 
á miðlungsverki.

Þjóðleikhúsið
Gleðilegt ár!
Afgreiðsla miðasölu á Hverfisgötu er opin frá kl. 12.30–18.00 
mán. og þri. Aðra daga frá kl. 12.30–20.00. 
Símapantanir frá kl. 10.00 virka daga.

Miðasala í síma 551 1200 og á www.leikhusid.is 

Ívanov e. Tsjekhov
Aðlögun og leikstjórn: Baltasar Kormákur
28/12 uppselt

Gott kvöld e. Áslaugu Jónsdóttur
30/12 kl. 13.30 & 15.00 örfá sæti laus

Konan áður e. Roland Schimmelpfennig
29/12 örfá sæti laus

Óhapp! e. Bjarna Jónsson
Aukasýn. 30/12

Skilaboðaskjóðan e. Þorvald Þorsteinsson 
29/12 kl. 14 & 17 uppselt. 30/12 kl. 14 & 17 uppselt

ÞJÓÐLEIKHÚSIÐ



AFGREIÐSLUTÍMI YFIR ÁRAMÓTIN: www.bonus.is

29982998698698

4949ný uppskeraný uppskera

4949
6969

Sprite & Pepsi  2 ltr. flöskur 69 kr.69 kr. Egils Pilsner 500 ml. dós 49 kr.49 kr.

Egils appelsín í dós 500 ml 49 kr.49 kr.

Kalkúnn frosinn 698 kr/kg.698 kr/kg. Nautalundir innfluttar 2998kr/kg.  2998kr/kg.

Vínber: Rauð & Græn 
Ný steinalaus uppskera.

Afgreiðslutími í dag lauga



AFGREIÐSLUTÍMI YFIR ÁRAMÓTIN: www.bonus.is

2998

30%30%
afslátturafsláttur

19981998 12521252

879879259259

19989898
BÓNUS snakk 160g   98 kr.98 kr.

KS lambalæri frosið 879 kr/kg.879 kr/kg.

Roast beef 1998 kr/kg.

Helgarsteik 1998 kr/kg.1998 kr/kg.
Úrbeinaður ungnautavöðvi tilbúinn í ofninn.

Ali hamborgarhryggur 1252 kr/kg.1252 kr/kg.
Merkt verð 1789 kr/kg.

Bónus-ís Bragðarefur 1 ltr. 259 kr.259 kr.

ardag: Opið frá 10 til 19
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Nú fer hver að verða síðastur að 
berja augum sýninguna Falinn fjár-
sjóður sem nú stendur yfir á Kjar-
valsstöðum, en henni lýkur nú um 
helgina. Á sýningunni má sjá lista-
verk sem Landsbankinn festi kaup 
á á 120 ára afmælisári sínu í fyrra. 
Vinsælasta verkið á sýningunni er 
án efa Hvítasunnudagur eftir 
Jóhannes Kjarval, enda er saga 
verksins um margt skrautleg og 
spennandi.

Á morgun býðst sýningargestum 
að þiggja leiðsögn sýningarstjórans 

Aðalsteins Ingólfssonar, en hann 
mun leiða gesti í allan sannleikann 
um sögu verkanna og mun sérstak-
lega beina sjónum sínum að Hvíta-
sunnudegi. Hér er því á ferðinni til-
valið tækifæri fyrir fróðleiksfúsa 
að slást í för með sérfræðingi og 
kynnast heimi myndlistarinnar á 
nýjan og náinn hátt. Leiðsögnin fer 
fram á Kjarvalsstöðum á morgun 
og hefst kl. 15. - vþ 

Síðasta sýningarhelgi og leiðsögn

Í kvöld dregur til tíðinda í 
íslensku leikhúslífi þar sem 
nýr atvinnuleikhópur sem 
kallast Silfurtunglið frum-
sýnir leikritið Fool 4 Love í 
Austurbæ.

Fool for Love er eftir bandaríska 
leikskáldið Sam Shepard og hefur 
einu sinni áður verið sett upp hér 
á landi undir titlinum Sjúk í ást. 
Verkið ber nú sinn upprunalega 
enska titil en er þó leikið á 
íslensku. Leikstjórinn Jón Gunnar 
Þórðarson segir erfitt að skil-
greina verkið. „Það er eiginlega 
ómögulegt að kalla þetta verk eitt-
hvað ákveðið eins og ástarsögu 
eða spennutrylli eða gamanleik 
þar sem þessir eiginleikar koma 
allir fyrir. Verkið er kannski einna 
athyglisverðast fyrir hversu oft 
það skiptir um tón. Við höldum 
okkur að mestu við upprunalegu 
leikgerðina en höfum þó bætt 
örlítið við. Til að mynda hefur 

Kristján Kristjánsson, KK, sem er 
bæði tónlistarstjóri sýningarinn-
ar og fer með hlutverk í leikritinu, 
samið tónlist sérstaklega fyrir 
verkið.“

Leikritið gerist í Texas-ríki í 
Bandaríkjunum árið 1978. Í því 
segir frá þeim May og Eddie sem 
eiga í flóknu sambandi sem ein-
kennist af ást og ofbeldisfullum 
samskiptum.  Auk KK eru leikar-
ar í verkinu þau Sveinn Ólafur 
Gunnarsson, Þóra Karítas og 
Magnús Guðmundsson. „Andi átt-
unda áratugar síðustu aldar og 
andi bandaríska vestursins svífur 
yfir vötnum í þessu verki. Svo vel 
vill til að þessi andi passar einmitt 
stórvel inn í sýningarrýmið á efri 
hæð Austurbæjar þar sem við 
sýnum, en þar var á áttunda ára-
tugnum skemmtistaðurinn Silfur-
tunglið, sem leikhópurinn dregur 
nafn sitt af. Innréttingarnar í hús-
inu kallast fullkomlega á við 
stemninguna í verkinu og því má 
segja að leikhúsreynslan hefjist 
um leið og gestir stíga inn úr 

dyrunum. Við höfum aukið enn á 
áhrifin með því að opna vestra-
bar í anddyrinu og því er tilvalið 
fyrir gesti að fá sér einn drykk 
fyrir sýninguna og upplifa hug-
hrifin sem húsnæðinu fylgja,“ 
segir Jón.

Uppsetningin er fyrsta verkefni 
leikhópsins Silfurtunglið sem 
hyggur þó á frekari landvinninga 
í framtíðinni. Kjarni hópsins er 
nýútskrifað leikhúsfólk, en hópur-
inn var fljótur að vinda upp á sig. 
„Silfurtunglið telur nú um tuttugu 
manns sem starfa á ólíkum svið-
um innan leikhússins, bæði leikar-
ar, tónlistarmenn, myndlistar-
menn, hönnuðir og svo mætti lengi 
telja. Í íslensku leikhúslífi þarf 
maður einfaldlega að skapa sér 
sín eigin tækifæri og þess vegna 
varð Silfurtunglið til,“ segir Jón.

Leikritið Fool for Love verður 
sýnt í Austurbæ út janúar. Miða 
má nálgast í miðasölu Austurbæj-
ar og á vefnum www.midi.is og 
kostar miðinn 2.500 kr.

 vigdis@frettabladid.is

Flókið samband fólks í Texas

KJARVALSSTAÐIR 
Hýsa sýninguna Falinn fjársjóður.

ANDI VESTURSINS Úr sýningu Silfurtunglsins á leikriti Sam Shepard, Fool 4 Love.

Sýnt í Silfurtunglinu
Forsala miða hafi n í 
Austurbæ sími: 551 4700
og á midi.is

Frumsýning 29. desember uppselt
2. sýning 4 janúar, örfá sæti laus
3. sýning 5 janúar, örfá sæti laus

7. og 8. des uppselt

30. des

popp
blús

sönglög
djass

Öðruvísi
tónlistarnám!

Nánari upplýsingar og skráning
www.tonheimar.is og í síma 846 8888

Innritun stendur yfir

Skemmtilegt og hagnýtt tónlistarnám sem
hentar fólki á öllum aldri, jafnt byrjendum sem
lengra komnum.

4 ára og eldri
Unglingar
Fullorðnir
Eldri borgarar

Dreymir þig um að geta spilað
uppáhaldslögin þín eftir eyranu?

Vorönn hefst 14. janúar

Tónlistarnám

Píanó
Harmónikka
Kassagítar
Rafgítar
Rafbassi
Tölvur og tónlist

fyrir þig!

Auglýsingasími

– Mest lesið
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> VISSIR ÞÚ?

Gamanleikarinn Ricky Gervais sem er 
þekktastur fyrir leik sinn í The Off-
ice hefur búið með sömu kon-
unni frá árinu 1984, kærust-
unni sinni Jane Fallen. Hún er 
ekki síður hæfileikarík en Ricky, 
hefur framleitt fjölmarga sjón-
varpsþætti og skrifað metsölu-
bók. Þau eiga heima í Lond-
on, eiga köttinn Ollie 
og salamöndruna 
Tel.

Meira en helmingur Breta vill heldur sjá 
Vilhjálms prins taka við krúnu Elísabetar 
ömmu sinnar heldur en að Karl taki við 
kefli móður sinnar þegar hennar tími 
kemur. Þetta sýndu niðurstöður skoðana-
könnunar sem Discovery-sjónvarpsstöðin 
í Bretlandi stóð nýlega fyrir. 

Segja má að niðurstöðurnar staðfesti 
það sem áður hefur verið haldið fram − að 
Karl eigi við alvarleg ímyndarvandamál 
að stríða í heimalandi sínu og að samband 
hans við Camillu-Parker Bowles hafi ekki 
gert honum gott. Vilhjálmur er hins vegar 
augljóslega í miklu uppáhaldi á meðal 
þegnanna og töldu 51 prósent aðspurðra í 
könnuninni að unnusta hans, Kate Midd-
leton, yrði verðug viðbót í kon-
ungsfjölskylduna. Til saman-
burðar má nefna að aðeins 42 
prósent töldu að Camilla 

væri verðugur fulltrúi fjölskyldunnar. 
„Svo virðist sem almenningur eigi erfitt 
með að sætta sig við Karl sem kon-

ung,“ segir Jennie Bond, fyrrverandi sér-
fræðingur BBC um konungsfjölskylduna 
og umsjónarmaður könnunarinnar. „Það 

er mikil synd, því hann er mun reynd-
ari og þar með hæfari til að taka við 

krúnunni heldur en 25 ára strákur,“ 
segir Jennie jafnframt. 

Könnunin sýnir að mikil ánægja 
er með störf Elísabetar drottning-
ar en 81 prósent þátttakenda vilja 
að hún haldi áfram í embætti eins 
lengi og hún mögulega getur og 
treystir sér til. 

Bretar vilja að Vilhjálmur verði konungur

FEÐGARNIR Vilhjálmur þykir búa 
yfir mun meiri þokka en Karl 

faðir hans. 
folk@frettabladid.is

Fólkið sem gerði 2007 
ógleymanlegt

Rekinn úr Spaugstofunni eftir rúmlega tveggja áratuga starf. Þjóðin 
mótmælti brottrekstrinum og síðan hefur frægðarsól Randvers risið 
hratt. Hann blómstrar í sjónvarpsþætti sínum á ÍNN og hápunkti árs-
ins verður náð á gamlárskvöld. Þá verður frumsýnd auglýsing Kaup-
þings þar sem Randver leikur aðalhlutverkið. Breski stórleikarinn 
John Cleese er Randveri til halds og trausts. Fyrrverandi félagar 
hans í Spaugstofunni naga sig væntanlega í handarbökin af öfund 
enda hafa Cleese og félagar í Monty Python ætíð verið fyrirmyndir 
þeirra í gríninu.

RANDVER ÞORLÁKSSON

16 ára strákur á Akranesi sem 
kom sér í heimsfréttirnar með 
því að panta símafund með 
George Bush Bandaríkjafor-
seta. Bætti svo um betur með 
því að hrekkja fréttamann 
Stöðvar 2 í kjölfarið. Vífill var 
lofaður í bak og fyrir af íslensk-
um grínurum og virðist eiga 
framtíðina fyrir sér.

Uppgötvun 
ársins

VÍFILL ATLASON

Fékk rappstjörnuna 50 Cent til 
að spila í fertugsafmælinu 
sínu.

BJÖRGÓLFUR THOR
 BJÖRGÓLFSSON

Sakaður um að eyðileggja ferm-
ingarveislu nágranna sinna með 
hávaða frá þyrlu sinni. 

ÓLAFUR ÓLAFSSON

Spáði fyrir um Lúkasarmálið 
margfræga í bók sinni, Tími 
nornarinnar. Bókin kom út 
fyrir tveimur árum en dýra-
vinurinn Helgi Rafn Brynjars-
son var sakaður um að hafa 
myrt Lúkas. Það eina sem 
skeikaði hjá Árna var að hund-
urinn í bókinni hans hét Snúlli.

Ætlaði að stökkva á öldu vand-
lætingar í þjóðfélaginu í kjölfar 
fyrirhugaðar klámráðstefnu á 
Hótel Sögu með því að gagnrýna 
fermingarbækling Smáralindar. 
Guðbjörg sagði unga stúlku á 
forsíðu bæklingsins vera „á 
háum hælum í velþekktri stell-
ingu úr klámmyndum“, og for-
dæmdi þetta tiltæki verslunar-
miðstöðvarinnar. Ekki fékk 
doktor Guðbjörg mikinn hljóm-
grunn við þessum skrifum sínum, flestir undruðust þetta upphlaup 
hennar og í kjölfarið fékk hún nafnbótina „klámlektor“ á vef Mann-
lífs.

Jude Law naut lífsins hér 
snemma á árinu með börnum 
sínum. Hann notaði tækifærið 
og fór á stefnumót með leik-
konunni Höllu Vilhjálmsdóttur 
og fyrir vikið var mikið fjallað 
um Íslandsheimsóknina í 
erlendum fjölmiðlum. Ekkert 
hefur heyrst meira af sambandi 
þeirra Höllu og Jude, því miður 
fyrir kjaftakerlingar landsins.

Hækkaði launin sín um helm-
ing á árinu. Tók í kjölfarið 
fálega í hugmyndir um að sú 
hækkun gæfi fyrirheit fyrir 
almenna starfsmenn í komandi 
kjarasamningum.

Neitaði þráfaldlega að hætta 
með íslenska landsliðið og lof-
aði sífellt bót og betrun. Því 
miður fyrir Eyjólf borgaði 
þrautseigjan sig ekki og hann 
hrökklaðist úr starfinu.

Táknmynd velgengninnar fyrir nákvæmlega ári. Nú horfir aðeins 
öðruvísi við hjá Hannes sem varð til að mynda að fresta fertugsaf-
mælinu sínu þegar mestu lætin voru í kringum FL Group.

Nostradamus ársins
ÁRNI ÞÓRARINSSON

Jóakim aðal-
önd ársins

PÁLL MAGNÚSSON

Þjóðarsál ársins
GUÐBJÖRG HILDUR KOLBEINS

Seigla ársins
EYJÓLFUR SVERRISSON

Stjörnuhrap ársins
HANNES SMÁRASON

Tengdason-
ur ársins

JUDE LAW

Maður ársins 

Nágranni ársins

Grái fiðringur 
ársins
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Jólasteikin virðist hafa farið 
eitthvað illa ofan í Hollywood-
stjörnurnar því tvö sambönd, sem 
fyrirfram voru talin á meðal þeirra 
traustustu í Englaborginni, eru 

farin út um þúfur. Á 
miðvikudag tilkynnti 
talsmaður leikarans 
Brendans Fraser að 
níu ára hjónabandi 

hans og Afton 
Fraser væri 
á enda en að 
„þau skildu 
sem vinir 
og hygðust 
halda góðu 
sambandi 

eftirleiðis“. 
Brendan og 
Afton eiga þrjú 
börn.  

Þá hefur Óskarsverðlaunahafinn 
Sean Penn og eiginkona hans 
Robin Wright Penn ákveðið að 
láta leiðir skilja eftir 11 ára hjóna-
band, sem er með því lengsta sem 
um getur í Hollywood. Þau eiga 
tvo drengi saman, 14 og 16 ára, 
og mun „óleysanlegur ágreiningur“ 
vera valdur að því að samvistunum 
er slitið. Sean og 
Robin hafa leikið 
saman í nokkrum 
myndum um árin 
og hefur Sean 
látið hafa 
eftir sér 
að hann 
muni 
ávallt 
elska 
Robin, 
sama á 
hverju 
bjátar. 

En það 
eru 
ekki 
aðeins skilnaðarfréttir sem fá pláss 
í slúðurblöðunum ytra því nú mun 
kvennagullið Leonardo Di Caprio 
vera aftur kominn í fang ísraelsku 
fyrirsætunnar Bar Rafaeli. Skötu-
hjúin sáust í innilegum faðmlögum 
á ónefndum veitingastað í Los 
Angeles rétt fyrir jól og svo virðist 
sem ágreiningurinn sem olli því að 
þau skildu að skiptum í október sl. 
sé að baki. Reyndar segir heim-
ildarmaður US Weekly að Leo og 
Bar hafi í reynd aldrei hætt saman. 
„Þetta snerist um fjarlægðina 
á milli þeirra. Leo var að leika í 
Marokkó og Bar ferðaðist um allan 
heim vegna fyrirsætustarfa. Það er 
erfitt að láta slík sambönd ganga 

upp en þau eru stað-
ráðin í að reyna,“ 
segir heimildar-
maðurinn. 

FRÉTTIR AF FÓLKI

Söngvarinn Michael Jackson 
hefur ákveðið að klippa burtu rödd 
Pauls McCartney frá dúett þeirra 
The Girl is Mine sem kemur út á 
endurútgáfu af plötu Jackson, 
Thriller, frá árinu 1982. Þessi sölu-
hæsta hljómplata frá upphafi 
kemur út í febrúar á næsta ári í 
tilefni af því að 25 ár eru liðin frá 
því að hún kom fyrst út. Munu öll 
lögin á henni vera endurútsett og í 
bestu mögulegu hljóðgæðum. 

Stirt hefur verið á milli Jackson 
og McCartney allt frá því að sá 
fyrrnefndi keypti réttinn að lögum 
McCartney og félaga hans Johns 
Lennon fyrir hundruð milljóna 
árið 1985. Sú ákvörðun að fjar-
lægja rödd McCartney úr laginu 
nú þykir staðfesta að allur vin-
skapur þeirra sé að baki. 

Dúett Jackson og McCartney 
komst hæst í 2. sæti bandaríska 
Billboard-listans og í 8. sæti 
breska vinsældalistans en í nýrri 
útgáfu lagsins verður það rappar-
inn Will.I.Am úr hljómsveitinni 
Black Eyed Peas sem syngur línur 
McCartney. Af öðrum listamönnum 

sem leggja Jackson lið á hinni 
„nýju“ Thriller-plötu eru Kanye 
West, Akon og Fergie. Jackson er 
sagður íhuga það alvarlega að 
halda nokkra Thriller-tónleika í 
tilefni endurútgáfunnar og er þá 
áætlað að miðaverð verði líklega 
það hæsta í sögunni. 

McCartney klipptur út úr Thriller

ÓVINIR Ákvörðun Jackson um að klippa McCartney út úr endurútgáfu Thriller sýnir að 
það ríkir enginn friður á milli þeirra fyrrverandi félaga.

Nýjasta kvikmynd Nicolas 
Cage, „National Treasure: 
Book of Secrets“, fór beint 
á toppinn á lista yfir 
aðsóknarmestu kvikmynd-
irnar yfir jólahátíðina í 
Bandaríkjunum. Alls þén-
aði myndin 65,4 milljónir 
dollara sem var talsvert 
yfir væntingum framleið-
enda. „Þetta þýðir að Cage 
er kominn aftur í A-hóp 
leikara,“ segir Jeff Bock, 
sérfræðingur hjá Exhibit-
or, sem sér um að taka 
saman sölutölur í kvik-
myndahúsunum vestra. 

Um er að ræða framhald mynd-
arinnar National Treasure sem kom 
út árið 2004 og hlaut mun minni 
aðsókn. „En þessar vinsældir nú 

eru ávísun á fleiri fram-
haldsmyndir í framtíð-
inni,“ segir Bock. 

Toppmynd síðustu viku, 
„I Am Legend“ með Will 
Smith, datt niður í annað 
sæti en alls var selt fyrir 
47,6 milljónir dollara á 
myndina. Miðasala á I Am 
Legend nemur því alls 
rúmum 150 milljónum doll-
ara á aðeins tveimur vikum 
og stefnir í að verða ein af 
aðsóknarmestu myndum 
ársins. 

Aðsókn á kvikmyndirnar 
„Enchanted“ og „The Golden 
Compass“ hafa valdið framleiðend-
um miklum vonbrigðum en spáð 
var að þær yrðu vinsælustu mynd-
irnar þessi jólin. 

Cage á toppnum

NICOLAS CAGE Í 
National Treasure: 
Book of Secrets 
tekur Cage upp 
á því að ræna 
sjálfum forseta 
Bandaríkjanna. 

Gítarnámskeið
fyrir alla!

VORNÁMSKEIÐIN HEFJAST Í FEBRÚAR

Námskeiðin hefjast í febrúar.
Kennt verður í Kópavogi og Grafarvogi í 
Snælands- og Foldaskóla eftir að venjulegum 
skólatíma líkur.

Skráningar á heimasíðunni www.tonvinnsluskoli.is
eða í síma 534 9090

Sponsored Digidesign School

Gítarnámskeið fyrir 
byrjendur
Viltu vera stjarnan í partýinu eða 
geta spilað lag fyrir ástina þína? 
Langar þig kannski bara að 
stofna rokkhljómsveit? Þetta 
námskeið er kjörinn 
byrjunarreitur. Kennt er í 5-10 
manna hópum þar sem raðað er 
niður eftir stöðu hvers og eins. 
Markmið námskeiðsins er að 
nemendur læri undirstöðuatriði 
gítarleiks og kunni helstu 
gítargripin. Námskeiðinu lýkur 
með upptökum í hljóðveri.

Lengd námskeiðs: 12 vikur 
Aldur: Fyrir alla aldurshópa

Fyrir þá sem vilja
læra meira
Við bjóðum lengra komnum 
gítarleikurum upp á einka- 
kennslu þar sem farið er
nánar í tækniatriði, hljómfræði 
og kenndar upphafslínur og 
þekkt sóló úr lögum flytjenda á 
borð við Metallica, Led 
Zeppelin, Nirvana o.fl. 
Uppbygging gítarsólóa og 
notkun skala er kennd í bland 
við skemmtileg gítar-"trix". 
Farið verður í mismunandi 
“karakter”-tegundir gítara og 
gítarmagnara og notkun þeirra
í hljóðverum.

Lengd námskeiðs: 12 einkatímar 
Aldur: Fyrir alla aldurshópa

ATH: Nú er hægt að nota Frístundakortin til að greiða
niður námskeið hjá Tónvinnsluskólanum*

*Nánari upplýsingar á 
www.itr.is um möguleika 

Frístundakortsins

25.000 kr.
niðurgreiðsla
fyrir þá sem
geta notað

Frístundakort ÍTR*
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SÍMI 462 3500SÍMI 530 1919

SÍMI 551 9000SÍMI 564 0000

10

16
7

10
16
14
12
16
14

THE GOLDEN COMPASS   kl. 3.40 - 5.50 - 8 - 10.10
ALVIN & ÍKORNARNIR   kl. 4 - 8 ÍSL. TAL

DUGGHOLUFÓLKIÐ kl. 6
SAW 4    kl. 10

10

16

10
16
14

14

THE GOLDEN COMPASS   kl. 3.30 - 6 - 8.30 - 11
WE OWN THE NIGHT   kl. 3 - 5.30 - 8 - 10.30
RUN FAT BOY RUN   kl. 8 - 10.10
BUTTERFLY ON A WHEEL   kl. 8 - 10.10
DAN IN REAL LIFE   kl. 3 - 5.45
LA VIE EN ROSE/LÍF RÓSARINNAR kl. 5

THE GOLDEN COMPASS   kl. 12.30 - 3 - 5.30 - 8 - 10.30
THE GOLDEN COMPASS LÚXUS kl. 12.30 - 3 - 5.30 - 8 - 10.30
ENCHANTED ÍSLENSKT TAL   kl. 1 - 3.20 - 5.40
ALVIN & ÍKORNARNIR   kl. 2 - 4 - 6 ÍSLENSKT TAL

ALVIN & ÍKORNARNIR   kl. 8 - 10 ENSKT TAL

HITMAN    kl. 8 - 10.10
DUGGHOLUFÓLKIÐ   kl. 2 - 4 - 6
DAN IN REAL LIFE   kl. 8 - 10.15

THE GOLDEN COMPASS  kl. 2.30 - 5 - 7.30 - 10
I AM LEGEND  kl. 3.20 - 5.40 - 8 - 10.20
WE OWN THE NIGHT  kl. 8 - 10.30
ALVIN & ÍKORNARNIR  kl. 4 - 6 ÍSL. TAL

DUGGHOLUFÓLKIÐ kl. 4 - 6 - 8 - 10
BUTTERFLY ON A WHEEL  kl. 10.40
ACROSS THE UNIVERSE  kl. 2.40 - 5.20 - 8

5% 5%

5% 5%

!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í 

Regnboganum merktar með rauðu

!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í

Háskólabíó merktar með rauðu

!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í

    Borgarbíói merktar með rauðu

 FÆRÐ 5% ENDURGREITT EF ÞÚ BORGAR BÍÓMIÐANN MEÐ KREDITKORTI TENGDU AUKAKRÓNUM!

NÝTT Í BÍÓ! NÝTT Í BÍÓ!GLEÐILEG JÓL

MEÐ ÍSLENSKU TALI

FRÁBÆR SKEMMTUN FYRIR 
ALLA FJÖLSKYLDUNA

ENCHANTED M/- ÍSL TAL kl. 1-3:20 - 5:40 L

I AM LEGEND kl. 8 - 10:10 14

BÝFLUGUMYNDIN M/- ÍSL TAL kl. 1:30 - 3:30 L

DUGGHOLUFÓLKIÐ kl. 5:30 7

FRED CLAUSE kl. 8 - 10:30 L

I AM LEGEND kl. 5:30D - 8:20D - 10:30D 14

TÖFRAPRINSESSAN M/- ÍSL TAL kl. 1D - 3:30D L

ENCHANTED M/- ENSK TAL kl. 5:30 - 8 - 10:30 L

FRED CLAUSE kl. 12:30 - 3 - 8 L

BÝFLUGUMYNDIN M/- ÍSL TAL kl. 1D - 3:30D L

BEOWULF kl. 6(3D) 12

I AM LEGEND kl. 8 - 10:20 16

THE GOLDEN COMPASS kl. 2 - 5 - 8 - 10:30 10

ENCHANTED m/ísl tali kl. 4 - 6 L

BEE MOVIE m/ísl tali kl. 2 L

TÖFRAPRIN...M/- ÍSL TAL kl. 2 - 4 - 6 L

FRED CLAUS kl. 8 L

I AM LEGEND kl. 4 - 6 - 8 - 10 14

BEE MOVIE M/- ÍSL TAL kl. 2 L

SIDNEY WHITE kl. 8 L

SÝNINGARTÍMARNIR GILDA FYRIR 26.  27. 28. 29. OG 30. DES. - GLEÐILEG JÓL

I AM LEGEND kl. 3 - 5:30 - 8D - 10:30D 14

I AM LEGEND  kl. 12:30 - 8 - 10:30 VIP
TÖFRAPRINSESSAN M/- ÍSL TAL kl. 12:30D - 3D - 5:30D L

ENCHANTED M/- ENSK TAL kl. 6 - 8:20 - 10:40 L

TÖFRAPRINSESSAN M/- ÍSL TAL kl. 3 - 5:30 VIP
FRED CLAUSE kl. 12:30 - 3 - 5:30 - 8 - 10:30 L

ALVIN OG ÍKORNARNIR M/- ÍSL TAL kl. 12 - 2 - 4 L

BÝFLUGUMYNDIN M/- ÍSL TAL kl. 12 - 2 - 4 L

BEE MOVIE M/- Ensku TAL kl. 6 - 8 - 10:10 L

SIDNEY WHITE kl. 8 L

AMERICAN GANGSTER kl. 10:30 16

SÝND MEÐ ÍSLENSKU OG ENSKU TALI

TÖFRAPRINSESSAN

- bara lúxus
Sími: 553 2075

THE GOLDEN COMPASS kl. 2, 5, 8 og 10.15 10
RUN FATBOY RUN kl. 6, 8 og 10 L
ALVIN OG ÍKORNARNIR - ÍSL TAL kl. 2, 4 og 6 L
SAW IV kl. 8 og 10 16
BEE MOVIE - ÍSL TAL kl. 2 og 4 L

LAUGARÁSBÍÓ - SÝNINGARTÍMAR

450 kr. í bíó! Gildir á allar sýningar merktar með rauðu!

Viðskiptavinir, sem greiða
með korti frá SPRON, fá

20% afslátt
af miðaverði á myndina

Giselle dreymir um að hitta góðan 
mann til að giftast og dag einn 
rætist hann þegar Edward, prins í 
ævintýraríkinu Andalasíu, verður 
á vegi hennar. Þau fella hugi 
saman og allt stefnir í að Giselle 
verði drottning Edwards, þegar 
stjúpmóðir hans Narissa, sem er 
ekki tilbúin að afsala sér krún-
unni, beitir göldrum til að senda 
stúlkuna á stað þar sem ást og far-
sæl endalok þekkjast ekki, New 
York. Og í þeim grámyglulega 
veruleika upphefst hið raunveru-
lega ævintýri.

Með Enchanted fetar Disney í 
svipuð fótspor og Dreamworks 
hefur gert í kvikmyndunum um 
tröllkarlinn Shrek, þar sem dregið 
er dár að sígildum ævintýrum úr 
smiðju Disneys. Myndin hefst í 
dæmigerðum Disney-stíl, með 
vísunum í helstu stórvirki fyrir-
tækisins, einkum og sér í lagi 
ævintýrið um Mjallhvíti, og per-
sónur bresta reglulega í söng til að 
tjá tilfinningar sínar. Atriðin eru 
hins vegar ýkt upp úr öllu valdi; 
þegar Giselle líkt og Mjallhvít 
ákallar vini sína dýrin, svarar 
allur skógurinn kallinu, þar á 
meðal vitgrannur, grænn tröllkarl 
sem er sýnilega skrumskæling á 
tröllinu Shrek.

Sykurhúðaða ævintýrið heyrir 
hins vegar sögunni til þegar til 
New York er komið, en vistaskipt-
in sjást táknrænt af því hvernig 
leikið efni leysir teiknimynd af 
hólmi. Markvisst er snúið út úr 
hverri klisjunni á fætur annarri, 
þó án þess að verulega sé vikið frá 
Disney-formúlunni sem hefur 
enda malað gull síðustu áratugina. 
Í öllum ærslaganginum leynist 
þannig enn ævintýrið um stúlkuna 
sem þráir að giftast drauma-

prinsinum og lifa hamingjusöm 
upp frá því, þótt hér sé brugðið á 
það ráð að ljá sögunni nútímalegri 
og jafnvel eilítið femínískari blæ 
en þekkst hefur hjá Disney.

Þrátt fyrir einfalda sögu er 
Enchanted engu síður bráðfyndin 
fjölskyldumynd og er það ekki síst 
góðum leikhóp að þakka. Amy 
Adams fer á kostum sem hin lífs-
glaða og ofurrómantíska Giselle, 
James Marden smellpassar í hlut-
verk draumaprinsins, Patrick 
Dempsey er sjarmerandi sem lög-
fræðingurinn Robert Philip og 
Susan Sarandon temmilega víga-
leg sem Narrisa. Senuþjófurinn er 
hins vegar íkorninn Pip sem minn-
ir helst á Charlie Chaplin á gleði-
lyfjum. Útkoman er fyrirtaks 
skemmtun fyrir alla fjölskylduna. 
 Roald Viðar Eyvindsson.

Snúið út úr klassíkinni

KVIKMYNDIR
Enchanted
Leikstjóri: Kevin Lima.
Aðalhlutverk: Amy Adams, Patrick 
Dempsey, James Mardsen og Susan 
Sarandon. 

★★★
Enchanted er fyrirtaks fjölskyldu-
skemmtun þar sem snúið er út úr 
sígildum ævintýrum.  

Augljóslega gilda ekki sömu siðferðis-
reglur í Víetnam og í hinum vestræna 
heimi. Á meðan Kim Kardashian, Paris 
Hilton og aðrar slíkar stúlkur baða sig 
í frægð sökum þess að kynlífsleikir 
þeirra með unnustunum rötuðu með 
„óskiljanlegum“ hætti á netið var 
víetnamska sjónvarpsstjarnan Hugan 
Thuy Lin rekin úr sínum þætti vegna 
svipaðs máls. Reyndar voru hvorki Lin 
né kærasti hennar svo vitlaus að taka 
upp ástaratlotin sjálf heldur reyndust 
það vera einhverjir óprúttnir aðilar. 
Og ef marka má upptökurnar voru þær 
á síma.

Málið þykir allt hið mesta hneyksli 
og var leikkonunni meðal annars 
skipað að mæta í beina útsendingu 
sjónvarpsins og látin biðjast afsökunar 
á þessu ósiðsamlega athæfi sínu. En 
alls voru fimm ungmenni handtekin, 
grunuð um að hafa staðið að lekanum. 
Talið er að þessar upptökur hafi 
eyðilagt ferilinn hjá hinni nítján ára 
gömlu leikkonu og að hún eigi varla 
afturkvæmt í sjónvarp. 

Rekin fyrir kynlífs-
myndband

STJARNA Kim Kardashian og Paris 
Hilton hafa báðar rakað inn millj-
ónum eftir að kynlífsmyndbönd 
þeirra „láku“ á netið.
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Íslenska bíóársins 2007 
verður sennilega minnst 
fyrir marga arfaslaka 
sumarsmelli, fjöldann allan 
af framhaldsmyndum og 
töluvert framboð af gæða-
kvikmyndum frá Evrópu.

Hátt í þrjátíu framhaldsmyndir 
voru frumsýndar í Bandaríkjun-
um árið 2007. Og má með sanni 
segja að draumaverksmiðjan í 
Hollywood hafi þarna sannað 
fyrir fullt og allt að hún kann að 
mjólka gömlu gullkúna. 

McClane bjargar Ameríku
Gamlar hetjur sneru aftur líkt og 
John McClane sem þurfti að kljást 
við tölvunjörða í fjórðu myndinni 
um New York-lögreglumanninn. 
Þrátt fyrir að Bruce Willis hefði 
augljóslega elst töluvert var hann 
eins og gott rauðvín og átti ekki í 
nokkrum vanda með að stökkva 
úr brennandi bílflökum, skjóta 
þyrlur niður með bílum og skjóta 
mann og annan. Timothy Olyp-
hant var hins vegar nokkuð nærri 
því að toga myndina niður sem 
tölvuþrjóturinn Thomas Gabriel 
en hann fékk síðan sína eigin kvik-

mynd, Hitman, til að stunda 
niðurrifsstarfsemi sína.

Gæði síðustu Sjóræningja-
myndar Jerry Bruckheimer olli 
töluverðum vonbrigðum, Johnny 
Depp var augljóslega ekki nóg til 
að hífa myndina yfir meðal-
mennskuna enda var samleikur 
þeirra Keiru Knightley og Orlando 
Bloom til að æra óstöðugan. Engu 
skipti þótt gítarhetja Rolling 
Stones, Keith Richards, stæði í 
brúnni í örfáar sekúndur. Flestir 
höfðu þó gert sér þá hringavitl-
eysu sem birtist á hvíta tjaldinu 
um sumarið í hugarlund eftir að 
önnur myndin stóðst engan veg-
inn væntingar. Sömu sögu mátti 
segja um Fantastic Four: Rise of 
the Silver Surfer sem halaði 
reyndar inn háum fjárhæðum en 
reyndist hvorki fugl né fiskur. 

Umbreytingasýningar
En það var ekki allt slæmt sem 
kom frá Hollywood þetta árið. Sé 
tekið mið af þeim myndum sem 
áttu að hala inn sem mestum 
pening á sem skemmstum tíma. 
Markaðsmennirnir grétu sig ekki 
í svefn yfir árinu sem reyndist 
nokkuð fengsælt og þannig kom í 
ljós að aðsóknin hafði aukist í 
kvikmyndahúsin. 

Ár hinna vondu framhaldsmynda á hvíta tjaldinu

Zodiac: Leikstjórinn David Fincher 
kann manna best að búa til 
raðmorðingjatrylla og jafnvel Jake 
Gyllenhaal með sitt „grátlega“ andlit 
reyndist ágætur þegar á hólminn var 
komið. Og Mark Ruffalo skaut sér 
endanlega upp á meðal hinna bestu 

eftir að hafa 
gert tilkall til 
aðalhlutverka 
með frammi-
stöðu sinni í 
Collateral.

Eastern Promises: Naomi Watts, 
Armin Mueller-Stahl, Viggo Morten-
sen og Vincent Cassel voru einstak-
lega safaríkur leikhópur undir styrkri 
stjórn Davids Cronenberg. Þótt 
framvindunni og allri stemningu hafi 
svipað til meistarastykkisins History 

of Violence 
er Eastern 
Promises ein 
af myndum 
ársins.

American Gangster:: Hinum breska 
Ridley Scott eru vissulega mislagðar 
hendur öðru hverju en í American 
Gangster sýndi hann gamalkunna 
takta. Og ekki skemmdi fyrir að tveir 
af fremstu leikurum heims um þess-
sar mundir, Denzel Washington og 

hinn óstýriláti 
Russell 
Crowe, fóru 
hreinlega á 
kostum.

The Bourne Ultimatum: Jason 
Bourne (skemmtilegt nokk ber hann 
sömu upphafsstafi og James Bond) 
þykir hafa skákað þeim breska í 
leikni sinni að komast undan óvinum 
sínum og jafnvel drepa. Þriðja mynd-
in reyndist vera sú besta í flokknum 

og aðdáendur 
njósnabóka 
Robert Ludlum 
hafa grátbeðið um 
meira. 

300: Stríðið milli Spartverja og Persa 
480 fyrir Kristsburð hefur orðið 
ófáum innblástur. En engum hefur 
tekist jafn vel upp og Frank Miller í 
myndasögum sínum. Þótt sögufölsun 
Hollywood hefði verið æpandi röng 
þá var þessi blóðugi ballett hreint 

augnayndi, 
sannkallað 
konfekt fyrir 
aðdáendur 
alvöru stór-
mynda.

B  E  S  T  U    M  Y  N  D  I  R  N  A  R    2  0  0  7

G  L  E  Ð  I    O  G    S  O  R  G
Vonbrigði ársins: Spiderman 3
Vissulega voru verri myndir sýndar á 
árinu en þegar aðdáendur Könguló-
armannsins höfðu séð þriðju mynd-
ina þá vissu þeir vart hvort þeir ættu 
að hlæja eða gráta. Myndin stóðst 
engan veginn væntingarnar sem til 
hennar voru gerðar og hlýtur því 
skammarverðlaunin þetta árið.

Gleðigjafi ársins: Ratatouille
Rottan Remy galdraði 
fram bros, hlátur 
og jafnvel tár með 
matreiðslu sinni í Pixar-
myndinni. Ratatouille 
skákar kannski ekki 
Incredibles en það að 
fólk skuli hafa keypt 
sér rottur sem gælu-
dýr í síauknum mæli 
eftir að myndin 
var frumsýnd 
hlýtur 
að segja 
sitthvað 
um gæði 
myndarinnar.

aðdáendur söknuðu þessa neista 
sem einkennir sjónvarpsþættina 
um gulu fjölskylduna frá Spring-
field.

Senuþjófarnir
En andvörpin reyndust fleiri en 
klöppin og The Kingdom úr smiðju 
Michaels Mann (sem augljóslega 
leikstýrði henni hins vegar ekki) 
var kannski ágætis dæmi um það. 
Leikhópurinn samanstóð af Jamie 
Foxx og Chris Cooper en reyndist 
síðan vera óþarfa hetjudýrkun á 
ágæti FBI.

Kvikmyndahátíðirnar RIFF og 
IFF stálu eilítið senunni á árinu. 
Alþjóðlega kvikmyndahátíðin var 
haldin í fjórða sinn og hafði aldrei 
verið glæsilegri. Fjölda gesta 
dreif að og fræddi íslenska kvik-
myndaunnendur um allt milli 
himins og jarðar í sjálfstæðri 
kvikmyndagerð. IFF stóð að 
venju fyrir sínu og flutti inn 
fjölda kvikmynda sem öllu jöfnu 
hefðu aldrei borist hingað til 
lands. Aðsóknin á kvikmynda-
hátíðirnar tvær sýndi og sannaði 
að það er góður markaður fyrir 
stóru kvikmyndahúsin að flytja 
inn evrópskar kvikmyndir og 
sýna í almennum sýningum. 

 freyrgigja@frettabladid.is

Áðurnefnd Die Hard-mynd 
reyndist prýðileg skemmtun en 
sumarmynd ársins var hins vegar 
Umbreytingar Michaels Bay. Þótt 
leikurinn verði seint tilnefndur til 
Óskarsverðlauna stóðu tækni-
brellurnar algjörlega undir nafni 
og poppið og kókið nutu sín í botn 
á sunnudagseftirmiðdegi í 

íslensku sólinni. Breska undrið 
Harry Potter stóð fyrir sínu og 
var örugg skemmtun fyrir alla 
fjölskylduna og ekki sér fyrir end-
ann á nánast endalausri velgengni 
þessa ævintýris J.K. Rowling. 
Simpsons-fjölskyldan trekkti vel 
þegar hún tróð í fyrsta skipti upp 
á hvíta tjaldinu þótt gallharðir 
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sport@frettabladid.is

Kristinn Björgúlfsson hefur spilað vel með PAOK í grísku deildinni í 
handbolta undanfarið og skorað tíu mörk í tveimur leikjum í röð. 

„Ég byrjaði sem miðjumaður og var að stýra spili liðsins 
frá a til ö og skaut lítið sem ekkert á markið, en ég bað 
svo um að fá tækifæri í skyttunni og hef verið að spila 
vel þar,“ sagði Kristinn sem lék með ÍR og Gróttu/KR á 
Íslandi og Runar í Noregi áður en hann hélt til Þessalón-
iku í Grikklandi. 

„Styrkleiki grísku deildar-
innar er góður þegar kemur 
í toppleikina en síðan eru 
einnig nokkur léleg lið sem 
þú vinnur auðveldlega með 
tuttugu marka mun,“ sagði 
Kristinn sem kann að mestu 
leyti vel við sig hjá PAOK. 

„Liðið lét mig fá íbúð með 
húsgögnum og það sem vantaði 
upp á keypti maður bara í IKEA, 

þannig að öll aðstaða er bara til fyrirmyndar. Þjálfari liðsins er hins 
vegar ekki efstur á vinsældalista mínum, né hjá öðrum leikmönnum 

liðsins. Hann var valtur í sessi en þá unnum við einhverja sex leiki 
í röð og björguðum honum, því miður,“ sagði Kristinn í léttum 
dúr. Kristinn er samningsbundinn PAOK út tímabilið og er enn 
óviss um framhaldið. 

„PAOK vill halda mér áfram en ég er í raun ekki viss um 
hvað ég vil gera. Samningsstaða mín er mjög góð þar sem ég 
verð samningslaus 72 tímum eftir síðasta leik, þannig að ef 
mér líst svo á þá get ég komið mér í burtu strax eftir tímabilið. 
Ég veit reyndar af einhverjum fyrirspurnum frá Noregi og mér 

leið vel þar og gæti hugsað mér að fara aftur þangað, en 
ég væri líka alveg til í að prófa einhverja nýja deild,“ 

sagði Kristinn sem er staddur á Íslandi í jólafríi en 
skilur handboltann þó ekki alveg við sig. Kristinn 
tekur þátt í árlegum ÍR leik, þar sem brottfluttir 
ÍR-ingar og gamlar kempur leika gegn liði meistara-
flokks ÍR. Leikurinn fer fram í Austurbergi í dag kl. 
17:30 og ókeypis inn og allir hvattir til að mæta.

KRISTINN BJÖRGÚLFSSON: HEFUR SPILAÐ VEL UNDANFARIÐ MEÐ PAOK Í GRÍSKU DEILDINNI Í HANDBOLTA

Þjálfarinn er ekki efstur á vinsældalista mínum

N1-deildarbikar karla:
Haukar-Valur 27-26 (13-14)
Mörk Hauka: Halldór Ingólfsson 7/1 (12/2), Kári 
Kristjánsson 4 (6), Andri Stefan 4 (10), Pétur
Pálsson 3 (3), Gísli Jón Þórisson 2 (2), Gunnar
Berg Viktorsson 2 (3), Freyr Brynjarsson 2 (7),
Sigurbergur Sveinsson 2 (7), Stefán Sigurmanns-
son 1 (2).
Varin skot: Gísli Guðmundsson 5 (16/2) 45%,
Magnús Sigmundsson 11 (26/2) 42%
Hraðaupphlaup: 9 (Andri 2, Freyr 2, Gunnar 
Berg 2, Halldór, Stefán, Gísli)
Fiskuð víti: 2 (Kári 2) 
Utan vallar: 16 mínútur 
Mörk Vals: Arnór Malmquist Gunnarsson 9/4 
(12/4), Baldvin Þorsteinsson 5 (5), Gunnar 
Harðarson 2 (2), Elvar Friðriksson 2 (3), Fannar 
Þór Friðgeirsson 2 (3), Hjalti Þór Pálmason 2 (5), 
Sigfús Páll Sigfússon 3 (7), Ernir Hrafn Arnarson 
1 (12).
Varin skot: Pálmar Pétursson 20/1 (47/2) 43%
Hraðaupphlaup: 9 (Baldvin 4, Sigfús 2, Ernir 2, 
Gunnar)
Fiskuð víti: 4 (Sigfús 2, Fannar, Hjalti)
Utan vallar: 6 mínútur

Stjarnan-Fram 28-29 (17-15)
Mörk Stjörnunnar: Heimir Örn Árnason 7/1, 
Gunnar Ingi Jóhannsson 5, Björgvin Hólmgeirs-
son 5, Ragnar Helgason 4, Ólafur Víðir Ólafsson 
3, Radi Mskhviligze 3, Björn Friðriksson 2.
Varin skot: Roland Valur Eradze 10, Hlynur 
Morthens 11/1.
Mörk Fram: Hjörtur Hinriksson 6, Stefán Stefáns-
son 5, Jóhann Gunnar Einarsson 5/1, Andri Berg 
Haraldsson 4/1, Haraldur Þorvarðarson 3, Rúnar 
Kárason 3, Halldór Jóhann Sigfússon 2, Einar Ingi 
Hrafnsson 1.
Varin skot: Björgvin Páll Gústavsson 8, Magnús 
Gunnar Erlendsson 12/1.

ÚRSLITIN Í GÆR

Iceland Express deild karla:
Grindavík-Njarðvík 92-107 (56-56)
Stig Grindavíkur: Páll Axel Vilbergsson 23 (hitti 
úr 5 af 9 3ja stiga), Adama Darboe 21, Jonathan 
Griffin 20, Þorleifur Ólafsson 12, Páll Kristinsson 
6, Igor Beljanski 4, Björn Brynjólfsson 3, Sigurður 
F. Gunnarsson 2.
Stig Njarðvíkur: Damon Bailey 35 (11 frák.), 
Brenton Birmingham 23 (8 stoðs,6 frák., hitti 5 
af 9 3ja stiga), Jóhann Árni Ólafsson 16 (10 frák., 
8 stoðs.), Hörður Axel Vilhjálmsson 12 (9 stoðs. 
á 22 mín.), Friðrik Stefánsson 10 (9 frák.), Egill 
Jónasson 5, Sverrir Þór Sverrisson 4, Guðmundur 
Jónsson 2.

Hamar-ÍR 83-73
Stig Hamars: Ramon Moniak 19, Marvin Valdi-
marsson 19, Lárus jónsson 12, Bojan Bojovic 11, 
George Byrd 9, Roni Leimu 8, Svavar Pálsson 5, 
Viðar Hafsteinsson 3.
Stig ÍR: Nate Brown 20, Tahirou Sani 20, 
Sveinbjörn Claessen 11, Steinar Arason 7, 
Ólafur Sigurðsson 6, Þorsteinn Húnfjörð 5, Ómar 
Sævarsson 4.

Tindastóll-Stjarnan 88-82
Stig Tindastóls: Serge Poppe 18, Philip Perre 
18, Donald Brown 15, Samir Shaptahovic 14, 
Ísak Einarsson 11, Svavar Birgisson 10, Helgi 
Viggósson 2.
Stig Stjörnunnar: Dimitar Karadzovski 30, Fannar 
Helgason 12, Mansour Mbye 12, Kjartan Kjart-
ansson 9, Calvin Roland 8, Sævar Haraldsson 6, 
Guðjón Lárusson 5.

ÚRSLITIN Í GÆR

> Jovan snýr aftur í Borgarnes

Jovan Zdravevski og félagar í KR mæta í Borgarnes í dag 
þegar Íslandsmeistararnir spila við Skallagrím í 11. umferð 
Iceland Express-deildar karla. Jovan 
spilaði þrjú ár í Borgarnesi og alls 33 
deildarleiki í Fjósinu. 27 af þessum 33 
leikjum unnust og Jovan var með 22,4 
stig, 53,2 prósenta skotnýtingu og 44,4 
prósenta þriggja stiga nýtingu í þessum 
leikjum en hann skoraði 2,9 þriggja 
stiga körfur að meðaltali í þeim. 
Leikurinn hefst klukkan 16.00 og 
má búast við góðri mætingu og 
góðri stemningu í Íþróttahúsinu í 
Borgarnesi enda Jovan að koma í 
heimsókn.

KÖRFUBOLTI Jim Boylan fékk 
stöðuhækkun hjá Chicago Bulls í 
gær. Hann hafði verið aðstoðar-
þjálfari Scott Skiles, sem fékk 
uppsagnarbréf í jólagjöf á 
aðfangadag, í fjögur tímabil. 
Boylan á erfitt verkefni fyrir 
höndum þar sem Bulls hefur átt 
vægast sagt erfitt uppdráttar á 
tímabilinu og tapað sautján 
leikjum en unnið níu. - hþh

Chicago Bulls: 

Skiptir um 
mann í brúnni

FÓTBOLTI Gamla kempan Roy 
Hodgson var í gær ráðinn stjóri 
Fulham eftir að félagið lét Lawrie 
Sanchez taka pokann sinn í 
desembermánuði. Hodgson náði 
góðum árangri með landslið 
Finna í undankeppni EM en lét 
staðar numið eftir þá keppni.  
    Hann hefur meðal annars stýrt 
Inter Milan og Blackburn á 
löngum þjálfaraferli sínum en 
Fulham, sem er í fallsæti í 
deildinni, mætir Birmingham á 
útivelli í dag. Hodgson stýrir 
liðinu þó ekki í þeim leik. - hþh

Roy Hodgson: 

Ráðinn sem 
stjóri Fulham

HANDBOLTI Haukar mörðu undan-
úrslitaeinvígið í N1-deildarbikarn-
um gegn Val, 27-26, í bráðskemmti-
legum og spennandi leik. Magnús 
Sigmundsson varði skot Ernis 
Hrafns Arnarsonar á síðustu sek-
úndum leiksins þegar Valsmenn 
freistuðu þess að knýja fram fram-
lengingu. Haukar mæta Fram í 
úrslitaleik klukkan 16 í dag.

Mikið jafnræði var í leik Vals og 
Hauka fyrstu mínútur leiksins 
áður en Pálmar Pétursson lokaði 
Valsmarkinu í heilar þrettán mín-
útur. Valsmenn komust í 4-9 en 
slökuðu svo á klónni og Haukar 
náðu að jafna í 13-13. Valsmenn 
skoruðu þó síðasta mark hálfleiks-
ins.

Valsmenn hófu síðari hálfleik-
inn þó betur og náðu fljótt þriggja 
marka forystu, 15-18, en Haukar 
jöfnuðu jafnharðan metin og kom-
ust svo yfir. Pálmar hélt Val inni í 
leiknum með góðri markvörslu og 
staðan var 27-26 þegar þrjár mín-
útur voru eftir. Þrátt fyrir nokkur 
góð færi tókst hvorugu liðinu að 
bæta við mörkum og sigur Hauka 
staðreynd.

„Svakalegar sveiflur,“ voru 
orðin sem Aron Kristjánsson, 
þjálfari Hauka, notaði til að lýsa 
leiknum.  „Við byrjum 

ekki nógu vel og létum Pálmar 
verja alltof mikið, sérstaklega úr 
dauðafærum,“ bætti Aron við sem 
kvartaði mikið í dómurunum, líkt 
og kollegi hans hjá Val. „Það má 
kalla þetta að lenda í mótlæti en 
þannig er bara handbolti. Við gerð-
um mistök, Valsarar gerðu mistök 
og dómararnir gerðu mistök. Við 
hefðum getað klárað leikinn fyrr 
en þetta var skrautlegur baráttu-
leikur,“ sagði Aron.

Arnór Malmquist Gunnarsson 
átti mjög góðan leik fyrir Val en 
gat ekki leynt vonbrigðum sínum 
með tapið. „Það er sorglegt að 
klúðra þessum leik. Við vorum 
miklu betri fyrstu 45 mínúturnar 
og klúðrum þessu svo. Það hefur 
háð okkur að vera góðir í 45 mínút-
ur og detta svo niður,“ sagði Arnór 
sem hrósaði Pálmari Péturssyni 
svo sérstaklega fyrir góðan leik.

Hjörtur tryggði Fram sigur
Hjörtur Hinriksson tryggði Fram 
sigur gegn Stjörnunni með marki 
úr síðustu sókn þeirra í leiknum.

Mikið jafnræði var með liðun-
um allan leikinn. Fram hafði 
frumkvæðið framan af leik og 
náði mest þriggja marka forystu í 
fyrri hálfleik. Stjarnan náði frum-
kvæðinu þegar skammt var eftir 
af fyrri hálfleik og var tveim 
mörkum yfir í hálfleik, 17-15.

Stjarnan virtist ætla að sigla 
fram úr í upphafi seinni hálfleiks 
og náði fljótt fjögurra marka for-
ystu, 21-17, og aftur 25-21. Fram 
gafst þó ekki upp og með frábæra 
vörn að vopni náði liðið að inn-
byrða sætan en nauman sigur, 28-
29, en Stjarnan skoraði aðeins 
þrjú mörk síðustu 15 mínútur 
leiksins.

 - gmi

Svakalegar sveiflur í Höllinni
Haukar og Fram mætast í úrslitum N1-deildabikars karla í handbolta í dag eftir 
æsispennandi undanúrslitaleiki í gær. Magnús Sigmundsson varði síðasta skot 
Vals á meðan Hjörtur Hinriksson skoraði úr síðustu sókn Fram gegn Stjörnunni.

GULT FYRIR MÓTMÆLI Þjálfarar Vals 
og Hauka voru oft ósáttir við dómara 
leiksins í gær.

TEKINN NIÐUR Valsarinn Sigfús Páll Sigfússon fær óblíðar móttökur hjá Haukavörn-
inni í gær. Sigfús skoraði þrjú mörk í leiknum. FRÉTTABLAÐIÐ/VÖLUNDUR

KÖRFUBOLTI Njarðvíkingar áttu 
sinn besta leik í vetur þegar þeir 
unnu 15 stiga sigur, 92-107, á 
nágrönnum sínum úr Grindavík í 
Röstinni í Grindavík í gær. Eftir 
jafnan fyrri hálfleik (56-56 í hálf-
leik) þar sem Grindvíkingar voru 
meira með frumkvæðið var seinni 
hálfleikurinn algjörlega eign gest-
anna sem unnu hann 51-36 og þar 
með leikinn örugglega. Grindvík-
ingar töpuðu þarna illa í öðrum 
heimaleik sínum í röð því Snæfell-
ingar sóttu þangað 13 stiga sigur 
fyrr í mánuðinum. Njarðvíkingar 
komust upp fyrir Grindavík í 3. 
sætið á betri stöðu í innbyrðis-
leikjum en Grindavík á leik til 
góða.

Það var ólíkt framlagið hjá þeim 
Igor Beljanski í liði Grindavíkur 
og Damon Bailey í liði Njarðvíkur 
sem voru báðir að spila gegn 
sínum gömlu félögum. Beljanski 

var með fleiri villur (5) en stig (4) 
og náði aðeins að leika í 20 mínút-
ur en Bailey átti hins vegar stór-
leik, skoraði 35 stig, tók 11 fráköst 
og hitti úr 14 af 20 skotum sínum, 
þar af öllum skotum sínum fyrir 
utan þriggja stiga línuna.

Bailey var samt ekki sá eini sem 
átti afbragðsleik í liði Njarðvíkur 
sem blómstraði í gær eftir brös-
uga byrjun á mótinu. Brenton 
Birmingham var frábær (23 stig 
og 8 stoðsendingar) og Jóhann 
Árni Ólafsson fór mikinn í sókn-
inni, þar sem hann var með 16 stig, 
10 fráköst og 8 stoðsendingar, en 
eins í vörninni þar sem hann lét 
Jonathan Griffin hafa mikið fyrir 
hlutunum. Hörður Axel Vilhjálms-
son átti einnig góða innkomu af 
bekknum (12 stig og 9 stoðsend-
ingar) og Friðrik Stefánsson átti 
mikinn þátt í að koma hlutunum af 
stað með góðri spilamennsku sinni 

í þriðja leikhlutanum.
Hjá Grindavík bar Adama Dar-

boe (21 stig og 6 stoðsendingar) af 
en einnig var Páll Axel Vilbergs-
son öflugur þegar hann þá slapp 
úr strangri gæslu Brentons. - óój

Grindvíkingar steinlágu í öðrum heimaleiknum í röð:

Njarðvíkingar frábærir eftir hlé

SÓTT AÐ KÖRFUNNI Hörður Axel Vil-
bergsson í sniðskoti í leiknum í gær.

FRÉTTABLAÐIÐ/VÍKURFRÉTTIR
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STÆRSTU DAGARNIR

12. mars
Margrét Lára innsiglar 5-1 sigur á 
heimamönnum í Portúgal í lokaleik 
riðlakeppninnar í Algarve-bikarnum. 
Þetta var 23. mark Margrétar Láru 
fyrir A-landslið kvenna í aðeins 29 
leiknum en Ásthildur Helgadóttir átti 
metið áður. 

14. mars
Margrét Lára skorar tvö mörk í 4-1 
sigri íslenska landsliðsins á Kína. Kína 
var gestgjafi úrslitakeppni HM seinna 
á árinu og í níunda sæti styrkleikalista 
FIFA. Sigurinn tryggði íslenska liðinu 
9. sætið á mótinu. 

9. maí
Margrét Lára undirritar þriggja ára 
samstarfssamning við TM og hefur 
þar í samvinnu við www.fotbolti.net 
og fleiri aðila skipulagt stórátak til að 
efla kvennaknattspyrnuna í landinu.

16. júní
Margrét Lára skorar sigurmarkið í 
1-0 sigri á Frakklandi, sjöundu bestu 
knattspyrnuþjóð heims, í leik liðanna 
í undankeppni EM á Laugardalsvelli. 
Fimm dögum seinna skorar hún eitt 
markanna í 5-0 sigri á Serbíu fyrir 
framan sex þúsund manns á Laugar-
dalsvellinum.

2. júlí
Margrét Lára er valin besti leikmaður 
1. til 6. umferðar Landsbankadeildar 
kvenna af sérstakri valnefnd á vegum 
Knattspyrnusambands Íslands. 

9. ágúst
Margrét Lára skorar sigurmark Vals 
í 2-1 sigri á finnsku meisturunum 
í Honka Espoo í fyrsta leik liðsins 
í undanriðli Evrópukeppninnar í 
Færeyjum. Markið skoraði hún beint 
úr aukaspyrnu af um 25 metra færi 
þegar mínúta var komin fram í upp-
bótartíma en þremur mínútum áður 
hafði hún lagt upp jöfnunarmarkið 
fyrir Vönju Stefanovic. 

18. ágúst
Margrét Lára skorar sex mörk í 9-0 
sigri á Keflavík. Þetta var í annað 
skiptið í þremur deildarleikjum sem 
hún skoraði sex mörk og um leið varð 
hún fyrsta konan til þess að skora yfir 
tuttugu mörk fjögur sumur í röð.

13. september
Margrét Lára skorar tvö mörk og 
leggur upp hin tvö í 4-2 sigri á KR á 
KR-vellinum í óopinberum úrslitaleik 
um titilinn. Valskonur voru komnar 
með níu fingur á Íslandsbikarinn og 
Margrét hafði bætt ársgamalt marka-
met sitt. Fjórum dögum síðan skoraði 
hún þrennu í 10-0 sigri á Þór/KA og 
Íslandsbikarinn fór á loft.

19. september
Margrét Lára er valin besti leikmaður 
13. til 18. umferðar Landsbanka-
deildar kvenna af sérstakri valnefnd á 
vegum Knattspyrnusambands Íslands. 

11. október
Margrét Lára kemur Val í 1-0 gegn 
fyrrum Evrópumeisturunum í 
Frankfurt í fyrsta leik sínum í milliriðli 
Evrópukeppninnar sem fram fór í 
Belgíu. Valur er yfir í 38 mínútur en 
þýska liðið skorar þrjú mörk á síðustu 
9 mínútunum. Valur er á endanum 
aðeins einu stigi frá því að komast í 
átta liða úrslit. 

17. desember
Margrét Lára er kosin Knattspyrnu-
kona ársins annað árið í röð af 
Leikmannavali KSÍ. Margrét Lára fékk 
þessi verðlaun í þriðja sinn á fjórum 
árum. 

28. desember
Margrét Lára er kosin Íþróttamaður 
ársins 2007 og er aðeins fjórða konan 
sem hlýtur þessa nafnbót.

ÍSLANDSMEISTARI Margrét Lára Viðars-
dóttir fagnar Íslandsmeistaratitlinum ásamt 
þjálfara sínum, Elísabetu Gunnarsdóttur.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

ÍÞRÓTTAMAÐUR ÁRSINS Margrét 
Lára Viðarsdóttir er fjórða konan 
sem er kosin Íþróttamaður ársins 
en liðin eru sjö ár síðan Vala 
Flosadóttir var síðasta konan til 
þess að hljóta þennan heiður og 
43 ár síðan Sigríður Sigurðardótt-
ir var fyrsta konan sem var kosin 
Íþróttamaður ársins 1964.

Sigríður Sigurðardóttir, hand-
knattleikskona úr Val, var ein-
róma kosin Íþróttamaður ársins 
árið 1964 en hún fékk þá fullt hús 
stiga. Sigríður var bæði fyrirliði 
Íslandsmeistara Vals og íslenska 
landsliðsins sem sigraði á Norð-
urlandamóti kvenna í útihand-
knattleik sem var haldið um sum-
arið á Íslandi. Sigríður skoraði 
meðal annars sigurmarkið gegn 
Svíum í fyrsta landsleik A-liðs 
kvenna á heimavelli og skoraði 
alls 19 af 36 mörkum íslenska 
liðsins á mótinu en liðið vann 

Svía, Finna og Norðmenn og gerði 
jafntefli við Dani. 

Það liðu 27 ár þar til kona var 
aftur kosin Íþróttamaður ársins 
en minnstu munaði árið 1968 
þegar sundkonan Ellen Ingvadótt-
ir varð í 2. sæti og árið 1976 þegar 
frjálsíþróttakonan Ingunn Einars-
dóttir varð í 2. sæti. Sundkonan 
Ragnheiður Runólfsdóttir var hins 
vegar kosin íþróttamaður ársins 
1991. Ragnheiður setti sjö Íslands-
met á árinu, vann fimm gull og tvö 
silfur á Smáþjóðaleikunum í And-
orra og náði sjöunda sæti í 200 
metra bringusundi og níunda sæti 
í 100 metra bringsusundi á Evróu-
meistaramótinu í Aþenu. Á þess-
um tíma stundaði Ragnheiður nám 
í íþróttalífeðlisfræði í Alabama í 
Bandaríkjunum og æfði og keppti 
með sundliði skólans.

Þriðja konan til að vera kosin 
Íþróttamaður ársins var stangar-

stökkvarinn Vala Flosadóttir sem 
var valin árið 2000 eftir að hafa 
unnið til bronsverðlauna á Ólymp-
íuleikunum í Sydney en Vala varð 
þá fyrsta íslenska konan sem vinn-
ur til verðlauna á Ólympíuleikum. 
Vala setti nýtt Íslands- og Norður-
landamet þegar hún stökk 4,50 
metra í úrslitum stangarstökks 
kvenna í Sydney. Fyrr á árinu 
hafði Vala náð fjórða sæti á 
Evrópumótinu innanhúss. 

Margrét Lára er fyrsta konan í 
hópíþrótt til þess að vera kosin 
síðan Sigríður var valin fyrir 43 
árum síðan. Þetta er líka aðeins í 
annað skiptið í sögunni sem konur 
eru í meirihluta meðal þriggja 
efstu í kjörinu því Ragna Ingólfs-
dóttir hreppti þriðja sætið. Fyrir 
sjö árum þegar Vala Flosadóttir 
var kosin Íþróttamaður ársins var 
grindarhlauparinn Guðrún Arnar-
dóttir í þriðja sæti.  - óój

Aðeins fjórar konur hafa verið kosnar Íþróttamenn ársins í 52 ára sögu kjörsins sem fyrst fór fram 1956:

Í fótspor Sigríðar, Ragnheiðar og Völu

SÚ FYRSTA Sigríður Sigurðardóttir var 
fyrsta konan til þess að vera kosin 
Íþróttamaður ársins.

ÍÞRÓTTAMAÐUR ÁRSINS Margrét 
Lára átti frábært ár, bæði með 
félagsliði sínu heima og erlendis, 
sem og með íslenska A-landslið-
inu. Hún bætti meðal annars tvö 
eftirsóttustu markametin á þessu 
ári með því að skora 38 mörk í 16 
leikjum með Val í Lands-
bankadeild kvenna og 
með því að skora sitt 
29. mark með A-
landsliðinu á 
árinu.

Margrét Lára 
lét ekki síður að 
sér kveða utan vallar þar 
sem hún hefur verið frá-
bær fyrirmynd fyrir knatt-
spyrnukonur framtíðarinn-
ar. Á þessu ári hefur 
Margrét Lára farið út 
um allt land og heim-
sótt íþróttafélög til 
þess að virkja og 
hvetja ungar 
knattspyrnu-
konur. Þar 
hefur hún flutt 
fyrirlestur og 
farið síðan með 
stelpunum út á völl og sýnt þeim 
hvernig þær geta orðið betri. 

Margrét Lára var í leiðtoga-
hlutverki í Íslandsmeistaraliði 
Vals og bætti eins og áður sagði 
ársgamalt markamet sitt í efstu 
deild kvenna, met sem fáir töldu 
að væri hægt að bæta og hafði 

fyrir þann tíma staðið óhaggað í 
25 ár. Margrét Lára lagði auk 
þessa upp stóran hluta af þeim 
50 mörkum sem Valsliðið skoraði 

í viðbót við þau 38 sem 
hún skoraði sjálf. 

Valur og KR háðu 
einvígi um titilinn í 
sumar og Margrét 

Lára átti þátt í 
öllum fimm 

mörkum Vals-
liðsins í 
leikjunum 
við KR, 

mörkum 
sem tryggðu Valsliðinu 
fjögur stig sem gerðu 
útslagið í baráttunni um 
titilinn. 

Margrét Lára skoraði 
átta mörk í sex Evrópu-

leikjum Vals á árinu en 
liðið var aðeins einu stigi 
frá því að komast áfram í 
átta liða úrslit keppninnar.

Margrét Lára skoraði 
alls 77 mörk á árinu, þar 
af 8 þeirra með íslenska 

A-landsliðinu. Hún hefur nú 
skorað 29 mörk í 35 leikjum með 
landsliðinu. Margrét skoraði í 
öllum fjórum leikjum íslenska 
landsliðsins í undankeppni EM, 
þar á meðal sigurmarkið í sögu-
legum sigri á Frökkum, sjöundu 
bestu knattspyrnuþjóð heims.

  - óój

Skoraði 77 mörk í 40 leikjum á árinu 2007:

Árið var magnað

Margrét Lára með yfirburðakosingu 
Margrét Lára Viðarsdóttir, knattspyrnukona úr Val, var kjörin íþróttamaður ársins 2007 í árlegu hófi sem 
íþróttafréttamenn standa fyrir. Margrét Lára var ánægð en hissa og sagði þetta sigur fyrir kvennaboltann.

FRÁBÆR Margrét Lára Viðarsdóttir var kjörin íþróttamaður ársins í gærkvöldi en hún 
átti frábært tímabil með Val og íslenska landsliðinu. FRÉTTABLAÐIÐ /VILHELM

ÍÞRÓTTAMAÐUR ÁRSINS Margrét 
Lára Viðarsdóttir, knattspyrnu-
kona úr Val, var  kjörin íþrótta-
maður ársins á árlegu hófi íþrótta-
fréttamanna á Grand hóteli í 
gærkvöldi og hlaut hún yfirburða-
kosningu.

Margrét Lára var eðlilega í 
skýjunum með viðurkenninguna 
þegar Fréttablaðið náði tali af 
henni að verðlaunaafhendingunni 
lokinni en valið kom henni mjög á 
óvart. 

„Ég held að það hafi enginn 
verðlaunagripur og annar eins 
heiður komið mér jafn mikið í 
opna skjöldu og að vera kjörin 
íþróttamaður Íslands í ár,“ sagði 
Margrét Lára sem fagnaði mörg-
um sigrum á árinu og sló meðal 
annars tvö markamet. 

„Það var margt jákvætt sem 
gerðist á árinu hjá mér bæði með 
Val og með íslenska landsliðinu. 
Það var frábært að verða Íslands-
meistari með Val og þó svo að við 
hefðum ef til vill viljað gera betur í 
Evrópukeppni félagsliða, þá vorum 
við vissulega að keppa við nokkur 
af bestu liðum Evrópu. Það gengur 

ekki alltaf allt upp í íþróttunum og 
við lögðum okkur allar í verkefnið 
en það dugði ekki að þessu sinni og 
við gerum bara betur næst,“ sagði 
Margrét sem vonar að gengi 
íslenska kvennalandsliðsins haldi 
áfram að vera gott. 

„Við náðum náttúrulega frábær-
um árangri á árinu í undankeppni 
Evrópumótsins og sigrarnir gegn 
Frökkum og Serbum standa vissu-
lega upp úr. Við þurfum bara að 
halda áfram á sömu braut og 
draumurinn væri að komast á 
lokamótið,“ sagði Margrét Lára 
sem telur viðurkenningu sína 
sigur fyrir kvennaknattspyrnuna. 

„Ég ferðaðist um landið síðasta 
sumar í kynningarstarfi fyrir 
kvennaknattspyrnuna í samstarfi 
við TM-tryggingar og Fótbolta.net 
og það lá mikið á því að mínu mati. 
Ég held  að það starf hafi skilað 
sér vel og ég held að fleiri íþrótta-
menn mættu gera meira af því að 
kynna íþróttir sínar og hvetja 
unga krakka til þess að stunda 
íþróttir og taka þátt í starfi íþrótta-
félaga um land allt. Ég stefni að 
því að gera meira af þessu og 

halda áfram að leggja mitt að 
mörkum til þess að styrkja stoðir 
kvennaknattspyrnunnar. Þetta er 
gríðarlega skemmtilegt verkefni 
sem ég hlakka til að halda áfram 
með,“ sagði Margrét Lára sem er 
enn óviss með framhaldið hjá sér. 

„Ég fór út til Svíþjóðar að skoða 
aðstæður hjá Djurgarden og var á 
reynslu hjá FC Indiana í Banda-
ríkjunum á dögunum og er bara 
nýkomin heim þar sem ég ákvað 
að halda eðlileg jól og hugsa ekk-
ert of mikið um framhaldið í bolt-
anum. Ég fer svo að skoða mín mál 
í janúar og er ekkert að stressa 
mig of mikið yfir því. Strax í jan-
úar mun ég hella mér í að skoða 
mín mál vel og vandlega og taka 
ákvörðun um hvað ég vil gera,“ 
sagði Margrét Lára sem leynir því 
ekki að draumur hennar hafi alltaf 
verið að verða atvinnumaður í 
fótbolta. 

„Kvennaboltinn er í mikilli sókn 
hvað atvinnumennsku varðar þó 
svo að þetta verði kannski aldrei 
eins og hjá strákunum. Ég vona 
bara að sú þróun haldi áfram og 
ég nái einhverjum árum hjá 

flottum klúbbi í atvinnumennsku 
erlendis.“  omar@frettabladid.is

ÞESSI FENGU STIG
1. Margrét Lára Viðarsdóttir 496
2. Ólafur Stefánsson 319
3. Ragna Ingólfsdóttir 225
4. Jón Arnór Stefánsson 218
5. Birgir Leifur Hafþórsson 214
6. Guðjón Valur Sigurðsson 159
7. Örn Arnarson 156
8. Eiður Smári Guðjohnsen 91
9. Snorri Steinn Guðjónsson 29
10. Ragnheiður Ragnarsdóttir 24
--------------------------------------------------
11. Helena Sverrisdóttir 23
12. Ragnar Sigurðsson  20
13. Björn Þorleifsson  19
14. Hermann Hreiðarsson   18
15. Þórarinn Eymundsson  17
16. Ragnar Ingi Sigurðsson  16
17. Ívar Ingimarsson  15
18. Kristján Örn Sigurðsson  14
19. Þormóður Árni Jónsson 12
20. Fríða Rún Einarsdóttir  10
21. Erla Dögg Haraldsdóttir  8
22. Þórey Edda Elísdóttir  6
23. Alexander Petersson  3
24. Sveinn Elías Elíasson  2
24. Vignir Hlöðversson  2
26. Guðmundur Stephensen  1



ANNA OG SKAPSVEIFLURNAR - kl. 18:50 CHRONICLES OF NARNIA - kl. 19:45 WAR OF THE WORLDS - kl. 22:05

Frábær og opin dagskrá í boði Byrs fyrir alla fjölskylduna á nýársdag

Hafðu það gott á nýju ári

BYR BÝÐUR ÞÉR
GLEÐILEGT ÁR MEÐ STÖÐ 2
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 EKKI MISSA AF

17.00 Everton - Arsenal 
  SÝN 2

20.00 Ren & Stimpy   SIRKUS

20.45 Guess Who?   STÖÐ 2

00.00 Killing Me Softly 
  SKJÁREINN

21.50 The Last Samurai 
  SJÓNVARPIÐ

▼

▼

▼

▼

SJÓNVARP NORÐURLANDS
12.15 Samantekt helstu frétta vikunn-
ar á N4 . Endursýnt á klukkutíma fresti til 
10.15 á sunnudag.

SJÓNVARPIÐ SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2 BÍÓ

> Heather Graham
Leikkonan snjalla hefur 
glímt við sín vandamál í 
einkalífinu eins og aðrir en 
hún á sem dæmi engin 
samskipti við foreldra sína 
sem líkar ekki vel við þær 
myndir sem Graham 
hefur leikið í. Graham 
leikur aðalhlutverkið í 
spennutryllinum Killing 
Me Softly sem Skjár-
einn sýnir í kvöld.

08.00 Morgunstundin okkar  Gurra 
grís, Lítil prinsessa, Halli og risaeðlufatan, 
Bangsímon, Tumi og ég, Bitte nú!, Krakka-
mál, Skúli skelfir, Matta fóstra og ímynduðu 
vinirnir hennar og Latibær (135:136)

10.30 Pelíkanamaðurinn
12.00 Íþróttamaður ársins 2007
12.30 Kastljós
13.30 Deildarbikarkeppnin í handbolta 
 Bein útsending frá leik í kvennaflokki.

15.20 Kraftavíkingurinn 2007
15.50 Deildarbikarkeppnin í handbolta 
 Bein útsending frá leik í karlaflokki.

17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Bítlarnir og Sólarsirkusinn 
 (Imagine The Beatles in Love)

18.54 Lottó
19.00 Fréttir
19.35 Veður
19.40 Verstu jól ævinnar  (3:3) (The 
Worst Christmas of My Life)

20.15 Dagpabbarnir  (Daddy Day Care) 
Tveir karlar missa vinnuna og stofna dag-
gæslu fyrir börn. 

21.50 Síðasti samúræinn  (The Last 
Samurai) Myndin gerist um 1870 og segir 
frá bandarískum hernaðarráðgjafa sem 
heillast af samúræjamenningunni sem 
hann var ráðinn til að uppræta. Leikstjóri er 
Edward Zwick og meðal leikenda eru Ken 
Watanabe, Tom Cruise og Timothy Spall. At-
riði í myndinni eru ekki við hæfi barna.  

00.20 Hnefaleikaundrið  (Million Dollar 
Baby)

02.30 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

11.00 Vörutorg
12.00 Dr. Phil  (e)

14.15 World Cup of Pool 2007  (e)

15.15 Can’t Buy Me Love  Stórskemmti-
leg, bresk sjónvarpsmynd frá árinu 2004 
um mann sem þykist hafa unnið í lottó til 
að tryggja að eiginkona hans fari ekki frá 
honum. Myndin er byggð á sönnum at-
burðum.

16.45 Survivor  (e)

17.45 Giada´s Everyday Italian  (e)

18.15 7th Heaven
19.00 Everest  (1:2) (e)

20.30 Everest  (2:2) (e)

22.00 House  (e) Barnshafandi kona 
með alvarleg veikindi hefur meiri áhyggj-
ur af fóstrinu en sjálfri sér. En veikindin 
gætu dregið hana til dauða og hún stendur 
frammi fyrir stórri ákvörðun.

23.00 James Blunt: Return to Kosovo 
 (e) Mögnuð heimildarmynd þar sem breska 
tónlistarmanninum James Blunt er fylgt 
eftir á ferðalagi til Kosovo þar sem hann var 
árið 1999 sem liðsforingi í skriðdrekasveit í 
frelsisher NATO.

00.00 Killing Me Softly  Rómantísk 
spennumynd frá árinu 2002 með Heather 
Graham og Joseph Fiennes í aðalhlutverk-
um. Myndin er byggð á skáldsögu eftir Sean 
French og fjallar um unga konu sem teflir á 
tæpasta vað þegar hún segir skilið við kær-
astann og hefur hættuleg kynni við dular-
fullan og myndarlegan fjallagarp sem býr 
yfir myrku leyndarmáli.

01.40 Law & Order: Criminal Intent  (e)

02.30 The Musketeer  (e)

04.15 C.S.I. Miami  (e)

05.00 C.S.I. Miami  (e)

05.45 Vörutorg

07.00 Hlaupin
07.15 Barney
07.40 Magic Schoolbus
08.05 Algjör Sveppi  Sveppi sýnir meðal 
annarra teiknimyndirnar Könnuðurinn Dóra, 
Gordon Garðálfur og Refurinn Pablo.

10.00 Ben
10.25 Yu-Gi-Oh! – The Movie
12.00 Hádegisfréttir
12.25 The Bold and the Beautiful
12.50 The Bold and the Beautiful
13.20 Shrek the Halls
13.50 Two and a Half Men  (19:24)

14.15 Derren Brown
15.30 Michael Jackson: After the Ver-
dict  (Michael Jackson: Eftir dóminn)

17.00 What Not To Wear on Holiday
18.00 Sjáðu
18.30 Fréttir Stöðvar 2
19.05 Nanny McPhee  (Töfrafóstran) 
Leyfð öllum aldurshópum.

20.45 Guess Who  (Gettu hver) 
Sprenghlægileg, rómantísk gamanmynd 
með Ashton Kutcher og Bernie Mack í aðal-
hlutverkum. Simon Green er nýtrúlofaður 
draumadísinni og er á leið í heimsókn til 
tengdaforeldranna. Hann á þó ekki von á 
góðu því tengdapabbinn hefur ýmislegt 
við þessa trúlofun að athuga. Aðalhlutverk: 
Bernie Mac, Zoe Saldana, Ashton Kutcher.  
Leikstjóri. Kevin Rodney Sullivan. 2005. 
Leyfð öllum aldurshópum.

22.30 The Rock  (Kletturinn) Hér er svo 
sannarlega stjörnubjart. Hópur landgöngu-
liða tekur 81 ferðamann á eyjunni Alcatraz 
í gíslingu og hótar öllu illu ef ekki verður 
gengið að kröfum þeirra. Hörkuspennandi 
mynd þar sem um líf og dauða fjölmargra 
manna er að tefla. Það er óhætt að mæla 
með þessari mynd fyrir alla unnend-
ur spennumynda.  Aðalhlutverk: Sean 
Connery, Ed Harris, Nicholas Cage.  Leik-
stjóri: Michael Bay.  1996. Stranglega 
bönnuð börnum.

00.45 Hellboy
02.45 Ready When You Are Mr. McGill
04.20 Silent Cry
05.45 Fréttir
06.30 Tónlistarmyndbönd frá Popp 
TíVí

06.00 2001: A Space Travesty
08.00 Napoleon Dynamite
10.00 Casanova
12.00 You, Me and Dupree
14.00 2001: A Space Travesty
16.00 Napoleon Dynamite
18.00 Casanova
20.00 You, Me and Dupree  Rómantísk 
gamanmynd með Owen Wilson, Kate Hud-
son og Matt Dillon í aðalhlutverkum.

22.00 Wonderland  Hörkuspennandi og 
dularfull sakamálamynd.

00.00 The Thin Red Line
02.45 State Property
04.10 Wonderland

09.15 Íþróttamaður ársins 2007
09.55 Merrill Lynch Shootout
11.35 Premier League - All Stars  Allar 
helstu stjörnur síðari ára í enska boltanum 
á einum stað.

13.35 NBA-körfuboltinn  Útsending frá 
leik San Antonio og Toronto.

15.35 Michael Jordan Celebrity In-
vitational  Þáttur þar sem fjallað er um 
boðsmót Michael Jordan í golfi en þar 
mæta frægir íþróttamenn og leikarar til leiks 
í skemmtilegri keppni.

17.05 NFL - Upphitun
17.35 Cristiano Ronaldo  Glæsilegur 
heimildarþáttur um einn besta knattspyrnu-
mann heims í dag.

18.30 Wendy´s Three Tour Challenge 
 Styrktarmót þar sem þrjú þriggja manna 
teymi mætast en mótið hefur safnað í 
kringum 21 milljón dollara þann tíma sem 
mótið hefur verið í gangi.

20.30 Inside Sport
21.00 Mayweather vs. Hatton
21.30 Mayweather vs. Hatton
22.00 Mayweather vs. Hatton
22.30 Mayweather vs. Hatton
23.00 Floyd Mayweather vs. Ricky 
Hatton

09.40 Premier League World
10.10 PL Classic Matches  (Bestu leikir 
úrvalsdeildarinnar)

10.40 PL Classic Matches
11.10 Ensku mörkin
12.05 Enska úrvalsdeildin - Upphitun
12.35 Coca-Cola Championship  Bein 
útsending frá leik Sheffield Utd. og Crystal 
Palace í Championship deildinni.

14.45 Enska úrvalsdeildin  Bein útsend-
ing frá leik West Ham og Man. Utd í ensku 
úrvalsdeildinni. Sýn Extra. Chelsea - New-
castle Sýn Extra 2. Tottenham - Reading Sýn 
Extra 3. Sunderland - Bolton Sýn Extra 4. 
Portsmouth - Middlesbrough

17.00 Enska úrvalsdeildin  Bein út-
sending frá leik Everton og Arsenal í ensku 
úrvalsdeildinni.

19.10 4 4 2
20.30 4 4 2.
21.50 West Ham - Man. Utd.
23.30 4 4 2
00.50 4 4 2

Leið mín lá upp í sófa á jóladagskvöld, einnig venju 
samkvæmt. Ég hreiðraði um mig og beið eftir því að 
gleyma mér í ævintýrum Bennett-systranna í Pride and 
Prejudice, eða Hroka og hleypidómum eins og heitið 
útleggst á íslensku. Svo vill til að bókin eftir Jane Aust-
en er ein af mínum uppáhalds. Eintakið sem er í minni 
vörslu er útbíað í kakómalti, brauðmylsnu, kaffislettum 
og gott ef ekki nokkrum rauðvínsdropum. Ef rann-
sóknarteymi CSI færi yfir hana myndu þau væntanlega 
komast að réttri niðurstöðu; frá því að ég las hana fyrst tólf ára gömul 
yfir kakómalti og ristuðu brauði hef ég tekið hana upp um það bil 
einu sinni á ári. Hún dettur aldrei úr tísku í mínum bókum. 

Ég hafði hins vegar ekki séð meira en brot af umræddri mynd, þar 
sem Keira Knightley leikur hina hláturmildu Elizabeth Bennett. Ég 
verð að viðurkenna að ég varð fyrir vonbrigðum, eins og svo oft áður. 
Ég er farin að hallast að því að það sé oftar en ekki misráðið að ætla 
að gera mynd eftir bók, eða að horfa á mynd þegar maður er búinn 
að lesa bókina. Stiklað var á stóru í gegnum atburðarásina, Elísabet 

var ekki nærri því jafn skemmtileg og hún er á 
síðum bókarinnar, húmorinn í fjölskylduföðurnum 
komst lítið til skila og þrátt fyrir að gjörþekkja fjöl-
skylduna þekkti ég systurnar fimm varla í sundur. 
Ég man eftir BBC þáttaröð, byggðum á sömu bók, 
sem Sjónvarpið sýndi fyrir löngu síðan. Þar var á 
ferðinni allt önnur Ella, enda liggur það svo sem í 
augum uppi að sex þættir geta gert annað og meira 
en kvikmynd, þó svo að hún sé heilir tveir tímar. 

Ef ég lít yfir sjónvarpsgláp ársins kemur reyndar í ljós að þar eru 
þættir í algjörum meirihluta hvað vinsældir varðar. Ég hef tekið ást-
fóstri við formið, enda eru góðir þættir gulli betri. Upp úr jólapökkum 
á heimilinu komu í ár tvö eintök af Næturvaktinni, og þó að ég hafi 
áður farið fögrum orðum um þáttaröðina á þessum síðum hef ég ekki 
áður gerst svo fræg að sjá röðina eins og hún leggur sig. Eftir að hafa 
horft á fyrstu sjö þættina í einni bunu, eða því sem næst, get ég því 
með góðri samvisku haldið því fram að þessi sé raunin: þættirnir hafa 
einfaldlega vinninginn. 

VIÐ TÆKIÐ SUNNA DÍS MÁSDÓTTIR VAR LÍTT HRIFIN AF MYND EFTIR UPPÁHALDSBÓKINNI

Þáttaraðir hafa vinninginn á sjónvarpsári



RÁS 1 FM 92,4/93,5Í KVÖLD

FM 90,9 Talstöðin FM 99,4 Útvarp Saga FM 98,9 Bylgjan FM 95,7 FM957 / Topp 
tónlistarstöðin FM 102,2 Útvarp Latibær / Fjölskyldu útvarp FM 102,9 Lindin / 
Kristilegt efni FM 96,7 Létt Bylgjan / Tónlist og afþreying FM 105,5 Útvarp Boðun 
/ Kristilegt efni FM 88,5 XA-Radíó / 12 spora efni FM 97,7 X-ið / Enginn viðbjóður
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SVT 1

12.15 The Weakest Link 13.00 What not to 
Wear 14.00 Hell To Hotel 15.00 Earth Ride 
16.00 Monsters We Met 17.00 EastEnders 17.30 
EastEnders 18.00 The Vicar of Dibley 19.00 The 
Vicar of Dibley 20.00 The Legend of the Tamworth 
Two 21.00 The Good Life 21.30 Little Britain 22.00 
Grumpy Old Men 22.30 The Mighty Boosh 23.00 
EastEnders 23.30 EastEnders 0.00 The Legend 
of the Tamworth Two 1.00 Little Britain 1.30 Ever 
Decreasing Circles 2.00 Grumpy Old Men 2.30 
The Mighty Boosh 3.00 Monsters We Met 4.00 
What not to Wear 

11.35 Opbrud og hjemkomst 13.05 Babe - den 
kække gris kommer til byen 14.40 Se til venstre, 
der er en svensker 16.10 Før søndagen 16.20 Held 
og Lotto 16.30 Skrål 16.55 KatjaKaj og BenteBent 
17.00 Radiserne 17.30 TV Avisen med Sport og 
Vejret 17.55 SportNyt 18.05 Shrek 2 19.35 Charles’ 
tante 21.10 Inspector Morse 22.55 I morgen er det 
for sent 0.45 Point Break

06.45 Veðurfregnir
06.50 Bæn
07.05 Óskastundin
08.00 Morgunfréttir
08.05 Útúr nóttinni... og inní daginn
09.03 Út um græna grundu
10.05 Veðurfregnir
10.15 Kvika
11.00 Vikulokin
12.00 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.45 Veðurfregnir
13.00 Krossgötur
14.00 Til allra átta
14.40 Tímakornið
15.20 Smávinir fagrir, foldarskart

16.00 Síðdegisfréttir
16.08 Veðurfregnir
16.10 Orð skulu standa
17.00 Flakk
18.00 Kvöldfréttir
18.26 Hundur í útvarpssal
18.52 Dánarfregnir og auglýsingar
19.00 Heimur óperunnar
20.00 Sagnaslóð
20.40 Man ég þinn koss
21.05 Kerti spil og skata
22.10 Veðurfregnir
22.15 Á hljóðbergi: Pavarotti the Legend / 
Goðsögnin Pavarotti
23.20 Villtir strengir og vangadans
00.10 Útvarpað á samtengdum rásum til 
morguns

10.40 Alpint: Världscupen Bormio 12.05 Mitt i 
naturen 12.35 Jorden runt på 80 dagar 14.30 
Andra Avenyn 15.00 Andra Avenyn 15.30 Andra 
Avenyn 16.00 På spåret 17.00 BoliBompa 17.05 
Disneydags 18.00 Hej rymden! 18.30 Rapport 
18.45 Sportnytt 19.00 Stjärnorna på slottet 20.00 
Hellström och Taube 21.00 Kommissarie Lynley 
22.30 Rapport 22.35 Kvarteret Skatan 23.05 
Postmannen ringer alltid två gånger

Jólaleikjatörnin heldur áfram og nú er 
komið að erfiðum útileik hjá meistur-
unum í Manchester United. Eng-
landsmeistararnir lögðu Sunderland 
auðveldlega í síðasta leik á meðan 
West Ham gerði rétt svo jafntefli við 
Reading. Hér verður því hart barist.

VIÐ MÆLUM MEÐ
West Ham - Man. Utd.
Sýn 2 kl. 14.45

Bráðskemmtileg 
og ævintýraleg 
mynd fyrir alla 
fjölskylduna. Emma 
Thompson leikur 
Nanny McPhee sem 
er engin venjuleg 
fóstra. Hún notar 
töfra til að hafa 
hemil á börnunum 
sem hún gætir. 
Aðalhlutverk: Emma 
Thompson, Colin 
Firth, Kelly MacDon-
ald. Leikstjóri: Kirk 
Jones.

STÖÐ 2 KL. 19.05
Nanny McPhee

10.30 NRKs sportslørdag 10.35 V-cup alpint: 
Utfor menn 12.15 Tour de Ski 12.50 Tour de Ski 
13.40 Sport i dag 13.50 Tour de Ski 15.00 Sport 
i dag 15.15 Hoppuka 16.40 Sport i dag 17.00 
Mumfies hvite jul 17.20 Nocturne 17.30 Gaven 
18.00 Dagsrevyen 18.30 Julenøtter 18.45 Lotto-
trekning 18.55 Skiskyttershow 20.15 Jul på Saltön 
21.15 Løsning julenøtter 21.20 Nyhetsåret 2007 
22.20 Kveldsnytt 22.35 Keno 22.40 Nattkino: The 
Breakfast Club 0.15 Halvseint - julespesial 0.35 
Jukeboks: Dansefot 3.00 Jukeboks: Country

14.30 Hollyoaks
14.55 Hollyoaks
15.20 Hollyoaks
15.45 Hollyoaks
16.10 Hollyoaks
16.35 Skífulistinn
17.35 X-Files  (e)

18.20 Talk Show With Spike Feresten
18.45 The George Lopez Show  (22:22)

19.10 The War at Home  (7:22) (e)

19.35 The War at Home  (8:22) (e)

20.00 Ren & Stimpy  Ren er tauga-
trekktur smáhundur (chiuahua) og Stimpy 
er feitlaginn og vitgrannur köttur. Saman 
lenda félagarnir í hinum ótrúlegustu ævin-
týrum sem eru ekki fyrir viðkvæma.

20.30 E-Ring  (22:22)

21.15 Wildfire  (2:13)

22.00 Three Wise Guys  Léttgeggjuð jóla-
mynd um þrjá smákrimma sem eru á mála 
hjá glæpakóngi og fá erfitt verkefni til að 
leysa yfir jólatíðina. Framvindunni svipar 
meira en lítið til sögunnar af fæðingu jóla-
barnsins og á endanum hlýtur því boðskap-
ur jólanna að verða ofan á.  Aðalhlutverk: 
Judd Nelson, Eddie McKlintock, Jodi Lyn 
O´Keefe. Leikstjóri. Robert Iscove.  2005.

23.35 Footballer´s Wives – Extra Time 
 (7:18)

00.00 Footballer´s Wives – Extra Time 
 (8:18)

00.25 Mangó  (5:6)

00.50 Tónlistarmyndbönd frá Popp TV

▼

▼
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PERSÓNAN

FRÉTTIR AF FÓLKI

LÁRÉTT
2. andlegt áfall 6. skammstöfun 8. 
pota 9. lærdómur 11. til 12. rusl 14. 
stoðgrind 16. komast 17. mánuður 
18. hrópa 20. tveir eins 21. þraut.

LÓÐRÉTT
1. bak 3. tveir eins 4. syllur 5. saur 7. 
sjampó 10. gilding 13. er 15. hljóð-
færi 16. nálægt 19. tvíhljóði.

 LAUSN

LÁRÉTT: 2. lost, 6. eh, 8. ota, 9. nám, 
11. að, 12. drasl, 14. stell, 16. ná, 17. 
maí, 18. æpa, 20. rr, 21. raun. 

LÓÐRÉTT: 1. lend, 3. oo, 4. stallar, 5. 
tað, 7. hársápa, 10. mat, 13. sem, 15. 
líra, 16. nær, 19. au. 

Árni 
Sveinsson  

Aldur: 31 árs.
Starf: Kvik-
myndagerðar-
maður og 
plötusnúður.

Fjölskylduhagir: Í sambúð og 
barn á leiðinni.
Foreldrar: Sveinn Aðalsteinsson 
viðskiptafræðingur og Sigrún Her-
mannsdóttir bóksali. 
Búseta: 101 Reykjavík. 
Stjörnumerki: El Toro (Naut).  

Árni var handtekinn fyrir þvaglát á 
almannafæri á Þorláksmessu með þeim 
afleiðingum að Prikið varð plötusnúða-
laust.

Slegist er um miða á einhvern heitasta 
nýársfagnað ársins sem haldinn verður 
óauglýstur á Hótel Borg á nýárskvöld, 
1. janúar. Fjöldi skemmtikrafta kemur 
við sögu á fagnaðinum. Þeirra á 
meðal er Þorsteinn Guðmunds-
son, gleðigjafinn Bogomil 
Font, auk nokkurra þekktustu 
plötusnúða landsins.

Samkvæmt heimildum 
Fréttablaðsins eru 
meðal þeirra sem 
tryggt hafa sér miða 
á þetta nýársball 

hópar í kringum Ármann Þorvaldsson, 
forstjóra Kaupþings í London, en hann 
er einmitt þekktur fyrir að vera mikill 
gleðinnar maður og í sumar prýddi 
hann síður breska slúðurtímaritsins 
OK! þá staddur á galadansleik Sir Elt-
ons John. Ármann hefur að auki efnt 
sjálfur til eftirminnilegra mannfagn-
aða eins og þess þegar sjálfur Tom 
Jones birtist óvænt í Íslendingaveislu í 

London. Þá er búist við því að 
Róbert Wessman forstjóri Act-
avis verði meðal gesta, Þórður 
Birgir Bogason forstjóri P & 

G einnig sem og stuðmaðurinn Jakob 
Frímann Magnússon. Eftir að kvöld-
dagskrá lýkur er gert ráð fyrir 
heljarinnar dansleik sem að 
lík- indum mun 

standa 
fram á 
rauða 
nótt.

Stórforstjóranýársball á Borginni

Umtalsverðum verðmætum var 
stolið frá fyrirsætunni Elísabetu 
Davíðsdóttur og fjölskyldu henn-
ar skömmu fyrir jól. Verkefni sem 
móðir hennar hafði unnið að í 
nokkra mánuði er í höndum manna 
sem hafa ekkert við það að gera.

„Við vonumst bara til þess að 
geta höfðað til samvisku þeirra 
því meirihlutinn af því sem þarna 
var stolið kemur þeim að litlu sem 
engu gagni,“ segir fyrirsætan 
Elísabet Davíðsdóttir. Brotist var 
inn á heimili þeirra 19. desember 
síðastliðinn og hús þeirra í Viðar-
ási nánast tæmt. 

Meðal þess sem var stolið voru 
fjórar fartölvur en inni á einni 
þeirra var verkefni sem móðir 
Elísabetar, innanhúsarkitektinn 

Emma Axelsdóttir, hafði unnið 
að í dágóðan tíma. „Auðvitað 
er slæmt þegar er brotist 
inn en það er enn leiðin-
legra fyrir fólkið sem 
kemst ekki í að byggja 
húsið sitt vegna ránsins enda 
eru teikningarnar á bak og 
burt,“ segir hún. Auk far-
tölvanna var skartgripum 
sem Elísabet hafði safnað í 
tuttugu ár rænt og mynda-
vélum í hennar eigu en 
Elísabet stundar nám í 
ljósmyndun í New York.

Þjófarnir hafa kunnað 
vel til verka og höfðu 
greinilega fylgst grannt 
með húsinu enda létu 
þeir til skarar skríða 

þegar enginn var heima í stutta 
stund um hábjartan dag. Og þótt 

ekki sé gefið að þýfið komi 
ekki einhvern tímann í leit-
irnar vill fjölskyldan allra 
helst endurheimta verkefni 
móður Elísabetar og er 
reiðubúin til að greiða ein-
hverja upphæð fyrir það. 

„Þar eru auðvitað verðmæti 
sem eru töluvert meira virði 
en tölvan sjálf.“ - fgg 

Brotist inn hjá Elísabetu 

VERKEFNUM STOLIÐ Mikil 
verðmæti liggja í tölvu sem var 
stolið af fjölskyldu Elísabetar 
en þar voru meðal annars 
verkefni sem móðir hennar 
hafði unnið að í marga 
mánuði.

ÁRMANN ÞOR-
VALDSSON Kaup-
þingsforstjórinn í 
London mætir á 

nýárs-
dans-
leik á 
Borg-
inni.

RÓBERT WESSMAN 
Búist er við því 
að hann láti sjá 

sig á Borginni. 

JAKOB FRÍMANN Höfuðpaur 
hljómsveitar allra landsmanna 

tekur sig vel út meðal útrás-
arvíkinga á nýársdansleik.

Gnoðarvogi 44, s. 588 8686.

VEISTU SVARIÐ
Svör við spurningum á síðu 8 

1. Benazir Bhutto

2. Á Times Square í New York

3. Einar Sveinsson

Auglýsingasími

– Mest lesið

Dagur B. Eggertsson borgar-
stjóri átti hádegisverðarfund 
með þeim Eli Roth og Quentin 
Tarantino í Ráðhúsi Reykjavíkur 
í gær þar sem þeir ræddu um 
framtíð Reykjavíkur sem kvik-
myndaborgar. Að sögn borgar-
stjóra voru umræðurnar á mjög 
óformlegum nótum en hann stað-
festi áhuga leikstjóranna á því að 
leggja sitt af mörkum til að koma 
Reykjavík á framfæri í kvik-
myndaiðnaðinum. „Þetta var 
mjög ánægjulegt og það var 
mikið hlegið. Þeir eru augljós-
lega miklir húmoristar,“ segir 
Dagur.

Með þeim á fundinum voru 
athafnamaðurinn Eyþór Guðjóns-
son, kvikmyndaleikstjórinn Balt-
asar Kormákur og Guðmundur 
Steingrímsson, aðstoðarmaður 
borgarstjóra. Að hætti erlendra 
stórstjarna voru þeir Tarantino 

og Eli klæddir í föt frá 66°N enda 
yfirlýstir aðdáendur fatnaðarins.

Eins og komið hefur fram í fjöl-
miðlum eru leikstjórarnir stadd-
ir hér á landi til að fagna nýju ári 
og hafa látið fara vel um sig á 
Nordica hóteli þar sem þeir gista. 
Einnig hafa þeir verið tíðir gestir 
í líkamsræktarstöðinni Laugum 
og skelltu sér út á lífið á veitinga- 
og skemmtistaðnum b5 í Austur-
stræti. 

Að sögn Guðmundar Stein-
grímssonar voru þeir leikstjór-
arnir augljóslega hæstánægðir 
með dvölina hér á landi og lýstu 
yfir ánægju sinni með sprengju-
gleði þjóðarinnar á gamlárs-
kvöld. Sem þeir sögðu engu líka. 
„Við ræddum líka um algengan 
misskilning erlendra ferðamanna 
að Íslendingar klæddu sig upp í 
álfa- og tröllaföt við þetta tilefni 
og vorum svo sem ekkert að leið-

rétta það. Enda er ferðamönnum 
fullfrjálst að klæða sig í slíkan 
fatnað þegar nýtt ár gengur í 
garð,“ segir Guðmundur og hlær. 
Boðið var upp á dýrindis fisk að 
hætti hússins sem fór vel ofan í 
mannskapinn og að sögn Guð-
mundar voru þeir félagar hinir 
kumpánlegustu og ánægðir með 
íslenska fiskmetið.

En viðræðurnar voru ekki allar 
á léttu nótunum því bæði Roth og 
Tarantino lýstu yfir miklum 
áhuga á að vera íslenskri kvik-
myndagerð innan handar og vildu 
ólmir leggja sitt af mörkum til að 
byggja upp öflugan kvikmynda-
iðnað í höfuðborginni. „Þeir eru 
mjög einlægir í áhuga sínum og 
vilja virkilega leggja eitthvað til 
málanna enda var þeim tíðrætt 
um fegurð borgarinnar og mögu-
leika hennar,“ segir Guðmundur. 

freyrgigja@frettabladid.is

DAGUR B. EGGERTSSON:  SNÆDDI HÁDEGISVERÐ MEÐ TARANTINO

Tarantino vill leggja sitt 
af mörkum í Reykjavík

BORGARSTJÓRI Í GÓÐUM HÓPI Dagur B. Eggertsson snæddi hádegisverð með þeim Eli Roth, Quentin Tarantino og Eyþóri Guð-
jónssyni auk Baltasars Kormáks.

Sopranos-leikarinn Michael Imperi-
oli leikur sem kunnugt er eitt aðal-
hlutverkið í mynd Ólafs Jóhann-
essonar, Stóra planið, sem verður 
frumsýnd hér á landi 
í mars næstkom-
andi. Heyrst hefur 
að Ólafur sé nú í 
viðræðum við aðra 
leikara í Sopranos-
þáttunum um að 
leika í næsta 
verkefni 
sínu, 
mynd 
sem 
verður 
tekin upp í New York. Hann mun 
einnig hafa rætt við leikara í þátt-
unum Law and Order. Það er því 
nóg að gera hjá Ólafi sem er auk 
þessa á leið á kvikmyndahátíðina í 
Berlín með mynd sína The Amazing 
Truth About Queen Raquela.

Desember virðist vera mánuður-
inn til þess að ganga í hjónaband, 
að minnsta kosti ef marka má leik-

stjóra Þjóðleikhússins. 
Þau María Reyndal 

og Stefán Jónsson 
létu sig hvorugt 
muna um að 
bæta skipulagn-

ingu brúð-
kaups við 

jóla-
und-

irbúninginn í ár þótt ekki væru 
þau að ganga að eiga hvort annað. 
María giftist Orra Vésteinssyni við 
hátíðlega athöfn 22. desember og 
Stefán kvæntist Rebekku Sigurðar-
dóttur degi síðar, á sjálfri Þorláks-
messunni.

Framsóknarkonan og fyrrum þing-
maðurinn Dagný Jónsdóttir fékk 
líklega bestu jólagjöf sem hægt er 
að fá þetta árið því á Þorláksmessu 
eignaðist hún stóra og stæðilega 
stelpu. Um er að ræða 
fyrsta barn Dagnýj-
ar og eiginmanns 
hennar, Atla Karls 
Ingimarssonar, 
og heilsast öllum 
fjölskyldumeðlim-
um vel. 





GÓÐAN DAG!

 Sólarupprás Hádegi Sólarlag

Reykjavík
  Akureyri 

Heimild: Almanak Háskólans

SÍMANÚMER FRÉTTABLAÐSINS: 512 5000, fax: 550 5099 Ritstjórn: 512 5313, fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is  
DREIFING: dreifing@posthusid.is Auglýsingadeild: auglysingar@frettabladid.is Veffang: visir.is

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 512 5000

BAKÞANKAR
Guðmundar
Steingrímssonar

Í dag er laugardagurinn 29. 
desember, 363. dagur ársins.

11.22 13.30 15.38
11.36 13.14 14.53

Opið til 18:00 laugardag og sunnudag | Lokað gamlársdag | www.IKEA.is

295,-
CHARM rifjárn rautt/
svart 2 stk.  595,-

550,-
STRIKT blaðakassi m/loki 
28x35x18 cm.  795,-/stk.

595,-
KVARTIL ljósker H27 cm
galvaníserað/gler  895,-

295,-
HEDDA púðaver 
50x50 cm svart/hvítt  495,-

1.990,-
LOTTEN teppi 130x170 cm  
brúnt/hvítt  2.990,-

295,-
STRIKT skissubók 22x16x2 cm 
ýmsir litir  495,-/stk.

250,-
BÄRBAR bakki
28x20 cm marglitaður  395,-

95,-
SMYCKA gerviblóm
gerbera H38 cm
ýmsir litir  195,-/stk.

195,-
GOSA RESA koddi 
35x25 cm ýmsir litir  395,-/stk.

595,-
SIBBARP mynd liljur
49x49 cm  995,-

995,-
BELLINGE motta 
120x180 cm marglituð  1.290,-

2.590,-
EMILIA SAT sængurverasett
150x200/50x60 cm  3.690,-

895,-
VINDE púði 
40x60 cm hvítur  1.490,-

995,-
DISKRET blómapottur Ø32 cm 
svartur ýmsar tegundir  2.290,-/stk.

495,-
RIBBA rammi eik 
23x23 cm  795,-

350,-
BÖLSNÄS karfa 34x25x16 cm
ýmsir litir  495,-/stk.

795,-
KARRIÄR pottur m/loki 3 l
ryðfrítt stál  1.290,-

695,-
KAVALKAD steikarpönnur 2 stk. 895,-

Árið sem er að líða er sveipað 
dálítið undarlegum blæ í hug-

anum. Það vantaði ekki hefðbund-
in stórtíðindi. Fornir fjendur í 
pólitíkinni mynduðu saman ríkis-
stjórn. Nýr meirihluti tók við 
stjórninni í Reykjavík eftir að sá 
gamli sprakk með látum. En þegar 
fram hjá þessu er litið, enda svo 
sem ekkert nýtt að stórviðburðir 
verði í pólitík með einhverju milli-
bili, stendur eftir að árið 2007 var 
eiginlega réttnefnt ár hinna furðu-
legu tíðinda. Ár fáránleikans.

HUNDURINN Lúkas – hinn 
íslenski Lassie –  var talinn af og 
ungur piltur sakaður um að hafa 
murkað úr honum líftóruna á sví-
virðilegan hátt. Allt logaði á 
netinu. Ein eftirminnilegasta 
fréttamynd ársins er af hópi fólks 
með tár í auga og samanherptar 
varir dreift um frosna jörð í blys-
för til minningar um hund, sem 
ekki var dáinn, heldur sprangaði 
um í Hlíðarfjalli og hnusaði af 
mosa og spörðum. 

YOKO Ono stóð í rokinu úti í 
Viðey og sagði „I love you“ í 
sífellu, frammi fyrir veðurbörð-
um fulltrúum þjóðar sem í mesta 
lagi fæst, að öllum jafnaði, til að 
segja um annað fólk að það sé 
ágætt, þannig séð. Sjaldan hefur 
orðið jafnátakanlegur árekstur 
menningarheima hér á landi eins 
og við þessa athöfn úti í Viðey. 
Setningu ársins átti Ringo Starr 
og kunnum við honum miklar 
þakkir fyrir: „We got the message, 
baby.“ Ringo las stöðuna rétt. 
Þessi „ég elska þig“-gjörningur 
var ekki að virka. Það var of mikið 
rok. 

UMRÆÐA ársins var um kart-
öfluna. Eða var það mús? Sölvi 
fréttamaður stóð í Bónus og las 
pistil um matvælaverð. Á bak við 
hann fór eitthvað brúnt yfir gólf-
ið. Var virkilega mús í Bónus? 
Bloggheimur logaði. Nei, líklega 
var þetta kartafla. Ég sjálfur var 
dálítið móðgaður yfir því, og er 
enn, að uppástunga mín í þessari 
umræðu, og málefnalegt innlegg, 
var léttvægt fundið á sínum tíma 
og vakti litla athygli. Ég taldi flest 
benda til þess að þetta hefði verið 
kiwi. 

SVONA var árið 2007. Stórfurðu-
legt einhvern veginn. Enn einn 
vitnisburðurinn um sérviskulega 
þjóð á norðurhjara og ófyrirsjáan-
leg uppátæki hennar er runninn 
dag fyrir dag inn á síður sögubók-
anna. Íslenska þjóðin gengur keik 
í átt til nýrra tíma, nýrra fjárfest-
inga, nýrra handboltaleikja, nýrra 
deilna um ekki neitt, nýrra ekki-
frétta, nýrra stórtíðinda. Gleðilegt 
ár, þjóð! I love you. 

Árið


