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Fréttablaðið er með 112%
meiri lestur en Morgunblaðið

Allt sem þú þarft...                               ... alla daga

Meðallestur á tölublað m.v. höfuðborgarsvæðið
18–49 ára. Könnun Capacent í ágúst - október  2008.

FÖSTUDAGUR
2. janúar 2009 — 1. tölublað — 9. árgangur

VEÐRIÐ Í DAG

ÞRÁINN ÓSKARSSON

Mælir með ábætisrétti 
frá tengdamóður sinni
• matur • helgin

            Í MIÐJU BLAÐSINS

Sölufulltrúar Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Hugi Garðarsson hugi@365.is 512 5447

KEILA  er sannkallað fjölskyldusport. Gaman er að gera sér 
dagamun með því að velta nokkrum kúlum. Í keilu geta allir 
verið með, fullorðnir geta keppt við börn sín auk þess sem 
alltaf er tími fyrir spjall og spaug meðan leikið er.

„Þessi réttur á einmitt vel við í 
upphafi nýs árs áður en fólk byrj-
ar í megrun. Uppskriftina fékk ég 
hjá tengdamóður minni, Kristínu 
á Ingjaldsstöðum,“ segir Þráinn 
Óskarsson, matgæðingur og múr-
ari, og útilokar ekki að hé i

um að elda hvunndags. Hann 
reynir þó að láta til sín taka á ein-
hverjum sviðum. „Hún er söng-
kona og alltaf syngjandi í eldhús-
inu meðan ég fæ ekki leyfi til ðsyngja É

Sérríbomba frá tengdóÍ upphafi árs setja margir sér markmið að halda í við sig í sætindum. Þráinn Óskarsson múrari segir þó 

tilvalið að skella í sig enn einum ljúffengum eftirréttinum áður en áramótaheitin um hollustu taka gildi.

Þráinn Óskarsson múrari segir tilvalið að skella í sig góðum sérríbúðingi áður en nýársheit um hollustu taka gildi. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
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SÉRRÍBÚÐINGUR
Kristínar á Ingjaldsstöðum FYRIR 6

Þrettándakvöld6. janúar 2009

Gjafabréf Perlunnar
Góð tækifærisgjöf!

Sannkölluð þrettándastemmning í Perlunni!4ra rétta „Allt í steik“ seðillinn og flugeldar;skemmtileg fjölskyldustund.

Verð frá 4.590 kr.
Allt í steikHinn árvissi 4ra rétta „Allt í steik“ seðill gleður bragðlaukana. Skyldumæting fyrir alla sem unna góðum mat á góðu verði.Verð frá 4.590 kr. — Sjá nánar á perlan.is.

Hefstí dag!

Athugið! Perlan er lokuð 4. og 5. janúar.

Hátíð í tali og tónum
Mikið verður um 
dýrðir í Salnum í 
dag í tilefni af tíu 
ára afmæli hans.

TÍMAMÓT 18

FÓLK „Þarna verða trúðar og mér 
finnst þeir nú alltaf jafn fyndnir. 
Þetta getur hins vegar stundum 
orðið svolítið ógnvekjandi,“ segir 
Katla Þórarinsdóttir, ein þeirra 
sem taka þátt í uppsetningu 
sýningarinnar Stórasti Sirkus 
Íslands í Hafnarfjarðarleikhúsinu 
um helgina.

Sýnd verða sirkusatriði þar sem 
fífldirfska og fjör eru í fyrirrúmi. 
Sýningin er ætluð öllum, ungum 
sem öldnum. - sg / sjá Allt

Íslenskur sirkus um helgina:

Fífldirfska og 
fjör í fyrirrúmi

LITADÝRÐ Katla Þórarinsdóttir ásamt 
félögum í sirkusnum.

JÓN STEFÁN SIGURÐSSON

Leikur prinsinn 
í Öskubusku
Hefur nóg að gera í London

FÓLK 34

Rakar inn 
seðlum
Madonna græddi 
fúlgur fjár á tón-

leikaferð sinni 
um Bandaríkin.

FÓLK 24
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VÍÐAST ÚRKOMA   Í dag verða 
hægar suðlægar áttir. Rigning 
eða súld víðast hvar en hætt við 
slyddu til landsins norðaustan og 
austan til. Hiti 0-9 stig, svalast til 
landsins eystra. 

VEÐUR 4

ANDREA MAGNÚSDÓTTIR

Búin að stofna 
eigið fyrirtæki
FÖSTUDAGUR FYLGIR 
FRÉTTABLAÐINU Í DAG

FÓTBOLTI  Guðlaugur Victor 
Pálsson er á leið til enska 
stórliðsins Liverpool sem hefur 
náð samkomu-
lagi við danska 
liðið AGF um 
kaup á þessum 
17 ára íslenska 
miðjumanni. 

Guðlaugur 
klæddist 
Liverpool-
treyju í fyrsta 
sinn fyrir 
Fréttablaðið í 
gær en hann 
hefur til þessa verið harður 
Manchester United-maður. 

Það breyttist hins vegar fljótt 
þegar hann fékk símtal frá 
Englandi um að Rafael Benítez, 
stjóri Liverpool, væri búinn að 
kaupa hann. - óój / sjá íþróttir síðu 30

Guðlaugur á leið til Liverpool:

Fór í treyjuna í 
fyrsta sinn í gær

GUÐLAUGUR 
VIKTOR PÁLSSON

ÚTGÁFA Fyrsta tölublað Frétta-
blaðsins á nýju ári er prentað á 
bleikan pappír, eins og fer ekki á 
milli mála. 

Þetta eru ekki varanlegar 
breytingar á útliti blaðsins heldur 
er verið að nýta birgðir, sem 
annars hefðu farið til spillis, 
vegna breytinga á prentun. 

Bleiki pappírinn gekk af þegar 
ákveðið var að hætta að prenta 
Markaðinn, vikulegt rit Frétta-
blaðsins um viðskipti, á bleikan 
pappír fyrr í haust.

Fréttablaðið verður áfram 
bleikt í nokkra daga. Þess má 
geta að Fréttablaðið er eina 
dagblað landsins sem kemur út í 
dag.

Nýr litur í nokkra daga:

Fréttablaðið á 
bleikum pappír

föstudagur

Andrea Magnúsdóttir fatahönnuður er flutt heim frá Danmörku og búin að stofna eigið fyrirtæki 
AndreA Cl

FYLGIRIT FRÉTTABLAÐSINS  2. janúar 2009

Hver verður 
Íþróttamaður 
ársins 2008?
Tíu koma til greina 
en kjör Samtaka 
íþróttafréttamanna 
verður í beinni út-
sendingu frá Grand 
Hóteli í kvöld.

ÍÞRÓTTIR 30

SUNDGARPAR YLJA SÉR AÐ LOKNU SJÓSUNDI Hundruð manna mættu í Nauthólsvík og fögnuðu nýju ári með því að taka sund-
sprett í sjónum. Ylurinn í heita pottinum var kærkominn að loknu sundi í köldum sjónum.   FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

VINNUMARKAÐUR Atvinnuleysi mun 
aukast hratt næstu mánuði, verða 
sjö prósent í þessum mánuði, átta 
prósent í febrúar og ná tíu pró-
sentum í vor. Mest verður atvinnu-
leysið í maí þegar námsmenn taka 
að streyma út á vinnumarkaðinn. 
Þetta kemur fram í nýrri skýrslu 
Vinnumálastofnunar.

Gert er ráð fyrir að það dragi úr 
atvinnuleysi í sumar og fram í 
september í takt við hefðbundna 
árstíðarsveiflu. Um 20 þúsund 
manns verða á atvinnuleysisskrá í 
apríl og maí en fjórðungur þeirra 
verður í hlutastarfi eða hefur 

tekjur af sjálfstæðri starfsemi. 
Um 15 þúsund manns verða að 
fullu án atvinnu. 

Atvinnuleysi kemur harðast 
niður í byggingariðnaði og er áætl-
að það verði mest 30 prósent í 
mars og apríl en dragist svo saman 
er líður á sumarið. Þá er útlit fyrir 
að þeim sem starfa að mannvirkja-
gerð fækki um helming, úr sextán 
þúsund í átta þúsund í vor. 

Verslunarfólk verður einnig 
fyrir barðinu á atvinnuleysi og er 
áætlað að um 15 prósent verði án 
vinnu í mars en úr því rætist þegar 
líður á sumarið og ferðamenn taka 

að streyma til landsins. Gert er 
ráð fyrir tíu til fimmtán prósenta 
atvinnuleysi í samgöngum, flutn-
ingastarfsemi, iðnaði og fisk-
vinnslu. 

Um tíu þúsund útlendingar eru 
taldir á vinnumarkaði nú í upphafi 
árs en þeim hefur fækkað hratt 
síðustu mánuði. Vinnumálastofn-
un telur að um níu þúsund útlend-
ingar verði við störf hérlendis um 
mitt árið. Gert er ráð fyrir að 
fjöldi Íslendinga flytjist til útlanda 
á næsta ári og um fimm til sjö þús-
und manns hverfi þar með af 
vinnumarkaði.  - ghs

Atvinnuleysið fer 
hæst í tíu prósent
Vinnumálastofnun telur að allt að sjö þúsund Íslendingar hverfi af vinnumark-
aði á árinu. Atvinnuleysi nær hámarki í vor og verður mest í byggingariðnaði. 

VEIÐI Tveir félagar hrósuðu happi í 
gær þegar þeir fengu þrjá laxa í 
Eystri-Rangá.

„Ég er eiginlega viss um að það 
hafa ekki verið veiddir laxar fyrr 
á árinu,“ segir Kristján Þ. Davíðs-
son annar veiðimannanna og fram-
kvæmdastjóri í gamla Glitni.

Hefðbundnum veiðitíma í ánni 
lauk í október, en eftir að félagi 
Kristjáns hitti mann sem hafði 
fengið fisk á aðfangadag í Eystri-
Rangá ákváðu þeir að freista 
gæfunnar.

„Við höfðum samband við veiði-
vörðinn og hann benti okkur  á 
staðinn sem við fórum á,“ segir 
Kristján. Ekki var hægt að kvarta 
undan veðrinu því veitt var í 
tveggja stiga hita.

„Við vorum þarna milli tvö og 
fjögur og birtan var eins og klukk-
an tíu að kvöldi á sumrin,“ segir 
Kristján, sem hugsar sér gott til 
glóðarinnar, þegar glænýr fiskur-
inn verður matreiddur í kvöld. 
Veiði í hafbeitarám á þessum árs-
tíma er ekki bönnuð.  - kóþ

Veiðimenn hrósa happi eftir óvænta fengsælni í Eystri-Rangá:

Fengu þrjá laxa á nýársdag

MEÐ AFLANN Kristján með tvo af þrem-
ur löxum sem hann veiddi. 

Orðuveiting á 
Bessastöðum
Forseti Íslands veitti ellefu manns 
fálkaorðuna á Bessastöðum í 
gær, fimm konum og sex körlum. 

FRÉTTIR 8
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TÖLFRÆÐI Við Íslendingar vorum 
tæplega 320 þúsund talsins þann 
1.desember síðastliðinn, sam-
kvæmt tölum Hagstofu Íslands 
sem vakir yfir okkur og auðveld-
ar naflaskoðun með útgáfu ritsins 
Ísland í tölum 2008-2009. 

Undanfarin fjögur ár hefur 
fólksfjölgun verið óvenju mikil 
hér á landi. Samkvæmt íbúaskrá 
Þjóðskrár voru landsmenn 319.756 
í byrjun desember samanborið 
við 312.872 í fyrra. Þetta jafngild-
ir því að íbúum hafi fjölgað um 2,2 
prósent á einu ári. Jafnmikil fólks-
fjölgun hefur ekki orðið hér á 
landi síðan um miðbik sjöunda 
áratugs 20. aldar og í engu öðru 
Evrópulandi er fólksfjölgun jafn-
mikil og hér. 

Við getum vænst þess að verða 
allra karla og kerlinga elst. 
Meðalævilengd kvenna er 83 ár 
en karla 79 ár. Við þetta keppa 
ekki vestrænar þjóðir. 

Við vinnum helst við að þjón-
usta hvert annað því níutíu pró-
sent starfandi manna hafa lífsvið-
urværi af þjónustugreinum. Tvö 
prósent vinna við fiskveiðar og -
vinnslu og svipaður fjöldi við 
landbúnað. Þrisvar sinnum fleiri 
vakna til starfa í fjármálaþjón-
ustu. 

Það sem helst einkennir neyslu-
venjur okkar er heimsmet í lamba-
kjötsáti sem aldrei verður slegið. 
Meðaljóninn borðar rúmlega 24 
kíló af þessu sælgæti á ári og 
Norðmenn koma okkur næstir af 
Norðurlandaþjóðunum með rúm 
sex kíló. Af fiski borðum við 45 
kíló og svipað af sykri, en græn-
meti finnst okkur ekki eins gott 
og öðrum grönnum okkar. Við 
skolum þessu niður með gríðar-

legu magni af gosdrykkjum en þá 
ekki síður bjór. Neysla hans hefur 
aukist úr 47 lítrum í áttatíu á ára-
tug. Við eigum öll farsíma og bíla-

eignin er 662 á hverja þúsund 
Íslendinga.

Við förum sjaldnar í bíó en við 
höfum yfirleitt gert á síðustu árum 
en leikhúsin njóta þess. Fjöldi 
áhorfenda var 259 þúsund á ári; 
fullum hundrað þúsundum fleiri en 
1997. Við horfum líka meira á sjón-
varp enda hefur útsendum klukku-
tímum sjónvarpsstöðvanna fjölgað 
úr 23 þúsund í 71 þúsund á tíu 
árum.

Sumt breytist þó ekki, sama hvað 
við verðum mörg. Flatarmál lands-
ins er og verður 103 þúsund ferkíló-
metrar og fiskveiðilandhelgin er 
758 þúsund, sé sami mælikvarði 
notaður. Hvannadalshnúkur er 
hæstur og Öskjuvatn dýpst. Þjórsá 
er lengst og fossinn Glymur í 
Botnsá er hæstur.   svavar@frettabladid.is
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NEYSLUVENJUR ÍSLENDINGA

Kartöflur Sykur Græn-
meti

Kaffi Nauta-
kjöt

Lamba-
kjöt

Fiskur

Lambakjötsát helsta 
einkenni Íslendinga
Við erum 320 þúsund og í engu öðru Evrópulandi fjölgaði íbúum sem hér í 
fyrra. Lífslíkur okkar eru meiri en flestra annarra þjóða. Neysluvenjur okkar 
eru vart sambærilegar við aðrar þjóðir; við borðum 24 kíló af lambakjöti á ári. 

ÍSLENDINGAR Flest okkar heita Jón eða 
Guðrún sem geta átt von á að eignast 
tvö börn á ævinni. 468.800 Íslendingar 
flugu frá landinu, sumir oft, aðrir sjaldn-
ar. FRÉTTABLAÐIÐ/ÞÖK

SAMFÉLAGSMÁL Hækkun atvinnu-
leysisbóta, sem átti að koma til 
framkvæmda 1. mars, var flýtt til 
1. janúar. 

Gert er ráð fyrir að bæturnar 
hækki um 13.500 krónur, til 
samræmis við lægstu laun á 
almennum vinnumarkaði. 

Að auki hefur félags- og 
tryggingamálaráðherra undirrit-
að reglugerð þess efnis að 
hámarkstekjutengdar atvinnu-
leysisbætur hækki um sama 
hlutfall. Þær verða þá 242.636 
krónur á mánuði í stað 220.729 
króna áður.   - hhs

Hækkun atvinnuleysisbóta flýtt:

Bætur hafa 
verið hækkaðar

VINNANDI VERKAMENN Atvinnuleysis-
bætur hækka frá og með 1. janúar.
 FRÉTTABLAÐIÐ/GVA 

Karlmaður á sjötugsaldri lést í 
umferðarslysi í gær, nýársdag. 

Slysið varð á Ólafsfjarðar-
vegi við bæinn Krossa um 
miðjan dag í gær. Tveir bílar 
sem komu hvor úr sinni áttinni 
skullu saman en ökumennirnir 
voru einir í bílum sínum. 
Ökumennirnir voru fluttir á 
sjúkrahúsið á Akureyri og var 
maðurinn úrskurðaður látinn 
þar. Kona á sjötugsaldri var í 
hinum bílnum en hún slasaðist 
ekki alvarlega. 

Unnið er að rannsókn 
slyssins en talið er að annar 
bíllinn hafi farið á rangan 
vegarhelming. Hálka var á 
veginum þegar slysið varð.

  - þeb

Karl lét lífið í 
umferðarslysi 

LÖGREGLUMÁL Maður var stunginn 
í andlit og brjóstkassa í verslun 
10-11 í Lágmúla í gærmorgun. 
Árásarmaðurinn hefur verið 
handtekinn. 

Fórnarlambið sat á borði við 
útgang verslunarinnar þegar 
árásarmaðurinn gaf sig á tal við 
hann. Með árásarmanninum var 
annar maður. Fórnarlambið, 
maður á þrítugsaldri, fékk tvö 
stungusár og var fluttur á 
slysadeild, þaðan sem hann var 
útskrifaður seinni partinn í gær. 
Meiðsli hans voru ekki eins 
alvarleg og fyrst var talið. 
Lögregla leitar enn félaga 
árásarmannsins.  - þeb

Stunguárás á nýársmorgun:

Stunginn tví-
vegis í 10-11

Hent fram af svölum
Nokkrir menn gengu í skrokk á íbúa 
í blokk í Vogunum á nýársnótt, sem 
endaði með því að honum var hent 
niður af svölum. Hann kenndi sér 
meins í fótum og baki og var fluttur á 
slysadeild. 

Yfirfullar fangageymslur
Fleiri mál komu til kasta lögreglu 
á Suðurnesjum á nýársnótt. Stúlka 
var lamin með glasi í andlitið, og 
nefbrotnaði og fékk skurði. Maður var 
laminn í andlitið með steini, og annar 
var skallaður. Þá voru tveir hraðbank-
ar sprengdir upp í Keflavík. 

LÖGREGLUFRÉTTIR

Ritstjóraskipti á Skessuhorni
Magnús Magnússon hefur tekið aftur 
við ritstjórastarfi Vesturlandsblaðsins 
Skessuhorns, eftir um árs hlé frá því. 
Sigrún Ósk Kristjánsdóttir, sem hefur 
verið ritstjóri blaðsins, hefur hafið 
störf sem dagskrárgerðarmaður hjá 
Stöð 2. 

VESTURLAND

LÖGREGLUMÁL Að minnsta kosti 96 
rúður voru brotnar í Réttarholts-
skóla á nýársnótt. Fimmtán ára 
gamall drengur var handtekinn 
grunaður um verknaðinn, en hann 
var blóðugur á höndum og með 
hamar á sér. Hann var í annar-
legu ástandi. 

Engin stórvægileg mál komu 
upp hjá lögreglu á höfuðborgar-
svæðinu á nýársnótt, þrátt fyrir 
mikinn eril. Þá sóttu um 70 manns 
slysadeild Landspítalans í nótt.

  - þeb

Skemmdarverk á nýársnótt:

Fimmtán ára 
braut 96 rúður

ALLT BROTIÐ 96 rúður hið minnsta voru 
brotnar í Réttarholtsskóla í fyrrinótt. 
Búið var að negla fyrir gluggana þegar 
ljósmyndara Fréttablaðsins bar að garði. 

FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

UMHVERFISVERND Aðstandendur 
skógræktarverkefnisins Kolviður 
munu breyta markaðsherferð í 
ljósi breyttra aðstæðna að sögn 
Björgólfs Thorsteinssonar, stjórn-
armanns í Kolviði og formanns 
Landverndar. Herferð verður ýtt 
úr vör í febrúar og mun beinast að 
miklu leyti að erlendum ferða-
mönnum en einnig verður leitast 
við að fá fyrirtæki til að kolefnis-
jafna bílaflota sinn.

Á fyrri hluta þessa árs skuldbatt 
sjóðurinn sig til að gróðursetja 
rúmlega 96 þúsund plöntur en það 
gerir hann gegn greiðslu. Það eru 
um 20 þúsund fleiri plöntur en árið 
áður sem var fyrsta ár Kolviðar. Á 
síðari hluta þessa árs dró hins 
vegar úr umsvifunum. „Fyrst eftir 
að eldsneytisverðið hækkaðu upp 
úr öllu valdi var nú lítið aflögu 

fyrir bíleigendur og svo eftir 
bankahrunið er búið að vera afar 
rólegt,“ segir Björgvin. „En við 

erum ekki af baki dottin,“ segir 
hann og bætir við að breyttar 
aðstæður kalli á nýja nálgun.  - jse

Hátt eldsneytisverð frá því að bankahrunið varð hefur gert Kolviði erfitt fyrir:

Kreppan kallar á nýja nálgun 

ÝTT ÚR VÖR Margt hefur breyst frá því að verkefnið Kolviður fór af stað í apríl í fyrra. 
Guðfinna Bjarnadóttir er hætt sem stjórnarformaður og Reynir Kristinsson tekinn við.

ÚTIVIST Á næstu fimm árum verða 
stikaðar gönguleiðir um fell og 
dali í bæjarlandi Mosfellsbæjar 
sem samtals verða 69 kílómetrar. 
Skátafélagið Mosverjar mun 
annast verkið. „Stærsti hlutinn í 
þessu er að leggja göngustíg í 
kringum Hafravatn,“ segir 
Haraldur Sverrisson bæjarstjóri.

Leiðirnar sem stikaðar verða 
munu liggja um Helgafell, 
Mosfell, Úlfarsfell og 
Grímmannsfell. Einnig munu 
liggja leiðir með Varmá yfir í 
Helgadal og Seljadal og eins frá 
Gljúfrasteini að Helgufossi. Við 
upphaf gönguleiða verða bíla-
stæði, upplýsingaskilti með 
göngukortum og eins verða á 
leiðinni skilti með fróðleik um 
náttúrufar og sögu svæðisins.  - jse

Mosfellsbær og Mosverji:

Leggja göngu-
stíg kringum 
Hafravatn

HAFRAVATN Í VETRARBÚNINGI Í samn-
ingnum er meðal annars gert ráð fyrir 
göngustíg í kringum Hafravatn.

Valgerður, var síldin of krydd-
uð í þetta sinn?

„Já, ég held að piparúðinn hafi gert 
útslagið.“

Hætta þurfti útsendingu Kryddsíldar 
Stöðvar 2 á gamlársdag þegar mótmæl-
endur reyndu að ryðjast inn á Hótel Borg 
og eyðilögðu tækjabúnað. Valgerður 
Sverrisdóttir, formaður Framsóknarflokks-
ins, fékk því afar takmarkaðan tíma til að 
spjalla við aðra flokksformenn.

GAZASVÆÐIÐ, AP Í árásum Ísraelsmanna á Gazasvæð-
ið, eitt þéttbýlasta svæði heims, hafa 37 palestínsk 
börn og 15 konur verið drepin, samkvæmt tölum frá 
heilbrigðisráðuneyti Hamas-samtakanna. Embættis-
menn Sameinuðu þjóðanna telja þessar tölur réttar.

Alls hafa á fimmta hundrað Palestínumanna fallið 
í árásunum þar en á sama tíma hafa fjórir Ísraels-
menn fallið.

Stjórnvöld í Ísrael segjast einungis miða á 
skotmörk sem tengist liðsmönnum Hamas-samtak-
anna, í því augnamiði að stöðva eldflaugaárásir 
þeirra á Ísrael. Þar innifalið eru lögreglustöðvar, 
slökkviliðsstöðvar, heimili Hamas-liða, moskur og 
háskólabyggingar. Þetta þýðir að mesta sprengju-
regnið er í íbúðahverfum og Ísraelsmenn segja að 
Hamas noti sér almenning sem „mannlegan skjöld“.

Einn leiðtogi pólitískrar hreyfingar Hamas, Nizar 
Rayan, var veginn í gær. Sprengja jafnaði hús hans 

við jörðu og létust við það níu börn hans og fjórar 
eiginkonur. Hamas-liðar segja Rayan hafa neitað að 
yfirgefa heimili sitt.  - kóþ

Pólitískur leiðtogi Hamas-samtakanna veginn á Gazasvæðinu í gær:

Nærri fjörutíu börn drepin

FRÁ GAZASVÆÐINU Ísraelskir leiðtogar segjst vera rétt að byrja 
herför sína gegn Hamas-samtökunum. NORDICPHOTOS/AFP

SPURNING DAGSINS
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2

HELGIN  
Allt bendir til að 
helgin verði fremur 
vætusöm á sunnan-
verðu landinu en að 
annars staðar verði 
þetta köfl óttara. Á 
morgun má búst við 
rigningu eða slyddu 
víða, síst þó norðan 
til og á Vestfjörðum. 
Á sunnudag verður 
minni háttar úrkoma 
syðra en bjart veður 
víðast annars staðar. 
Rétt er að nefna að 
það eru ákveðnir 
óvissuþættir í spánum 
þessa helgina.   

Sigurður Þ. 
Ragnarsson
veður-
fræðingur

FORSETAEMBÆTTIÐ Ástæðu þess að 
Íslendingar hafa beðið meira tjón 
en flestir aðrir í efnahagshruninu 
má að nokkru leyti rekja til mis-
taka og vanrækslu á heimaslóð, 
sagði Ólafur Ragnar Grímsson 
forseti í áramótaávarpi sínu.

„En einnig vegna þess að stoðir 
fjármálakerfisins sem hafið var 
til vegs á Vesturlöndum á undan-
förnum áratugum reyndust fúnar, 
hreyfiaflið skyndigróði, skamm-
tímafengur, en aðhaldi, sparnaði, 
varfærni og almannaheill einatt 
vikið til hliðar,“ sagði hann.

Þá segir forsetinn almenning 
krefjast reikningsskila og víðtæk 
hreyfing berjist fyrir gagngerum 

breytingum. Lýðræðisaldan sé 
brýn vakning og nauðsynlegur 
undanfari endurreisnarinnar. 
Kjörnir fulltrúar eigi að sýna ein-

lægan vilja til samræðna um hvað 
megi læra af mistökunum, enginn 
megi skerast úr leik.

Ólafur hafi reynt að leita, viður-
kenna og læra af mistökum sínum 
og „meta heiðarlega hvernig ég 
gekk of langt í málflutningi og lið-
sinni við starfsemi íslenskra 
banka og fjármálafyrirtækja 
erlendis“.

Slík sjálfsrýni sé mikilvæg 
öllum sem hafi gert mistök á liðn-
um árum og geri þá betur búna til 
að axla ábyrgð í framtíðinni.

Þjóðin þurfi að gera með sér 
sáttmála um endurgerð þjóð-
félagsins, hið réttláta samfélag.

  - kóþ

Forseti Íslands segir almenning krefjast reikningsskila í áramótaávarpi sínu:

Ræddi mistök og vanrækslu

ÓLAFUR RAGNAR GRÍMSSON „Þjóðin 
biður um upplýsingar og uppgjör [...] Ef 
sá vilji er ekki virtur mun reynast torsótt 
að skapa nýjum tímum traustan grund-
völl,“ segir forsetinn.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

EVRÓPUMÁL Geir H. Haarde for-
sætisráðherra telur koma til 
greina að þjóðin fái ekki aðeins að 
kjósa um mögulega aðild að Evr-
ópusambandinu, heldur einnig um 
það hvort gengið skuli til aðildar-
viðræðna. Formenn Evrópunefnd-
ar ríkisstjórnarinnar úr báðum 
stjórnarflokkum telja það ónauð-
synlegt.

Geir viðraði þessa skoðun sína í 
áramótaávarpi sem birtist í 
Morgunblaðinu á gamlársdag. Þar 
sagði hann sjálfgefið að þjóðin 
fengi að kjósa um aðild, en í ljósi 
alvöru og mikilvægis málsins 
kæmi það einnig til greina að rík-
isstjórnin fengi umboð frá þjóð-
inni til að ganga til viðræðna. 
„Eðlilegt væri að setja sérstök lög 
um slíka atkvæðagreiðslu í febrú-
ar og ganga til þjóðaratkvæðis 
nokkrum vikum síðar að lokinni 
eðlilegri kynningu á málinu.“

Illugi Gunnarsson, þingmaður 
Sjálfstæðisflokksins og annar for-
manna Evrópunefndarinnar, ritaði 

grein í Fréttablaðið 

um miðjan desember ásamt 
Bjarna Benediktssyni þar sem 
þeir lýstu því yfir að þeir vildu að 
Ísland hefði aðildarviðræður við 
Evrópusambandið og síðan yrði 
kosið um aðild.

Illugi tekur þó ekki illa í hug-
mynd Geirs. „Ef mönnum finnst 

betra að fá sérstakt umboð 
til að fara í viðræð-
urnar þá geri ég 
engar athugasemd-
ir við það, en í sjálfu 
sér held ég að það sé 
engin sérstök nauð-
syn á því. Hin leiðin 
er hreinlegri af því 
að þá erum við að 
kjósa um eitthvað 
sem við vitum hvað 
er.“

Hann telur að 
allt sem geti aukið 
sátt um málið sé 
af hinu góða, en 

aðalatriðið sé að þjóðin fái að taka 
ákvörðunina. „En ég tel að 
atkvæðagreiðslan sem skiptir 
raunverulega máli í þessu verði 
þegar við greiðum atkvæði með 
eða á móti svona samningi,“ segir 
hann.

Ágúst Ólafur Ágústsson, vara-
formaður Samfylkingarinnar og 
hinn formaður Evrópunefndar-
innar, fagnar því að Geir skuli 
ganga lengra en hann hefur áður 
gert. „En ég bind vonir við að 
landsfundur Sjálfstæðisflokksins 
komist að meira afgerandi niður-
stöðu. Mér finnst miklu skynsam-
legra að við förum ekki í þjóðar-
atkvæði fyrr en við höfum 
einhvern samning til að kjósa um 
þannig að staðreyndirnar séu á 
hreinu,“ segir Ágúst. Annars sé 
hætta á að umræðan fyrir kosn-
ingarnar verði öfgafull – snúist 
um óraunhæfar væntingar og 
svartsýnishjal.  stigur@frettabladid.is

Telja óþarft að kjósa 
um aðildarviðræður
Geir H. Haarde segir tvöfalda þjóðaratkvæðagreiðslu um aðild að Evrópusam-
bandinu koma til greina. Formenn Evrópunefndar ríkisstjórnarinnar útiloka 
það ekki, en segja þó ónauðsynlegt að greiða atkvæði fyrr en um aðildina sjálfa.

ILLUGI GUNNARSSONGEIR H. HAARDE ÁGÚST ÓLAFUR 
ÁGÚSTSSON

Kveikt í nýbyggingu
Kveikt var í rusli inni í nýbyggingu við 
Borgarás í Garðabæ á sjöunda tíman-
um í gærkvöldi. Slökkvilið var kallað 
á staðinn og tók skamma stund að 
slökkva eldinn, sem olli minni háttar 
tjóni. 

LÖGREGLUMÁL

Fullorðinn karlmaður lét lífið 
í eldsvoða við Fannborg í 
Kópavogi aðfaranótt gamlárs-
dags. 

Eldur kom upp í stofu 
íbúðar mannsins, sem er á 
sjöundu hæð í fjölbýlishúsi, 
en eldsupptök eru ókunn. 
Mikinn reyk lagði frá íbúðinni 
þegar slökkviliðið bar að 
garði upp úr hálf þrjú. 
Slökkvistarfi lauk um 
hálftíma síðar, eða rétt eftir 
klukkan þrjú. Einn var fluttur 
á sjúkrahús vegna gruns um 
reykeitrun.  - þeb

Lést í eldsvoða

HEILBRIGÐI Svifryksmengun í 
Reykjavík eftir miðnætti á 
gamlárskvöld mældist 425 
míkrógrömm þar sem hún var 
mest, við Melatorg. Heilsuvernd-
armörk svifryks eru 50 míkró-
grömm á rúmmetra.

Mengunin var enn yfir mörkum 
á hádegi í gær, en sólarhringurinn 
allur mun mælast undir þeim, 
segir í tilkynningu frá umhverfis- 
og samgönguráði borgarinnar.

Dregið hafi úr menguninni 
þegar vind hvessti um nóttina. 

Svifryksmengun mátti fara 18 
sinnum yfir heilsuverndarmörk 
árið 2008, en fór 25 sinnum yfir 
þau.  - kóþ

Svifryksmengun á áramótum:

Nærri tífalt yfir 
heilsumörkum

DANMÖRK, AP Lögregla í Óðinsvé-
um í Danmörku hefur handtekið 
mann af palestínskum uppruna 
sem grunaður er um að hafa 
skotið og sært tvo Ísraelsmenn í 
verslunarmiðstöð á gamlársdag.

Maðurinn, John Jacobsen, er 27 
ára Dani fæddur í Líbanon en á 
palestínska foreldra. Hann hefur 
verið hnepptur í mánaðarlangt 
gæsluvarðhald. Hann neitar að 
hafa skotið Ísraelsmennina en 
játar að hafa borið byssu í 
verslunarmiðstöðinni á gamlárs-
dag.

Ísraelsmennirnir voru að selja 
hárvörur í sölustandi í verslunar-
miðstöðinni þegar þeir voru 
skotnir, annar í handlegginn og 
hinn í fótinn. Þeir voru fluttir á 
sjúkrahús en hvorugur særðist 
lífshættulega.  - sh

Dani af palestínskum ættum:

Grunaður um 
að skjóta Ísraela

TAÍLAND, AP Að minnsta kosti 61 
lést og yfir 200 til viðbótar eru 
særðir eftir að eldur braust út á 
næturklúbbi í Bangkok í Taílandi á 
nýársnótt. 

Sjónarvottar sögðu eldinn hafa 
kviknað í kjölfar flugeldasýningar 
á miðnætti. Eldurinn barst hratt 
um húsnæðið, sem var á tveimur 
hæðum. Mikill troðningur 
myndaðist þegar gestir reyndu að 
komast út, en aðeins einn útgang-
ur var í húsinu. Fórnarlömbin dóu 
mörg eftir að hafa troðist undir 
fjöldanum.  - þeb

Eldsvoði í Taílandi í fyrrinótt: 

Sextíu manns 
biðu bana

RÚSSLAND, AP Rússneski olíurisinn 
Gazprom skrúfaði í gær fyrir allt 
gas til Úkraínu vegna deilna um 
ógreidda reikninga og gasverð. 
Evrópubúar voru uggandi vegna 
tíðindanna í gær þar sem 
Gazprom sér íbúum þar fyrir um 
fjórðungi af öllu gasi, sem er 
mest flutt í gegnum leiðslur í 
Úkraínu. Talsmaður Gazprom 
sagði að aukið yrði við gasflutn-
inga eftir öðrum leiðum.

Bandaríkjamenn hvöttu í gær 
forsvarsmenn Gazprom til að 
endurskoða ákvörðun sína. Í 
yfirlýsingu frá George W. Bush 
sagðist hann óttast áhrifin, þar 
sem afar kalt væri í Úkraínu.  - sh

Gazprom skelfir Evrópubúa:

Skrúfað fyrir 
gas til Úkraínu

FLUGELDARNIR Í GÆR Flugeldasala mun 
hafa verið dræmari í ár en í fyrra, en 
lognið gerði að verkum að mengunin 
fór langt yfir heilsuverndarmörk. 

FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

GENGIÐ 31.12.2008

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

 216,2925
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

 120,58 121,16

 175 175,86

 169,5 170,44

 22,742   22,876

 17,245 17,347

 15,513 15,603

 1,3359   1,3437

 186,02   187,12
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Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna
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Japanskt jen 
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MÓTMÆLI Mótmælendur stöðvuðu 
útsendingu Kryddsíldar Stöðvar 2 
á Hótel Borg á gamlársdag. Þeir 
ollu skemmdum á tækjabúnaði 
fyrir milljónir, að sögn forsvars-
manna Stöðvar 2, og lögreglumað-
ur kinnbeinsbrotnaði þegar hann 
fékk grjót í andlitið.

Geir H. Haarde komst aldrei í 
þáttinn til Sigmundar Ernis Rún-
arssonar vegna mótmælanna, og 
hinir flokksformennirnir þurftu 
að láta sér lynda að tala saman 
undir miklum klið frá reiðum 
fjöldanum sem barði húsið utan, 
hrópaði slagorð og reyndi að 
ryðjast inn á hótelið.

Eftir að mótmælendur höfðu 
náð sínu fram og brennt í sundur 
útsendingarkapla greip lögreglan 
til sinna ráða og hrakti þá í burtu 
með piparúða að vopni. Fjöldi mót-
mælenda þurfti á aðhlynningu að 
halda á eftir hjá sjúkraliðum.

Arna Schram, formaður Blaða-
mannafélags Íslands, segir mót-
mælendur hafa gengið of langt að 
þessu sinni. „Ég hef auðvitað ekk-
ert á móti mótmælum en mér 
finnst ganga einum of langt að 
rjúfa útsendingu fyrir öðrum sem 
hafa áhuga á að fylgjast með og fá 
svör við einhverjum spurning-
um,“ segir Arna. „Ef fólki finnast 
einhverjar umræður leiðinlegar 
eða óþarfar eða hvaða skoðun sem 
fólk hefur á þeim þá er auðveldast 
að slökkva bara á sjónvarpinu.“

 stigur@frettabladid.is

Útsending Kryddsíldar rofin
Kryddsíld Stöðvar 2 var heldur endaslepp á gamlársdag. Mótmælendur skemmdu tæki og tól, flugust á við 
lögreglu og hótelstarfsmenn og fengu að lokum að kenna á piparúða. Anton Brink myndaði hamaganginn.

FÉLAGSMÁL Ýmsir flokkar bóta, 
styrkja og frítekjumarka hækka 
nú um áramót. Félagsmálaráð-
herra hefur gefið út reglugerðir 
þar um. Hækkanirnar tóku gildi 
í gær og taka meðal annars til 
elli-, örorku- og barnalífeyris, 
uppbóta, meðlags, og dánarbóta. 
Hækkunin nemur 9,6 prósent-
um. Þá hækkar lágmarksfram-
færslutrygging um tuttugu 
prósent.

„Við hækkunina sem tekur 
gildi 1. janúar hafa tekjur þeirra 
lífeyrisþega sem hafa lægstu 
bæturnar hækkað um rúmar 
50.000 krónur á rúmu ári, eða 
um 42 prósent frá því í desem-
ber 2007,“ segir í frétt á vef 
félagsmálaráðuneytisins.  - sh

Tíu prósenta hækkun:

Flestir bóta-
flokkar hækka

FÓLK „Svavar Gestsson sendi-
herra spyrst fyrir um mann til að 
taka að sér girðingarvinnu í 
Hólaseli með 
vorinu. Sjálfur 
mun hann 
leggja til allt 
girðingarefn-
ið,“ segir á 
vefsetri 
Reykhóla-
hrepps þar sem 
vísað er til 
smáauglýsingar 
sendiherrans á 
vefnum. „Hún er einnig sett hér í 
fréttadálkinn til að minna á 
smáauglýsingarnar,“ segir á 
reykholar.is þar sem nánar kemur 
fram um umsvif sendiherrans að 
Hólasel sé nýtt lögbýli úr jörðinni 
Hólum í Reykhólasveit. Þar 
keyptu Svavar og Guðrún 
Ágústsdóttir, eiginkona hans, sér 
land undir sumarhús og skóg-
rækt.  - gar

Sendiherra í Reykhólasveit:

Mann vantar í 
girðingarvinnu

SVAVAR GESTSSON

„VIÐ MUNUM BEITA TÁRAGASI!“ Mótmælendur stukku á flótta þegar lögreglan greip 
til piparúðans, ekki í fyrsta sinn á árinu sem leið.

KRÓKUR Á MÓTI BRAGÐI? Þessi hótelkokkur tók hraustlega á móti mótmælendum.

MÓÐURÁST Nornin Eva Hauksdóttir hjálpar til við að skola piparúða úr augum sonar 
síns, Hauks Hilmarssonar.

HETJUR Snorri Steinn Guðjónsson og Guðmundur Þ. Guðmundsson komust aldrei 
í Kryddsíldina til þess að taka á móti viðurkenningu fyrir hönd handboltalandsliðsins.

Á SUÐUPUNKTI  Jón Bjarki Magnússon, fyrrverandi blaðamaður á DV sem fletti eftirminnilega ofan af lygum Reynis Traustasonar, 
var í miklum ham fyrir utan Hótel Borg. Á myndinni má einnig sjá Evu Hauksdóttur og Jón Örn Loðmfjörð, ljóðskáld með meiru.

KJARAMÁL Valgerður Sverrisdóttir, 
formaður Framsóknarflokksins, 
telur eðlilegt að allir taki á sig 
launalækkun og leggi þannig sitt 
af mörkum til að taka á stöðu 
efnahagsmála þjóðarinnar. 
Arnbjörg Sveinsdóttir, formaður 
þingflokks Sjálfstæðisflokks, 
telur það einnig eðlilegt.

Lúðvík Bergvinsson, formaður 
þingflokks Samfylkingarinnar, 
bendir á að tekjufall ríkisins sé 
geigvænlegt. Ráðherrar og 
alþingismenn hafi þegar tekið 
launalækkun og eðlilegt sé að 
aðrir taki þátt í að taka á sig þetta 
áfall, líka embættismenn og 
stjórnendur hjá ríkinu. 

Fjármálaráðuneytið hefur vísað 
til kjararáðs erindi þar sem 
forseti Íslands fer fram á að 
lækkun launa sinna. - ghs

Formaður Framsóknarflokks:

Telur eðlilegt 
að allir lækki

ÞJÓÐKIRKJAN „Við þurfum sam-
stöðu, þjóðarsátt um endurreisn. 
Ekki Nýja Ísland hf.!“ sagði bisk-
up Íslands, séra Karl Sigurbjörns-
son  í nýárspredikun sinni í gær. 
Hann hvatti þjóðina til að koma 
auga á tækifæri nýrra tíma, þótt 
margir líti „rústir einar, vonleysi 
og sorta fram undan“.

„Nú gjöldum við dýru verði 
græðgi og hroka undangenginna 
ára, og berum þyngri skuldaklafa 
en nokkur önnur þjóð,“ sagði hann. 
„Við vorum í hópi ríkustu þjóða 
heims og lifðum hátt. Öllu virtist 
vikið til hliðar nema nauðsynjum 
fjármagnsins.“ 

Mikilvægt væri að finna víðari 

framtíðarsýn en að lágmarka 
skaðann af efnahagsfárinu: „Eða 
verða engin sjónarmið tekin gild 
nema hagsmunir fjármagnsins?“

Biskup minnti á kærleiksboð-
skap kristninnar, um að elska 
náungann: „Ef við höldum ekki í 
þá hugarsýn, viðmið og verðmæti 
hjartans, þá týnum við áttum og 
verðum stefnulaus reköld eigin 
hagsmuna,“ sagði hann. Í kirkjum 
væri beðið fyrir forseta, ríkis-
stjórn, Alþingi og öllum landsins 
börnum. Í fyrirbæn felist ásetn-
ingur um að „styðja þau sem köll-
uð eru til forystu í málum okkar 
með kærleika og gagnrýnni, heilli 
og hreinskiptinni samstöðu“.  - kóþ

Biskup hvetur til samstöðu og víðari framtíðarsýnar en um hagsmuni auðsins:

Þurfum ekki Nýja Ísland hf.

SÉRA KARL SIGURBJÖRNSSON Biskup 
hvetur fólk til að horfa ekki um öxl í 
reiði, heldur horfa í kringum sig hér og 
nú, í árvekni og umhyggju.
 FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Finnst þér 2008 hafa verið gott 
ár?
JÁ 39,1%
NEI 60,9%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Gengu mótmælendur of langt á 
gamlársdag?

Segðu þína skoðun á vísir.is

SVÍÞJÓÐ Sænskur Íraki hefur verið 
í haldi Bandaríkjamanna í Írak frá 
því í maí. Sænsk stjórnvöld hafa 
ekki fengið upplýsingar um fyrir 
hvað hann er ákærður. Maðurinn 
er í fangelsi með um 5.000 öðrum 
föngum, að sögn Dagens Nyheter. 

Maðurinn hafði farið í heimsókn 
til fæðingarborgar sinnar, 
Ramadi, í byrjun maí til að setja á 
stofn byggingafyrirtæki og geta 
þannig framfært konu sinni og sjö 
börnum í Írak en var fljótlega 
handtekinn. Maðurinn og kona 
hans hafa búið í Svíþjóð frá árinu 
2000. Eiginkona mannsins segir að 
hann hafi ekki verið pólitískt 
virkur.  - ghs

Sænskur Íraki í haldi vestra:

Yfirvöld fá ekki 
upplýsingar

KJÖRKASSINN
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1 Hversu margir sóttu um emb-
ætti sérstaks saksóknara?

2 Hvaða tveir tónlistarmenn 
gengu til liðs við Pops á dög-
unum?

3 Hvað voru laun seðlabanka-
stjóra lækkuð um mörg prósent 
um áramótin?

SVÖRIN ERU Á SÍÐU 34

UTANRÍKISMÁL „Ingibjörg Sólrún 
segist ekki koma auga á rökin 
fyrir sambandsslitum við Ísraels-
ríki. Ég hef grun um að ísraelsk 
stjórnvöld kæmu auga á þessi 
rök,“ segir Ögmundur Jónasson, 
þingflokksformaður VG.

Hann vísar hér til ummæla 
utanríkisráðherra, sem sagði í 
blaðinu á þriðjudag að það þjónaði 
ekki tilgangi fyrir Ísland að slíta 
samskiptum við Ísraelsmenn, sem 
hafa vegið á fimmta hundrað 
manna síðustu daga. Íslendingar 
ættu frekar að nýta sambandið til 
að hafa áhrif á stefnu ríkisins.

„Ég vona að þetta hafi verið 
vanhugsuð ummæli hjá henni, því 

það er einmitt þetta sem ísraelsk 
yfirvöld óttast; að þjóðir heims 
rísi upp á afgerandi hátt eins og 
þennan. Og það á við um stórar 
þjóðir og smáar. Smáþjóð getur 
orðið stór með því að rísa upp á 
þennan hátt,“ segir Ögmundur.

Utanríkisráðuneytið sendi frá 
sér tilkynningu í gær þar sem 
Ingibjörg tekur undir ályktun 
friðarráðs palestínskra og ísra-
elskra kvenna, sem krefst þess að 
árásum Ísraels verði hætt án 
tafar. Ráðið hvetur einnig alþjóða-
samfélagið til að senda herlið á 
vettvang til að binda enda á „þessa 
firru“. 

 - kóþ

Þingflokksformaður VG gagnrýnir utanríkisráðherra vegna Palestínu:

Ísrael sér lengra en Ingibjörg

PALESTÍNUMENN UNDIR LOFTÁRÁS 
ÍSRAELA Ingibjörg Sólrún Gísladóttir vill 
að loftárásirnar verði stöðvaðar þegar 
í stað og alþjóðlegt herlið verði sent á 
staðinn. Ögmundur Jónasson vill ganga 
lengra og slíta sambandi við Ísrael. 
 NORDICPHOTOS/AFP

SAMFÉLAGSMÁL Einar Skúlason, 
sem lét af störfum sem fram-
kvæmdastjóri Alþjóðahúss á 
gamlársdag, segir undrast að hið 
opinbera neiti að opna augun 
fyrir þeim breytingum sem 
íslenskt samfélag hefur tekið á 
undanförnum árum vegna 
fjölgunar fólks af erlendum 
uppruna hér á landi.

„Framlögin frá ríkinu eru þau 
sömu og þau voru og þegar ég 
byrjaði fyrir fimm og hálfu ári.“ 
Hann vill þó taka fram að þessi 
gagnrýni eigi frekar við um 
ríkisstjórnina en borgarstjórn 
Reykjavíkur hafi sýnt þessum 
málaflokki nokkuð meiri skilning.

Einar tekur við sem skrifstofu-
stjóri Framsóknarflokksins í dag. 
Staða framkvæmdastjóra 
Alþjóðahúss verður auglýst 
fljótlega. - jse

Einar Skúlason söðlar um:

Frá Alþjóðahúsi 
til Framsóknar

NOREGUR Ríkisstjórnin í Noregi 
hefur ákveðið að senda neyðarað-
stoð fyrir meira en 20 milljónir 
króna til Gaza. Jonas Gar Støre, 
utanríkisráðhera Noregs, segir að 
norska ríkisstjórnin hafi áhyggjur 
af ástandinu á Gaza og vænti þess 
að ísraelsk stjórnvöld sjái til þess 
að neyðaraðstoðin komist alla leið.

„Norðmenn styðja líka metnað 
Frakka í að koma því til leiðar að 
aðstoðin komist alla leið. Við erum 
háð því að bæði Hamas og Ísrael 
skilji þetta,“ segir Støre. Neyðar-
aðstoðin fer til samtaka á svæðinu 
sem tryggja læknisaðstoð til 
þeirra sem hafa særst, að sögn 
NRK. - ghs

Norska ríkisstjórnin:

Sendir neyðar-
aðstoð til Gaza

BESSASTAÐIR Ellefu manns voru 
sæmdir fálkaorðunni af Ólafi 
Ragnari Grímssyni forseta í gær. 
Allir ellefu fengu riddarakross við 
hátíðlega athöfn á Bessastöðum, 
eins og venja er á nýársdag. 

Þau sem fengu fálkaorðuna í 
gær voru Ástbjörg Stefanía Gunn-
arsdóttir íþróttakennari, Elín Ósk 
Óskarsdóttir óperusöngkona, 
Grétar Þorsteinsson fyrrverandi 
forseti ASÍ, Grímur Karlsson fyrr-
verandi skipstjóri, Hildur 
Sæmundsdóttir ljósmóðir, Jón 
Arnþórsson, forstöðumaður Iðn-
aðarsafnsins, Jón Eiríksson fræði-
maður, Kjartan Ragnarsson for-
stöðumaður Landnámsseturs 
Íslands, María Jónsdóttir kvæða-
kona, Sigurður Guðmundsson, for-
seti heilbrigðisvísindasviðs 
Háskóla Íslands, og Steinunn Þór-
arinsdóttir myndlistarmaður.

Forseti Íslands veitti heiðursmerki hinnar íslensku fálkaorðu á Bessastöðum á nýársdag:

Ellefu voru sæmdir fálkaorðunni

Á BESSASTÖÐUM Orðuhafarnir ásamt forseta Íslands eftir afhendinguna í gær.  FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

VEISTU SVARIÐ?
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© GRAPHIC NEWS

2. febrúar 
Caracas: Tíu ár 
frá innsetningu 
Hugos Chavez, 
forseta Venesú-
ela, í embætti.

28. janúar, Davos 
í Sviss: Stjórn-
málaleiðtogar og 
viðskiptajöfrar þinga 
um heimskreppuna 
á heimsviðskipta-
ráðstefnu Alþjóða-
efnahagsstofnun-
arinnar.

Júlí, Súdan: Fyrstu lýð-
ræðislegu kosningarnar 
í yfir 20 ár eru áætlaðar. 
Friðarsamningarnir 2005 
bundu enda á tveggja 
áratuga átök.

20. mars, Angóla: Fjögurra daga heimsókn 
Benedikts páfa XVI. hefst, í tilefni af því að 
500 ár eru liðin síðan fyrstu kaþólsku trú-

boðarnir fóru suður fyrir Sahara.

30. júní, Írak: 
Herjum Banda-
ríkjanna er gert að 
yfirgefa írakskar 
borgir, þorp og 
bæi.

3.-5. október: Alþjóðaólympíunefndin 
kýs um hvort bæta eigi tveimur nýjum 
keppnisgreinum við þær 26 sem fyrir eru 
á leikunum 2016.

1. október, Pek-
ing: Stærsta her-

sýning í sögu Kína 
á þjóðhátíðardegi 

landsins vegna 
60 ára afmælis 

Alþýðulýðveldisins.

     Janúar: Barack Obama 
verður 44. – og fyrsti svarti 
– forseti Bandaríkjanna.

    Febrúar: Reiknað er með að 
ástralski leikarinn Heath Ledger 
heitinn verði annar til að fá 
Óskarsverðlaun eftir dauða sinn. 
Ledger, sem varð 28 ára gamall, 
er líklegur til verðlauna fyrir hlut-
verk sitt í The Dark Knight. 

    Mars: Barbie, ein vinsælasta 
og umdeildasta dúkka heims, 
verður fimmtug. 
Fyrirtækið Mattel í 
Kaliforníu hefur selt 
einn milljarð af 
dúkkunum í yfir 
150  löndum.

     Apríl: G20 löndin þinga um 
efnahagsástandið í boði Gor-
dons Brown í London. Þetta 
verður fyrsta heimsókn Baracks 
Obama til Evrópu sem forseti.

     Talið er líklegt að Jacob 
Zuma (fyrir ofan) verði forseti 
Suður-Afríku. Zuma, leiðtogi 
Afríska þjóðarráðsins, hefur 
verið sakaður um spillingu.

     Maí: Kosningar í Indlandi, 
stærsta lýðræðisríki heims. 
Indverjar geta þá sagt skoðun 
sína á því hvernig stjórnin tók á 
hryðjuverkunum í Mumbai.

     júní: Ótti um kynþáttabund-
ið ofbeldi og efnahagskreppan 
setja svip sinn á kosningar 
til Evrópuþingsins í Mið- og 
Austur-Evrópu.

     Mohammad Khatami (til 
vinstri), hinn umbótasinnaði 
fyrrverandi forseti Írans, gæti 
boðið sig fram gegn Mahmoud 
Ahmadinejad forseta, á ögur-
stundu í kjarnorkudeilu Írana 
við Vesturlönd.

     Júlí: Kosið verður á milli 
Magawatis Sukarnoputri, 
fyrrverandi forseta, og núver-
andi forseta, Susilos Bambang 
Yudhoyono, í Indónesíu.

       Ágúst: Umboð stjórnar 
Sómalíu, sem nýtur stuðnings 
SÞ, rennur út og lítil von er um 
starfhæfa stjórn.

       September: Búist er við 
að réttarhöld yfir tveimur 
fyrrverandi yfirmönnum Bear 
Serns verði umfangsmesta 
málsókn í fjármálageira 
Bandaríkjanna. Ralph Cioffi 
og Matthew Tannin eru sak-
aðir um að svíkja fjárfesta.

       Október: Ástríkur 
gallvaski verður fimmtugur. 
33 bækur um kappann hafa 
selst í meira en 325 milljónum 
eintaka um heim allan.

       Nóvember: 20 ár eru frá 
falli Berlínarmúrsins og mikil 
hátíðarhöld eru skipulögð.

       Desember: Vonast er til 
að samningar um loftslagsmál, 
sem taki við af Kyoto-bókun-
inni, náist í Kaupmannahöfn.
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HÁSKÓLABRÚ

Langar þig í háskóla 
en vantar stúdentspróf?
Eftir nám á Háskólabrú Keilis kemst þú í næstum hvaða háskólanám sem er.

Háskólabrú er samstarfsverkefni Keilis og Háskóla 
Íslands og býður deildin upp á aðfararnám á vegum 
HÍ fyrir einstaklinga sem ekki hafa lokið stúdents-
prófi. Að loknu námi uppfylla nemendur almenn 
inntökuskilyrði innlendra háskóla og telst námið 
almennt sambærilegt stúdentsprófi samkvæmt 
samningi Keilis, HÍ og Menntamálaráðuneytisins.

Markviss undirbúningur fyrir háskólanám

Námið er lánshæft hjá LÍN 

og má stunda jafnt í staðnámi 

sem fjarnámi. 

Umsóknarfrestur er 
til 20. janúar 2009.

Háskólabrú veitir útskrifuðum nemendum rétt á að 
sækja um nám í nánast öllum deildum HÍ auk náms 
við Háskólann í Reykjavík, Háskólann á Akureyri, 
Listaháskóla Íslands, Háskólann á Hólum og 
Landbúnaðarháskólann á Hvanneyri.

Nemendur við Keili njóta forgangs að glæsilegum 
og rúmgóðum nemendaíbúðum á góðu verði.

Það er upplagt að byrja nýja árið á jákvæðum 
neytendanótum. Sigurpáll Ingibergsson er mjög 
ánægður með Canon myndavélina sína og þjónust-
una sem hann hefur fengið hjá Beco. „Fyrir fjórum 
árum keyptum við stafræna Canon A70 myndavél. 
Fyrir nokkru hætti vélin að virka. Þegar kveikt var á 
henni kom svartur skjár og svartar myndir skrifuð-
ust á diskinn. Vélin var komin úr ábyrgð og mikið 
myndefni fram undan. Eftir símtal við umboðsaðil-
ann Nýherja hafði ég samband við Beco, sem sér um 
viðhald á vélunum. Þeir báðu mig um að koma með 
vélina. Ef þetta væri skjáflagan, þá fengi ég tjónið 
bætt, annars borgaði það sig varla að gera við 
gripinn.“

Sigurpáll fór með vélina. „Á Þorláksmessu 
hringdi svo síminn. Það var komin lausn. Hún var sú 
að þetta væri galli í skjáflögu sem þriðji aðili 
framleiddi. Við gætum fengið nýja myndavél, Canon 
A470 í staðinn. Mér fannst þetta stórbrotin þjónusta 
hjá Canon og Beco. Maður er ekki svikinn á því að 
eiga þessi merki að. Þetta kallast á gæðamáli að 
standa við að uppfylla væntingar viðskiptavina.“

Á þessum tímapunkti hvarflaði hugur Sigurpáls 
aftur í tímann. „Ég tók langan tíma í ákvörðun um 
myndavélakaup þegar ég var 15 ára. Canon AE-1 
varð fyrir valinu. Það varð að vanda valið enda fór 
öll sumarhýran sem safnaðist úr byggingarvinnu hjá 

Guðmundi Jónssyni í vélina. Hún hefur fylgt 
mér síðan. Ég sé ekki 

eftir því að hafa 
tekið þessa 
ákvörðun með 
Canon. Canon er 
leiðandi á sínu 
sviði og þjónust-
an mögnuð.“

Neytendur: Góð þjónusta er gulls ígildi

Það borgar sig að 
vanda valið

CANON A70 STAF-
RÆN MYNDAVÉL
Sigurpáll er 
ánægður með 

þjónustu Beco.

■ Sendið 
umboðsmanni 

neytenda 
ábendingar eða 

sparnaðarráð 
á neytendur@
frettabladid.is

DR. GUNNI 
neytendur@

frettabladid.is



ÞAÐ VAR SVONA 
SEM VIÐ HUGSUÐUM ÞAÐ

HUGURINN BER ÞIG AÐEINS HÁLFA LEIÐ
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Auglýsingasími

– Mest lesið

A
ð baki er árið þegar gjaldmiðill þjóðarinnar sökk og 
bankakerfið hrundi. Um langan tíma héðan í frá verð-
ur vitnað til atburða hvort þeir gerðust fyrir eða eftir 
hrun. Þessa árs bíða miklar ákvarðanir um framtíð 
landsins. Fjölda þeirra viðfangsefna má ugglaust jafna 

til hólanna í Vatnsdalnum. 
Nokkur atriði eru mikilvægari en önnur. Nefna má: Í fyrsta 

lagi:Traust. Í öðru lagi: Mannleg gildi. Í þriðja lagi: Gjaldmiðil-
inn. Í fjórða lagi: Nýtt bankakerfi. Í fimmta lagi: Stöðu Íslands í 
samfélagi þjóðanna. Í sjötta lagi: Ríkisfjármálin. 

Umfram allt annað blasir við að endurvekja þarf traust fólksins 
í landinu á stofnunum samfélagsins. Það er vandasamt viðfangs-
efni sem ríkisstjórnin kemst ekki hjá að glíma við. Í umræðunni 
um gildi mannlegs samfélags má enginn skjóta sér hjá umhugsun. 
Kirkjan getur þar lagt lóð á vogarskálarnar. Sú umræða er nauð-
synleg undirstaða mikilvægra ákvarðana.

Seðlabankanum mistókst að halda krónunni fljótandi. Bankan-
um var um megn að rækja lögbundið hlutverk sitt. Að sumu leyti 
má rekja það til stjórnunarmistaka. Hlutirnir þurftu einfaldlega 
ekki að fara jafn illa og raun varð á. Eigi að síður verður að virða 
stjórnendum bankans það til betri vegar að með krónunni var ekki 
unnt að tryggja viðunandi fjármálastöðugleika.

Afleiðingin er þverbrestur í undirstöðum hagkerfisins. Þeirri 
ákvörðun verður þar af leiðandi ekki slegið á frest að ákveða fram-
tíðargjaldmiðil. Eigi vel að fara er þetta ár þeirrar miklu ákvörð-
unar hvert stefna ber í þeim efnum.

Nýr gjaldmiðill tengist óhjákvæmilega mati á stöðu Íslands 
í samfélagi þjóðanna. Spurningin um aðild landsins að Evrópu-
sambandinu hefur þannig tvær hliðar. Annars vegar snýr hún að 
lausn á brýnni þörf fyrir stöðuga mynt. Hins vegar veit hún að 
pólitískum álitaefnum í víðu samhengi. Aðild að Evrópusamband-
inu er ekki sjálfkrafa lausn úr þrengingum. Í sambandinu er fyrst 
og fremst fólgið stöðugra efnahagsumhverfi. Það auðveldar agaðri 
hagstjórn. Eftir sem áður verðum við okkar eigin gæfu smiðir.

Jafnframt er Evrópusambandið pólitískur félagsskapur. Slíka 
alþjóðapólitíska kjölfestu hefur Ísland ekki haft í sama mæli og 
áður eftir að gildi Atlantshafsbandalagsins að því leyti breyttist 
við lok kaldastríðsins. Á þann veg er þessi ákvörðun léttari en ætla 
mætti að hún er rökrétt framhald þeirrar stefnu sem í öndverðu 
var mótuð um stöðu landsins í samfélagi þjóðanna.

Aðildarspurningin er stærsta viðfangsefni þessa árs. Ríkis-
stjórnin þarf að glíma við þann margslungna pólitíska veruleika 
og leggja línur um framhaldið. Allt kallar það á skýra forystu. 
Þjóðin þarf síðan í allsherjaratkvæðagreiðslu að glíma við þá kosti 
sem aðildarviðræður skila. Að því kemur síðar.

Framtíð atvinnustarfsemi og verðmætasköpunar í landinu mun 
ráðast af þeim ákvörðunum sem teknar verða á þessu ári um hvers 
kyns bankakerfi rís upp af rústum þess gamla. Traust bæði inn á 
við og út á við gagnvart öðrum þjóðum mun ráða miklu um árang-
ur þeirrar endurreisnar. Loks er ljóst að hnýta þarf saman lausa 
enda í fjármálum ríkisins. Á því sviði bíða stærri ákvarðanir en 
við höfum áður kynnst.

Að öllu þessu virtu má ljóst vera að í annan tíma hafa jafn stórar 
spurningar ekki beðið svars við byrjun nýs árs. 

Nýtt ár:

Miklar ákvarðanir
ÞORSTEINN PÁLSSON SKRIFAR

UMRÆÐA
Heimaþjónusta

Í Reykjavík njóta nú um þrjú þúsund 
heimili félagslegrar heimaþjónustu og 

eitt þúsund njóta heimahjúkrunar. Þeir sem 
njóta þjónustunnar eru að miklum hluta 
aldraðir, en fjöldi einstaklinga á öllum aldri 
nýtur einnig langtímaþjónustu vegna 
fötlunar eða tímabundinnar aðstoðar vegna 
sjúkdóma eða slysa. 

Borgarstjóri, Hanna Birna Kristjánsdótt-
ir og heilbrigðisráðherra, Guðlaugur Þór Þórðarson 
undirrituðu á dögunum þjónustusamning um að 
borgin taki við rekstri heimahjúkrunar í Reykjavík. 
Jafnframt verða heimahjúkrun og félagsleg 
heimaþjónusta sameinuð undir einni stjórn með það 
að markmiði að efla þjónustuna til hagsbóta fyrir 
borgarbúa. Um er að ræða tilraunaverkefni til 
þriggja ára og á næstu mánuðum verður unnið að 
innleiðingu þess. 

Að búa við sjálfstæði og virkni á eigin heimili er 
eitt af grundvallaratriðum þess að halda góðri 
líkamlegri og andlegri heilsu og vellíðan. Rannsókn 

á vegum heilbrigðisráðuneytisins árið 2007 
á vilja þeirra sem eru á biðlista eftir 
hjúkrunarheimili sýndi að stór hluti þeirra 
sem bíða eftir vistun vill fremur búa áfram 
á eigin heimili með fenginni aðstoð en að 
dvelja á dvalar- og hjúkrunarheimili. Með 
því að leggja meiri áherslu á þjónustu heim 
er verið að mæta óskum íbúa í höfuðborg-
inni og bæta hag þeirra sem þurfa á 
þjónustunni að halda. Með hinum nýja 
samningi er því brotið blað í heimaþjón-
ustu í Reykjavík. 

Heimaþjónusta í Reykjavík verður rekin 
af velferðarsviði borgarinnar. Mikil áhersla hefur 
verið lögð á það í fjárhagsáætlunarvinnu fyrir árið 
2009 að standa vörð um þessa mikilvægu þjónustu. 
Allan samningstímann mun starfsfólk í heima-
hjúkrun og félagslegri heimaþjónustu svo vinna 
saman að því að leita lausna og leiða til að veita 
heildstæða og samfellda þjónustu heim. Það er trú 
mín að með þeirri samþættingar- og sameiningar-
vinnu sem fram undan er verði það enn betri kostur 
fyrir Reykvíkinga að búa heima með stuðningi. 

Jórunn Frímannsdóttir, formaður velferðarráðs 

Efling heimaþjónustu með 
nýjum samningi

JÓRUNN 
FRÍMANNSDÓTTIR

SPOTTIÐ

Heimskar spurningar
Það er orðinn hvimleiður plagsiður 
hjá sumum fréttamönnum ljósvakans 
að krefja mótmælendur um lausnir 
við efnahagsvandanum sem enginn 
skilur. María Sigrún Hilmarsdóttir 
reið á vaðið í Ríkisútvarpinu fyrir 
nokkru þegar hún gekk á ráðvilltan 
unglingsstrák á Austurvelli og spurði 
hann hvort það væri nokkuð hægt 

að mótmæla lausnalaust. 
Það var heimskuleg 
spurning. Á upptöku 
Vísis frá mótmælunum 
á gamlársdag má sjá 
Sindra Sindrason leika 
sama leik. „En er ekki 
betra að hafa einhverja 

lausn ef maður 
hefur eitthvað 
út á málið að 

setja?“ spurði Sindri. Undirliggjandi 
virðist alltaf sú yfirlætisfulla skoðun 
fréttamannsins að honum þyki 
viðmælandinn heimskur. Íslenska 
fjölmiðla setur hins vegar niður í 
hvert sinn sem fjölmiðlamaður spyr 
svo heimskulega.

Táragas eða ekki?
Alltaf þegar fjölmiðlamaður nefnir 
orðið táragas í tengslum við íslenskar 
lögregluaðgerðir má hann eiga von 
á holskeflu símhringinga og 
tilkynninga frá lögreglu þess 
efnis að hér sé sko alls ekk-
ert notað táragas. Þetta heiti 
piparúði. Og helst varnarúði. 
Í áðurnefndu myndbandi 
frá Hótel Borg má finna 
líklega skýringu á því 
hvar þessi misskiln-

ingur á uppruna sinn. Þar má heyra 
lögreglumenn hrópa: „Lögregla mun 
beita táragasi!“ í sífellu áður en þeir 
taka til við að úða piparúða yfir 
fólkið.

Kvart og kvein
Hvað sem þessi óyndislegi vökvi 
nefnist, þá kvörtuðu mótmælend-
ur sáran yfir því að hafa fengið að 
kenna á honum að aðgerðunum 
loknum. En höfum eitt á hreinu: 
Mótmælendum er frjálst að láta 

reiði sína í ljós og láta öllum illum 
látum ef þeim svo sýnist. En þeir 
verða þá líka að lifa með því að 
á þeim sé tekið í samræmi við 
ólætin. Eins og má raunar ætla 
að sé megintilgangurinn með 
mætingunni í hugum sumra.

 stigur@frettabladid.is
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NÝTT FARRÝMI, NÝ SÆTI, 
NÝTT AFÞREYINGARKERFI
Við þekkjum öll tilfinninguna að koma heim. Setjast 
í stólinn sinn eða sófann, kveikja á lampanum, 
sjónvarpinu, tölvunni eða taka upp bók.  
Vera heima í þægilegheitum.

Það var þessi þægilegheitatilfinning sem við höfðum í 
huga við breytingar á flugflota Icelandair: nýtt farrými – 
Economy Comfort, ný leðursæti og nýtt afþreyingarkerfi 

þar sem boðið er upp á fjölbreytt úrval af nýlegum 
kvikmyndum, sjónvarpsþáttum, tónlist og tölvuleikjum. 
Við fækkuðum einnig um eina sætaröð svo að nú er rýmra 
um alla farþega. Við vildum gera flugferðina að öðru og 
meira en því að komast á milli staða.

Það var þannig sem við hugsuðum það.
Verið velkomin um borð.
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UMRÆÐAN
Halldór Reynisson 
skrifar um ábyrgð

Bankahrunið hefur snert 
mig og rýrt lífskjör 

mín og minna. Og ég spyr 
eins og aðrir, hverjir bera 
ábyrgð? Enn sem komið er 
hafa fáir gefið sig fram. 
Ekki bankastjórnendur, 
ekki fjárfestar, ekki embættis-
menn, ekki stjórnmálamenn – nema 
svona pínulítið eins og börnin segja. 
Ábyrgðin, með öðrum orðum, tor-
fundin ef ekki týnd. 

Úr því að þetta fólk telur sig 
ábyrgðarlaust eða -lítið þegar spurt 
var um ábyrgð fór ég að leita að 
ábyrgðinni í eigin ranni, jafnt af 
meðfæddri sektarkennd sem vel-
lærðum móralisma. Hver var mín 
ábyrgð á öllu þessu? Ekki átti ég 
banka, ekki einu sinni hlutabréf, 
ekki hafði ég tekið lán og fjárfest í 
útlöndum nema í nokkrum bókum á 
Amazon. Og ekki tók ég myntkörfu-
lán til að fjárfesta í svörtum Range 
Rover og ekki hafði ég fjárfest í 
graníthellu í nýja eldhúsið, gamla 
plastið úr Húsasmiðjunni var þarna 
enn þá ... Samt finnst mér ég bera 
ábyrgð.

 Oft hafði ég spurt sjálfan mig 
síðustu misserin, hvað varð af 
þessu gamla Íslandi sem ól mig 
upp? Þessu Íslandi sem kenndi mér 
að klára matinn og þakka fyrir 
hann, sem kenndi mér að leggja af 
mörkum til meðbræðra minna og 
systra, sem kenndi mér og öðrum 
hófsemi og jöfnuð. Já, ofan í kaupið 
kenndi mér það íslenska tungutak 
að sögnin að græða væri skyld 
nafnorðinu græðgi. Árið 2007 var 
nefnilega til orðið nýtt Ísland þar 
sem mér fannst mér ofaukið. Ég 
hugleiddi meira að segja hvort ég 
ætti að leita að sjálfum mér erlend-
is úr því að ég fann mig ekki á 
Íslandi. Og inn á milli fór ég með 

æðruleysisbænina: Guð, 
hjálpaðu mér að sætta mig 
við það sem ég get ekki 
breytt ... 

Já þarna fannst hún 
kannski ábyrgðin tor-
fundna. Hún fólst í því að 
þegja. Að halda að engu 
væri hægt að breyta. Að 
þora ekki að gera sig að 
athlægi. Ég reyndi einu 
sinni að æmta um fátækt 

mitt í allri auðlegðinni og var kall-
aður pokaprestur fyrir vikið. Það 
er voða vont fyrir sjálfsmynd 
prests sem telur sig hafa lært eitt 
og annað ... Já, hvar vorum við sem 
töldum okkur móralista af gömlu 
íslensku gerðinni? Af hverju gelt-
um við ekki hærra? Akademían, 
kirkjan, listamennirnir, hinir 
frjálsu andar? Vorum við kannski 
komin á mála hjá hinni nýju auð-
valdsstétt? Vildum við ekki missa 
styrkina fyrir góðu verkefnin 
okkar? 

Já, þeir voru fáir spámennirnir 
sem voguðu sér að ganga gegn 
almenningsáliti góðærisins svo-
nefnda. Já, hvar var almenningur, 
allt þetta reiða fólk sem nú safnast 
saman á laugardögum? Las það 
kannski í fyrra fréttir af fína og 
ríka fólkinu í íslenska Se og Hör? 
Og hvar var forseti vor? Æðsti 
prestur íslenska þjóðríkisátrúnað-
arins eins og ég leyfði mér stund-
um að nefna embættið. Hann sem 
átti að minna þjóðina á það sem 
hafði gert okkur að Íslendingum í 
1100 ár? Var hann genginn í björg 
og bjó með nýju gildum? Já, okkur 
bar af leið. Mörg berum við ábyrgð, 
mismikla þó. Mörg höfum við ein-
hvers að iðrast, ég fyrir mitt leyti 
að hafa haldið mér saman. Og hver 
verður okkar yfirbót? Byrjar hún í 
eigin ranni? Eða kennum við bara 
öðrum um?

Höfundur er prestur og fyrrver-
andi forsetaritari.

UMRÆÐAN
Sveinn Valfells skrifar 
um ábyrgð banka-
manna

Þriðjudaginn 2. desem-
ber millifærði ég pund 

frá Bretlandi á reikning 
minn í (nýja) Glitni sam-
kvæmt forskrift Glitnis og í gegn-
um Seðlabanka Íslands. Pening-
arnir höfðu ekki borist til landsins 
í lok sömu viku. Glitnir veitti yfir-
drátt svo hægt væri að greiða 
nokkra reikninga á Íslandi áður en 
millifærslan bærist. Stærsti reikn-
ingurinn var fyrir þjónustu á bif-
reiðaverkstæði, starfsmenn þess 
höfðu skilað frá sér umbeðnu 
verki á tilsettum tíma, ekki var 
sanngjarnt að láta bitna á þeim 
hvernig komið er fyrir fjármála-
kerfi landsins. Það er sjálfsagt að 
greiða á tilskyldum tíma skuldir 
við þá sem standa við sitt.

Í um þrjátíu ár hef ég átt við-
skipti við Iðnaðarbanka, Íslands-
banka og síðast Glitni, lítið þó á 
undanförnum árum síðan eignar-
hald og yfirstjórn breyttust. Flest 
starfsfólk hefur verið kurteist, 
vingjarnlegt og leyst hratt og vel 
úr öllum málum. Þetta er í fyrsta 
skipti sem ég hef óskað eftir láni 
hjá Glitni og forverum hans. 

Eftir nokkrar bréfaskriftir stað-
festi Seðlabanki Íslands fimmtu-
daginn 18. desember að milli-
færslan hefði enn ekki borist. Ég 
hef því gert aðrar ráðstafanir og 
keypt krónur til að greiða yfir-
drátt minn hjá Glitni. Yfirdráttur-
in var tímabundin ráðstöfun. Vext-
ir eru himinháir. Hví ætti nokkur 
að borga gjaldþrota banka kostnað 
af láni fyrir þá sök að ekki er hægt 
millifæra til hans fé? Eða láta 
honum í té gjaldeyri sem skráður 
er á fölsku gengi?

Í febrúar 2007 tók Birna Einars-
dóttir sæti í framkvæmdastjórn 

gamla Glitnis. Hún varð 
hluti af þeim þrönga hóp 
eigenda og stjórnar sem 
rak bankann í þrot og tók 
með sér fjármálakerfi 
landsins. Vissulega var 
Glitnir ekki eini bankinn í 
höndum „óreiðumanna“, 
aðeins fremstur meðal 
jafnra, en það dregur ekki 
úr sök. Níu krónur af 

hverjum tíu af fjármunum bank-
ans komu frá íslenskum og erlend-
um lánveitendum, þar á meðal 
innistæður okkar Jóns og Gunnu. 
Lýðveldið Ísland hefur hlaupið 
undir bagga og ábyrgst innlend 
innlán en erlendir kröfuhafar fá 
ekkert fyrir sinn snúð.

Meðal annara verka tóku stjórn-
endur hjá gamla Glitni lán og 
keyptu sér hlut. Af peningum 
okkar sem áttum inneign hjá Glitni 
voru Birnu skammtaðar 184 millj-
ónir króna á vildarkjörum svo hún 
gæti gerst einn af eigendum bank-
ans. Kaupin voru tilkynnt í Kaup-
höll Íslands. Eftir hrunið vill 
Birna, bankastjóri nýja Glitnis, 
ekki standa við lán sitt og ber við 
óreiðu innan bankans, kaupin hafi 
aldrei gengið í gegn. 

Fyrir flest fólk í venjulegum 
viðskiptum þýðir ekki að hætta 
við greiðslur fyrir afhentar vöru 
eða þjónustu vegna óreiðu hjá 
bönkum, sjálfur tók ég lán til að 
standa við mitt. 

Ég skora á Birnu Einarsdóttur, 
bankastjóra nýja Glitnis, að viður-
kenna skuld sína við þrotabú 
banks og lýsa því yfir hvernig hún 
ætlar að greiða okkur til baka, 
íslenskum almenningi og erlend-
um kröfuhöfum, þá peninga sem 
við lánuðum henni fyrri hluta árs 
2007 til kaupa á hlutabréfum 
gamla Glitnis. Meðan hún skorast 
undan og gerir það ekki munu hún 
og bankinn aldrei njóta trausts.   

Höfundur er eðlisfræðingur og 
hagfræðingur og býr í Bretlandi.

UMRÆÐAN
Karl V. Matthíasson 
skrifar um lög um fisk-
veiðar

Hvað boðar nýárs-
blessuð sól. Þannig 

hefst nýárssálmur sr. 
Matthíasar Jochumsonar 
sem fæddist á Skógum í 
Þorskafirði árið 1835 og 
lést á Akureyri árið 1920. Tímar 
hans voru ólíkir okkar tímum og 
miklar breytingar lfiði hann í lífi 
sínu.  Við vitum að mikill munur 
var á lífskjörum þjóðarinnar þá og 
nú. En hér fer ég hvorki  frekar úti 
í samanburð á  tímum sr. Matthí-
asar og okkar né ætla ég að skoða 
nánar nýárssálminn góða. Hvet þó 
fólk til að lesa hann (aðgengilegur 
á netinu, kirkjan.is og númer 104 
sálmabókinni).

Eftir þær miklu hræringar sem 
átt hafa sér stað á árinu 2008 held 
ég að allir spyrji sig: „Hvernig 
verður nýja árið, 2009? Hvað mun 
gerast sem ég ræð engu um? Og 
hvað mun verða sem við látum 
gerast? 

Eitt það mikilvægasta sem við 
eigum að gera og getum gert  á 
nýja árinu er að breyta lögum um 
stjórn fiskveiða. Breyta úthlutun-
arreglunum og afnema þann 
fáránleika að örfáir einstaklingar 
hafi full yfirráð yfir fiskistofnum 
þjóðarinnar.  Mjög margt fólk 

víkur sér að mér þessa 
dagana og leggur á það 
mikla áherslu, að við 
„breytum kvótakerfinu“. 
Ástæðan fyrir því er aug-
ljós sjórinn og miðin eru í 
hugum margra mikill 
mögleiki til að bjarga sér 
frá atvinnuleysi og jafnvel 
gjaldþroti. Þjóðin er klár á 
því að fiskimiðin eru sam-
eign hennar og að sem 
flestir eigi að njóta. Stór 

hluti þjóðarinnar hefur ímugust á 
núverandi kerfi og vill breyta þvi 
og krafan um réttlæti og ábyrgð 
mun óhjákvæmilega vaxa í þeim 
erfiðu aðstæðum sem við nú erum.  
Í ljósi mikillar fiskgengdar væri 
góð byrjun að veita viðbótarkvóta 
sem settur yrði á markað. Það 
gæfi þjóðinni miklar tekjur og 
einnig myndi það gefa kvótalitlum 
útgerðum möguleika til að starfa á 
jafnréttisgrundvelli.  

Svo er það heldur engin spurn-
ing að við verðum líka að gefa 
handfæraveiðar frjálsar á minni 
trillunum til þess að skapa atvinnu.  
Við getum hugsað okkur muninn á  
líðan þess manns sem stendur við 
skakrúlluna og vinnur fyrir sér og 
sínum og spjallar við múkkann í 
stað þess manns sem situr atvinnu-
laus og kvíðinn við eldhúsborðið 
heima hjá sér.

Til þess að breyta kerfinu þarf 
að hafa hugrekki sem hlýtur að 
aukast vegna úrskurðar mannrétt-
indanefndar Sameinuðu þjóðanna, 

sem við fengum á okkur í fyrra. 
Þá hafa vaknað ýmsar spurning-

ar upp á síðkastið sem gefa okkur 
enn fremur tilefni til að velta því 
upp hvort ekki sé brýn nauðsyn til 
að breyta lögunum um stjórn fisk-
veiða.  Eins og til dæmis eftirfar-
andi tvær spurningar: 1. Hvað á að 
gera við kvóta gjaldþrota útgerða 
sem lenda inni á borðum banka-
stjóranna? 2. Munu  erlendir bank-
ar eignast veiðirétt í íslenskum 
fiskistofnum ef þeir kaupa 
íslenska banka? 

Það var til fólk sem hélt því 
fram að kvótakerfið okkar væri 
það besta í heimi og því miður 
hafa aðferðir þess verið boðaðar í 
nýlendustefnu stórra útgerða.  
Þetta frábæra kvótakerfi hefur þó 
ekki virkað betur en svo að nokkr-
ar útgerðir a.m.k eru í gjörgæslu 
hjá  bönkunum. Og svo hefur það 
heldur ekki stuðlað að þeirri upp-
byggingu fiskistofnanna sem var 
markmið lagasetningarinnar um 
stjórn fiskveiða  né heldur eflt 
atvinnu í byggðum landsins. Auk 
þess sem það hefur leitt til mikill-
ar samþjöppunar og jafnvel einok-
unar.  Í þeirri krepputíð sem nú 
ríður yfir okkur höfum við ekki 
lengur efni á hagfræðilegum loft-
fimleikum með fjöregg þjóðarinn-
ar. Við verðum að hefja vinnu nú 
þegar til að breyta kerfinu. Það 
væri góðu byrjun á nýju ári.

Höfundur er alþingismaður.

KARL V. 
MATTHÍASSON

Hvað boðar nýárs blessuð sól?

SVEINN VALFELLS

Bréf til Birnu 
Einarsdóttur

HALLDÓR 
REYNISSON

Skriftamál í kreppunni

10.September nk.
Ungbarnasund
Námskeiðið hefst 5. febrúar nk. í Árbæjarlaug.

Sunddeild Ármanns

Barnasund
Sundnámskeið fyrir börn 2ja-6 ára
hefst laugardaginn 15. janúar nk.
í Árbæjarskóla

Innritun virka daga frá kl. 17:00 og um helgar frá kl. 13:00
í síma 557-6618 (Stella) og Eygló í síma 866-0122

Námskeiðið hefst 31. janúar í Árbæjarlaug.
Innritun virka daga frá kl. 17.00 og um helgar frá kl. 13.00 
í síma 866 0122 Eygló.  eyglo@sjukratjalfun.is
Stella 557-6618.  stella.gunnarsdottir@reykjavik.is

Sundnámskeið fyrir börn 2ja-6 ára
hefst laugardaginn 10. janúar nk.
í Árbæjarskóla

Útsalan er hafinÚtsalan er hafin

Laugavegi 7  101 Reykjavík 
Sími 561 6262  www.kisan.is

Heimsþekkt vörumerki eins og Sonia Rykiel, Bonpoint, Isabel Marant , Orla Kiely og fleiri ... 

Opnunartími:
mán - fim 10:30 - 18:00
fös 10:30 - 19:30
laugardaga 10:30 - 18:00
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MERKISATBURÐIR
1653 Mikið tjón verður á Eyrar-

bakka og víðar í flóði sem 
nefnt er Háeyrarflóðið.

1793 Rússland og Prússland 
skipta Póllandi á milli sín.

1871 Stöðulögin eru sett og 
kveða þau á um að Ísland 
sé óaðskiljanlegur hluti 
hins danska ríkis, þó með 
sérstök landsréttindi.

1887 Fyrsta verkalýðsfélagið á 
Íslandi, Prentarafélagið, er 
stofnað.

1899 KFUM er stofnað af séra 
Friðriki Friðrikssyni.

1908 Lögbirtingablaðið kemur 
út í fyrsta sinn.

1915 Táragas er í fyrsta skipti 
notað í hernaði þegar 
Þjóðverjar beita því gegn 
Rússum.

JÓN GNARR LEIKARI 
ER 41 ÁRS Í DAG.

„Sagan um síðustu kvöld-
máltíðina skipar mjög stór-
an sess í mínu lífi og Krist-

ur líka.“

Þrátt fyrir að Jón Gnarr sé hér 
titlaður leikari þá er hann einn-

ig listamaður, grínisti og fyrr-
verandi útvarpsmaður. Hann 
fékk nafni sínu breytt í þjóð-

skrá úr Jóni Gunnari í Jón Gnarr 
árið 2005.

Íslensk króna varð fyrst til með löggjöf sem sett 
var 2. janúar árið 1871. Þar var kveðið á um að 
fjárhagur Íslands og Danmerkur skyldi vera aðskil-
inn frá og með 1. apríl sama ár. Þá varð Lands-
sjóður Íslands til en þegar Stjórnarskrá Íslands var 
samþykkt árið 1874 fékk Alþingi vald til þess að 
semja lög um Landssjóðinn.

Fram að tilurð krónunnar voru ríkisdalir opin-
ber gjaldmiðill á Íslandi. Enn er íslensk króna op-
inber gjaldmiðill á Íslandi, gefin út af Seðlabanka 
Íslands sem hefur haft einkaleyfi á útgáfu seðla 
og myntar hér á landi frá því hann var stofnaður 
árið 1961. 

Myntbreyting átti sér stað árið 1981 þar sem 
tekin voru tvö núll af verði krónunnar þannig 
að hundrað gamlar krónur urðu að einni krónu. 
Krónan var upphaflega samsett úr hundrað aurum 
en frá og með 1. október árið 2003 varð minnsta 
einingin ein króna en auramyntin verðlaus.

ÞETTA GERÐIST:   2. JANÚAR 1871

Íslensk króna verður fyrst til

Hátíð í tali og þó einkum tónum, hefst 
í dag klukkan 16.13 í Salnum í tilefni 
af tíu ára afmæli hans. Tímasetning-
in, þrettán mínútur yfir fjögur kemur 
til af því að tónleikunum er útvarpað á 
Rás 1 að loknum veðurfregnum. 

Salurinn var fyrsta hús landsins sem 
byggt var utan um tón, eins og Jónas 
Ingimundarson, tónlistarráðunautur 
Kópavogsbæjar, hefur orðað það svo 
skemmtilega. Þar var gengið rösklega 
til verks. Fyrsta skóflustunga tekin í 
júní 1997, grunnur steyptur í desem-
ber það ár og húsið með 300 sætum 
tekið í notkun 2. janúar 1999. Þar var 
vel til vandað sem skilar sér í góðum 
hljómburði. „Arkitektarnir Jakob Lín-
dal og Kristján Ásgeirsson vissu hvað 
þeir voru að gera og óhætt er að segja 

að Gunnar Birgisson bæjarstjóri hafi 
með áhuga og krafti komið húsinu upp 
á mettíma. Hann hefur líka hlúð að 
tónleikaröðinni Tíbrá sem er burðar-
ás starfseminnar hér,“ lýsir Elísa-
bet Sveinsdóttir, nýráðinn kynningar-
stjóri. Hún telur yfir þúsund tónleika 
að baki, fjölmargar hljóðritanir, fundi, 
námskeið og ráðstefnur og lýsir að-
dragandanum að byggingu Salarins. 

„Árið 1993 keypti Kópavogsbær 
flygil og hóf markvisst tónleikahald. 
Kristinn Sigmundsson og Jónas Ingi-
mundarson riðu á vaðið. Flygillinn var 
svo á stöðugum þeytingi milli Gerð-
arsafns og guðshúsa bæjarins þar til 
byggt hafði verið yfir hann.“

Salurinn var einkum hugsaður fyrir 
einleik og söng en nýlega var keypt 

hljóðkerfi sem gerir þeim sem vilja 
hafa mikið sánd mögulegt að stíga 
á svið, að sögn Elísabetar. „Djassar-
ar, blúsarar, trúbadorar og dægur-
lagasöngvarar sækja hingað,“ segir 
hún og nefnir að nýlega hafi gestur á 
Megasartónleikum talað um að í fyrsta 
skipti hefði hann skilið hvert orð hjá 
þeim listamanni. 

Kristinn og Jónas ætla að koma 
fram í Salnum fljótlega. „Það seld-
ist strax upp á tónleika þeirra 24. jan-
úar svo við bættum við öðrum 25. og 
eigum nokkra miða eftir,“ segir Elísa-
bet og bætir við. „Við ætlum að vera 
í gríðarlegu afmælisskapi allt árið og 
teljum aldrei nauðsynlegra en nú að 
halda uppi gleði, tónlist og söng.“ 

gun@frettabladid.is 

TÍU ÁRA AFMÆLISHÁTÍÐ SALARINS:   ÚTVARPAÐ Á RÁS 1 Í DAG

Yfir þúsund tónleikar á tíu árum

HALDA UTAN UM HINN HREINA TÓN Vigdís Esradóttir, sem hefur verið forstöðumaður Salarins frá upphafi, og Elísabet Sveinsdóttir, nýráðinn 
kynningarstjóri hans. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

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

Sjöfn Magnúsdóttir

sem andaðist á Sjúkrahúsinu á Ísafirði þriðjudaginn 
23. desember sl. verður  jarðsungin frá Ísafjarðarkirkju 
laugardaginn 3. janúar 2009 kl. 14.00. Blóm og kransar 
vinsamlegast afþakkaðir en þeim sem vildu minnast 
hennar er bent á minningarsjóð Úlfs Gunnarssonar 
Sjúkrahúsinu á Ísafirði. 

Jóhannes Þorsteinsson

Magnús Jóhannesson Ragnheiður Hermannsdóttir

Þorsteinn Jóhannesson Margrét K. Hreinsdóttir

Þórir Jóhannesson Helga Gunnarsdóttir

Hanna Jóhannesdóttir Andrés F. Kristjánsson

Laufey Jóhannesdóttir

barnabörn og barnabarnabörn. 

Elskuleg móðir okkar tendgamóðir, amma 
og langamma,

Hulda Stefándóttir 
hjúkrunarheimilinu Skógarbæ,

verður jarðsungin frá Fossvogskirkju mánudaginn 
5. janúar kl. 15.00. Blóm og kransar eru vinsamlega 
afþakkaðir, þeim sem vildu minnast hennar er bent á 
líknarstofnanir.

Sigurgeir Höskuldsson

Ragnheiður Clausen Pétur Einarsson

barnabörn og barnabarnabörn.

Elskuleg móðir mín, tengdamóðir, amma 
og langamma,

Margrét Baldvinsdóttir
frá Hjalteyri við Eyjafjörð,

lést á hjúkrunarheimilinu Sunnuhlíð í Kópavogi  
24. desember. Útförin fer fram frá Fossvogskapellu, 
mánudaginn 5. janúar kl. 13.00.

Flosi Jónsson Halldóra Kristjándóttir 

Friðrik Freyr Flosason Þórgunnur Eyfjörð Pétursdóttir 

Hrólfur Jón Flosason Erla Torfadóttir 

Bergur Már Flosason

Margrét Bjarney Flosadóttir 

Ásta Sigríður Flosadóttir 

og langömmubörn.

Hjartkær bróðir okkar,

Ari Arason
Frá Skuld, Blönduósi,

sem  lést mánudaginn 22. desember verður jarðsunginn 
frá Blönduóskirkju laugardaginn 3. janúar kl. 14.00. 

Systkinin frá Skuld og fjölskyldur þeirra.    

Elskuleg dóttir mín, systir okkar, unnusta, 
móðir, tengdamóðir, og amma,

Freyja Sigurðardóttir
hjúkrunarfræðingur, Burknavöllum 17b, 
Hafnarfirði,

lést af slysförum laugardaginn 27. desember sl.  
Jarðarförin verður auglýst síðar. 

Birna Guðfinna Þorsteinsdóttir

Magnús Sigurðsson

Gunnfríður Sigurðarsdóttir 

Þorgerður Arndal Sigurðardóttir 

Einar Ólafur Sigurjónsson

Birna Sólveig Ragnarsdóttir Sæmundur Árnason

Hulda Rut Ragnarsdóttir Zbigniew Waldimar

 Prochera

og barnabörn.
Tilkynningar um merkis atburði, stórafmæli og 

útfarir má senda á netfangið timamot@frettabladid.is. 

AFMÆLI

KATE BOSWORTH 
leikkona er 26 ára.

TAYE DIGGS leikari er 
38 ára.

CUBA GOODING JR. 
leikari er 41 ára.



Sölufulltrúar Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Hugi Garðarsson hugi@365.is 512 5447

KEILA  er sannkallað fjölskyldusport. Gaman er að gera sér 

dagamun með því að velta nokkrum kúlum. Í keilu geta allir 

verið með, fullorðnir geta keppt við börn sín auk þess sem 

alltaf er tími fyrir spjall og spaug meðan leikið er.

„Þessi réttur á einmitt vel við í 
upphafi nýs árs áður en fólk byrj-
ar í megrun. Uppskriftina fékk ég 
hjá tengdamóður minni, Kristínu 
á Ingjaldsstöðum,“ segir Þráinn 
Óskarsson, matgæðingur og múr-
ari, og útilokar ekki að hann vinni 
sér inn punkta hjá tengdó með því 
að nota frá henni uppskriftir.

„Við fáum líka alltaf frá henni 
heimareykt hangikjöt sem er 
mjög gott. Annars er ég ekki mjög 
liðtækur í eldhúsinu, nema ég geri 
stundum eftirrétti. Ég er dugleg-
astur við að grilla.“ 

Elmu Atladóttur, konu Þráins, 
finnst að hans sögn sérstaklega 
gaman í eldhúsinu og sér alveg 

um að elda hvunndags. Hann 
reynir þó að láta til sín taka á ein-
hverjum sviðum. „Hún er söng-
kona og alltaf syngjandi í eldhús-
inu meðan ég fæ ekki leyfi til að 
syngja. Ég er samt mjög duglegur 
í uppvaskinu og má segja að ég 
sjái alveg um það,“ segir Þráinn á 
léttu nótunum. Uppáhaldsmatinn 
sinn segir hann vera lambalæri en 
það var einmitt í jólamatinn hjá 
fjölskyldunni. Hann segist þó líka 
mikið fyrir fisk. „Mér finnst hann 
bestur annað hvort steiktur eða 
soðinn. Hann er kannski það eina 
sem ég sé um að elda því Elma 
kann ekki að steikja fisk.“

 heida@frettabladid.is

Sérríbomba frá tengdó
Í upphafi árs setja margir sér markmið að halda í við sig í sætindum. Þráinn Óskarsson múrari segir þó 
tilvalið að skella í sig enn einum ljúffengum eftirréttinum áður en áramótaheitin um hollustu taka gildi.

Þráinn Óskarsson múrari segir tilvalið að skella í sig góðum sérríbúðingi áður en nýársheit um hollustu taka gildi. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

4 stk. egg
200 g sykur
2 dl sérrí
8 blöð matarlím
100 g brytjað súkkulaði
6 dl rjómi

Eggjarauður eru þeyttar saman við 
sykur meðan matarlímið er leyst upp 
í sérríi. Eggjahvítur eru stífþeyttar og 
rjómi þeyttur. Svo er öllu hrært saman 
og látið kólna inn í ísskap.
Réttinn segir Þráinn mjög gott að 
gera daginn áður og stingur upp á að 
hafa sérríglas eða kaffibolla með.

SÉRRÍBÚÐINGUR
Kristínar á Ingjaldsstöðum FYRIR 6
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Þrettándakvöld
6. janúar 2009

Gjafabréf Perlunnar

Góð tækifærisgjöf!

Sannkölluð þrettándastemmning í Perlunni!
4ra rétta „Allt í steik“ seðillinn og flugeldar;

skemmtileg fjölskyldustund.

Verð frá 4.590 kr.

Veitingahúsið Perlan - Sími 562 0200 - Fax 562 0207
Netfang perlan@perlan.is - Heimasíða www.perlan.is

Allt í steik
Hinn árvissi 4ra rétta „Allt í steik“ seðill 

gleður bragðlaukana. Skyldumæting fyrir alla 
sem unna góðum mat á góðu verði.

Verð frá 4.590 kr. — Sjá nánar á perlan.is.

Hefst
í dag!

Athugið! Perlan er lokuð 4. og 5. janúar.
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MESSÍAS  eftir Georg Friedrich Händel verður flutt á hátíðartón-

leikum í Hallgrímskirkju á laugardag frá klukkan 17 til 19. Þetta er 

fyrsti flutningur á Íslandi með barokkhljómsveit. Listvinafélag Hall-

grímskirkju stendur fyrir tónleikunum. Nánar á www.listvinafelag.is.

„Við leggjum af stað klukkan 10 í 
fyrramálið með rútu frá BSÍ en 
spáin er góð fyrir nýársgöngu um 
Reykjanesið um helgina,“ segir 
Ósk Vilhjálmsdóttir, leiðsögumað-
ur hjá Hálendisferðum. 

Nýársferðin verður skipulögð á 
forsendum barna, stoppað oft og 
endað á sundi í Bláa lóninu. Hálend-
isferðir leggja áherslu á sniðnar 
dagsferðir og námskeið um náttúr-
una fyrir börn og unglinga þar sem 
sagðar eru þjóðsögur, sagt frá 
Íslendingasögunum og jarðfræðin 
útskýrð á einfaldan hátt.

„Krakkarnir skynja þetta vel á 
göngunni. Á morgun munum við 
ganga fornar slóðir um eldvörpin, 
skoðum Eldey og Gunnuhveri. Við 
segjum þeim frá landreki og hlýn-
un jarðar og hvað Ísland er ungt og 
hversu merkilegt það er að búa á 
eldfjallaeyju sem er í stöðugri 
mótun,“ útskýrir Ósk.  

Hún hóf að setja saman ferðir 
fyrir börn ásamt Margréti Blöndal 
fyrir þremur árum en þá höfðu 
þær staðið fyrir gönguferðum um 
virkjanasvæðin fyrir austan. Þær 
ferðir reyndust erfiðar fyrir krakk-
ana sem voru oft með í för með 
foreldrum sínum.

„Þarna voru oft mikið af upplýs-
ingum sem krakkarnir skildu ekki 
og enginn tími til að stoppa og gera 
það sem þeim þykir skemmtilegt. 
Við sáum því að það vantaði göngu-
ferðir um náttúruna fyrir börn. 

Það er mikilvægt að þau séu í ein-
hverjum tengslum við náttúrana, 
þekki hana og læri að meta hana. 
Einnig viljum við leggja áherslu á 
að ekki þurfi að leita langt yfir 
skammt og ferðast yfir hnöttinn til 
að komast í snertingu við náttúr-
una og jarðfræðina. Þjóðin þarf að 
þekkja landið sitt og virða það og 
helst vildum við sjá þetta í meiri 
tengslum við skólastarf hér á landi 
eins og þekkist til dæmis í 
Noregi.“

Göngufólk tekur með sér sund-
föt og nesti og skráir sig með því 
að senda tölvupóst á info@halend-
isferdir.is. Þáttökugjald í ferðina 
eru 10.000 krónur en 6.000 krónur 
fyrir börn yngri en fimmtán ára. 
Innifalið er rútuferð, leiðsögn og 
sundferð í Bláa lónið.

Inni á heimasíðunni www.hal-
endisferdir.is er svo að finna nán-
ari upplýsingar um ferðir og nám-
skeið á vegum Hálendisferða.

heida@frettabladid.is

Gengið um Reykjanes
Eftir inniveru og sjónvarpsgláp yfir hátíðarnar er tilvalið að hefja nýtt ár á hressandi útivist. Skipulögð 
gönguferð fyrir fjölskylduna verður um Reykjanes á morgun á vegum Hálendisferða.

Hálendisferðir standa fyrir gönguferðum fyrir börn í nágrenni Reykjavíkur. Gengið 
verður um Reykjanes á morgun. MYND/HÁLENDISFERÐIR

„...fyrst á visir.is“

...ég sá það á visir.issir.is
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SÖNG HLUT-
VERK ÞYRNI-
RÓSAR Í BERLÍN
Sópransöngkonan Herdís 

Anna Jónasdóttir klifrar 

upp metorðastigann

TÆKIFÆRIN 
LEYNAST Í 
ÁSTANDINU
Þröstur Bragason og Davíð 

Ingi Jóhannsson stofnuðu 

spennandi fyrirtæki

ÚTRÁSAR-
JEPPINN ER 
MÁLIÐ
Pétur Gautur myndlistar- 

maður er ánægður með 

góðæriskaupin
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Útgáfufélag 365 miðlar ehf. Ritstjóri Marta María Jónasdóttir martamaria@365.is 
Penni Alma Guðmundsdóttir alma@frettabladid.is Forsíðumynd Anton Brink 
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augnablikið

þetta
HELST

Á leið til Indlands
Rithöfundurinn 

Gerður Kristný 

er á leið til 

Indlands 

ásamt Sig-

urði Páls-

syni en 

þeim hefur 

verið boðið á 

ljóðahátíð og bókamessu í borginni 

Kolkata. Þetta er mikill heiður fyrir 

þau enda ekki á hverjum degi sem 

íslenskum ljóðskáldum er boðið á 

jafn ævintýralegar slóðir. 

Leiðrétting
Í síðasta Föstudagsblaði var sagt 

frá því að presturinn Pálmi Matthí-

asson gengi um bæinn og vildi fá 

afslátt því hann væri svo góð aug-

lýsing. Starfsfólk gleraugnaverslun-

ar þar sem Pálmi er viðskiptavinur 

vill koma því á framfæri að molinn 

eigi ekki við rök að styðjast. 

INGIBJÖRG REYNISDÓTTIR LEIKKONA OG RITHÖFUNDUR  
„Í dag er síðasti séns til að verða sólbrún og sælleg en ég er búin að dvelja á Flórída yfir jólin. 

Ætli maður liggi ekki stíft þann daginn með sólarolíu án varnar. Á morgun byrjar dagurinn á kaffi 

og svo klára ég að pakka og fer aftur heim til Íslands.“

Sími :  568 5305 • Grandagarði  5

NÝJU FÖTIN KEISARANS Taktu 

dömurnar á Goldfinger þér til fyrir-

myndar og föndraðu þitt eigið bikiní. 

Það eina sem þú þarft eru þrír þrí-

hyrningar og spotti. MYND/VILLI

Hrund Gunnsteinsdóttir er for-
stöðumaður Prisma, sem er nýtt 
þverfaglegt diplómanám sem LHÍ 
og Bifröst eru að setja á laggirn-
ar. „Þetta er átta vikna nám sem 
fer fram í febrúar og mars og er 
metið til 16 (ECTS) eininga. Burð-
arfög eru heimspeki og listfræði, 
en í kringum þau fléttast fjöl-
mörg önnur fög svo sem menn-
ingarstjórnun, frumkvöðlafræði, 
skapandi skrif, markaðsfræði og 
fleira,“ útskýrir Hrund. Námið er 
opið öllum sem hafa stúdents-
próf.

„ Við leggjum áherslu á að ögra 
fólki í akademískum og fræði-
legum skilningi og munum snúa 
sjálfum okkur svolítið á rönguna 
og skoða okkur upp á nýtt,“ segir 
Hrund.

„Ástandið varð til þess að við 
ákváðum að kýla á þetta núna. Þá 
erum við líka að hugsa um fólk 
sem er að missa vinnuna sína og 
vill nýta tímann í eitthvað upp-
byggilegt og staðsetja sig betur á 
vinnumarkaði eða í samfélaginu 

almennt. Það eru þegar komnar 
fjölmargar umsóknir og ég sé að 
umsækjendur hafa mikla reynslu 
og góða menntun, svo þeir eiga 
líka eftir að læra mikið hver af 
öðrum,“ segir Hrund, en umsóknar-
frestur rennur út 16. janúar.

Hrund Gunnsteinsdóttir, forstöðumaður Prisma

Spennandi nám 

Nýjung Hrund er forstöðumaður Prisma-
námsins sem byggir á skapandi og gagn-
rýnni hugsun.

Allt á réttri leið
Detox-meðferðir Jónínu Bene-

diksdóttur eru heldur betur að 

slá í gegn. Sístækkandi þjóð 

hefur meira en 

gott af því að 

hreinsa sig ör-

lítið og koma 

fersk ari og létt-

ari til baka. Það 

mættu kannski 

fleiri taka þenn-

an lífsstíl til fyr-

irmyndar því heilsan er það dýr-

mætasta sem við eigum. Kannski 

er kreppan ekki svo alsæm eftir 

allt því uppselt er í allar detox-ferð-

ir Jónínu í janúar og komust færri 

að en vildu. Þetta þykir ansi gott 

því hver ferð kostar í kringum 200 

þúsund krónur með flugfari og 

uppihaldi.

„Ég hringdi þá auðvitað fyrst í 
mömmu og pabba og spurði hvort 
þau kæmu út svo ég yrði ekki ein 
í Berlín um jólin,“ segir Herdís 
Anna Jónasdóttir sópransöngkona 
sem fór með hlutverk í uppfærsl-
unni á Þyrnirós í Konzerthaus í 
Berlín um jólin. 

„Það var hringt í mig í vor, en 
þá hafði einhver mælt með mér 
við hljómsveitarstjórann. Þeir 
voru þá að leita eftir einhverri 
sem gæti sungið hlut-
verk góðu bláu álfa-
dísarinnar. Ég fór 

þá í áheyrnar-
prufu og var 
s v o  b o ð i ð 
hlutverkið,“ 

segir Herdís 
Anna, en hún 
hefur verið 
búsett í tvö 
ár í  Berl-
ín þar sem 
hún nemur 
söng v ið 
Hanns Eis-
l e r  t ó n -
listaraka-
demíuna. 
„Síðastlið-
in ár hefur 
jólasýning-
in fyrir 
börn 
verið 

Öskubuska, en núna var ákveðið 
að breyta til og setja upp Þyrnirós. 
Þetta er stærsta verkið sem þeir 
hafa sett upp í Konzerthaus hing-
að til, en við vorum tíu söngvar-
ar og 22 manna hljómsveit,“ út-
skýrir Herdís. 

„Það voru frekar öðruvísi jól hjá 
mér en vanalega því það var sýn-
ing klukkan 11 á aðfangadags-
morgun og svo var síðasta sýn-

ingin klukkan 16 á jóladag. 
Það var samt rosalega 

skemmtilegt því 
krakkarnir tóku 

s v o  v i r k a n 
þátt í þessu,“ 
bæt i r  hún 
við, en upp-
selt var á 
a l la r  t íu 
sýning-
arnar.

„Berl-
ín er ekki 

beint jóla-
legasta borg 
sem ég hef 
verið í, en 

það  var 
ósköp 
notalegt 
þegar 
fjöl-
skyld-
an 
kom. 

Foreldrar mínir komu með hangi-
kjöt og ósteikt laufabrauð sem við 
steiktum í litlu kytrunni minni,“ 
segir Herdís og brosir. 

Spurð hvort hún stefni á að 
flytja aftur til landsins næsta 
sumar að námi loknu, telur hún 

það ólíklegt. „Ég væri til í að flytja 
heim, en ég held að ég fengi ekki 
nóg að gera. Hér í Berlín er mikið 
um að vera svo ég ætla að gefa 
Þýskalandi séns og sjá hvað 
gerist.“ 

 - ag

HERDÍS ANNA JÓNASDÓTTIR SÓPRANSÖNGKONA:

SLÆR Í GEGN Í 
BERLÍN

Efnileg Herdís Anna sópransöngkona gerir það gott í Þyrnirós í Berlín og sýndi bæði 
á aðfangadag og jóladag.

Á sviðinu Hér er Her-
dís Anna  í hlutverki sínu 

í Berlín. Eins og sést á 
myndinni er mikill hama-
gangur í sýningunni.



MATARSTELL
blátt og svart 
50% afsláttur

útsala

afsláttur
40%afsláttur

30%

50%
afsláttur

afsláttur

Útsalan hefst 2. janúar kl. 11 

Á Korputorgi og Smáratorgi

JÓLASKRAUT
60% afsláttur

KERTI
30% afsláttur

Smáratorgi  3  /  201 Kópavogi  /  sími:  522 7860 /  /  Korputorgi  /  112 Reykjaví k  /  sími:  522 7870

60%

MAIJAN HÚSGÖGN 
50% afsláttur

VALIN GLÖS
30% afsláttur
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Gamaldags glamúr og 

ofurkvenleg rómantík 

einkenna sköpunarkraft 

Andreu Magnús-
dóttur fatahönnuðar, 

sem hlotið hefur verð-

skuldaða athygli fyrir 

flíkur sínar og fylgihluti.

Viðtal: Þórdís Lilja Gunnarsdóttir

Ljósmyndir: Arnþór

Þ
að ýlfrar í norður-
gluggum húsa þegar 
Andrea kemur frísk 
inn úr hressandi slag-
veðri þegar dimmast 

er yfir Íslandi.
„Ég hef saknað þess að heyra 

vind og regn bylja á gluggunum; 
saknað snjósins, vatnsins og fjall-
anna, og upplifi nístandi heimþrá 
þegar ég sé íslenskar sveitir líða 
hjá í Dagvaktinni úti. Þá sakna 
ég mömmu sárlega, vina minna 
og fjölskyldu,“ segir Andrea sem 
síðastliðin misseri hefur stundað 
nám í fatahönnun við Margaret-
he-Skolen í Kaupmannahöfn.

„Það hefur verið ánægjulegt að 
breyta um umhverfi og flytja til 
annars lands með börnin, en áður 
unnum við hjónin myrkranna á 
milli í lífsgæðakapphlaupinu. Úti 
vorum við allt í einu orðin fjög-
ur og það hefur þjappað okkur 
saman,“ segir Andrea sem komin 
er af vandvirkum saumakonum 
aftur í ættir. „Saumakonan býr 
í blóði mínu, en ég nennti ekki 
að setjast við saumavél fyrr en 
á fullorðinsaldri,“ segir Andr-
ea sem í æsku var staðráðin í 
að standa við búðarborð og fór 
fljótt að vinna í tískuverslunum. 
„Margsinnis hef ég gert heiðar-
lega tilraun til að gera eitthvað 
annað en fást við tísku. Ég dreif 
mig því í nám þótt ég kynni vel 
að sauma og redda mér, en stóð 
jafnan á gati þegar mig langaði 
að flækja hlutina og gera eitt-
hvað meira.“

ÁSTIR OG RÓMANTÍK Á 
KÚBU
Andrea er gift Ólafi Ólafssyni, 
arkitektúrnema og grafískum 
hönnuði, en saman eiga þau tíu 
ára son og þriggja ára dóttur.

„Það sést á hönnun minni að 
með mér bærast heitar tilfinn-
ingar. Lokaverkefnið á fyrsta ári 
var þannig innblásið af Kúbu, en 
þar giftum við Óli okkur 2005. 
Við höfðum farið á tvö hrika-
lega skemmtileg salsanámskeið í 
Kramhúsinu, sem endaði með því 
að við drógum fjölskyldu og vini 
til Kúbu þar sem við giftumst við 
lítið altari á strand-
lengju við falleg-

asta stað jarðríkis við Karíba-
hafið. Það var mikið ævintýri með 
eigin salsahljómsveit sem sveifl-
aði gestunum við sæinn. Við leit-
umst eftir að láta drauma okkar 
rætast. Mér fannst öllu breyta að 
gifta mig og finnst yndislegt að 
vera eiginkona og móðir,“ segir 
Andrea sem í janúar er á heimleið 
frá Danmörku, en Óli verður þar 
áfram við nám sitt í arkitektúr.

„Eins dásamlegt og það var að 
vera námsmaður í Danmörku 
í fyrra er það ömurlegt nú, því 
húsaleiga hefur hækkað þrefalt 
og námslánin verða að engu. Ég 
hef því ákveðið að ljúka nám-
inu héðan en Óli á þess ekki kost 
í sínu námi. Ég fæ sting við til-
hugsunina að vera án hans. Hann 
er besti vinur minn, við erum 
samstíga og hjálpumst mikið að 
með börnin. Ég hugga mig við 
að mamma hefur alla tíð, og án 
þess að kvarta, þurft að sjá á 
eftir pabba út á sjó,“ segir Andrea 
hlæjandi.

FÆÐINGARORLOF Í HÁVEG-
UM HAFT
Andrea sló í gegn sem fatahönn-
uður þegar hún opnaði hönnun-
arstúdíó á Hverfisgötu, ásamt vin-
konu sinni Birtu Björnsdóttur.

„Við Birta höfðum verið að 
sauma í sitthvoru horninu en 
ákváðum að slá í púkk og opna 
Júniform sem við rákum saman 
í hartnær fjögur ár. Við vorum 

samstilltar í smekk og sköpun, en 
þegar hún hafði verið í fæðingar-
orlofi í eitt ár og ég orðin ólétt og 
yfir mig þreytt, fann ég þörf til að 
breyta til. Mig langaði í skóla, en 
fyrst og fremst að njóta fæðing-
arorlofs í næði, sem er vonlaust 
með eigin atvinnurekstur,“ segir 
Andrea sem, eftir fæðingarorlof, 
hóf aftur störf hjá NTC.

„Ég fór aftur í starf innkaupa-
stjóra, ásamt því að hanna mikið, 
en þannig hefur það alltaf verið 
hjá NTC að stelpur úr öllum búð-
unum hittast til að bera saman 
bækurnar um það hvað þeim 
finnst vanta og um hvað er spurt, 
og hanna fatnað út frá því,“ segir 
Andrea sem ber miklar taugar 
til NTC. „Það var mikill og góður 
skóli að vera hjá Svövu Johansen 
og ég fyrir löngu komin með há-
skólapróf í verslunarrekstri þótt 
það sé ekki fengið úr Háskólan-
um í Reykjavík. Mér þykir óskap-
lega vænt um fyrirtækið og verð 
örugglega alltaf með puttana í því 
að einhverju leyti,“ segir Andrea 
sem hafnar því að tískubransinn 
sé yfirborðslegur og rætinn. 

„Ég er jákvæð að upplagi og ég 
ýti frá mér neikvæðum mann-
eskjum og illum tungum.“

LÍFIÐ LOKKAR MEÐ 
ÓVÆNTU ÆVINTÝRI
„Ég heillast af flestu sem er gam-
aldags og finnst handbragðið feg-
urra frá þeim tíma, sem 

og vinnan sem var lögð í hlutina. 
Eftir að amma dó hef ég farið til 
afa og lagst ofan í gömul skraut-
púðaver til að skoða betur hand-
bragð hennar, og um daginn lærði 
ég að hekla. Mig langar að kunna 
allan saumaskap sem þekkist og 
hafa sem mest tök á gamla hand-
verkinu sem nýtist svo fallega í 
nýrri hönnun,“ segir Andrea sem 
lært hefur mikið í náminu ytra. 
„Mig vantaði einmitt að kunna 
að sauma jakka, stíf korselett og 
fleira.“

12. desember síðastliðinn opn-
aði Andrea vefverslunina AndreA 
Clothing Company (www.andrea.
is). „Ég ætlaði ekki að gera neitt 
fyrr en að námi lokni, en þegar ég 
fór að sauma fyrir skólann vatt 
það fljótlega upp á sig. Lífið virð-
ist lokka mig áfram og mér, sem 
er hvatvís, finnst gaman að fram-
kvæma. Búðin hefur fengið meiri 
og betri viðtökur en ég átti von 
á, og þótt sumir hafi bent mér á 
að nú sé ekki heppilegasti tím-
inn til að opna fyrirtæki sé ég 
ekkert nema spennandi tæki-
færi í kreppunni. Ég hef leitað 
tilboða um allan heim í sauma-
skap og komist að því að nú er 
mest spennandi og hagkvæmast 
að gera hlutina heima. Ég hlakka 
því til að bretta upp ermar, taka 
þátt í endurreisninni og mögulega 
skapa Íslendingum atvinnu,“ segir 
Andrea og bætir við að sín mesta 
áskorun á krepputímum verði að 

halda verðinu niðri en samt selja 
fallega hönnun.

„Þegar kreppir að á fólk minna 
í buddunni til að eltast við tísku, 
en þeim mun meiri áskorun að 
hanna fjölnota flíkur sem nota má 
við ólík tækifæri. Nú þegar hef ég 
hannað samfesting sem nota má 
sem galla, en líka stakar buxur á 
balli sem úti á róló. Einnig kjóla 
sem nota má við buxur eða staka, 
og breyta með fylgihlutum eins og 
blómum.“

HOLLYWOOD-KJÓLAR Í 
HUGANUM
„Ég er veik fyrir skóm en kaupi 
lítið af fötum. Ég hef saumað mín 
eigin föt árum saman. Konur úti á 
götu, og gamlir Hollywood-kjólar á 
eBay verða mér að yrkisefni,“ segir 
Andrea sem segist fá hugmyndir 
á hvaða tíma sólarhringsins og 
stundum dreymi hana kjóla á næt-
urnar. Nú þarf Andrea hinsveg-
ar að skapa heilt „collection“ fyrir 
lokaverkefni sitt sem dæmt verður 
af strangri dómnefnd í vor.

„Þá verður mér annað hvort 
hampað eða ég tekin af lífi. Ég finn 
hvað ég hef þroskast og hallast nú 
að breiðari aldurshópi. Ef amma 
væri á lífi mundi ég njóta þess 
að sauma á hana fallegan kjól. Ég 
held að tíska gefi fólki mikið og 
bæti líðan sálartetursins, því öll 
erum við fagurkerar inni við bein-
ið og líður vel að vera fín og vel 
tilhöfð.“

MEIRI ÍSLENDINGUR EN ÉG VISSI

Höll undir rómantík og kvenleika
Andrea Magnúsdóttir er ein af skærustu 
stjörnum íslenskrar fatahönnunar. Kjól-

ar, sprottnir úr hennar rómantísku sköp-
unarþrá, eru eftirsóttir af konum sem 

vilja vera fallegar, kvenlegar og bera af 
í klæðaburði.
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Stjörnumerki: 

Meyja.

Besti tími dagsins: 

Hádegið.

Geisladiskurinn í spil-

aranum:  

Villi Vill – Hana-nú.

Uppáhaldsmaturinn:  

Maturinn hjá tengdó.

Mesta dekrið: 

Nudd hjá Jógu.

Ég lít mest upp til:  

Mömmu og Lovísu Christiansen. 

Áhrifavaldurinn: 

Fjölskyldan; hvert og eitt á sinn hátt. Það er ekki 

nokkur leið að gera upp á milli þeirra. 

Draumafríið:  

Mig dreymir um að fara til Kúala Lúmpúr í 

Malasíu að heimsækja Atla bróður minn. 

Uppáhaldsverslun: 

Apartment no 7 í Kaupmannahöfn.

Hverju myndir þú sleppa ef þú yrðir að 

spara: 

Því sem ég þarf ekki.

Hvernig verður árið 2009? 

Öðruvísi og gott. 
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JANIS IAN
Helga Möller

Ég var þrettán ára gömul þegar ég 

uppgötvaði söngkonuna Janis Ian. 

Hún samdi alla sína tónlist sjálf og 

líka textana og síðan söng hún lögin 

sín sjálf. Platan hennar „Between the 

Lines“ sem kom út 1975, var spiluð 

sundur og saman á mínu heimili og 

ég lærði gítargripin og æfði mig til að 

verða eins og hún. Ég var nú 

bara orðin glettilega góð 

og kunni að spila og 

syngja öll hennar lög 

af þessari plötu og 

bætti síðan við lögum 

með Joni Mitchell og 

Carol King. Þetta eru 

dömurnar í mínu lífi 

og ég dýrkaði þær. 

Ég fékk forláta 

blikkrusla fötu 

frá ömmu í 

jólagjöf og 

henni var 

stillt upp á 

skrifborðið 

mitt ofan á bóka-

stafla og síðan 

söng ég inn í föt-

una því hljómburðurinn var einstakur. 

Annar æfingastður minn var baðher-

bergið, fjölskyldunni til mikils ama, en 

þar var líka frábær hljómburður. 

Ég er síðan fjórtán ára gömul þegar 

ég er tilbúin með prógram sem 

var samansett lögum þess-

ara frábæru kvenna og kom 

fram í fyrsta sinn á tónleik-

um í Laugalækjarskóla sem 

var skólinn minn. Seinna kom 

ég líka mikið fram í Tónabæ 

sem var aðalfélagsmiðstöðin 

í gamla daga, þar sem Frétta-

blaðið er til húsa nú og svo 

þegar ég var orðin eldri kom 

ég mikið fram í Klúbbnum og 

víða. Það má því segja að ég 

sé fyrsti kventrúbadorinn á 

Íslandi eða alla vega ein af 

þeim fyrstu.

ÁHRIFA-
valdurinn

Þ resti Bragasyni og Davíð Inga 
Jóhannssyni var báðum sagt 

upp störfum á dögunum, Þresti 
hjá Kaupþingi en Davíð hjá Onno. 
Í stað þess að leggja árar í bát 
ákváðu þeir að taka slaginn og 
sjá hvort þeir gætu ekki komið 
sér fyrir á þrívíddarmarkaðnum. 
Nú eru þeir að undirbúa stofn-
un fyrirtækisins T.D. Animation 
sem sérhæfir sig í framsetningu á 
hönnun og í raun öllu sem er hægt 
að setja fram á teiknimyndaform. 
Þeir kynntust þegar þeir stund-
uðu báðir nám í teiknimyndagerð 
hjá Full Sail-háskólanum í Flórída. 
Þegar þeir eru spurðir að því hvort 
það felist tækifæri í kreppunni 
segja þeir svo vera. „Kreppan hefur 
hiklaust skapað okkur dýrmætt 
tækifæri, sérstaklega þar sem við 

vorum báðir í frekar „öruggum“ 
störfum ef þannig er litið á málið. 
Það hefði óneitanlega verið „erf-
iðara“ að hrinda þessari hug-
mynd í framkvæmd 2007,“ segja 
þeir. Eftir að þeir tóku ákvörð-
unina um að láta slag standa 
fengu þeir vinnuaðstöðu hjá 
Nýsköpunarmiðstöðinni. 

Hvað er skemmtilegast við starfið? 
„Það er alveg ótrúlega skemmti-
legt að sjá hluti verða til í þrívídd. 
Þetta er eiginlega eins og að vera 
með óendanlega mikið af LEGO 
kubbum,” segir Þröstur. 

Sagt er að fólk með góðar hug-
myndir lendi aldrei í vandræðum. „Við 
tökum heilshugar undir það. Það 
er alltaf einhver leið til að fram-
kvæma hlutina. Sum árin er jú 
auðveldara að gera það en önnur, 

og meira „grand“ leiðir í boði til að 
koma þeim í framkvæmd. Góðar 
hugmyndir eru alltaf góðar hug-
myndir.

Þið eruð ekki mjög þröngsýnir 
og horfið út í heim. Er Ísland of lít-
ill markaður? „Ísland er alls ekki 
of lítill markaður. Ákveðnir hlut-
ar af markaðnum eru frosn-
ir í augnablikinu. Aðrir hlutar 
eru mjög kvikir og mikil gróska 
í gangi. Við höfum náð að koma 
auga á þessa hluta og sumir hafa 
reyndar haft samband við okkur 
að fyrra bragði, þannig að Ísland 
er langt frá því að vera lokað. Við 
höfum líka myndað mjög spenn-
andi tengsl við fyrirtæki erlendis, 
en þau geta tekið mun lengri tíma 
í „ræktun“ en hér á Íslandi,“ segja 
þeir. martamaria@365.is

Þröstur Bragason og Davíð Jóhannsson láta kreppuna ekki stoppa sig

HUGMYNDARÍKIR 
OG SNIÐUGIR

Davíð Ingi JóhannssonÞröstur Bragason

Opið Föstudag   13-18:30
 laugardag 11-18:00

Afsláttur 30 %  á völdum 
vörum hefst á morgun 

laugardag 3.jan til 31.jan 
Bjóðum einnig eldri vörur 

á tilboðsverði.
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„BREITLING“-
ÚRIÐ MITT  SEM 
ÉG TÓK UPP Í 
SKULD.

tíðin
✽  láttu þig dreyma...

YES MAN  Jim Carrey er jákvæðari en nokkru 

sinni fyrr í kvikmyndinni Yes Man. Þar leikur hann 

Carl Allen sem ákveður að fara á sjálfshjálparnám-

skeið þar sem honum er kennt að segja já við öllu 

því sem hann er beðinn um. Skelltu þér í bíó um 

helgina og fáðu jákvæðnina beint í æð.

STÓRASTI SIRKUS ÍSLANDS  Sirkus Ís-

lands frumsýnir „Stórasti Sirkus Íslands“ í Hafnar-

fjarðarleikhúsinu í kvöld. Um er að ræða spennandi 

samkrull sirkusatriða með krassandi áhættuatriðum, 

slatta af trúðsklaufum, loftfimleikum svo eitthvað sé 

nefnt. Tilvalin skemmtun fyrir alla fjölskylduna.

MORGUNMATURINN:  Mjög girni-

legt að fara í súpermarkaðinn og 

kaupa nýtt brauð, djúsí osta, parma-

skinku, pestó og kíkja síðan við 

hjá ávaxtasalanum á horninu og 

kaupa ferska ávexti.

SKYNDIBITINN:  Pan-

ini með ruccola, parma-

skinku, tómötunum og 

brie og gott latte macchi-

ato með, klikkar ekki.

RÓMÓ ÚT AÐ BORÐA:  Brera-

svæðið er mjög huggulegt, þar er 

mikið um kósí veitingastaði og kaffi-

hús.

LÍKAMSRÆKTIN:  Göngutúr um 

borgina eða taka skokkið í suma af 

görðunum í Mílanó, til dæmis við 

Porta Venecia.

UPPÁHALDSVERSLUN:  Úff erfitt að 

velja, nóg af þeim í boði, Danese- 

og Muji-búðirnar eru skemmtileg-

ar, einnig húsgagnabúðir í Navigli 

og ekki vantar fjöldann af fallegum 

skóbúðum.

BEST GEYMDA LEYNDARMÁLIÐ:  
Da willy pítsustaður á Via Berg amo. 

eldbakaðar pítsur, ódýrar og vel 

útilátið og síðan kókoshnetuís í 

eftirrétt.

BEST VIÐ BORGINA:  Alltaf eitthvað 

um að vera, hvort sem það er mið-

vikudagur eða laugardagur. 

Þægilegt að taka sporvagn 

um borgina, fínn útsýnistúr, 

mikið um litlar sætar götur 

sem bjóða upp á spennandi 

veitingastaði og búðir.

HVERNIG ER BEST AÐ EYÐA 
DEGINUM:  Mílanó hefur upp á 

margt spennandi að bjóða. Byrja á 

því að borða hádegismat á Princi 

(á Piazza Aprile), taka lyftuna upp á 

topp á Duomo-kirkjunni og sjá út-

sýnið yfir borgina, labba síðan í 

gegnum Galleria Vittorio Emanuele. 

Áhugavert að kíkja á Síðustu kvöld-

máltíðin eftir Leonardo og rölta um 

markaðina í borginni sem eru í gangi 

hverju sinni, ýmislegt spennandi 

hægt að finna þar. Enda svo daginn 

á aperitivo í góðra vinahópi, borgar 

aðeins fyrir drykkinn, færð hlaðborð 

með alls konar spennandi réttum til 

dæmis sushi á Obiká (Via Mercato).

MÍLANÓ, ÍTALÍU
Elísabet Ómarsdóttir háskólanemi

„UNDER DEN LINDEN“   Bekkurinn 

minn er í miklu uppáhaldi.

ÓPERUSAFNIÐ MITT

MÁLVERKASAFNIÐ MITT   Ég hef sankað að mér málverkum í gegnum tíðina 

eftir núlifandi og látna meistara.

LITLU LISTAVERKIN  sem börnin mín 

hafa búið til og hafa gefið okkur hjónum í 

gegnum árin.

„ÚTRÁSARJEPPINN“ 

PÉTUR GAUTUR 
myndlistarmaður

RÚMIÐ MITT HANS WEGNER-STÓLLINN TRÖNURNAR MÍNAR 

BORÐKRÓKUR-
INN Á ARNAR-

HRAUNINU   
Uppspretta 

góðra mómenta.

Hvaða Spirulina ert þú að taka?
Árangur fer eftir gæðum

Gott fyrir ræktina og mikið álag.
Spirulina inniheldur mikið af blaðgrænu 
og glyccogen, því meira glycogen sem er til 
staðar í líkamanum við æfingar því betri árangur. 
Blaðgræna eykur súrefnisflutning í blóðinu. Ef 
Spirulina er tekið inn 1/2 tíma fyrir æfingar 
eða annað álag gefur það aukið þrek, úthald 
og einbeitingu.
Dregur úr pirringi, sleni og sætindaþörf, truflar 
ekki svefn.  Gæðastaðall ISO9001, ISO1401.

29 vítamín og steinefni · 18 aminósýrur · Blaðgræna · Omega 
GLA fitusýrur · SOD eitt öflugasta andoxunarensím líkamans

Eingöngu lífræn næringarefni tryggja betri upptöku og nýtingu í líkamanum. 

Fæst í apótekum, heilsubúðum og Fríhöfninni.

Aukið úthald,
þrek og betri líðan
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www.celsus.is
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50% AFSLÁTTUR
ÚTSALAN HEFST LAUGARDAGINN 3. JAN

Burberry   I   SportMax   I   Sportmax Code   I   Filippa K   I   Patrizia Pepe   I   GK Reykjavík   I   Rutzou   I   Lee   I   Wrangler

KONUR OG MENN    I LAUGAVEGUR 66 OG SMÁRALIND



föstudagur FYLGIRIT FRÉTTABLAÐSINS

1

2
3
4

5

 2. JANÚAR 2009

„Silja Hauks er fædd 12.01.1976. 

Lífstalan hennar er því 9. Silja 

hefur þann einstaka hæfileika að 

geta laðað fram það besta úr fólki. 

Hún stendur bæði sterk, en samt 

leyfir fólki að flæða eins og það vill hafa hlutina. Þetta 

er hennar helsti kostur og mun fleyta henni langt. 

Undanfarið ár er búið að vera mjög hratt hjá Silju. Mikið 

að gerast og engin frí. Ég get ekki betur séð en að Ára-

mótaskaupið hafi heppnast með bravúr og ef einhver er 

að deila eitthvað á það, þá gætu það verið smáborgar-

arnir sem hefðu verið neikvæðir hvort sem er. 

Silja er að fara á afskaplega afdrifaríkt ár. Hún er að fara 

á árstöluna 6. Á því tímabili er algengt að litlar sprengjur 

springi í lífi manns hér og þar til að ryðja farveginn til 

þess að nýtt komist að. Ástin mun blómstra hjá Silju á 

þessu ári og eru ýmis frjósemistákn í farveginum. Silja 

er akkúrat á sínum áramótum núna, vegna þess að 

áramótin okkar eru ávallt þegar við eigum afmæli. Þar 

af leiðandi mun þetta tímabil núna sýna henni svolítið 

hvert leið hennar liggur út næsta árið. 

Silju verður boðið að vinna að samnorrænu 

verkefni, eða einhverju sem tengir lönd-

in saman. Ég get ekki betur séð að hún 

eigi eftir að fá pening úr óvæntum áttum. 

Það eru pottþétt einhverjir leyndir styrkir 

á leiðinni svo þetta er enginn slökunartími 

sem er að ganga í garð hjá fröken Silju. Líf 

hennar á eftir að vera spennandi, kraftmik-

ið og koma á óvart.“  www.klingenberg.is

KLINGENBERG SPÁIR
Silja Hauksdóttir leikstjóri

Hlusta á góða 
tónlist við vinn-
una í ræktinni 
og láta fólk vita 
að það sé að 
koma helgi.

FRÁBÆR 
FÖSTUDAGUR
Yesmine Olsson

Fara í hádegismat 
með vinkonunum á 
Gló, Fylgifiska eða Á 
næstu grös.

Klára að vinna 
snemma og sækja 
dóttur mína og 
stjúpson fyrr en 
aðra daga.

Elda eitthvað 
framandi.

Slappa af með 
glas af góðu víni 
uppi í sófa, hægja 
aðeins á hraðan-
um eftir vikuna.

Lúxusnámskeið NordicaSpa er hannað til 

að koma þér af stað á mjög árangurs ríkan 

og einfaldan hátt. Tilgangur ámskeiðisins 

er að koma þér á æðra stig hvað varðar 

líkamlega og andlega heilsu.

 Fimm tímar í viku – Brennsla og styrkur

 3 öflugir brennslutímar

 2 styrktartímar í sal undir handleiðslu þjálfara

 Vikulegar mælingar

 Ítarleg næringarráðgjöf

 Fyrirlestur – Borðaðu til að léttast og auka orkuna

 Slökun og herðanudd eftir hverja æfingu

 Hollustudrykkur eftir hverja æfingu

 Takmarkaður fjöldi 

6:30, 7:30, 10:00, 12:00, 16:30 og 18:30 fimm sinnum í viku

 Þjálfari er Gunnar Már Sigfússon

1. vika – Orkuhleðsla 
Í fyrstu vikunni byggir þú upp orku og kemur líkamanum í jafnvægi. 

2. vika – Öflug melting – Aukin brennsla
Í viku tvö er verið að efla og bæta meltinguna til að þú fáir sem mest 

út úr holla matnum sem þú ert að borða. 

3. vika – Hormóna jafnvægi – Hreinsun
Þriðja vikan mun koma jafnvægi á hormónaflæði líkamanns sem mun 

hafa áhrif á skap þitt, lífsorku og kraft. 

4. vika – Ónæmiskerfi eflt – Jafnvægi
Í viku fjögur byggjum við upp ónæmiskerfið og hjálpum því að verja 

líkamann á náttúrulegan hátt. 

Ný námskeið hefjast 5. janúar
Skráning er hafin í síma 444 5090 eða 

nordicaspa@nordicaspa.is www.nordicaspa.is

Hilton Reykjavík Nordica Hotel 
Suðurlandsbraut 2 

Sími 444 5090
nordicaspa@nordicaspa.is

www.nordicaspa.is

fyrir konur og karla

María Másdóttir

Við systurnar ætluðum einungis á eitt námskeið en þau urðu þrjú og 
árangurinn lét svo sannarlega ekki á sér standa. Misstum 23 kíló til 
samans á þremur mánuðum. Það eigum við Gunnari Má þjálfara og 
starfsfólkinu á Nordica Spa að þakka. Frábært aðhald, skemmtun, útrás 
og vellíðan. Við gátum þetta og því getur þú þetta líka.

Frábær leiðsögn, frábær stöð og mesta aðhald sem hægt er að fá. 
Betra en einkaþjálfun! Svo er líka fínt að kílóin fuku og orkan hefur 
aukist og almenn vellíðan. Ég missti 6,2 kg á 4 vikum. Ég gerði þetta af 
skynsemi og þú getur það líka!

MISSTUM 23 KÍLÓ ÉG GERÐI ÞETTA AF SKYNSEMI
ÞÚ GETUR ÞAÐ LÍKATIL SAMANS Á 3 MÁNUÐUM

Kristbjörg og Guðbjörg Sveinbjörnsdætur
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„Við ákváðum að setja upp sýn-
ingu af því okkur leiddist,“ segir 
Katla Þórarinsdóttir, sem er ein 
þeirra sem tekur þátt í uppsetn-
ingu sýningarinnar Stórasti Sirkus 
Íslands sem stendur yfir í Hafnar-
fjarðarleikhúsinu í dag og á morg-
un klukkan 14 og 20 og á sunnudag 
klukkan 14.

Katla er atvinnudansari og hefur 
ásamt vinum sínum Nick Candy, 
sem er leikari, og Lee Nelson, sem 
er sirkuslistamaður, komið fram á 
ýmsum uppákomum í gegnum tíð-
ina og sýnt sirkuslistir. Þau hafa 
einnig verið með sirkusskóla í fim-
leikasal Ármanns í Laugardal þar 
sem fólk hefur getað komið fjór-
um sinnum í viku og fengið leið-
beiningar um allt frá dansi og loft-
fimleikum til gripls, diablo og 
notkun húlahringja. Sýningin sem 
nú stendur yfir er því nokkurs 
konar afrakstur af starfi skólans 
en Katla og félagar fengu fleira 
hæfileikafólk með sér til að búa til 
skemmtilega sýningu; koma alls 
um fimmtán manns þar fram og 
leggja allir jafnt af mörkum. 

Á sýningunni verður samkrull 
sirkusatriða þar sem fífldirfska og 
fjör eru í fyrirrúmi. Þar má nefna 
krassandi áhættuatriði, jafnvægis-
list á stólum, fimleika og annað 
glens og gaman. Sýningin er ætluð 
öllum, ungum sem öldnum. „Þarna 
verða til dæmis trúðar og mér 
finnst þeir nú alltaf jafn fyndnir,“ 
segir Katla og útskýrir að þau hafi 
ákveðið að stilla verðinu í hóf til að 
leyfa sem flestum að njóta sýning-
arinnar. Aðeins kostar 1.000 krónur 
inn og 500 fyrir börn.

„Þetta er líka til þess gert að 
sýna fólki að það sé sirkus á Íslandi 
og að við séum að gera eitthvað,“ 

segir Katla sem finnst sirkusinn 
mjög heillandi og skemmtilegur.

„Þetta getur hins vegar stundum 
orðið svolítið ógnvekjandi,“ segir 
hún og útskýrir að hún vinni mikið 
með Lee sem sé loftfimleikamaður 
og þurfi því oft að vera hátt upp í 

lofti. „Þá stend ég á höndum á 
herðunum á honum eða stend á 
höfðinu á honum. Stundum er ég 
komin í tveggja metra hæð,“ segir 
Katla sem lætur sér þó hvergi 
bregða heldur brosir og vonar það 
besta. solveig@frettabladid.is

Stórasti sirkus á Íslandi
Trúðslæti, gripl, loftfimleikar og önnur áhættuatriði eru meðal þess sem Sirkus Íslands býður upp á 
á sýningunni Stórasti Sirkus Íslands sem sýnd verður í Hafnarfjarðarleikhúsinu um helgina.

Jafnvægislist, trúðslæti og loftfimleikar eru meðal atriða í Stórasta Sirkus Íslands.
FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Blaðberinn
bíður

þín
Þú færð Blaðberann þinn í Skaftahlíð 24

alla virka daga frá kl. 8-17.

...góðar fréttir fyrir umhverfiðBlaðberinn... ..



 Bílar óskast

Óskum eftir 5 dyra fólksbíl, ekki eldri en 
2002 og helst ekinn undir 110þ. Erum 
tilbúin að greiða ca 550þ fyrir góðan 
grip. Hafið samband í 699-0888.

Óska eftir vél í Pajero. SW 2,8 diesel. 
Árg. ‘97. S. 848 7017.

 Mótorhjól

Triumph. Trophy 1200, 4 cyl. 1991 Ekið 
25.000. km Verð 950.pr stk. eða tilboð 
í nágrenni. 8493166

Triumph Legend 900, 3 cyl. 2001. Ekið 
um 30.000.km. Verð 950.þús eða til-
boð í nágrenni. 8493166

 Hjólbarðar

Heilsársdekk með kvartskornum. 
Mun betra grip en hefðbundin dekk. 
Umhverfisvæn og hljóðlát. Aukið 
öryggi í hálku og bleytu. Styttri heml-
unarvegalengd. Meira öryggi í beygjum. 
Amerísk gæðadekk. Söluaðilar; Efnir 
ehf, Vesturhraun 3, Garðabær S. 555 
1122 - Nýbarði Lyngási 8 - Garðabæ 
S. 565 8600.

 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

 Hreingerningar

Ertu að flytja? Og búin á því? Láttu mig 
um þrifin. Föst verðtilb. Flutningsþrif 
Bergþóru, s. 699 3301.

Vy-þrif ehf.
Öll almenn þrif, regluleg ræsting sam-
eigna. Verðtilboð. Simi 512 4010. www.
vy.is

 Bókhald

Bókhald, launavinnsla og ársupp-
gjör minni og meðalstórra fyrirtækja, 
s.8459944

Bókhald, VSK, laun, framtöl, ársreikn-
ingar ofl. S. 696 3969 og á www.
ulfurinn.is

 Fjármál

Gjaldþrotaráðgjöf, líf eftir gjaldþrot - 
hvað gerist ef þú hættir að borga? 
Skattamál, stofnun fyrirtækja atoz@
atoz.is s: 771 45 45.

 Búslóðaflutningar

Búslóðaflutningar S. 555 
6363

Búslóða flutn., vörufl., píanó flutn. og 
aukamenn ef óskað er. Sama verð alla 
daga !! Allar stærðir bíla. Uppl. í síma 
555 6363 & 899 7188.

Búslóðaflutningar
Tökum að okkur alla búslóðaflutninga 
og aðra flutninga. Góð þjónusta. Einnig 
aukamenn ef óskað er. Erum með 
besta verðið. Uppl. í síma 899 2536 
& 659 4403.

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

 Húsaviðhald

Viðhaldsþjónusta
Tökum að okkur almennt 

viðhald og breytingar á t.d 
pípulagnir, smíðar, rafvirkjun og 

múrviðgerðir.
Vanir menn, vönduð vinna.

Upplýsingar í síma 892 1524.
Klippið út - Geymið auglýs-

inguna!

Fagþjónusta - Allt á 
einum stað

Getum bætt við okkur í flísa-
lögn, múrverki, pípulögn, máln-
ingu, parketlögn, glerísetningum 

og fleira. Sérhæfum okkur í 
lekavandamálum. Einnig tökum 
við að okkur niðurrif úr húsum 
og múrbrot. Fljót og góð vinnu-

brögð. Tímavinna eða tilboð.
Upplýsingar í síma 899 2420 

Steingæði ehf.

Menn með rét tindi! 
Húsasmiður,Múrari ,Rafirki ,pípari 
og málari. Tilboð í gegn um e-mail! 
Áhugasamir sendið fyrirspurn tökum 
allt sem viðkemur uppbyggingu eða 
viðhaldi. Fagleg vinnubrögð með rétt-
indsbundni ábyrgð! Sendið fyrirspurn 
með verklýsingu og eða magntöl-
um. svörum með fastri tölu í verklið. 
oph85@hotmail.com

Pípulagnir
Faglærðir píparar geta bætt við sig 
verkefnum í bæði viðhaldi og nýlögn-
um. Vönduð vinnubrögð. Upplýsingar í 
síma 663 5315.

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

Húsaviðgerðir
Skiptum um rennur og bárujárn á 
þökum og smávægilegar múrviðgerðir 
og fl. Uppl. í s. 659 3598.

 Spádómar

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

 Rafvirkjun

 Trésmíði

 Tökum að okkur alla 
almenna smíðavinnu á 

heimilum
S.s. flísalagnir, parketlagnir og 

málun, uppsetningu á gipsveggj-
um, spörslun ofl.

Uppl. í s. 844 0889 & 661 3192.

Athafnasmiðir ehf.
2 íslenskir smiðir. Getum bætt við 
okkur verkefnum, uppsetningar á 
innréttinugm, alhliða innanhússmíði, 
gluggasmíði og ísetningar og ahliða 
viðhald. Símar 892 7120 & 847 1448. 
Meðmæli ef óskað er.

 Til sölu

Hlutafélag í Bretlandi 
eða Hollandi

Vantar þig félag í Bretlandi eða 
Hollandi?

Með eða án bankareiknings.
Traust og örugg þjónustu 

hringdu núna!
Regent Account Ltd S: 618-7001

 Uppl. í s. 618 7001

MÓTMÆLENDUR!
60 gerðir af fánum, skoðið úrvalið 
á army.isErum líka með verslun í 
Kolaportinu.

Alveg ný 4 Michelin low profile nagla-
dekk 205/50/17 Seljast á 100 þús 
kosta ný 160 þús. Upplýsingar í síma 
6612400

 Sjónvarp

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

 Til bygginga

Krossviður, timbur, dokar og fl. til sölu. 
S: 840-7273 og á www.ulfurinn.is

 Heilsuvörur

HERBALIFE VEFVERSLUN Snögg og góð 
þjónusta! www.betriheilsa.is

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

Árangur með Herbalife í 28 ár. Pantaðu 
frían prufupakka. Edda Borg S. 896 
4662 www.lifsstill.is

 Fæðubótarefni

Viltu léttast? Eða þyngjast? Prófaðu 
Herbalife! Ólöf 861 5356, osa@
ismennt.is

 Nudd

Nudd nudd nudd heilnudd. Tilboð í 
dag. Uppl. í s. 616 6469.

Exclusive tantra massage
For men, women and couples. Tel. 698 
8301 www.tantra-temple.com

Nudd - Japanska baðið
Skrúbb, heitur pottur, veitingar, ditox og 
margt fl. (Ekki erótískt nudd). Opið frá 
kl. 12.00 og frameftir alla daga nema 
sunnud. S. 823 8280.

 Námskeið

Endurskapaðu líf þitt. Dagsnámskeið 
með Guðjóni Bergmann 10.janúar. 
Skráning og nánari upplýsingar á www.
gbergmann.is.

 Húsnæði í boði

Gistiheimili - 
Langtímaleiga / 

Guesthouse long term 
rent.

Herb. til leigu. Eldh. baðh. int-
ernet, 12 sjónvarpsst., þvottah. 
Verð frá 38 þús. Dalshraun HFJ 

og Funahöfða RVK.
Long term rent. Kitchen, bat-

hroom, 12SAT TV, laundry room. 
Price from 38.000 ISK. Dalshraun 

HFJ & Funahöfða RVK.
Uppl/info í S. 824 4530.

Leigjandi skráðu þig frítt á óskalistann. 
www.husaleiga.is. Sími 471 1000.

great value furnished room in 105, 
18sqm. internet,bills included call 
6622993

Kaupmannahöfn 1 og 2ja herbergja 
íbúð leigist með húsgögnum, sjón-
varp, adsl, frábær staðsetning , 10 mín. 
gangur að Ráðhústorgi. Uppl.í s; 0045 
50269380 eða info@danmork.dk

3-4 herb.íbúð á Völlum í Hfj til leigu. 
110þ. Allt innifalið. Uppl. s:840-7087.

Til leigu 5 herbergja 120 fm jarð-
hæð á góðum stað á Seltj.nesi. Laus 
strax, sanngjarnt leiguverð. Henntar vel 
fjölskyldufólki. Langtímaleiga. Uppl í 
898-5698

84 fm íbúð til leigu á rólegum stað í 
Kópavogi. Leiga 90 þús. S:699-5868.

Til leigu 2herb íbúð við Ástún í 
Kópavogi. Laus strax. Verð 80þ Uppl 
565-4950

Breiðholt
Góð 2ja (-3ja) herb, íbúð til leigu, með 
eða án húsg. Svalir, merkt bílastæði, 
vélaþvottahús, stutt í strætó. Uppl. í s. 
772 2503, og fridadg@internet.is

3. herb. 88fm. íbúð í 109. Til leigu. 
Reyklaus, útsýni. Laus strax! Uppl. í s. 
553-0690 & 865-3411.

2 LAUSAR Íbúðir í HFJ.
1. 3herb. 100fm við Sléttahraun. V. 
125þ. 1. 3herb. 70fm við Sævang. V. 
95þ. S. 891 6768.

Til leigu ca. 70 fm 2ja herb. íbúð á 
jarðhæð í 200 Kóp. Laus. 2 góð herb. 
eldh. m/ eldavél & bakaraofni. Snyrting 
& sturtuklefi. Þvottav. Bílastæði. ADLS 
tenging. Reglusemi áskilin. Uppl. í s. 
554 2161 & 894 0061.

MJÖG SNYRTILEG OG BJÖRT 10-20 fm 
herb. til leigu á 2. og 3. hæð í hverfi 
105. Verð frá 35 þús/mán. Aðg. að 
eldh., baði, og þvottah., Internet inni-
falið. Uppl. í síma, 8635514.

Herbergi til leigu fyrir reglusamt 
námsfólk á Tunguveginum svæði 108 
Rvík, Verð 30 og 40 þús. á herbergi. 
Sameiginlegt eldhús, 2 baðherb. og 
stofa. áhugasamir sendið á olma@
visir.is

4ra herb. íbúð til leigu
100 fm íbúð nýstandsett í hjarta mið-
bæjarins, öll tæki til staðar. 3 mán-
aða trygging. Aðeins traustir leigjendur 
koma til greina. Uppl. í s. 822 7303 & 
891 8612.

3 herb. lúxus íbúð til 
leigu

Íbúð og hús nýstandsett ofarlega á 
Laugavegi, öll tæki til staðar. 3 mán-
aða trygging. Aðeins traustir leigjendur 
koma til greina. Uppl. í s. 822 7303 & 
891 8612.

Einbýlishús til leigu á góðum stað 
í Hf 147m2. Leiga 140þús á mán. 
S:8650046

Snyrtileg vel skipulögð 3 herb. íbúð 
í hv. 105. Leiga 95þ. á mán. S. 824 
4555.

Herbergi Með húsgögnum langtíma-
leiga við Lokastíg ,101 Reykjavík Kr 
35.000. sími 861 4142 kl 8.00 til 18.00

Stúdíó Vesturbergi 195 60 fermetrar sér 
inngangur ,hundar og kettir velkomnir 
langtímaleiga kr 70.000. 2 mánuðir fyr-
irfram sími 861 4142 kl 8.00 til 18.00

Fullbúin gæða íbúð 75 fm. Húsgögn, 
raftæki & arinn. Við Sogaveg. Einstkl. 
eða par. Aðeins 90 þús. S. 892 0844.

 Húsnæði óskast

Kópavogur - Íbúð óskast til kaups 
eða leigu Traustur aðili óskar eftir nýrri 
og stórri íbúð, 150m2 eða stærri í 
Kópavogi. Íbúðin þarf að vera laus strax 
eða mjög fljótlega. Áhugasamir hafi 
samband við Sigurð í síma 847 2281.

Óska eftir húsnæði sem fyrst í Sjálands 
eða Ásahverfi í Garðabæ . Upplýsingar í 
síma 661-2400

 Húsnæði til sölu

4 herb íbúð til sölu í Hfj 97 fm á 2 hæð, 
fæst á yfirtöku 21.4 milj láni á 4.15% 
vöxtum. búið að slá 2 milj af. uppl. í 
8247563 Jóhann

 Geymsluhúsnæði

geymslaeitt.is
Til leigu sér geymslubil 7, 10 og 17 
m2, og bretti á 2900.- kr stk. Búslóðir, 
fyrirtæki, iðnaðarmenn. Upphitað og 
vaktað. S. 564 6500.

www.buslodageymsla.is
Búslóðageymsla Olivers 100 kr á dag 
hvert bretti. Starfað í yfir 20 ár. S. 567 
4046 & 892 2074.

geymslur.com
Geymslur frá 3990.- kr á mán.Í Garðabæ 
(hjá Ikea) og Reykjavík (Fiskislóð) 
Upphitað, vaktað & öryggismyndavélar. 
S. 555 3464

 Bílskúr

Bílskúr til leigu í Hf 50m2 m/3ja fasa 
töflu. 45þús + hiti og rafm. S:8650046

 Atvinna í boði

Starfsfólk vantar á Kaffi Zimsen í sal og 
bar. Fullt starf, kvöld og helgarvinna. 
Uppl. í s. 772 0388 og á Kaffi Zimsen 
Hafnarstræti 18

 Viðskiptatækifæri

Meðeigandi Óskast að silkiprent fyrir-
tæki , silkiprent er prentun á fatnað + 
auglýsingavörur . fyrirtækið er í leigu 
húsnæði með langtíma leigusamning 
á mjög góðum kjörum og á öll tæki 
og tól . meðeigandi þarf að leggja fram 
hlutafé kr 4 milljónir . og er þar að leið-
andi að skaffa sér atvinnu til frambúðar 
, hluti hlutafés alt að 50% gæti verið 
í vinnuframlagi . R.Guðmundsson ehf 
550289 1219 Áhugasamir sendi Nafn 
og kennitölu + símanúmer osbotn@
gmail.com

 Tilkynningar

KOLAPORTIÐ KOLAPORTIÐ! 

 Förðunarfræðingur á staðnum. ÚTSALA 
á snyrtivörum, glosss, meik, púður, 
maskari ofl. Komið og gerið góð kaup. 
Opið laugardaginn 3 janúar.

Smáauglýsingasíminn 
er opinn alla daga kl. 8–17

Smáauglýsingasíminn er 512 5000 
smaar@frettabladid.is / visir.is

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga   8–17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is

Góðgerðarmál

Í kvöld spilar hljómsveitin 
Feðgarnir
Catalina

Allir velkomnir - Sími: 554-2166

Tilkynning



ATH.
CRESENDO SALTFISKUR

995 kr/kg

...mmm salt�skur

TILBOÐIN GILDA 2. - 4. JANÚAR

ÝSUFLÖK BEINLAUS M/ROÐI

699 kr/kg

SMÁLÚÐUFLÖK 1kg

799 kr/pk.

COOP HOLLENSK 
GRÆNMETISBLANDA 750g

299 kr/pk.

ÝSUBITAR 1kg

797 kr/pk.

FISKIBOLLUR 1kg

499 kr/pk.

ÝSA Í 5 PUNDA ÖSKJU

1.599 kr/ks.

1 laukur, saxaður (u.þ.b. 1 bolli) 
½ bolli smjör
1 msk. hveiti
2 bollar mjólk
6-800g ýsa
500g kartöflur 
Salt og pipar 
Dálítið múskat

Hitið smjörið og laukinn í potti uns laukurinn 
verður glær, setjið þá hveitið saman við og 
látið standa í 2-3 mín. Bætið fiskinum út í (gróft 
skornum), setjið aftur yfir hita, hellið mjólkinni 
saman við smátt og smátt og sjóðið í 4-5 mín. Að
lokum er soðnum kartöflum blandað saman við.

Kryddað eftir smekk og framreitt með rúgbrauði 
og smjöri.

Plokk�skur
fyrir fjóra

Verið velkomin í Nettó
Mjódd - Salavegi - Hverafold - Akureyri - Höfn - Grindavík

Leikandi létt!
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Birt með fyrirvara um prentvillur.
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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

Aflýst vegna 
áhugaleysis

Árleg ráðstefna 
félags sinnulausra

PONDUS PONDUS 
kynnir: 

Það sem 
karlmenn 

mega 
ALDREI ALDREI 

klæðast!

Háhælaðir skór!

Þessir voru 
notaðir í 
Alive II!

Breytir 
engu!

Läderhosen!

Get éch 
fengið lítinn 

drykk?

Ha?

Sérstaklega vitlaus 
fótboltabúningur!
Sorrí! Þeir eru 

báðir rauðir, ég 
ruglaðist!

Mér finnst 
ég vera 

skítugur...

Vitlaus fótbolta-
búningur!

Til ham-
ingju!

Sérðu breyt-
ingu Palli?

Já!
Sérstaklega 

þarna!

Þarna, 
klárlega! 
Þarna, 

klárlega!
Vá!

Ég er 
komin 

með stutt 
hár.

Ó! Ég 
ætlaði að 
giska á 

nýjar linsur!

Mjási, hvað viltu 
láta kalla þig? 
„Gæludýr“? 

„Félagi“?

„Stjórinn.“

Sjáðu 
pabbi, 
ég bjó 
til snjó-

kall!

Og? Ég 
gerði 
snjó-
konu!

Hvernig veistu að 
þinn er kona?

Ó. Nú 
jæja...

Láttu þér 
ekki einu 

sinni detta 
það í hug.

www.leikhusid.is

ÞJÓÐLEIKHÚSIÐ

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

Hart í bak
Jökull Jakobsson
Hrífandi verk sem snertir okkur öll.              EB, FBL
fös. 2/1 örfá sæti laus
fös. 9/1 örfá sæti laus

Klókur ertu, Einar Áskell
Bernd Ogrodnik
Krúttleg brúðusýning fyrir yngstu börnin
sun. 4/1 tvær sýningar
sun. 11/1 tvær sýningar

Sumarljós
Jón Kalman Stefánsson
leikgerð og leikstjórn Hilmar Jónsson
Hjörtun slá hraðar...
lau. 3/1 örfá sæti laus
sun. 4/1 örfá sæti laus

Heiður
Joanna Murray-Smith
Frumsýning í
Kassanum 24. janúar

. 4/1 tvær sýningar

. 11/1 tvær sýningar

eiður
na Murray-Smith
msýning í
sanum 24. janúar

„...fyrst á visir.is“

...ég sá það á visir.issir.is

Allar hetjur verða að hafa að minnsta 
kosti einn veikleika. Að öðrum kosti 
væru þær hreinlega of leiðinlegar til að 

vera alvöru hetjur. Er eitthvert stuð fólgið í 
því að dýrka og dá rígmontna besserwissera 
sem aldrei gera mistök? Nei, það er breysk-
leikinn sem við venjulega fólkið sækjum í. 
Sú tilfinning að átrúnaðargoðin séu, þrátt 
fyrir yfirburði á flestum sviðum, ekki svo 

gjörólík okkur hinum.
Sagan er smekkfull af dæmum um 

skjalfesta veikleika mikilmenna. 
Hæll Akkilesar reyndist konungssyn-
inum banvænn ljár í þúfu, skapofsinn 

átti til að landa Þór þrumuguði í bölvað 
vesen og þeir kónar Ofurmennið og 
Leðurblökumaðurinn voru fráleitt jafn 
fullkomnir og þeir létu í veðri vaka. 
Súpermann glímdi við illvígt kryp-
tonít-óþol og Batman var auðvitað 

þrælsvag fyrir Robin.

Með stuttu millibili um miðjan níunda 
áratuginn komst ég að því að tvær helstu 
hetjurnar mínar í þá daga, þeir John Taylor 
(bassaleikari í Duran Duran) og Hemmi 
Gunn (alhliða snillingur) reyktu sígarettur. 
Þetta taldi ég ótvírætt veikleikamerki af 
þeirra hálfu. Með tíð og tíma fræddist ég af 
eigin raun um ævintýraheim tóbaksins og 
hef vegsamað löstinn allar götur síðan. 
Aðdáun mína á þeim John og Hemma hefur 
aldrei borið skugga á.

Fyrir skemmstu bárust svo fréttir af því 
að Steven Gerrard, fyrirliði Liverpool, hefði 
lent í átökum við starfsmann knæpu í kjölfar 
tónlistarlegs ágreinings. Fylgdi sögunni að 
eftirlætis músíkantar leikmannsins væru 
skallapopparinn Phil Collins og vælukjóarnir 
í Coldplay. Þá hefur Gerrard loks opinberað 
veikleika sína. En aldrei mun ég fylgja 
skippernum ofan í hyldýpi Coldplay-áhuga. 
Ekki séns.

Hver hefur sinn Collins að draga

NOKKUR ORÐ
 Kjartan 

Guðmundsson
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sýning byggð á skáldsögunni
Sumarljós, og svo kemur nóttin
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fös. 23/1

hrífandi
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einlæg

Tryggðu þér sæti á

www.leikhusid.is

Auglýsingasími

– Mest lesið

Tónleikaferð Madonnu, Sticky & 
Sweet, var sú tekjuhæsta árið 
2008 sem farin var um Norður-
Ameríku. Rakaði hún inn rúmum 
103 milljónum dollara, eða um 
tæpum 12,4 milljörðum króna.

Alls hélt Madonna 58 tónleika 
víðs vegar um heiminn á árinu 
og lauk tónleikaferðinni í Brasil-
íu fyrir skömmu. Í öðru sæti á 
listanum er hin kanadíska Celine 
Dion sem þénaði 94 milljónir 
dollara í Norður-Ameríku, eða 
rúma ellefu milljarða króna. 
Þetta var hennar fyrsta tónleika-
ferð síðan hún lauk fimm ára 
veru sinni í Las Vegas fyrir ári.

Rokkararnir í The Eagles 
verma þriðja sætið á listanum 
með um 8,8 milljarða króna. Fóru 
þeir í tónleikferð til að fylgja 
eftir plötunni Long Road Out of 
Eden, sem verður hugsanlega sú 
síðasta úr þeirra herbúðum.

Kántrístjarnan Kenny Chesney 
varð í fjórða sæti og New Jersey-

rokkararnir í Bon Jovi í því 
fimmta. Aðrir sem komust á list-
ann voru Bruce Springsteen, 

Neil Diamond, Rascal Flatts, The 
Police og rokkamman Tina 
Turner.

Tekjuhæst í Norður-Ameríku

MADONNA Tónleikaferð Madonnu, Sticky & Sweet, var sú tekjuhæsta árið 2008 í 
Norður-Ameríku.

Fyrsta plata velsku söngkonunnar 
Duffy, Rockferry, var sú sölu-
hæsta árið 2008 í Bretlandi. 
Platan seldist í tæpum 1,7 
milljónum eintaka sem er sérlega 
góður árangur, sérstaklega þegar 
um fyrstu plötu er að ræða.

Í öðru sæti var plata stráka-
sveitarinnar Take That, The 
Circus, sem seldist í rúmum 1,4 
milljónum eintaka og það aðeins 
á fjórum síðustu vikum ársins. 
Einu plöturnar sem náðu einnig 
að seljast í meira en einni 
milljón eintaka voru frá Kings of 
Leon, Leona Lewis og Coldplay. 
Á meðal annarra flytjenda sem 

komust á topp tíu listann voru 
Rihanna, Killers og Pink.

Söluhæst í 
Bretlandi

> KVÆNTIST Á HAWAII

Leikarinn Woody Harrelson hefur kvænst kærustu sinni til marga 
ára, Lauru Louie. Athöfnin, sem þótti sérlega falleg, fór fram á 
eyjunni Maui á Hawaii. Harrel son og Louie hafa verið saman 
síðan seint á tíunda áratugnum og eiga þrjár dætur saman. 
Töldu því margir að tími væri kominn á ráðahaginn. Á 
meðal gesta í brúðkaupinu voru Owen Wilson og Sean 
Penn. Söngkonan Alanis Morissette steig einnig á svið 
og söng vel valin lög.  Woody Harrelson, sem er 47 
ára, er þekktastur fyrir leik sinn í sjónvarpsþáttun-
um Cheers og myndum á borð við Kingpin, Semi-Pro 
og The People Vs Larry Flynt, sem tryggði honum til-
nefningu til Óskarsverðlauna. Nýjasta mynd hans er 
hin dramatíska Seven Pounds þar sem Will Smith og 
Rosario Dawson leika aðalhlutverkin. 
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STÓRKOSTLEGT EPÍSKT MEISTARAVERK 
EFTIR LEIKSTJÓRA MOULIN ROUGE

NÝTT Í  BÍÓ!GLEÐILEGT ÁR! GLEÐILEGT ÁR!

SÍMI 462 3500

SÍMI 564 0000

16
12
12
L
10
12
7
L
12

SKOPPA OG SKRÍTLA Í BÍÓ *    kl. 3.30 - 4.45
INKHEART **   kl. 6 - 8
AUSTRALIA    kl. 6 - 9
THE DAY THE EARTH STOOD STILL kl. 10
FOUR CHRISTMASES  kl. 4
*  3. - 4.    kl. 3.30 - 4.45
** 3. - 4.    kl. 4

L
10
12
12
7

TRANSPORTER 3   kl. 5.45 - 8 - 10.15
AUSTRALIA D    kl. 4.30 - 8
AUSTRALIA LÚXUS  D   kl. 1 -  4.30 - 8
SKOPPA OG SKRÍTLA Í BÍÓ D    kl. 1 - 2.30 - 3 - 4
INKHEART    kl. 1 - 3.20 - 5.40
THE DAY THE EARTH STOOD STILL D kl. 8 - 10.20
FOUR CHRISTMASES  kl. 1 - 4 - 6 - 8
IGOR    kl. 1
QUANTUM OF SOLACE    kl. 10 

16
L
10
16
12
7
14

AUSTRALIA    kl. 5.30 - 9
SKOPPA OG SKRÍTLA Í BÍÓ kl. 2.30 - 4
INKHEART    kl. 3.20 - 5.40 - 8 - 10.20
TAKEN   kl. 8 - 10
THE DAY THE EARTH STOOD STILL kl. 5.40 - 8 - 10.20
FOUR CHRISTMASES  kl. 4 - 6 
REYKJAVÍK-ROTTERDAM kl. 3.20

SÍMI 530 1919

SÍMI 551 9000

12
16
16
12
16

AUSTRALIA    kl. 3 - 6.30 - 10
THE DAY THE EARTH STOOD STILL kl. 3.20 - 5.40 - 8 - 10.20
ZACK AND MIRI MAKE  A PORNO kl. 3.40 - 5.50 - 8 - 10.10
QUANTUM OF SOLACE   kl. 3 - 5.30 - 8 
SAW 5     kl. 10.20

500kr.

500 kr.
AÐEINS

EKKERT GETUR UNDIRBÚIÐ EKKERT GETUR UNDIRBÚIÐ
ÞIG FYRIRÞIG FYRIR

EKKERT GETUR UNDIRBÚIÐ 
ÞIG FYRIR

HÖRKUSPENNANDI MYND 
ÚR SMIÐJU LUC BESSON

SÝNINGARTÍMARNIR GILDA FRÁ 1.JANÚAR - TIL OG MEÐ 4. JANÚAR

Bráðskemmtileg mynd þar sem heimur 
galdra og ævintýra lifnar við

HÖRKU HASAR MEÐ JASON HÖRKU HASAR MEÐ JASON
STATHAM Í AÐALHLUTVERKI!STATHAM Í AÐALHLUTVERKI!
HÖRKU HASAR MEÐ JASON 

STATHAM Í AÐALHLUTVERKI!

Láttu YES MAN koma þér og þínum í  jólaskap, segðu já við 

JÓLAGRÍNMYNDINNI Í ÁR

„…besta Disney teiknimyndin í áraraðir”

���� - V.I.B fréttablaðið

Gleðilegt nýtt ár, þökkum fyrir viðskiptin á árinu sem er að líða

SELFOSS
AKUREYRI

KEFLAVÍKKRINGLUNNIÁLFABAKKA
YES MAN kl. 5:50 - 8 - 10:20 7

BOLT m/ísl. tali kl. 2 - 4 - 6 L

APPALOOSA kl. 8 16

MADAGASCAR 2 m/ísl. tali kl. 2 -  4 L

PRIDE AND GLORY kl. 10:20 16

YES MAN                           kl. 5:50 - 8 - 10:20 7

BOLTI m/ísl. tali kl. 2 - 4 - 6 L

MADAGASCAR 2 m/ísl. tali kl. 2 - 4 L

DAY THE EARTH STOOD kl. 8 - 10:20 12

YES MEN kl. 6 -  8 - 10 7

THE SPIRIT kl. 8 - 10 12

BOLT m/ísl. tali kl. 2 - 4 - 6 L

MADAGASKAR 2 m/ísl. tali kl. 2 - 4 L

YES MAN              kl. 1:30 - 3:40 - 6 - 8D - 8:20 - 10:20D -10:40 7

YES MAN kl. 1:30 - 3:40 - 5:50 - 8 - 10:20 VIP
THE SPIRIT kl. 5:50 - 8 - 10:20 12

BOLTI 3-D m/ísl. tali DIGITAL-3D kl. 1:30(3D) - 3:40(3D) - 5:50(3D) L

CITY OF EMBER kl. 1:30 - 3:40 - 5:50 - 8 7

TWILIGHT kl. 3:30 - 5:50 - 8:10 - 10:40 12

MADAGASCAR 2 m/ísl. tali kl. 1:50 - 3:50 DIGITAL L

BODY OF LIES kl. 10:40 16

GEIMAPARNIR m/ísl. tali kl. 1:30 L

YES MAN    kl. 1:50 - 4 - 6:10 - 8:20 - 10:40 7

THE SPIRIT                      kl. 6 - 8:20 - 10:40 12

BOLT 3-D m/ísl. tali               kl. 1:50(3D) - 4(3D) L

BOLT 3-D m/Ensku tali kl. 6:10(3D) L

MADAGASCAR 2 m/ísl. tali kl. 2 - 4 L

TWILIGHT kl. 8:20 - 10:40 12

SÝNINGARTÍMARNIR GILDA  1. og 2. janúar
SPARbíó kr. 550 á myndir merktar með appelsínugulu. 

kr. 850 á digital 3D myndir, merktar með grænu

JIM CARREY ER HREINT STÓRKOSTLEGUR Í SINNI 

BESTU GRÍNMYND SÍÐAN DUMB AND DUMBER

����
filmcritic.com

Frank Miller kemur hér með ofur-svala spennumynd byggða á 
“hasarblaða”sögu Will Eisner. Dúndur mynd í anda “Sin City”

NÝTT Í BÍÓ - bara lúxus
Sími: 553 2075

TRANSPORTER 3 kl. 6, 8 og 10 16
BOLT 3D - Íslenskt tal kl. 2(800 kr), og 4 L
INKHEART kl.2(500 kr), 4, 6, 8 og 10 10
SKOPPA OG SKRÍTLA kl. 2(700 kr) og 4 L
TAKEN kl. 6, 8 og 10 16

LAUGARÁSBÍÓ - SÝNINGARTÍMAR

Tilboð í bíó! Gildir á allar sýningar merktar með rauðu!

GLEÐILEGT NÝTT ÁR

����
V.J.V – Topp5.is/FBL

Bráðskemmtileg mynd þar sem 
heimur galdra og ævintýra lifnar við

 “…besta Disney-Teiknimyndin í áraraðir”

����
V.I.B – Fréttablaðið

JASON STATHAM

HÖRKU HASAR

Margt erlent frægðarfólk 
kvaddi þennan heim á 
nýliðnu ári. Fréttablaðið tók 
saman pistil þá helstu.

Fyrstan ber að nefna skáksnilling-
inn og Íslendinginn Bobby Fischer 
sem dó 17. janúar í Reykjavík. 
Hann dó eftir nýrnaveikindi og 
var jarðsettur í kyrrþey við Laug-
ardælakirkju í Flóa.

Leikarinn ungi, Heath Ledger, 
fannst látinn í íbúð sinni á Man-
hattan í lok janúar. Hann hafði 
nýlokið við upptökur á Batman-
myndinni The Dark Knight og var 
aðeins 28 ára. Hann lést eftir að 
hafa óvart tekið inn of stóran 
skammt lyfseðilsskyldra lyfja. 
Leikarinn og grínistinn Bernie 
Mac lést eftir mjög stutt lungna-
veikindi í ágúst. Hann var fimm-
tugur. Þá lést tónlistarmaðurinn 
Isaac Hayes á árinu, sem og hljóm-
borðsleikari Pink Floyd, Richard 
Wright. Mitch Mitchell, síðasti 
eftirlifandi meðlimur The Jimi 
Hendrix Experience, lét lífið í 
nóvember. 

Leikarinn og byssuvelgjörðar-
maðurinn Charlton Heston var 84 

ára þegar hann lést í fyrra. Paul 
Newman lést úr lungnakrabba-
meini í september. Hann var 
þekktur leikari, leikstjóri og 
athafnamaður, og stofnaði New-
man´s Own, sem framleiðir alls 
kyns matvæli. Bettie Page var vin-
sæl fyrirsæta og forsíðustúlka á 
sjötta áratugnum. Hún lést í 
desember. 

Fatahönnuðurinn Yves Saint-
Laurent lést í júní, en hann var 
einn áhrifamesti fatahönnuður 20. 
aldarinnar. Herra Blackwell, sem 
gerði á ári hverju lista yfir best og 
verst klædda frægðarfólkið, lést í 
október. 

Rithöfundurinn Michael Cricht-
on lést í nóvember, en Crichton er 
þekktastur fyrir að hafa samið 
Jurassic Park og verið höfundur 
læknaþáttanna um Bráðavaktina. 
Mark Felt, Deep Throat, lét lífið í 
desember. Estelle Getty leikkona 
lést í júlí. Hún var þekktust fyrir 
leik í The Golden Girls, Mask og 
Tootsie. Nafna hennar Reiner lést 
í október. Madelyn Payne Dunham 
dó 2. nóvember, tveimur dögum 
fyrir bandarísku forsetakosning-
arnar, en hún var amma Baracks 
Obama.

Frægðarfólk sem 
kvaddi á liðnu ári

„Ég hef nú ekki vanið mig á að telja 
gestina, það var vissulega fámennt. 
En það var líka góðmennt,“ segir 
Jónsi, nýr söngvari Stuðmanna. 
Hljómsveit allra landsmanna hélt 
tónleika í Bíóhöllinni uppi á Skaga á 
annan dag jóla. 

Stuðmenn hittu, aldrei þessu 
vant, ekki á góðan dag hjá löndum 
sínum því salurinn var hálf tómur. 
Ísólfur Haraldsson, viðburðastjóri 
Bíóhallarinnar, vildi ekki ganga svo 
langt að kalla þetta flopp. En viður-
kenndi að tónleikar Stuðmanna 
hefðu ekki verið alveg það sem 
Skagamenn hefðu verið að leita að á 
þessum tímapunkti. „Nei, fólk virt-
ist frekar hafa áhuga á því að vilja 
dansa,“ segir Ísólfur og bætir því 
við að Stuðmenn hefðu sýnt mikla 
fagmennsku, spilað frá klukkan 12 
á miðnætti til hálf þrjú um nóttina. 

Jónsi viðurkennir að sama skapi 
að hann hafi búist við fleirum. „Það 
varð samt ekkert messufall, maður 
hættir ekkert að fara með faðirvor-
ið þó að kirkjan sé hálftóm,“ segir 
Jónsi sem hefur tekið við míkrafóni 
Stuðmanna af Agli Ólafssyni. Við 
hlið hans standa síðan Hara-syst-
urnar.

Söngvarinn segist öllu vanur úr 
bransanum og hann tekur fámennið 
ekkert nærri sér. Síður en svo. 
Nýtur þess bara að standa með 
einni elstu ballsveit landsins og 
syngja lög sem allir kunna og 

þekkja. Jónsi spáir því jafnframt að 
svokölluð sveitaböll eigi eftir að 
koma sterkt inn í sumar eftir nokk-
urt hlé. Og þar eigi Stuðmenn eftir 
að láta að sér kveða. „Ég held að 
þörfin fyrir svona mannmörgum 
skemmtunum eigi eftir að kvikna 
aftur núna og mín tilfinning er sú að 
hljómsveitirnar eigi eftir leggjast í 
hringferðir um landið eins og þekkt-
ist hérna á dögum Skítamórals og 
Sóldaggar.“ - fgg

Stuðmenn misstu 
marks uppi á Skaga

FÁMENNT EN GÓÐMENNT Stuðmenn 
spiluðu fyrir hálffullum sal uppi á Skaga. 
Ekki flopp, segir viðburðastjóri Bíóhall-
arinnar.

BETTY PAGE

HEATH 
LEDGER 

BOBBY FISCHER

PAUL 
NEWMAN 
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Veldu þér sprengitölur fyrir kl.18.40 á morgun 
og vertu með til vinnings. Gleðilegt nýtt ár!



Alexander Petersson, handbolta-
maður í Flensburg
Lék stórt hlutverk 
með íslenska 
handboltalands-
liðinu sem vann til 
silfurverðlauna á 
Ólympíuleikunum 
í Peking. Alexand-
er skoraði 31 mark 
og varð þriðji markahæsti leikmaður 
liðsins á ÓL auk þess sem hann stal 
flestum boltum af öllum leikmönn-
um á leikunum.  

Eiður Smári Guðjohnsen, knatt-
spyrnumaður í Barcelona
Hefur unnið sér sæti á ný hjá 
stórliði Barcelona 
sem hefur leikið 
frábærlega það 
sem af er tímabil-
inu. Eiður Smári 
hefur skorað 3 
mörk í spænsku 
deildinni. Eiður 
Smári bætti enn 
frekar markamet sitt með því að 
skora þrjú landsliðsmörk á árinu, þar 
á meðal glæsilegt jöfnunarmark á 
móti Noregi.

Guðjón Valur Sigurðsson, 
handboltamaður í Rhein Neckar 
Löwen
Lék stórt hlutverk 
með íslenska 
handboltalands-
liðinu sem vann 
til silfurverðlauna 
á Ólympíuleik-
unum í Peking. 
Guðjón var valinn 
í úrvalslið mótsins og varð þriðji 
markahæsti leikmaðurinn með 43 
mörk. Enginn skoraði fleiri mörk 
þegar vítin voru dregin frá.  

Hermann Hreiðarsson, knatt-
spyrnumaður í Portsmouth
Varð enskur bikarmeistari fyrstur 
Íslendinga þegar Portsmouth vann 
1-0 sigur á Cardiff 
í maí. Tók við 
fyrirliðastöðu 
landsliðsins og var 
lykilmaður á bak 
við gott gengi liðs-
ins. Hermann lék 
nú sem miðvörður 
í landsliðinu með 
góðum árangri.

Jón Arnór Stefánsson, körfu-
knattleiksmaður í KR
Var byrjunarliðsmaður og lykilvarnar-
maður hjá ítalska liðinu Lottomatica 
Roma sem fór alla leið í lokaúrslitin 
á Ítalíu. Var besti maður íslenska 
landsliðsins í 
Evrópukeppninni 
í haust og átti 
meðal annars 
mjög góðan leik 
í langþráðum 
sigri á Dönum í 
Laugardalshöll-
inni. Lék seinni hluta ársins með KR 
sem hefur unnið alla tuttugu leiki 
tímabilsins til þessa.

Katrín Jónsdóttir, knattspyrnu-
kona í Val
Var fyrirliði Íslands-
meistara Vals og 
íslenska kvenna-
landsliðsins sem 
tryggði sér sæti 
í úrslitakeppni 
Evrópumótsins í 
fyrsta sinn. Var í 
lykilhlutverki hjá báðum liðum og 
stjórnaði íslensku landsliðsvörninni 
sem fékk aðeins á sig 5 mörk í 12 
leikjum á árinu.

Margrét Lára Viðarsdóttir, knatt-
spyrnukona í Val
Var lykilmaður og aðalmarkaskorari 
Íslandsmeistara 
Vals og íslenska 
kvennalands-
liðsins. Varð 
markadrottning 
Íslandsmótsins 
fimmta árið í röð 
auk þess að vera 
bæði markahæst í 
undankeppni EM og í Evrópukeppni 
félagsliða. Skoraði 14 landsliðsmörk 
á árinu.

Ólafur Stefánsson, handbolta-
maður í Ciudad Real
Var fyrirliði íslenska handboltalands-
liðsins sem vann til silfurverðlauna á 
Ólympíuleikunum 
í Peking. Ólafur var 
valinn í úrvalslið 
mótsins. Lék 
lykilhlutverk með 
spænska stórliðinu 
Ciudad Real sem 
vann fimmfalt á 
tímabilinu þar á meðal Meistara-
deildina þar sem Ólafur átti stórleik í 
úrslitaleiknum og varð markakóngur 
Meistaradeildarinnar.

Snorri Steinn Guðjónsson, hand-
boltamaður í GOG
Lék stórt hlutverk með íslenska 
handboltalandsliðinu sem vann til 
silfurverðlauna á 
Ólympíuleikunum 
í Peking. Snorri var 
valinn í úrvalslið 
mótsins og varð 
annar markahæsti 
leikmaðurinn með 
48 mörk. Tryggði 
íslenska liðinu dýr-
mæt jafntefli á móti bæði Egyptum 
og Dönum. 

Þormóður Jónsson, júdómaður JR
Varð í 9. sæti í þungavigt á Ólympíu-
leikunum í Peking þar sem munaði 
litlu að honum tækist að sigra 140 
kílóa Írana og komast í átta manna 
úrslit. Þetta er 
besti árangur 
íslensk júdómanns 
síðan Bjarni Frið-
riksson vann brons 
í Los Angeles 
1984. Þormóður 
varð bæði Íslands-
meistari og Norðurlandameistari 
auk þess að vinna brons á opna 
breska meistaramótinu.
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Frá og með 1. janúar árið 2009 sameinast Verkalýðs- og sjó-
mannafélagið Boðinn Eflingu-stéttarfélagi. Sameinað félag 
ber nafnið Efling-stéttarfélag.

Frá þessum tíma fer starfsemi félagsins fram á tveimur skrif-
stofum. 

Með  sameiningu Boðans og Eflingar verða sjómenn í fyrsta sinn 
félagsmenn í Eflingu og er þessi nýi hópur boðinn velkominn í 
félagið. 

Á skrifstofu félagsins í Reykjavík verður almenn afgreiðsla, 
símaþjónusta, lögfræðiaðstoð, aðstoð við túlkun samninga og 
almenn þjónusta við félagsmenn í kjara- og samningamálum. 
Afgreiðsla sjóða félagsins, sjúkrasjóðs, fræðslusjóðs og orlofs-

sjóðs fer fram á skrifstofunni.  Einnig er staðsett á sama stað 
afgreiðsla Starfsafls, starfsmenntaskrifstofa stéttarfélaganna 
Eflingar, Hlífar í Hafnarfirði og VSFK.

Önnur skrifstofa verður áfram í húsnæði félagsins í Hveragerði.
Skrifstofa Eflingar í Hveragerði veitir alla þjónustu vegna samn-
ingssviðs Eflingar-stéttarfélags á Suðurlandi.
 
Afgreiðslutími á skrifstofum félagsins er kl. 08.15-16.00 alla 
virka daga.
 
Efling-stéttarfélag tekur við öllum réttindum og skyldum í sam-
eiginlegu félagi frá 1. janúar 2009.

Skrifstofa í Reykjavík
Sætún 1

105 Reykjavík
Sími: 510 75 00
Fax: 510 75 01

Netfang: efling@efling.is

Kennitala: 701298- 2259

Skrifstofa á Suðurlandi
Austurmörk 2
810 Hveragerði
Sími: 483 45 25
Gsm: 898 92 79 (Þórður)
Fax: 483 40 25
Netfang: bodinn@efling.is

ÍÞRÓTTAMAÐUR ÁRSINS 2007 Margrét 
Lára Viðarsdóttir hreppti styttuna fyrir-
ferðarmiklu í fyrra. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

ÍÞRÓTTAMAÐUR ÁRSINS 2008 Íþrótta-
maður ársins verður valinn í 
kvöld á Grand Hóteli Reykjavík 
og er þetta í 53. sinn sem Samtök 
íþróttafréttamanna velja þann 
íþróttamann sem hefur skarað 
fram úr á árinu. Í Samtökum 
íþróttafréttamanna eru 24 félags-
menn og nýttu allir þeirra atkvæð-
isrétt sinn í kjörinu að þessu 
sinni. 

Kjörinu verður lýst í kvöld 
klukkan 19.35 í beinni útsendingu 
í Ríkissjónvarpinu. Áður en kjöri 
íþróttamanns ársins verður lýst 
mun ÍSÍ afhenda viðurkenningar 
til þeirra íþróttakarla og -kvenna 
hjá sérsamböndum sínum sem 
þótt hafa skarað fram úr á árinu 
2008. 

Þetta verður í fjórtánda sinn 
sem Samtök íþróttafréttamanna 
og ÍSÍ standa að sameiginlegri 
hátíð sem nær hápunkti þegar 
Íþróttamaður ársins 2008 verður 
útnefndur. 

Hér á eftir fer yfirlit yfir tíu 
hæstu í kjörinu og helstu afrek 
þeirra á árinu en níu af tíu íþrótta-
mönnunum koma úr hópíþrótt.

Fjórir af þessum tíu hafa unnið 
titilinn áður: Ólafur Stefánsson 
(2002 og 2003), Eiður Smári Guð-
johnsen (2004 og 2005) og þau 
Guðjón Valur Sigurðsson (2006) 
og Margrét Lára Viðarsdóttir 
(2007) sem eru þau tvö fyrstu sem 
tóku á móti nýju styttunni sem 
veitt er Íþróttamanni ársins.

 ooj@frettabladid.is

Íþróttamaður ársins valinn í kvöld 
Fjögur af tíu hæstu í kjörinu á Íþróttamanni ársins 2008 hafa fengið titilinn áður en kjörinu verður lýst á 
Grand Hótel Reykjavík í kvöld. Listinn yfir tíu hæstu íþróttamenn í kjörinu var birtur á Þorláksmessu. 

HVER VERÐUR ÍÞRÓTTAMAÐUR ÁRSINS 2008?

> Magnús aftur í banni á móti FSu

Magnús Þór Gunnarsson, leikmaður Njarðvíkur í 
Iceland Express deild karla í körfubolta, hefur verið 
dæmdur í eins leiks bann af Aganefnd KKÍ þar sem að 
hann fékk tvær óíþróttmannslegar villur í leik við 
Snæfell í síðustu umferð fyrir jól. 
Magnús var reyndar heppinn að 
fá aðeins eins leiks bann því 
þetta var í annað skiptið sem 
hann tekur út bann. Magnús 
var einnig í banni í fyrstu 
umferð eftir að hafa verið 
rekinn út í Powerade-bikarn-
um. Magnús Þór fær því ekki 
að spila við FSu í vetur því í bæði 
skiptin hefur hann tekið bannið út á 
móti skólaliðinu frá Selfossi.

Toppliðið í ensku úrvalsdeildinni hefur keypt Guðlaug Victor 
Pálsson frá danska úrvalsdeildarliðinu AGF og það er aðeins 
læknisskoðun í næstu viku sem stendur í vegi fyrir því að 
þessi 17 ára miðjumaður, uppalinn í Fylki, gangi til liðs við 
sigursælasta félag Englands. 

„Ég fékk þetta símtal og trúði þessu eigilega ekki. Ég 
var eiginlega í sjokki yfir þessu og er enn að jafna mig. Ég 
gaf mér engar vonir um að komast að hjá félaginu og leit 
á þessar æfingar sem gott tækifæri til þess að ná mér í 
reynslu. Þeir sögðu ekki mikið við mig og ég hugsaði sem 
svo að þeir myndu kannski kíkja á mig næstu árin. Síðan 

bara kom tilboð viku seinna,“ segir Guðlaugur kátur.
„Það er frábært að klúbbur eins og Liverpool hafi 
trú á mér. Ég frétti það líka að það hafi verið Rafa 
Benítez sjálfur sem vildi frá mig mest af öllum,“ segir 

Guðlaugur sem segist vera ætlað að spila aftarlega á 
miðjunni hjá Liverpool. Hann verður annar Íslend-
ingurinn hjá félaginu því Haukur Ingi Guðnason lék 
með Liverpool frá 1998 til 2000 en fékk ekki mörg 

tækifæri. „Þetta er rosalega stórt tækifæri fyrir framtíðina 
þótt maður myndi enda eins og Haukur Ingi. Maður veit 
það nú aldrei en það er ekki markmiðið.Það er síðan 
ekki slæmt að hafa það á ferilskránni að maður hafi 
verið í Liverpool,“ segir Guðlaugur sem hefur þó báðar 
fætur á jörðinni.  „Maður er kominn þangað en það er 
ekki nóg að vera kominn til Liverpool því nú þarf maður 
að leggja extra mikið á sig til að gera eitthvað gott úr 
þessu,“ segir Guðlaugur sem fann strax fyrir hörðum heimi 
samkeppninnar þegar hann æfði með Liverpool.

„Ég er svo feginn að mamma mín og systir eru að 
koma með mér því þetta er svo stór heimur þarna í 
Englandi,“ segir United-maðurinn Guðlaugur sem 
mun örugglega ekki auglýsa það samt mikið 
úti. „Maður er Manchester-maður en auðvitað 
fer maður að halda með Liverpoolfyrst það er 
liðið sem maður spilar með en ég mun alltaf 
fylgjast með Manchester og eitthvað halda 
með þeim.“ 

GUÐLAUGUR VICTOR PÁLSSON: KEYPTUR TIL ENSKA STÓRLIÐSINS LIVERPOOL FRÁ AGF Í DANMÖRKU

Ekki markmiðið að enda eins og Haukur Ingi
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EKKI MISSA AF

19.55 Tottenham - Wigan  
 STÖÐ 2 SPORT

SJÓNVARPIÐ SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

SJÓNVARP NORÐURLANDS

20.45 Wipeout   STÖÐ 2

20.45 The O.C.   STÖÐ 2 EXTRA

20.45 Fakírinn frá Bilbao  
 SJÓNVARPIÐ

21.00 The Bachelor  
  SKJÁREINN

STÖÐ 2

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Stóra teikni-
myndastundin, Gulla og grænjaxlarnir, Lalli, 
Ofurhundurinn Krypto og Ruff‘s Patch. 

08.15 Oprah 

08.55 Í fínu formi 

09.10 Bold and the Beautiful

09.35 La Fea Más Bella (222:300) 

10.20 Beauty and The Geek (3:13) 

11.15 The Celebrity Apprentice (4:13) 

12.00 Project Runway (1:15)

12.45 Neighbours 

13.10 Forboðin fegurð (93:114)

13.55 Forboðin fegurð (94:114)

14.45 Meistarinn (13:15)

15.35 Bestu Strákarnir (23:50) 

16.00 A.T.O.M. 

16.23 Nornafélagið 

16.43 Camp Lazlo 

17.08 Bratz 

17.33 Bold and the Beautiful 

17.58 Neighbours

18.23 Veður 

18.30 Fréttir Stöðvar 2 

18.47 Íþróttir 

18.54 Ísland í dag 

19.24 Veður 

19.35 The Simpsons (1:23) Tíunda þátta-
röðin um Simpson-fjölskylduna óborganlegu 
og hversdagsleika hennar.

20.00 Logi í beinni Laufléttur og 
skemmtilegur spjallþáttur í umsjá Loga Berg-
manns Eiðssonar. 

20.45 Wipeout (8:11) Hörkuspenn-
andi og bráðskemmtilegur raunveruleikaþátt-
ur þar sem 24 manneskjur hefja keppni um 
50.000 þúsund dollara. Keppendur þurfa að 
ganga í gegnum ýmsar þrautir og allt í kappi 
við tímann.

21.30 Nacho Libre 

23.05 Soul Plane Gamanmynd um Nas-
hawn Wade sem ákveður að stofna flugfélag 
þar sem þjónustan um borð í vélunum mun 
standast ýtrustu kröfur nautnaseggsins. Þegar 
fyrsta flugferðin verður að veruleika kemur 
þó í ljós að það er erfiðara en það sýnist að 
reka flugfélag. 

00.30 Love Kills 

02.00 Serenity 

03.55 The Duel 

05.40 Fréttir og Ísland í dag 

06.00 Óstöðvandi tónlist

15.05 Vörutorg

16.05 Dr. Phil  (e)

16.50 Rachael Ray  Spjallþáttur þar sem 
Rachael Ray fær til sín góða gesti og eldar 
gómsæta rétti. 

17.35 Dr. Phil  Sjónvarpssálfræðingur-
inn dr. Phil McGraw hjálpar fólki að leysa öll 
möguleg og ómöguleg vandamál, segir frá-
bærar sögur og gefur góð ráð. 

18.20 America’s Funniest Home Vid-
eos  (36:42) Bráðskemmtilegur fjölskyldu-
þáttur þar sem sýnd eru fyndin mynd-
brot sem venjulegar fjölskyldur hafa fest á 
filmu. (e)

18.45 America’s Funniest Home Vid-
eos  (37:42) (e)

19.10 Cirque Du Soleil: KA Extreme   
Einstök mynd þar sem fylgst er með upp-
setningu Cirque du Soleil-fjöllistahópsins á 
dýrustu og mikilfenglegustu sýningu sinni í 
Las Vegas, sem kallast KÀ. (e)

20.10 Charmed  (15:22) Bandarískir þætt-
ir um þrjár fagrar og kynngimagnaðar örlaga-
nornir. Billie finnur loks systur sína, Paige 
fær óvænt bónorð og Piper hittir gamlan 
kærasta.

21.00 The Bachelor  (4:10) Nú eru níu 
stúlkur eftir en Brad hefur aðeins sex rósir. 
Hann fer með hópinn í grínklúbb í L.A. og 
sú reynsla gæti reynst þeim vel í kokteilboði 
fyrir rósaafhendinguna. Ein stúlkan fer með 
Brad í þyrluflug yfir borgina á meðan tvær 
aðrar eiga stefnumót við Brad í lúxusvillu. 
Önnur fær rós en hin verður send heim.

21.50 The Contender  (6:10) Banda-
rísk raunveruleikasería þar sem leitað er 
að næstu stórstjörnu í hnefaleikaheimin-
um. Efnilegir boxarar mæta til leiks og berj-
ast þar til aðeins einn stendur uppi sem sig-
urvegari. 

22.45 Lord of the Rings: Two Towers  

02.30 The Dead Zone  (3:12) (e)

03.20 Vörutorg

04.20 Óstöðvandi tónlist

06.20 Paris, Texas 

08.40 Johnny Dangerously 

10.10 Ævintýraferðin 

12.00 The Ringer 

14.00 Johnny Dangerously 

16.00 Ævintýraferðin 

18.00 The Ringer 

20.00 Paris, Texas 

22.20 Belly of the Beast 

00.00 See Arnold Run 

02.00 The Sentinel 

04.00 Belly of the Beast 

06.00 Diary of a Mad Black Woman 

16.35 Leiðarljós

17.20 Táknmálsfréttir

17.25 Matta fóstra og ímynduðu vin-
irnir hennar 

17.47 Músahús Mikka 

18.10 Ljóta Betty  (Ugly Betty II) Banda-
rísk þáttaröð um ósköp venjulega stúlku 
sem er ráðin aðstoðarkona kvennabósa 
sem gefur út tískutímarit í New York. (e)

19.00 Fréttir

19.30 Veður

19.40 Íþróttamaður ársins 2008  Bein 
útsending frá árlegu hófi Samtaka íþrótta-
fréttamanna þar sem lýst er kjöri íþrótta-
manns ársins.

20.45 Fakírinn frá Bilbao  (Fakiren 
fra Bilbao) Dönsk fjölskyldumynd frá 2004 
byggð á sögu eftir Bjarne Reuter. Tvíburarn-
ir Emma og Tom flytjast með mömmu sinni 
í gamalt hús og lenda í ævintýrum þar sem 
fyrir koma fjörugur andi og dýrmætur dem-
antur. Aðalhlutverk: Sidse Babett Knudsen, 
Julie Zangenberg, Aksel Leth, Moritz Bleib-
treu, Ole Thestrup, Peter Gantzler og Fares 
Fares.

22.15 Raddir að handan  2 (White Noise 
2: The Light) Kanadísk bíómynd frá 2007. 
Maður sem missir konu sína og son áttar 
sig á því að hann getur séð á fólki hvort 
það er feigt. Aðalhlutverk: Nathan Fillion og 
Katee Sackhoff. 

23.55 Matrix 2  (The Matrix Reloaded)  
Bandarísk spennumynd frá 2003. Aðal-
hlutverk: Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, 
Laurence Fishburne, Monica Bellucci og 
Hugo Weaving. (e)

02.10 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Áramótakveðjur
18.15 Að norðan  Sýnt á klst. fresti til 
12.15 daginn eftir.

N4 Sjónvarp Norðurlands 
Digital Ísland rás 15

16.15 Gillette World Sport Fjölbreyttur 
íþróttaþáttur þar sem farið er yfir það helsta 
sem er að gerast í íþróttunum úti í heimi og 
skyggnst á bak við tjöldin.

16.45 Íþróttaárið 2008 Íþróttaárið 2008 
gert upp í þessu frábæra þætti. Íþróttafrétta-
menn Stöðvar 2 Sport kryfja árið til mergjar 
eins og þeim einum er lagið.

18.55 Spænski boltinn: La Liga Re-
port Fréttaþáttur spænska boltans þar sem 
hver umferð fyrir sig er skoðuð í bak og fyrir. 
Leikir helgarinnar skoðaðir og viðtöl tekin við 
leikmenn og þjálfara.

19.25 FA Cup - Preview Show Hitað 
upp fyrir elstu og virtustu bikarkeppni í heimi.

19.55 Enska bikarkeppnin Bein út-
sending frá leik Tottenham og Wigan í ensku 
bikarkeppninni.

21.55 Ultimate Fighter Þáttaröð þar sem 
sextán bardagamenn keppast um að komast 
á milljónasamning hjá UFC en tveir heims-
þekktir bardagamenn þjálfa mennina.

00.25 UFC Unleashed Í þessum þáttum 
eru bestu bardagar í sögu Ultimate Fighting 
Champion skoðaðir.

01.10 Main Event Sýnt frá World Series 
of Poker þar sem mæta til leiks allir bestu og 
snjöllustu pókerspilarar í heiminum.

17.30 Enska úrvalsdeildin Útsending frá 
leik Man. Utd og Middlesbrough.

19.10 Enska úrvalsdeildin Útsending frá 
leik Hull og Aston Villa.

20.50 Premier League World Nýr þátt-
ur þar sem enska úrvalsdeildin er skoðuð frá 
ýmsum óvæntum hliðum.

21.20 PL Classic Matches  Man. United - 
Arsenal, 01/02. Hápunktarnir úr bestu og eft-
irminnilegustu leikjum úrvalsdeildarinnar.

21.50 PL Classic Matches  Everton - Man 
United, 03/04. Hápunktarnir úr bestu og eftir-
minnilegustu leikjum úrvalsdeildarinnar.

22.20 Enska úrvalsdeildin Útsending frá 
leik Man. Utd og Stoke.

00.00 Premier League World Nýr þátt-
ur þar sem enska úrvalsdeildin er skoðuð frá 
ýmsum óvæntum hliðum.

> Rebecca Romijn
„Mér finnst ekkert eftirsóknarvert að vera 
módel. Upp til hópa eru þetta stelpur 
með óeðlilegan líkamsvöxt sem líta vel 
út eingöngu af því þær voru tvo tíma í 
hárgreiðslu og förðun.“ 

Romjin leikur Alexis Meade í 
þættinum Ljóta Betty sem sýndur er í 
Sjónvarpinu í kvöld.

▼

▼

▼

▼

Fátt við áramótaskaupið að athuga. Gaman að sjá Guðblessiávarp 
Geirs gert upp, en sú ræða gæti farið í sögubækurnar sem andlegt 
hryðjuverk. FME og Samkeppniseftirlitið fengu sinn skammt – „sértu 
í vafa, er það pottþétt löglegt“. Eftirminnilegur táragasmaðurinn 
að úða í augu vegins ísbjarnar, og auðvitað vitleysan í 
borginni. Aðstandendur geta allir verið stoltir af sínu en 
sérstaklega má minnast á Jón Gnarr, sem átti sláandi eftir-
hermuleik sem Páll Óskar. Í minningunni er samt hætt 

við að þetta skaup falli í skuggann af Kryddsíld Stöðvar 2.
Það er margt jákvætt við hrunið, sem ásamt REI-málinu, 

hefur kennt flestum að það skiptir máli hverjir stjórna og 
hvernig. Þegar stjórnleysinu í ráðhúsinu var mótmælt á sínum 
tíma voru lætin af gömlum vana kennd við skríl. Nú er svo komið 
að ríkisstjórnin getur ekki lengur fundað nema í skjóli sjötíu 
manna lögregluhers. Stjórnmálaelítan fær ekki lengur að mala 
um ekkert í beinni útsendingu frá fínu hóteli.

Sumir hafa spurt um tilganginn með því að rífa elítuna úr 
sambandi. Með því er til dæmis sýnt fram á að vald hennar 

hefur verið takmarkað. Áramótaþættirnir sýndu að lýðurinn er reiður 
ríkisstjórninni og telur kjörna fulltrúa hafa misst sitt umboð.

Í Kryddsíldina mættu þrír gamlir leiðtogar – þeim fjórða var 
ekki hleypt inn – og sögðu það sama og venjulega. En greini-

legt var að mótmælin höfðu slegið þær Valgerði Sverris og 
Ingibjörgu út af laginu, enda heyrðist í fjarska sleginn taktur 
fólks sem þolir þær ekki og er að missa þolinmæðina. Svo 
heyrðist í brunabjöllu og svo hafði skríllinn sigur. Útsend-
ingu hætt. Án þess að taka ábyrgð á ofbeldisverkum á 
nokkurn hátt frá þeim sem þau fremja, verður að taka tillit 
til þess að helsta forsenda þessa ástands er ríkisstjórn sem 
hlustar ekki þegar lýðurinn tjáir sig. Nú var þingmönnum 

meinað að tjá sig og ástandi lýðræðisins hrakar enn.
Í Skaupinu var sungið um fyrirsjáanlegar breytingar, byggðar 

á ösku gleymskunnar, eða eitthvað slíkt. Þeir sem stýrðu þjóðinni 
í gjaldþrot sitja enn í sætum sínum og treysta á þessa gleymsku. 
Það væri eflaust hollt fyrir lýðræðið ef stöðvarnar endursýndu 
reglulega Skaupið og Kryddsíldina, uns ráðamenn átta sig.

VIÐ TÆKIÐ KLEMENS ÞRASTARSON VAR ÁNÆGÐUR MEÐ SKAUP OG KRYDDSÍLD

Sögulegir áramótaþættir í boði skrílsins



RÁS 1 FM 92,4/93,5

▼Í 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

10.10 Rockabilly 514  11.00 Rapport  11.05 
Frimurarnas gåtfulla värld  12.10 Kampen om de 
hemliga ritualerna  12.45 Kören - killar sjunger inte  
14.05 Retreat - den raka vägen  15.00 Rapport  
15.05 Gomorron Sverige  16.00 Disneydags  
16.55 Sportnytt  17.00 Rapport med A-ekonomi  
17.10 Regionala nyheter  17.15 Minnenas television  
18.20 Regionala nyheter  18.30 Rapport med A-
ekonomi  19.00 På spåret  20.00 Dubbelgångare  
21.35 En annan del av verkligheten  22.25 Solens 
mat  22.55 Reconstruction  00.25 Sändningar 
från SVT24   

11.00 NRK nyheter  11.10 „Heimilstónar“ i USA  
11.50 Vente på Godot  14.00 NRK nyheter  14.10 
Charles Lindbergh - helten vi ville glemme  15.05 
Orkesterliv  16.00 NRK nyheter  16.10 Oddasat 
- nyheter på samisk  16.15 Åndelig mote  16.45 
Billedbrev fra Latin-Amerika  16.55 Nyheter på tegn-
språk  17.00 Leker søker barn  17.25 Pingu  17.30 
Energikampen 2008  18.00 Dagsrevyen  18.30 
Norge rundt  18.55 Underholdningskavalkaden 
2008  20.25 Detektimen. Hva skjedde med Mark 
Randle?  22.00 Kveldsnytt  22.15 Respect yourself 
- historien om Stax Records  23.05 Da soulen 
kom til Oslo  

10.00 Aftenshowet  10.30 Aftenshowet  11.00 
DR Update - nyheder og vejr  11.10 Nytårskoncert 
fra Wien  13.20 Aftenshowet - præsenterer 2009 
på DR1  13.50 Nyheder på tegnsprog  14.00 
DR Update - nyheder og vejr  14.30 Verdens 
morsomste mand  15.30 aHA Award ‚08  16.30 
Fredagsbio  16.40 Peddersen og Findus  17.00 
Aftenshowet  17.30 TV Avisen med Sport og Vejret  
18.00 Disney Sjov  19.00 X Factor  20.00 TV Avisen  
20.30 Spider-Man  22.25 Scream 2  00.20 En 
sag for Frost 

20.00 Mér finnst  Í umsjá Ásdísar Olsen. 
Spjallþáttur á léttum nótum.

21.00 Neytendavaktin  Þáttur um stöðu 
neytenda í dag. Umsjón hefur Ragnhildur 
Guðjónsdóttur. Guðlaugur Þór Þórðarsson 
heilbrigðisráðherra er gestur dagsins.

21.30 Í kallfæri  Gestur Jóns Kristins Snæ-
hólm er Geir Ólafsson stórsöngvari.

Dagskrá ÍNN er endurtekin um helg-
ar og allan sólarhringinn.

16.00 Hollyoaks (94:260) Bresk ungl-
ingasápa sem segir frá lífi og ástum íbúa 
Hollyoaks í Chester. 

16.30 Hollyoaks (95:260) 

17.00 Ally McBeal (5:24) 

17.45 The O.C. (2:27) 

18.30 20 Good Years (2:13)

19.00 Hollyoaks (94:260) 

19.30 Hollyoaks (95:260)

20.00 Ally McBeal (5:24) Gamanþættir 
sem unnu til fjölda verðlauna á sínum tíma. 
Þættirnir fjalla um lögfræðinginn Ally McBeal 
og samstarfsfólk hennar en einkalíf þeirra og 
ástarmál eru drepfyndin og stórfurðuleg. 

20.45 The O.C. (2:27) Stöð 2 Extra og 
Stöð 2 endursýna þessa vinsælu þáttaröð frá 
upphafi. Orange-sýsla í Kaliforníu virðist vera 
friðsæl paradís þar sem lífið virðist leika við 
bæjarbúa. Þegar við kynnumst þeim betur 
koma hins vegar leyndarmálin í ljós. Með að-
alhlutverk fara Rachel Bilson, Mischa Barton, 
Adam Brody, Benjamin McKenzie og Peter 
Gallagher.

21.30 20 Good Years (2:13) Frumleg-
ir og ferskir gamanþættir um John Mason og 
Jeffrey Pyne sem eru eins ólíkir og hugsast 
getur. Það eina sem þeir eru sammála um 
er að þeir eiga tuttugu ár eftir ólifuð og eru 
staðráðnir í því að nýta þau til hins ýtrasta. 
Með aðalhlutverk fara John Lithgow og Jef-
frey Tambor úr Arrested Development.

22.00 Bubbi og stórsveitin Upptaka frá 
glæsilegum tónleikum Bubba Morthens og 
Stórsveitar Reykjavíkur sem fram fóru í janúar 
sl. í Laugardalshöllinni. 

23.00 Tónlistarmyndbönd frá Skíf-
an TV 

06.05 Morgunvaktin
06.50 Bæn
07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir
08.30 Fréttayfirlit
09.05 Óskastundin
09.45 Morgunleikfimi
10.03 Veðurfregnir
10.13 Sagnaslóð
11.03 Samfélagið í nærmynd
12.00 Fréttayfirlit
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.50 Dánarfregnir og auglýsingar
13.00 Vítt og breitt
14.03 Tónleikur
15.03 Útvarpssagan: Gæludýrin

15.30 Miðdegistónar
16.00 Síðdegisfréttir
16.13 Hlaupanótan
17.03 Víðsjá
18.00 Kvöldfréttir
18.16 Auðlindin
18.23 Fréttayfirlit og veður
18.26 Spegillinn
18.50 Dánarfregnir
19.00 Endurómur úr Evrópu
20.00 Leynifélagið
20.30 Stjörnukíkir
21.10 Tólf fiskar
22.12 Orð kvöldsins
22.15 Litla flugan
23.00 Kvöldgestir
00.07 Næturtónar

Fyndin og frumleg gaman-
mynd með snillingnum Jack 
Black í aðalhlutverki. Ignacio 
ólst upp á munaðarleysingja-
hæli þar sem hann starfar nú 
sem kokkur. Hann þráir ekkert 
heitar en að verða fjölbragða-
glímukappi og ákveður að taka 
þátt í keppni undir dulnefninu 
Nacho Libre. Leikstjóri: Jared 
Hess. Leikarar: Jack Black, Ana 
de la Reguera, Héctor Jiménez 
og Darius Rose.

STÖÐ 2 KL. 21.30
Nacho Libre

Hér er á ferðinni laufléttur og 
skemmtilegur spjallþáttur í umsjón  
Loga Bergmanns Eiðssonar. Hann fær 
góða viðmælendur í heimsókn og 
boðið verður upp á tónlistaratriði og 
ýmsar uppákomur. Gestir Loga í kvöld 
eru meðal annars Gísli Rúnar Jónsson 
og Ilmur Kristjánsdóttir. Bryndís 
Ásmundsdóttir mun einnig líta inn og 
flytja lag úr sýningunni Janis 27.

   VIÐ MÆLUM MEÐ 
Logi í beinni
Stöð 2 kl. 20.00

▼
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LÖGIN VIÐ VINNUNA

LÁRÉTT 2. tungl, 6. frá, 8. laug, 9. 
net, 11. tveir eins, 12. erfiði, 14. setja 
í sýru, 16. borðaði, 17. háð, 18. pfn., 
20. ónefndur, 21. sundfæri.

LÓÐRÉTT 1. djæf, 3. í röð, 4. þarf-
semd, 5. svelg, 7. pedali, 10. hyggja, 
13. mælieining, 15. hófdýr, 16. 
keraldi, 19. tveir eins.
 LAUSN

LÁRÉTT: 2. máni, 6. af, 8. bað, 9. nót, 
11. uu, 12. streð, 14. súrsa, 16. át, 17. 
gys, 18. mig, 20. nn, 21. uggi. 

LÓÐRÉTT: 1. dans, 3. áb, 4. nauðsyn, 
5. iðu, 7. fótstig, 10. trú, 13. erg, 15. 
asni, 16. ámu, 19. gg. 

EFTIR GEORG FRIEDRICH HÄNDEL 
Hátíðartónleikar á 250 ára ártíð G.F. Händel

3. JANÚAR 2009 kl.17

Flytjendur: Schola cantorum, Alþjóðlega Barokksveitin í Den Haag 
Marta Guðrún Halldórsdóttir sópran  Andrew Radley kontratenór

Gissur Páll Gissurarson tenór Alex Ashworth bassi
STJÓRNANDI: HÖRÐUR ÁSKELSSON

Aðgangseyrir: 4900 og 3500 fyrir skólafók undir 25 ára aldri. 

MIÐASALA í Hallgrímskirkju, s. 510 1000, Kirkjuhúsinu Laugavegi 31,
s. 528 4200 og á list@hallgrimskirkja.is · listvinafelag.is

Leikarinn Jón Stefán Sigurðsson 
fer með hlutverk prinsins í leik-
ritinu Öskubusku sem hefur 
verið sýnt í Bretlandi að undan-
förnu við góðar undirtektir.

Um barnasýningu er að ræða 
og hefur Jón Stefán ferðast með 
leikhópi sínum vítt og breitt um 
Skotland og England með leikrit-
ið síðustu vikur. „Þetta er þvílík 
reynsla. Við erum að sýna í 
breskum skólum og leikhúsum 
og maður fær að hitta mörg börn 
og margt fólk í mismunandi hlut-
um Englands,“ segir hann. Flest-
ar sýninganna í Englandi hafa 
verið í London en einnig hefur 
leikritið verið sýnt í Manchester, 
Liverpool og Newcastle. 

„Þetta er mjög skemmtilegt og 
það er mikil reynsla að hafa gert 
þetta. Þetta er erfitt en mjög 
gaman samt,“ segir Jón, sem 

hefur hingað til gert lítið af því 
leika prinsa. „Ég er búinn að vera 
í mörgum rullum um ævina og 
hef haft lag á því að leika skít-
hæla og drullusokka mjög vel,“ 
segir hann og hlær. „Þannig að 
þetta er skemmtileg tilbreyt-
ing.“

Jón útskrifaðist úr leiklistar-
námi sínu í London í júlí síðast-
liðnum og hefur haft nóg að gera 
síðan. „Ég er búinn að vera að 
vinna í London frá því ég útskrif-
aðist og hef verið tiltölulega 
heppinn. Ég er búinn að gera 
nokkur leikrit og vera í þessu.“

Hann flytur til Íslands í vor og 
segist vera með hugmyndir að 
ýmsum verkefnum í höfðinu sem 
hann vilji koma hér á laggirnar. 
Þangað til mun þó prinsinn og 
ævintýrið um hana Öskubusku 
eiga hug hans allan.  - fb

Leikur prinsinn í Öskubusku

JÓN STEFÁN SIGURÐSSON Jón Stefán 
hefur leikið prinsinn í Öskubusku við 
góðar undirtektir undanfarnar vikur.

Sölvi Óskarsson, tóbakssali í Björk 
í Bankastræti, hrósaði nýverið sigri 
í Hæstarétti og þarf ekki lengur að 
fela varning sinn. Og hefur í nægu 
að snúast nú þegar sverfur að því 
æ fleiri grípa nú til reykpípunnar og 
þess að vefja sína eigin vindlinga. 
Kominn er biðlisti hjá Sölva eftir 

ákveðnum tegundum tóbaks 
sem vafið er. Sígarettu-
pakkinn er nú víða kom-
inn vel yfir sjö hundruð 
krónur. Tveggja pakka 
maður er því að borga 
yfir 40 þúsund krónur á 

mánuði og munar um 
að breyta tóbaksvenj-
um sínum.

Eins og Fréttablaðið greindi frá fyrir 
nokkru íhugaði Einar Bárðar-
son að halda skyndinámskeið í 
Idol-fræðum; hvernig 
keppendur ættu að 
komast í gegnum 
inntökuprófin sem 
fram fara 10. janúar. 
Nú virðist námskeiðið 
ætla að verða að veru-
leika því umboðs-
maðurinn aug-
lýsir námskeiðið 
af mikilli hörku 
á fésbókinni. Inntökugjaldið eru 
tæpar fimmtán þúsund krónur og 
fá allir eintak af Öll trixin í bókinni 
í kaupbæti.

Magnús Jónsson fer með aðal-
hlutverk í lögfræðidramanu Réttur 
sem Stöð 2 byrjar að sýna í janúar. 
Þetta verða sex þættir þar sem eitt 
mál er tekið fyrir í hverjum. Magn-
ús hefur komið nokkuð við sögu 
í íslenskum spennuþáttum og þá 
oftast sem sjúskaður náungi sem 
er grunaður um morð og laminn 
í spað. Nú þegar búið er 
að raka hann og setja í 
jakkaföt þykir hann fara á 
kostum sem töffari með 
allt á hreinu.

 - jbg, fgg, drg

FRÉTTIR AF FÓLKI

„Við veltum þessu mikið fyrir 
okkur og tókum loks þessa ákvörð-
un, að gefa flík sem nýtist út allt 
árið,“ segir Skúli Eggert Þórðar-
son, ríkisskattstjóri. Starfsmenn 
ríkisskattstjóra fengu glæsilega 
gjöf frá vinnustaðnum sínum en í 
jólapakkanum reyndist vera Cinta-
mani-úlpa að verðmæti tuttugu 
þúsund krónur. 

Skúli segir það hafa komið til 
greina að gefa matvæli. Hins 
vegar hefði fljótlega verið komist 
í raun um að sá kostnaður væri sá 
sami og við að gefa umrædda flík. 
„Við vildum gefa eitthvað íslenskt 
og þessar úlpur eru íslenskur 
hlífðarfatnaður,“ segir Skúli sem 
finnst gjöfin ekki vera „of“ glæsi-
leg í ljós efnahagsástandsins. 

„Hérna er ekki um 
neitt óhóf að ræða 
heldur er þetta 
framlag stofnun-
arinnar til 
starfsfólksins 
sem vinnur 
góða vinnu,“ 
bætir Skúli 
við.

Böðvar 
Jónsson, 
aðstoðar-
maður 
fjár-
málaráð-
herra, 
segir að 
engum 
tilmæl-

um hafi verið beint til ríkis-
stofnana um að tempra jóla-
gjafir til starfsfólksins í 
ljósi undangenginna 
atburða. Hins vegar hefðu 

margar ríkisstofnanir 
skorið niður skemmtana-
hald um jólin, svo sem 
hin vinsælu jólahlað-
borð.

 - fgg 

Skattstjóri gaf Cintamani-úlpu í jólagjöf

GAF FLÍK Ríkisskattstjóri gaf starfs-
mönnum sínum flík frá Cintamani að 
verðmæti tuttugu þúsund krónur.

GLÆSILEG FLÍK Starfs-
fólk ríkisskattstjóra 
mun klæðast úlpum 
sem þessari næstu 
mánuðina.

Gera má ráð fyrir því að sala á 
nýjum bílum á þessu ári eigi eftir 
að vera eitthvað líkingu við söluna 
árið 1993. Ef allt fer á versta veg 
má hins vegar reikna með því að 
bílasalan eigi eftir að líkjast 
umhverfinu sem var í gangi árið 
1983 en þessi tvö ár eru þau verstu 
í sögu bílasölu frá því að byrjað 
var halda utan um sölutölur með 
reglulegum hætti.

„Þetta lítur náttúrulega bara 
mjög illa út,“ segir Özur Lárusson, 
framkvæmdastjóri Bílgreinasam-
bandsins. Menn hafi ekki séð 
annað eins hrap í bílasölu síðan 
farið var að halda utan um sölutöl-
ur. Samkvæmt tölum frá Umferð-
arstofu sem gilda til 26. desember 
hafa aðeins 39 nýir fólksbílar selst 
í jólamánuðinum. Allan 
desembermánuð í 
fyrra seldust 
hins vegar 
849 nýir 
bílar en 
þetta er 
rúmlega 
95 pró-
senta 
sam-
drátt-
ur í sölu 
á nýjum 
bílum. 

Til marks 
um hrunið 
seldust aðeins 
tveir Land 
Cruiser-jeppar af 
120 gerðinni á þessu tímabili en 
þeir hafa verið rifnir út úr Toyota-
umboðinu í hverjum mánuði fram 
til þessa. Annar þeirra mun vera 
svartur, með lögheimili í Kjós og 
ökuþórinn enginn annar en Bubbi 
Morthens.

Özur segir engra breytinga að 
vænta í janúar. Reglan sé yfirleitt 
sú að það komi smá kippur í þeim 
mánuði en bílasalar búist ekki við 

mikilli sölu. Það eigi reyndar við 
um allt árið. „Eðlileg sala á nýjum 
fólksbílum er á bilinu fjórtán til 
fimmtán þúsund bílar en nú búast 

menn við sölu upp á þrjú til fimm 
þúsund bíla allt árið,“ segir Özur. 
Þetta er gríðarleg fækkun frá 
árinu 2007 en þá seldust rúmlega 
átján þúsund nýir bílar. Özur segir 
að það verði að leita allt aftur til 

ársins 1993 til að finna sambæri-
legar tölur en þá seldust rúm-

lega fimm þúsund bílar. 
„Hins vegar gætum við 

jafnvel horfið aftur 
til ársins 1983 

þegar það 
seldust hér 
ríflega 
þrjú þús-
und bif-
reiðar. 
Þetta 

veltur 
náttúru-

lega allt á 
því hvað ríkið gerir, 

hugsanlega gætu fimm 
þúsund nýskráningar verið mikil 
bjartsýni ef allt fer á versta veg.“ 

 freyrgigja@frettabladid.is

ÖZUR LÁRUSSON: BÍLASALA AFTUR UM ALDARFJÓRÐUNG 

Mesta hrun í bílasölu á Ís-
landi síðan mælingar hófust

TVEIR Á LAND 
CRUISER 120 Bubbi 
Morthens var annar þeirra 
sem fékk nýjan Land Cruiser. 
Hann fékk kerruna afhenta í byrjun 
desember.

AFTUR TIL ÁRSINS 1993 Özur Lárusson, framkvæmdastjóri Bílgreinasambandsins, 
segir sölu á nýjum fólksbifreiðum eiga eftir að verða eitthvað í líkingu við 

1993 eða 1983.

VEISTU SVARIÐ
Svör við spurningum á síðu 8.

 1 Enginn.

 2 Magnús Kjartansson og Gunnar
Þórðarson. 

 3 15 prósent.

„Við í Kisunni spilum yfirleitt 
tónlistina sem er í uppáhaldi 
hjá okkur. Þægilega og skemmti-
lega tónlist sem er líka seld 
í búðinni. Þetta er tónlist frá 
ýmsum heimshornum en það 
er að sjálfsögðu svolítið mikið 
franskt.“

Svala Ragnarsdóttir, verslunarstjóri Kis-
unnar á Laugavegi. 
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GÓÐAN DAG!

 Sólarupprás Hádegi Sólarlag

Reykjavík
  Akureyri 

Heimild: Almanak Háskólans

BAKÞANKAR
Þórgunnar 
Oddsdóttur

11.18 13.32 15.46
11.31 13.16 15.03

Í dag er föstudagurinn 2. janúar, 
2. dagur ársins. 

STÓRÚTSALAN
HEFST Í DAG

OPIÐ
VIRKA DAGA 10 – 18
LAUGARD. 3. JAN 10 – 18
SUNNUD. 4. JAN. 13 - 17

afsláttur

www.utivistogsport.is

Reykjavík Faxafen 12 S. 533-1550. Keflavík Hafnargata 25 S. 421-3322

Ég er varla ein um að hafa fyllst 
gríðarlegum fögnuði og fegin-

leik þegar raketturegnið náði 
hámarki á gamlárskvöld og kirkju-
klukkurnar hringdu nýja árið inn. 
Árið 2008 var loksins liðið í ald-
anna skaut. Bang, bang! Guði sé 
lof að það kemur aldrei til baka. 

ÁRIÐ átti svo sem sína góðu 
spretti. Sumarið var sólríkt og í 
nokkra daga í lok ágúst bjuggum 
við á stórasta landi í heimi. En þá 
er það líka upp talið, restin var 
eintóm leiðindi. Kreppa, Suður-
landsskjálftar, atvinnuleysi, 
bankahrun, verðhækkanir, ísbjarn-
arheimsóknir og pólitískt þvaður. 
Ef einhverntíma var þörf á að 
sprengja gamla árið í tætlur þá 
var það einmitt núna. Ég átti von á 
allsherjar sprengjubrjálæði og 
útrás. Bjóst við að flugeldasala 
yrði meiri en nokkru sinni fyrr og 
lúxusjeppar og opinberar bygg-
ingjar fengju að fuðra upp í glitr-
andi litadýrð í leiðinni. Svo rifjað-
ist það upp fyrir mér, hvernig sem 
ég gat gleymt því, að þjóðin er 
slypp og snauð eftir allt sem á 
undan er gengið og ríka pakkið 
sem hafði efni á stærstu tívolí-
bombunum í fyrra löngu flúið úr 
landi.

ÞÓTT ljósadýrðin hafi verið til-
komuminni en við var að búast 
leið mér óskaplega vel þegar 
hvellirnir dóu út. Þetta ólukkans 
ár var liðið og ekkert eftir af því 
nema hrapandi rakettuprik og 
bölvaður óþefur. Reykjarmökkur-
inn lagðist yfir byggðina stækari 
en nokkru sinni fyrr því við þung-
an daun ársins 2008 blandaðist 
fýla af brenndum peningum, 
útbrunnu góðæri og rotnandi 
efnishyggju. 

GOLAN feykti ólyktinni af 2008 
smám saman í burtu og ég sofnaði 
sæl og glöð, sannfærð um að vakna 
við ferska angan nýrra tíma í 
morgunsárið, að sjálfsögðu búin 
að steingleyma því að við tæki 
leiðinlegasti dagur ársins, nýárs-
dagur! Dagurinn þar sem ekkert 
gerist af því gamla árið er liðið en 
það nýja ekki almennilega byrjað. 
Dagurinn sem er svo óspennandi 
að það er ekkert í fréttum nema 
nýfædd börn og slagsmál í mið-
bænum, ár eftir ár, alltaf eins. 

ÉG reikna með að árið 2009 byrji 
fyrir alvöru í dag, 2. janúar. Og 
vonandi vel. Við eigum það svo 
sannarlega skilið.

Bráðum kemur 
betri tíð


