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Hinn 28. desember 1986 var Aðal-björg Guðgeirsdóttir farþegi í bíl á leið út á Keflavíkurflugvöll. Mikil hálka var á leiðinni og ekki vildi betur til en svo að bíllinn skrik-aði til og lenti í árekstri með þeim afleiðingum að Aðalbjörg, sem ekki var með bílbeltið spennt, kastað-ist út úr bílnum. „Ég flaug út um framrúðuna og hafnaði úti í hrauni; lá þar í einar 45 mínútur áður en sjúkrabíll kom og flutti mig á bráða-móttökuna,“ minnist Aðalbjörg semhlaut mænuskað í bí

Fyrir tveimur árum sótti Aðal-björg svo um hjá Hjálpartækja-miðstöð Tryggingastofnunar að fá greitt af viðbótartæki við hjólastól sinn, svokallað Speedy-Duo2 tæki, sem auðveldar notendum alla úti-vist og hreyfingu. Aðalbjörgu var hins vegar synjað á þeim forsend-um að fötlun hennar væri ekki „af réttum toga“ eins og hún kemst að orði. „Nei, ég hefði meðal annars þurft að vera offitusjúklim ð b

um afar góðhjörtuðum einstakling-um,“ útskýrir Aðalbjörg og bætir við að Soroptimistaklúbbur Graf-arvogs hafi að auki styrkt hana um kaup á nýjum og betri sveifum á hjólið hennar. Hún segir að algjör bylting hafi orðið á lífi sínu eftir það.
„Maður kemst hraðar um; nú get ég til að mynda fylgt dóttur mi ilengra e áð

Kemst hraðar yfir og nýt-ur betur útiveru og lífsins 
Aðalbjörg Guðgeirsdóttir lenti í slæmu bílslysi fyrir 20 árum og hefur síðan þá verið bundin við hjólastól. 

Nýlega fékk hún gefins viðbótartæki við hjólastól sinn sem auðveldar henni alla útivist og hreyfingu.

Með viðbótartækinu á hjólastólnum kemst Aðalbjörg nánast allra sinna ferða og nýtur betur útiveru en áður.
MYND/JÓNA SIGÞÓRSDÓTTIR

ENDURVINNSLUSTÖÐVAR SORPU  eru opnar á 
gamlársdag frá 10 til 12 en lokað er á nýársdag. Venju-
legur opnunartími verður laugardaginn 2. janúar en þá er 
opið frá 10 til 18.30. www.sorpa.is

www.elin.isBæjarhrauni 2 Hfj.Sími: 696 4419

Rope YogaNámskeið hefjast 4. janúar
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Styrkur fyrir 
hæstu einkunn
Nanna Einarsdóttir 
hlaut styrk úr minning-
arsjóði Þorvalds 
Finnbogasonar.
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Seljabraut

HHreindýrakjötreindýrakjötHreindýrakjöt
Úrval af villibráð!

Alþjóðavæðing og lýðræði
„Alræði auðmagnsins mun ekki 
hrynja við það að skuldarar 
mótmæli þegar víxlar falla á þá,“ 
skrifar Sverrir Jakobsson. 

Í DAG 16

AÐALBJÖRG GUÐGEIRSDÓTTIR

Fékk gjöf sem auðveld-
ar henni alla útivist
• heilsa • áramót

           Í MIÐJU BLAÐSINS

ÁRAMÓT

Brennur, smáréttir 
og íslenskt spaug
Sérblað um áramót

FYLGIR FRÉTTABLAÐINU Í DAG

áramót Ómissandi smáréttirTapas er ljómandi fínt á veisluborðið í áramótateitinu.   
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SAMGÖNGUMÁL Hönnun á tvöföld-
um Suðurlandsvegi og hugmyndir 
um tvöföldun milli Hveragerðis og 
Selfoss gera ekki ráð fyrir vegrið-
um á milli akreina. Miðjugeil verð-
ur hins vegar á milli akreina líkt og 
á vegarkaflanum við Arnarnesbrú 
á Hafnarfjarðarvegi þar sem þrír 
menn létust í umferðarslysi stuttu 
fyrir jól. 

Ólafur Kr. Guðmundsson, vara-
formaður Félags íslenskra bifreiða-
eigenda, bendir á þetta og segir að 
hönnun vega þar sem miðjugeil er á 
milli akreina verði að skoðast í því 
ljósi að hún komi umferðaröryggi 
ekkert við. „Þvert á móti magnar 
hún upp hættuna. Fjarlægð milli 
akreina er vissulega til bóta en 
hins vegar getur geilin virkað sem 
stökkpallur fari bílar yfir hana,“ 
segir Ólafur. „Svona er öll Reykja-
nesbrautin og því miður eru menn 

að teikna nýja Suðurlandsveginn 
nákvæmlega eins. Vegrið er eina 
fullkomna lausnin, enda notuð af 
öðrum þjóðum til að auka umferð-
aröryggi. “ 

Ólafur segir að það sama megi 
segja um Miklubraut, Vesturlands-
veg og Hafnarfjarðarveginn. Á 
þessum vegum, þar sem umferð-
in er hvað mest hér á landi, séu 
fimmtíu til sextíu kílómetrar þar 
sem nauðsynlegt sé að setja upp 
vegrið. 

„Það er kaldranalegt að þurfa að 
segja það en slysið á dögunum gæti 
aðeins verið forsmekkurinn ef ekk-
ert verður að gert.“ Ólafur segir að 
eftir að Reykjanesbraut var tvö-
földuð hafi litlu munað að stórslys 
yrði í sex tilfellum þar sem bílar 
hafa farið yfir miðju geil og yfir á 
ak reinar með umferð úr gagnstæðri 
átt. Vegrið kosta tíu til fimmtán 

milljónir króna á hvern kílómetra 
vegar, samkvæmt upplýsingum frá 
Vegagerðinni. Eins og greint hefur 
verið frá í fréttum undanfarna 
daga telur Ágúst Mogensen, fram-
kvæmdastjóri rannsóknanefndar 
umferðarslysa, að vegrið á slys-
staðnum við Arnarnesbrú hefði að 
öllum líkindum afstýrt slysinu. 

Uppsetning vegriða er viðamikill 
þáttur í átaki stjórnvalda í umferð-
aröryggismálum. Sérstakt verk-
efni var sett á laggirnar í upphafi 
árs 2007 þar sem umhverfi vega, 
og vegrið í því samhengi, eru sér-
staklega til skoðunar. Gert er ráð 
fyrir að alvarlega slösuðum og látn-
um fækki um tuttugu prósent hið 
minnsta ef umhverfi vega verður 
bætt verulega, segir í skýrslu sam-
ráðshóps um framkvæmd umferð-
aröryggisáætlunar frá því í maí. 
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Nýr Suðurlandsvegur 
hannaður án vegriða
Nauðsynlegt er að setja upp vegrið á löngum köflum og það er viðamikill þátt-
ur í umferðaröryggisáætlun. Núverandi hönnun á fjölförnustu umferðaræðum 
landsins getur aukið hættuna á alvarlegum slysum, segir varaformaður FÍB.

FÓLK Hátt í 27 þúsund gestir 
lögðu leið sína í kvikmyndahús-
in um þessi jól en það gera rúm-
lega þrjátíu og fimm milljónir 
króna í miðasölu. 

Elstu menn í bíóbransanum 
segjast ekki muna eftir ann-
arri eins aðsókn. Rúmlega ellefu 
þúsund manns sáu Bjarnfreðar-
son um jólahelgina og níu þús-
und gestir horfðu á Avatar, stór-
mynd James Cameron. 
 - fgg / sjá síðu 34

Metaðsókn í bíó um jólin:

35 milljónum 
eytt í bíómiða

Berðu Á

Stieg vinsælastur
Karlar sem hata konur 

seldist betur í kilju 
hjá Eymundsson en 

Svörtuloft Arnald-
ar Indriða-
sonar.

FÓLK 28

Áfram frost   og bætir heldur í 
vind sérstaklega suðaustanlands. 
Dálítil snjókoma eða él norðan- 
og austanlands en bjart suðvest-
anlands.
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SKOTIST UM Á ÍSNUM Eva Júlía Ólafsdóttir, þriggja ára, naut lífsins í gær þegar Ronja, sem er tvöfalt eldri en farþeginn, dró hana á sleða eftir Reykjavíkurtjörn. Ronja er af 
tegundinni stóri dani og afar trygglynd að sögn eigandans, sem er faðir Evu Júlíu. Ronja fer létt með að draga allt að hundrað kíló. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Haukar og Fram unnu
Haukar og Fram 

urðu deildar-
bikarmeistarar 
í handbolta í 

gær.
ÍÞRÓTTIR 30
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STJÓRNMÁL „Nú er mikilvægt að 
standa vörð um landbúnað og 
sjávarútveg og þess vegna er 
mjög óskynsamlegt að leggja 
niður landbúnaðar- og sjávarút-
vegsráðuneytið,“ segir Jón Bjarna-
son, sjávarútvegs- og landbúnað-
arráðherra.

Líkt og fram kom í Fréttablaðinu 
á dögunum leggst Jón gegn áform-
aðri sameiningu ráðuneytisins og 
iðnaðarráðuneytisins í atvinnu-
vegaráðuneyti. Í kjölfar fréttarinn-
ar hafa ýmis samtök í landbúnaði 
og sjávarútvegi, auk sveitarfélaga, 
ályktað á sama veg. 

Jón segir mikilvægt að standa 
vörð um sterka stöðu og ímynd 
landbúnaðar og sjávarútvegs og 
telur hættu á að hvort tveggja verði 
undir við sameiningu. Þess utan 
hafi stjórnsýslan í nægu að snúast 
án þess að þetta bætist við. „Það er 
við næg önnur verkefni að fást af 
hálfu stjórnsýslunnar heldur en að 
setja þessa mikilvægu málaflokka 
á flot. Þar á meðal eru aðildarvið-
ræðurnar vegna ESB sem taka til 
sín tug starfsmanna ráðuneytis-
ins. Að mínu mati er þvert á móti 
mikilvægara að styrkja enn frekar 
grunnstoðir landbúnaðar og sjávar-
útvegs í stjórnsýslunni svo grein-
arnar geti tekist á við stór og aukin 
viðfangsefni í breyttu umhverfi.“

Tvö ár eru frá sameiningu land-
búnaðarráðuneytisins og sjávar-
útvegsráðuneytisins. Jón var ekki 
við þingumræðurnar um málið á 
sínum tíma en flokkur hans, VG, 
lagðist gegn sameiningunni. „Ég 
tel að sú sameining hafi verið 
unnin kolvitlaust. Hún var unnin 
ofan frá án þess að málin væru 

skilgreind frá grunni. Og ég held 
að það hafi skaðað landbúnaðinn að 
landbúnaðarskólarnir, og þar með 
mikilvægt rannsóknarstarf, voru 
færðir frá ráðuneytinu.“

Engin skynsamleg rök hafa 
verið færð fyrir sameiningu ráðu-
neytanna, að mati Jóns, auk þess 
sem enginn hafi í raun óskað eftir 
henni. „Það hefur ekki verið sýnt 
fram á neitt í þessum efnum og 
það er beinlínis heimskulegt að 
ætla að berja í gegn svona ákvörð-
un ofan frá og láta hana krafsa sig 
í gegnum kerfið. Það gerir enginn 

í almennilegri stjórnsýslu,“ segir 
hann og vitnar til nýlegrar könn-
unar sem sýnir að sameiningar í 
stjórnsýslunni hafi jafnan leitt til 
aukinna útgjalda en ekki sparn-
aðar og hagræðingar, auk þess 
að vera illa undirbúnar og í flesta 
staði misheppnaðar. 

„Allar okkar aðgerðir eiga að 
miða að því að styrkja landbúnað 
og sjávarútveg. Ef það á að veikja 
þessar greinar innan stjórnsýsl-
unnar þá þurfa að vera fyrir því 
skynsamleg rök og þau eru ekki 
til.“ bjorn@frettabladid.is

Ekki til skynsamleg 
rök fyrir sameiningu
Jón Bjarnason telur hættu á að landbúnaður og sjávarútvegur verði undir í 
sameinuðu atvinnuvegaráðuneyti. Allt mæli gegn sameiningu. Tíu starfsmenn 
sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytisins vinna að viðræðunum við ESB. 

STJÓRNMÁL Jón Bjarnason, sjávar-

útvegs- og landbúnaðarráðherra, 

hefur beitt sér gegn sameiningu 

sjávarútvegs- og landbúnaðar-

ráðuneytisins og iðnaðarráðuneyt-

isins. Samkvæmt heimildarmönn-

um Fréttablaðsins, úr þingliðum 

beggja stjórnarflokka, hefur hann 

reynt að torvelda vinnu við verk-

efnið, meðal annars með því að 

neita að hitta embættismenn sem 

starfa að sameiningunni. 

Kveðið er á um sameiningu 

ráðuneytanna í stefnuyfirlýsingu 

ríkisstjórnarinnar í atvinnuvega-

ráðuneyti. Samhliða henni á að 

færa rannsókir, mótun nýtinga-

stefnu og ráðgjöf vegna auðlinda 

til umhverfisráðuneytisins, sem 

við það verður umhverfis- og auð-

lindaráðuneyti. 

Í þingmálaskrá ríkisstjórnar-

innar er gert ráð fyrir að frum-

varp um nauðsynlegar lagabreyt-

ingar vegna sameiningarinnar 

og tilfærslu verkefna verði lagt 

fram nú á haustþingi. Það hefur 

ekki enn verið gert en samkvæmt 

heimildum blaðsins er enn stefnt 

að því. 
Ekki hefur verið ákveðið hve-

nær af sameiningunni verður en 

bæði hefur verið rætt um mitt 

næsta ár og ársbyrjun 2011. 

Viðmælendur Fréttablaðsins 

segja Jón leggjast bæði gegn sam-

einingu ráðuneytanna og flutningi 

verkefna er lúta að auðlindamál-

um úr sjávarútvegs- og landbún-

aðarráðuneytinu í umhverfis-

ráðuneytið. Veigamest er færsla 

Hafrannsóknarstofnunarinnar 

á milli ráðuneyta. Í stefnuskrá 

Vinstri hreyfingarinnar - græns 

framboðs fyrir síðustu kosning-

ar var fjallað um að auka beri veg 

auðlindamála í umhverfisráðu-

neytinu.
Viðmælendur Fréttablaðsins úr 

stjórnsýslunni furða sig á hátta-

lagi Jóns í ljósi þess að breyt-

ingarnar eru á stefnuskrá ríkis-

stjórnarinnar og njóta þar með 

samþykktar hans eigin þing-

flokks. 
Þingmenn úr VG sem rætt var 

við sögðu málið njóta stuðnings 

meirihluta þingmanna flokksins 

og almennur vilji væri fyrir því 

að af breytingunum yrði. Jóni 

hefði verið gerð grein fyrir því. 

Ekki náðist í Jón Bjarnason.

 bjorn@frettabladid.is

Jón berst gegn sam-

einingu ráðuneyta
Jón Bjarnason er andvígur sameiningu sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneyt-

isins og iðnaðarráðuneytisins. Ríkisstjórnin hvikar ekki frá áformum þar um.  

Í ÞINGINU Þrátt fyrir óánægju Jóns Bjarnasonar með fyrirhugaða sameiningu sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytisins og 

iðnaðarráðuneytisins er hvergi hvikað frá verkefninu. 
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
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Á MÓTI Jón Bjarnason, sjávar-
útvegs- og landbúnaðarráð-
herra, er andvígur stofnun 
atvinnuvegaráðuneytis. Í ráði 
var að leggja fram frumvarp 
um sameiningu sjávarútvegs- 
og landbúnaðarráðuneytisins 
og iðnaðarráðuneytisins á 
haustþingi. Af því hefur ekki 
orðið.

FRÉTT BLAÐSINS FRÁ 
14. DESEMBER SÍÐASTLIÐNUM.

FÓLK Fjölskylda Önnu Soffíu Jóhannsdóttur 
Ryan hitti Barack Obama Bandaríkjaforseta og 
Michelle, eiginkonu hans, á jóladag. Eiginmað-
ur Önnu Soffíu er yfirmaður í sjóher Banda-
ríkjanna og staðsettur á Havaí. Forsetafjöl-
skyldan á heimili skammt frá herstöðinni, en 
Obama er frá Havaí. 

Þetta er annað árið í röð sem fjölskyldan hitt-
ir Bandaríkjaforseta á þessum degi, en Obama 
og eiginkona hans eyddu um þremur klukku-
stundum með hermönnunum og fjölskyldum 
þeirra.

Eiginmaður Önnu Soffíu heitir John Michael 
Ryan, en synir þeirra, Thorarinn Edward og 
William Patrik, eru tveggja og þriggja ára 
gamlir. Karen H. Jónsdóttir, móðir Önnu Soff-
íu, segir nokkurn samgang milli íbúa í her-
stöðinni og Obama-fjölskyldunnar. Þannig hafi 

Anna Soffía brugðið sér í mínigolf á sunnudag 
og þá hafi forsetinn komið þar að og leikið golf 
á næstu braut. „Hann á heimili þarna rétt hjá 
þeim við ströndina,“ segir hún.

Móðir Önnu Soffíu segir að dóttir sín og John 
Michael, maður hennar, hafi kynnst hér á landi, 
en þau giftu sig í Keflavíkurkirkju árið 2003. 
Eiginmaður Önnu Soffíu var hér með sjóher-
num, en var svo sendur til Íraks og víðar. Að 
þeim tíma loknum flutti Anna Soffía út til hans, 
en þau hafa búið í Lundúnum, Washington og 
nú síðast á Havaí.  - óká

FÆR LITINN SINN Barack Obama Bandaríkjaforseti og 
kona Michelle spjalla við Önnu Soffíu og yngri son 

hennar, Thorarinn Edward, á jóladag. Forsetinn hafði 
nýlokið við að rétta Thorarni vaxlit sem sá stutti missti í 

gólfið.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Fjölskylda íslenskrar konu og bandarísks hermanns býr á Havaí:

Hittu Obama-hjónin á Havaí á jóladag

Ólafur Helgi, finnst þér þetta 
ekkert blóðugt?

„Jú, á meðan það rennur.“

Ólafur Helgi Kjartansson hefur gefið blóð 
í 133 skipti. Honum telst til að hann hafi 
gefið í kringum 60 lítra í Blóðbankann.

STJÓRNMÁL Þjóðaratkvæðagreiðsla 
um lagaheimild til samningsgerð-
ar við önnur ríki hlýtur að valda 
óvissu og truflunum í samskipt-

um ríkja. Þetta 
þarf forseti 
Íslands að hafa 
í huga í Icesave-
málinu, að mati 
Sigurðar Líndal 
lagaprófessors. 

Í grein í blað-
inu í dag bendir 
Sigurður á að 
samkvæmt 

stjórnarskrá Dana geti þriðjung-
ur þingmanna krafist þjóðarat-
kvæðagreiðslu. Þar séu lagafrum-
vörp sem snerta skuldbindingar 
samkvæmt þjóðréttarsamningum 
hins vegar undanskilin. Það sýni 
að „þjóðréttarskuldbindingar telj-
ast almennt ekki henta til þjóð-
aratkvæðagreiðslu“, skrifar Sig-
urður. „Hitt er svo annað mál að 
Icesave-málið er ekkert venjulegt 
milliríkjamál,“ bætir hann við.  -

  bs / Sjá síðu 18 

Sigurður Líndal lagaprófessor:

Milliríkjamál 
henta ekki í 
þjóðaratkvæði

SIGURÐUR LÍNDAL 

ALÞINGI Möguleg brot á lögum um 
ráðherraábyrgð fyrnast á fjórum 
árum en ekki þremur, nái breyt-
ingar allsherjarnefndar Alþingis á 
frumvarpi til breytinga á lögum um 
rannsókn á falli bankanna og tengd-
um atburðum fram að ganga. 

Nefndin afgreiddi breytingartil-
lögu þar um á fundi í gærmorgun. 

Samkvæmt lögum um ráðherra-
ábyrgð frá 1963 getur málshöfðun 
út af embættisbroti ráðherra ekki 
átt sér stað ef þrjú ár eru liðin frá 
því að brot var framið. Í lögun-
um er þó kveðið á um að skipun 
rannsóknarnefndar þingmanna, á 
grundvelli stjórnarskrárinnar,  til 
að athuga störf ráðherra geti rofið 
fyrningu. Geti Alþingi þá samþykkt 
málshöfðun innan árs frá kosningu 
nefndarinnar. Rannsóknarnefnd 
Alþingis nýtur ekki slíkrar stjórn-
arskrárbundinnar stöðu og áhöld 
voru uppi um hvort níu manna 

þingmannanefnd sem fjalla á um 
skýrslu rannsóknarnefndarinnar 
hefði slíka stöðu samkvæmt frum-
varpinu.

Með breytingu þess er þing-
mannanefndinni veitt slík stjórn-

arskrárbundin staða og þar með 
tryggt að hægt verði að sækja ráð-
herra til ábyrgðar fyrir möguleg 
brot á lögum um ráðherraábyrgð 
sem framin voru frá desember 
2006.  - bþs

Frumvarpi um breytingar á lögum um rannsókn Alþingis á bankahruninu breytt:

Fyrningu ráðherrabrota seinkað

ÁBYRG? Hægt verður að sækja til saka ráðherra sem sátu frá desember 2006 til saka 
fyrir möguleg brot á lögum um ráðherraábyrgð.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTIN

SLYS Rúmlega 26 þúsund börnum 
hefur verið sent gjafabréf fyrir 
flugeldagleraugum frá Blindra-
félaginu og Slysavarnafélaginu 
Landsbjörgu. 

Öll tíu til fimmtán ára börn eiga 
kost á að fá flugeldagleraugu. Í til-
kynningu segir að fikt með flug-
elda sé alltof algengt hjá börn-
um og unglingum. Með sendingu 
gleraugnanna sé vonast til þess að 
ekkert barn slasist á augum um 
áramótin. Tekið er fram að allir 
ættu að nota flugeldagleraugu, 
hvort sem verið sé að skjóta upp 
flugeldum eða horfa á.  - þeb

Flugeldagleraugu fyrir áramót:

26 þúsund börn 
fá gleraugu

HAPPDRÆTTI Stærsti vinning-
ur í sögu Happdrættis Háskóla 
Íslands (HHÍ), 75 milljón-
ir króna, verður dreginn út í 
svonefndum Milljónaútdrætti, 
klukkan hálf fimm í dag.

„Venjan er að draga út tíu 
einnar milljónar króna vinninga 
í Milljónaútdrætti, en í tilefni af 
75 ára afmæli Happdrættisins 
var ákveðið að í síðasta Millj-
ónaútdrætti ársins yrði dreginn 
út veglegur vinningur, 75 millj-
ónir króna á einn miða,“ segir í 
tilkynningu HHÍ.

Aðeins er dregið úr seld-
um miðum og hægt að taka 
þátt í happdrættinu með því að 
tryggja sér miða fyrir klukkan 
fjögur síðdegis í dag.  
 - óká

Happdrætti Háskóla Íslands:

Stærsti vinn-
ingur sögunnar

VIÐSKIPTI Royal Bank of Scotland 
(RBS) krefur þrotabú Glitnis 
banka um 500 milljónir punda, 
eða 100,5 milljarða íslenskra 
króna, að því er skoska dagblað-
ið Scotsman greinir frá.

RBS er því sagður með 
stærstu kröfuhöfum föllnu 
íslensku bankanna, en bankinn 
er að 84 prósentum í eigu breska 
ríkisins, eftir inngrip þess á 
fjármálamarkaði í lausafjár-
kreppunni.

Haft er eftir talsmanni RBS 
að frekara tap bankans vegna 
Glitnis verði líkast til undir 50 
milljónum punda, eða rúmum 10 
milljörðum króna. Búið sér um 
að afskrifa megnið af tapi bank-
ans vegna Glitnis fyrr á þessu 
ári. RBS færði í bækur sínar tap 
upp á 24 milljarða punda vegna 
ársins 2008, eða um 4.800 millj-
arða króna. - óká

Royal Bank of Scotland:

Vill 100 millj-
arða frá Glitni

SPURNING DAGSINS



1.000
380.000.000

+620.000.000

MILLJÓNIR

ALLTAF Á MIÐVIKUDÖGUM!
MIÐINN GILDIR 30. DESEMBER 2009

A. 12 14 17 21 41 48
B. 05 16 23 36 37 38
C. 07 09 13 22 34 38
D. 03 06 19 24 25 31
E. 11 19 21 25 38 42
F. 01 25 35 36 39 46
G. 18 19 20 23 28 46
H. 22 27 29 39 40 42

Ekki gleyma að vera með, Ekki gleyma að vera með,

fáðu þér miða fyrir klukkan fáðu þér miða fyrir klukkan

fimm á morgun á næsta fimm á morgun á næsta

sölustað eða á lotto.issölustað eða á lotto.is

Þrefaldur fyrsti vinningur stefnir Þrefaldur fyrsti vinningur stefnir í 380 milljónir í 380 milljónir

og Ofurpotturinn stefnir í 620 milljónir.og Ofurpotturinn stefnir í 620 milljónir.

Ekki gleyma að vera með, 

fáðu þér miða fyrir klukkan 

fimm á morgun á næsta 

sölustað eða á lotto.is

Þrefaldur fyrsti vinningur stefnir í 380 milljónir 

og Ofurpotturinn stefnir í 620 milljónir.
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ALÞINGI Sjálfstæðismenn og fram-
sóknarmenn lögðu í gær fram 
hvorir sína frávísunartillögu við 
Icesave-frumvarp ríkisstjórnar-
innar. Þriðja og síðasta umræða 
um ríkisábyrgð á Icesave hófst á 
Alþingi í gær. Þá kom þing saman 
milli jóla og nýárs í fyrsta skipti 
frá árinu 1994 og í fjórða skipti á 
lýðveldistímanum.

Við upphaf þingfundar var sam-
þykkt, gegn andmælum stjórnar-
andstöðunnar, að halda kvöldfund 
um málið. Ríkisstjórnarmeiri-
hlutinn stefnir að því að ljúka 
afgreiðslu Icesave-málsins í dag 
eða í síðasta lagi á morgun. Verði 
allir tímafrestir nýttir í ræðum og 
andsvörum getur umræðan staðið 
í allt að fjörutíu klukkustundir. 

Frávísunartillaga, sem fylgir 

framhaldsnefndaráliti Höskuldar 
Þórhallssonar fyrir hönd Fram-
sóknarflokksins, gerir ráð fyrir 
því að Alþingi vísi málinu frá og 
feli ríkisstjórninni „að taka upp 
viðræður á nýjan leik við bresk og 
hollensk stjórnvöld á grundvelli 
Brussel-viðmiðanna. Leitað verði 
eftir pólitískum farvegi til lausn-
ar deilumálinu eða samningsniður-
stöðu á sanngjarnari forsendum.“

Frávísunartillaga sem Kristján 
Þór Júlíusson bar fram fyrir hönd 
Sjálfstæðisflokksins, gerir ráð 
fyrir að Alþingi vísi málinu frá 
og „úrslitatilraun verði gerð til að 
verja hagsmuni þjóðarinnar“.  

„Augljóst er að ekki er hægt 
að fara í samningaumleitanir við 
þessar þjóðir nema að því komi 
formenn allra flokka á Alþingi,“ 

segir í greinargerð sjálfstæðis-
manna. Að óbreyttu beri að fella 
frumvarpið. Bretar og Hollend-
ingar verði þá að láta sér lynda 
„að fara með ágreining þennan í 
eðlilegan lagalegan farveg fyrir 
íslenskum dómstólum“. 

Guðbjartur Hannesson, formað-
ur fjárlaganefndar og framsögu-
maður ríkisstjórnarmeirihlutans, 
mælti fyrir samþykkt frumvarps-
ins og sagði að nú væri komið að 
endalokum umræðu um Icesave. 
Málið hefði fengið vandaðri og 
ítarlegri meðferð en nokkurt annað 
þingmál. „Við erum komin að enda-
lokum í þessu máli og verðum að 
gjöra svo vel að taka afstöðu. Við 
getum ekki vænst þess að aðrir 
geri það fyrir okkur,“ sagði Guð-
bjartur. peturg@frettabladid.is

Icesave-umræðan 
komin á lokasprett
Í fjórða skipti á lýðveldistíma kemur Alþingi saman milli jóla og nýárs. Stefnt 
er að því að ljúka Icesave-umræðu í dag eða á morgun. Stjórnarandstaðan vill 
frávísun. Verðum að taka afstöðu, segir formaður fjárlaganefndar.

ÞINGFUNDUR Þingmennirnir Jónína Rós Guðmundsdóttir, Helgi Hjörvar, Þráinn Bertelsson, Eygló Harðardóttir og Ragnheiður Elín 
Árnadóttir hlýddu á umræður um Icesave á Alþingi í gær.  FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR
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ÁRAMÓTAVEÐRIÐ  
virðist ætla að 
verða með besta 
móti. Sunnan- og 
vestanlands lítur út 
fyrir hægan vind, 
vægt frost og 
stjörnubjart veður. 
Á Norður- og 
Austurlandi verður 
talsvert frost en 
hægur vindur.  
Suðaustanlands 
verður veður síst, 
en þar gæti orðið 
nokkuð hvasst.

Ingibjörg
Karlsdóttir
Veður-
fréttamaður

Guðfríður Lilja Grétarsdóttir, þing-
flokksformaður VG, er komin til starfa 
úr barneignarorlofi. Árni Þór Sigurðs-
son er varaformaður þingflokks VG.

ÁRÉTTINGAR
FÓLK Stefnt er að því að slá fjölda-
met í sjósundi í Nauthólsvík á 
nýársdag. 

Árið 2009 hófst með slíku 
sjósundi í Nauthólsvíkinni. 
Samkvæmt upplýsingum frá 
Yl ströndinni í Nauthólsvík hefur 
fjöldi gesta í vetraropnun þar 
stöðugt aukist á árinu. Því ætti að 
vera nokkuð öruggt að fjöldamet-
ið verði slegið 1. janúar. 

Hitastig sjávar í Nauthólsvík 
þessa dagana er við frostmark.  
 - þeb

 Sjósund í Nauthólsvík: 

Stefna á fjölda-
met í sjósundi

NAUTHÓLSVÍK Fólki sem stundar sjó-
sund í Nauthólsvík hefur fjölgað stöðugt 
á árinu.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

ÍTALÍA, AP Sjö manns, þýskur 
unglingur þar á meðal, létu lífið 
í snjóflóðum á Norður-Ítalíu á 
sunnudag.

Í einu tilvikanna létust tveir 
ítalskir ferðamenn þegar þeir 
urðu fyrir snjóflóði í ítölsku Ölp-
unum, að sögn Carabiniery-lög-
reglunnar ítölsku. Fjórir björg-
unarsveitarmenn sem fóru í leit 
að þeim létu lífið í skriðu sem féll 
síðar.

Í öðru tilviki á sama svæði lést 
fjórtán ára gamall þýskur piltur 
þegar snjóflóð féll á hann, bróð-
ur hans og vin þeirra. Bróðirinn 
slapp, en vinurinn var lagður inn 
á sjúkrahús.  - óká

Alpahéruð Norður-Ítalíu:

Sjö manns lét-
ust í snjóflóði

LÁTINN BJÖRGUNARMAÐUR Alessandro 
Dantone, liðsmaður „Soccorso Alpino 
Val Di Fassa“ björgunarteymisins er einn 
þeirra sem dóu í snjóflóðum í ítölsku 
Ölpunum á sunnudag.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

ÍRAN Ómögulegt er að fá staðfest hversu marg-
ir hafa látist í mótmælunum í Íran, þar sem 
stjórnvöld hafa takmarkað mjög starf erlendra 
fréttamanna í landinu. Samkvæmt írönskum 
ríkisfjölmiðlum létust átta á sunnudaginn en 
umbótasinnar segja að fimmtán hafi látist. 
Hundruð manna hafa verið tekin höndum. 

Öryggissveitir stjórnvalda handtóku í gær 
fjölda umbótasinna þar á meðal samstarfs-
menn Mirs Hosseins Mousavi, leiðtoga stjórn-
arandstöðunnar. Þá var Seyed Ali Mousavi, 
frændi stjórnarandstöðuleiðtogans, myrtur í 
gær og hefur ólgan vaxið eftir að þær fréttir 
bárust út. Lík Seyeds Ali Mousavi var flutt af 
spítalanum og er nú í vörslu öryggissveitanna. 
Fulltrúar stjórnarinnar segja nauðsynlegt að 
kryfja líkið til að komast nákvæmlega að því 
hvað gerðist. Umbótasinnar segja þetta skrípa-

leik. Stjórn landsins sé að hindra það að Seyed 
Ali Mousavi verði jarðaður að íslömskum sið 
en samkvæmt honum eru látnir jarðaðir strax. 
Segja umbótasinnarnir að stjórnin sé hrædd 
við að jarðarförin muni leiða til enn frekari 
mótmæla en þau blossuðu einmitt fyrst upp 
21. desember þegar umbótasinnaði klerkurinn 
Ayatolla Hoseyn Montazeri var jarðaður.

Bandaríkin, Bretland, Frakkland, Þýskaland 
og Kanada hafa öll fordæmt aðgerðir írönsku 
öryggissveitanna. Angela Merkel, kanslari 
Þýskalands, sagði þær ólíðandi og hvatti 
stjórnvöld í Teheran til að virða almenn mann-
réttindi. - th

Öryggisveitir írönsku stjórnarinnar ganga hart fram gegn mótmælendum:

Umbótasinnar myrtir í Teheran

HÖRÐ MÓTMÆLI Mótmæli hafa blossað upp með jöfnu 
millibili eftir umdeildan sigur Mahmouds Ahmadinejad 

í forsetakosningunum í júní.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

VÍMUEFNI Tveir Íslendingar um 
tvítugt hafa setið í varðhaldi á 
Spáni síðan 17. desember. Ung-
mennin voru handtekin á Bara-
jas-flugvellinum í Madríd, grun-
uð um að reyna að smygla kókaíni 
frá Perú. Óvíst er hversu mikið 
magn af efninu þau höfðu í fórum 
sínum. Vísir.is greindi frá þessu í 
gærkvöldi.

Ræðismaður Íslands í Madríd 
segir í viðtali við Vísi að hann 
hafi heimsótt fólkið og að það 
beri sig vel. Ræðismaðurinn, 
Francisco J. Pérez-Bustamante 
de Monasterio, segir sjaldgæft að 
Íslendingar séu handteknir fyrir 
slíkt í Madríd. - kóþ

Tveir Íslendingar í varðhaldi:

Teknir með 
kókaín á Spáni

GENGIÐ 28.12.2009

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

234,5037
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

125,76  126,36

200,87  201,85

181,00  182,02

24,315  24,457

21,679  21,807

17,384  17,486

1,3734  1,3814

197,03  198,21

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 

Í umfjöllun um tónleika gítarleikarans 
Arnaldar Arnarsonar, sem haldnir 
verða á Listasafni Íslands í dag, láðist 
að geta þess að spilað er til styrktar 
Mæðrastyrksnefnd Reykjavíkur og að 
ekki verður tekið við greiðslukortum.



Tilvalinn á 

ostana og með 

villibráðinni!
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FRAMKVÆMDIR Eftir að stjórnvöld 
réðust í átak á vormánuðum til 
að auðvelda framkvæmdir og við-
hald á íbúðarhúsnæði og skapa 
þannig störf fyrir iðnaðarmenn 
hafa Íslendingar ráðist í töluvert 
fleiri framkvæmdir á heimilum 
sínum en í fyrra, en samt varið 
til þeirra mun minni fjármunum. 
Þetta er meðal þess sem ráða má 
af tölum frá Ríkisskattstjóra um 
endurgreiðslur á virðisaukaskatti 
vegna framkvæmda og viðhalds.

Meðal aðgerðanna sem ráðist 
var í og tóku gildi 1. mars síðast-
liðinn var að endurgreiðslur virð-
isaukaskatts af aðkeyptri vinnu 
við nýframkvæmdir og viðhald 
jukust úr 60 prósentum í hundr-
að prósent.

Á tímabilinu frá mars til októb-
er á þessu ári voru tæplega 1.234 
milljónir endurgreiddar af virð-
isaukaskatti af ríflega sjö þúsund 
framkvæmdum á heimilum fyrir 
samtals 5.035 milljónir króna. Á 
sama tímabili í fyrra var skattur 
endurgreiddur af vinnu við öllu 
færri verkefni, eða 5.134. Heild-
arupphæðin sem varið var í þá 

vinnu var 6.930 milljónir og end-
urgreiðslurnar námu 1.018 millj-
ónum.

Rétt er að taka fram að endur-
greiðslurnar tóku nokkurn kipp 
í nóvember og desember í fyrra, 
sem er utan þessa samanburðar-
tímabils, og námu rúmum þriðj-
ungi allra endurgreiðslna það árið. 
Jón Guðmundsson hjá Ríkisskatt-
stjóra segir að það gæti skýrst af 
því að fólk hafi í miklum mæli 
skilað gögnum inn til skattsins 
seint á síðasta ári þegar tók að 
sverfa að vegna kreppunnar.

Einnig var ákveðið að endur-
greiða virðisaukaskatt af fram-
kvæmdum sveitarfélaga í fyrsta 
sinn og námu endurgreiðslurnar 
samtals 266 milljónum, þar af 207 
vegna nýbygginga.

Hrun er í endurgreiðslum til 
verktakanna sjálfra og námu þær 
á tímabilinu einungis ríflega þriðj-
ungi af því sem var á sama tíma 
í fyrra, eða ríflega 560 milljón-
um miðað við 1.455 í fyrra. Árni 
Jóhannesson hjá Samtökum iðnað-
arins segir það ríma fullkomlega 
við aðrar upplýsingar um sam-
drátt á byggingamarkaði.

Önnur aðgerð sem stjórnvöld 
gripu til var að rýmka reglur 
Íbúðalánasjóðs (ÍLS) til lánveit-
inga vegna viðhaldsverkefna. 
Guðmundur Bjarnason, fram-
kvæmdastjóri ÍLS, segist ekki 
hafa tölur um slík lán á taktein-
um en að lánunum hafi ábyggilega 
fjölgað eitthvað. Þá hafi reglur um 

viðhalds- og endurbótalán til lög-
aðila, til dæmis sveitarfélaga og 
félaga sem reka leiguhúsnæði, 
verið rýmkaðar töluvert. Félags-

bústaðir í Reykjavík hafi einkum 
nýtt sér það til endurbóta á gömlu 
húsnæði við Skúlagötu.

 stigur@frettabladid.is

í Kópavogi

Forval Samfylkingarinnar
í Kópavogi
vegna vals frambjóðenda á framboðslista 
fyrir sveitarstjórnarkosningar 2010 

Forvalsfundurinn fer fram laugardaginn 30. janúar 2010 og hefst kl. 
10:00. Rétt til að  bjóða sig fram í forvalinu hafa þeir félagar í 
Samfylkingunni sem eru á kjörskrá í Kópavogi og fá meðmæli minnst 10 
og mest 20 flokksfélaga með lögheimili í Kópavogi.

Framboðsfrestur rennur út kl. 18:00 mánudaginn 11. janúar 2010.
Frambjóðendur sem uppfylla skilyrði skili framboði sínu skriflega til 
kjörstjórnar á skrifstofu Samfylkingarinnar í Kópavogi, að Hamraborg 11, 
þann dag  á milli kl. 16:00 og 18:00.  Framboðinu skal fylgja kynningartexti, 
að hámarki 300 orð og mynd af frambjóðanda á rafrænu formi. 
Þátttökugjald í forvalinu er 15 þúsund krónur og greiðist með peningum 
við tilkynningu framboðs.

Kosningarétt á  forvalsfundinum hafa einstaklingar, búsettir í Kópavogi, 
sem náð hafa 16 ára aldri á kjördag og eru skráðir í eitthvert aðildarfélag 
Samfylkingarinnar fyrir kl. 18:00 þann 23. janúar 2010.

Nánari upplýsingar á http://samfylkingin.kopavogur.is og í síma 414 
2200. Einnig er hægt að senda tölvupóst á forval2010@gmail.com 

Sveitarstjórnarkosningar fara fram  29. maí 2010. 

Kjörstjórn Samfylkingarinnar í Kópavogi 

Fleiri viðhaldsverkefni nú 
en smærri en á síðasta ári
Töluvert meira hefur verið um viðhaldsverkefni á þessu ári en í fyrra eftir að stjórnvöld hækkuðu endur-
greiðsluhlutfall af virðisaukaskatti. Heildarupphæðin sem varið hefur verið í verkefnin er þó mun lægri.

Virðisaukaskattur fæst endurgreiddur af vinnu manna við framkvæmdir við 
íbúðarhúsnæði, hvort heldur nýbyggingar eða viðhald og endurbætur eldri 
húsa. Þetta tekur eingöngu til íbúðarhúsnæðis, og eingöngu til þeirrar vinnu 
sem innt er af hendi á framkvæmdastaðnum, en hvorki til efniskostnaðar 
né undirbúningsvinnu eða vinnu annars staðar, til dæmis á verkstæðum 
verktaka.

Með því að hækka endurgreiðsluhlutfallið úr sextíu prósentum í 100 
var ætlunin að örva byggingamarkaðinn og jafnframt að sporna við svartri 
atvinnustarfsemi.

TEKUR EINGÖNGU TIL ÍBÚÐARHÚSNÆÐIS

VIÐHALD Framkvæmdum hefur fjölgað, miðað við tölur frá Ríkisskattstjóra, en eru 
smærri í sniðum. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Ertu búin/n eða ætlar þú að sjá 
myndina Bjarnfreðarson?
Já  55,1
Nei  44,9

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Forðast þú að dýpka hjólförin í 
umferðinni?

Segðu skoðun þína á Vísi.is

TAÍLAND, AP Taílenskir hermenn 
með skildi og kylfur ráku yfir 
4.000 hælisleitendur af Hmong-
minnihlutahópi frá Laos aftur til 
heimkynna sinna í gær. Var þetta 
gert þrátt fyrir mótmæli Banda-
ríkjanna og margvíslegra hjálp-
arsamtaka sem óttast að fólk sæti 
ofsóknum í Laos.

Fólkinu, alls 4.371, var skipað 
um borð í vörubíla og ekið með 
það út úr flóttamannabúðunum 
síðdegis í gær. Fjölmiðlafólk, sem 
haldið var í nokkurri fjarlægð, sá 
mörg börn í bílunum. Bandarísk 
stjórnvöld reyndu að fá brottflutn-
inginn stöðvaðan meðan á honum 
stóð. Taílendingar segja fólkið 
flýja af efnahagslegum ástæðum, 
ekki vegna ofsókna.  - óká

Hælisleitendur í Taílandi:

Ráku Hmong-
flóttafólk úr 
landi með valdi

BROTTFLUTNINGUR Lögreglukona leiðir 
stúlku úr minnihlutahópi Hmong út úr 
flóttamannabúðunum. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

LÖGREGLUMÁL Litháíska konan, sem 
talin er vera fórnarlamb mansals 
og kom hingað til lands í október 
síðastliðnum, hefur verið seld ítrek-
að í vændi í heimalandi sínu að 
eigin sögn. Þetta kom fram í frétt-
um Stöðvar 2 í gærkvöldi. Í upp-
hafi málsins höfðu þrettán manns 
stöðu sakbornings, en fimm Lithá-
ar og einn Íslendingur eru nú grun-
aðir um aðild að því. Ákvörðun um 
ákæru verður tekin á miðvikudag.

Af þeim þrettán sem höfðu rétt-
arstöðu sakbornings við upphaf 
rannsóknar voru sex Íslendingar og 
sjö útlendingar. Fimm Litháar sitja 
nú í gæsluvarðhaldi sem rennur út 
á miðvikudaginn. Þeir hafa verið í 
gæsluvarðhaldi í tólf vikur. Einn 
Íslendingur liggur einnig undir 
grun en hann er ekki í gæsluvarð-
haldi.

Stúlkan, sem talin er fórnarlamb 
mansals, er nítján ára. Hún var 
stöðvuð þegar hún kom til landsins 
í október eftir að hafa látið ófrið-
lega í flugvél. Hún var með fölsuð 
skilríki.

Á miðvikudag hyggst ákæruvald-
ið leggja fram kröfu um framleng-

ingu gæsluvarðhalds yfir Litháun-
um.

Kolbrún Sævarsdóttir, saksókn-
ari hjá Ríkissaksóknara, segir að á 
miðvikudaginn verði búið að taka 
ákvörðun um hvort mennirnir sex 
verði ákærðir. Farið verði fram á 
að stúlkan beri vitni í réttarhöld-
unum. Refsiramminn fyrir mansal 
er átta ára fangelsi.

Samkvæmt heimildum Stöðvar 2 
segist stúlkan hafa verið seld ítrek-
að í vændi í Litháen áður en hún 
kom til Íslands. Við skýrslutökur 
hafi hún sagt að sér hafi verið hald-
ið nauðugri í íbúð í fjölbýlishúsi í 
fjóra mánuði seinni hluta síðasta 
árs. Litháarnir fimm tengjast inn-
byrðis en neita allir sök.  
 - aó

Konan sem talin er fórnarlamb mansals segist ítrekað hafa verið seld í vændi:

Ákvörðun um ákæru tekin á morgun 

LEIFSSTÖÐ Litháíska konan var stöðvuð þegar hún kom til landsins í október eftir að 
hún hafði látið ófriðlega í flugvél. Hún var með fölsuð skilríki og grunur leikur á að 
staðið hafi til að selja hana í vændi hér á landi. 

VERSLUN Metfjöldi fólks fór um 
verslanir Bónuss dagana fyrir 
jól. Yfir hundrað þúsund manns 
sóttu búðirnar 22. og 23. desem-
ber. 

„Það er alltaf verið að setja 
met, ár eftir ár, og það er sér-
staklega ánægjulegt í ár,“ segir 
Jóhannes Jónsson í Bónus. Hann 
segir metsölu og metfjölda við-
skiptamanna hafa verið fyrir 
þessi jól. 

„Það er sérstaklega ánægju-
legt með fjölda viðskiptamanna. 
Þessa tvo síðustu daga fyrir jól 
var viðskiptamannafjöldi 105 
þúsund manns og ótrúlega mikil 
viðskipti á bak við það.“ 

Jóhannes Jónsson í Bónus: 

105 þúsund í 
Bónus fyrir jól

VINNUMARKAÐUR Margt reyndasta starfsfólk Ríkisút-
varpsins var fyrir jól minnt á rétt sinn til tólf mánaða 
biðlauna, yrði staða þess lögð niður. Þessi biðlauna-
réttur, sem á við um fólk sem hefur unnið hjá RÚV 
síðan fyrir 1997, rennur út um áramót.

Sigrún Stefánsdóttir, dagskrárstjóri útvarpsins, 
segir þetta gert með góðum vilja og í ljósi yfirvofandi 
niðurskurðar.

„Ef einhver hefði áhuga á að hætta þá væri hugsan-
lega hægt að gera við hann starfslokasamning, sem er 
þá bara góður kostur fyrir viðkomandi, en engin 
ógnun við einn eða neinn,“ segir hún. Sigrún 
hafi fyrst og fremst viljað kanna 
hvort einhverjir hefðu áhuga á að 
hætta. Ef segja þurfi upp fólki, þá 
megi með þessum hætti komast hjá 
því að segja upp öðru fólki, starfs-
mönnum sem ekki vilja hætta 

og ekki eigi þennan rétt. Sigrún veit ekki til þess að 
nokkur ætli að nýta sér þennan kost og vill ekki gefa 
upp við hversu marga starfsmenn hún talaði.

Samkvæmt heimildum blaðsins var meðal annars 
rætt um biðlaunaréttinn við þau Hönnu G. Sigurðar-
dóttur, Lönu Kolbrúnu Eddudóttur, Lísu Pálsdóttur, 
Magnús Einarsson, Sigríði Stephensen og Ævar Kjart-
ansson.

Sigrún Stefánsdóttir vill hvorki neita né játa því 
að hafa talað við þetta fólk. Spurð hversu mörgum 

hún búist við að þurfa að segja upp störfum, 
segist Sigrún vonast til að aðgerðirn-

ar verði eins mildar og hægt sé. 
Hún reyni að hlífa störfum eftir 
fremsta megni.  - kóþ

Mörgu reyndasta starfsfólki Ríkisútvarpsins boðinn starfslokasamningur:

Var minnt á biðlaunaréttinn

EFSTALEITI Dagskrárstjóri útvarpsrása 
RÚV hefur minnt starfsfólk á rétt 
þess til biðlauna.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

KJÖRKASSINN
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1 Hver er forsætisráðherra 
Ísraels?

2 Hver leikstýrir Óliver! sem 
sýnt er í Þjóðleikhúsinu?

3 Hve margir voru íbúar á Ís-
landi 1. desember síðastliðinn?

SVÖRIN ERU Á SÍÐU  34

FINNLAND Matti Nykanen, fjórfaldur 
Ólympíumeistari í skíðastökki, er í 
haldi lögreglu í Finnlandi grunað-
ur um að hafa reynt að drepa konu 
sína á jóladag.

Nykanen, sem er 46 ára gam-
all, er einn af helstu íþróttahetj-
um Finna og var á hátindi frægðar 
sinnar þekktur undir heitinu „Finn-
inn fljúgandi“. Hann var handtek-
inn eftir að hafa ráðist á konu sína, 
Mervi Tapola, og veitt henni áverka 
bæði á höfði og hendi.

Samkvæmt fjölmiðlum ytra er 
konan sögð hafa flúið heimili þeirra 
og kallað til lögreglu hjá nágranna.

Nykanen naut mikilla vinsælda 
heima fyrir en hann hlaut þrenn 

gullverðlaun á vetrarólympíuleik-
unum í Calgary árið 1988 og bæði 
gull og silfur á Ólympíuleikunum í 
Sarajevo árið 1984. Breska ríkisút-
varpið BBC greinir einnig frá því að 
hann hafi unnið fimm gullverðlaun á 
heimsmeistaramótum og þrettán slík 
verðlaun á mótum heima fyrir.

Eftir að Nykanen hætti keppni á 
tíunda áratug síðustu aldar hefur 
líf hans verið markað persónuleg-
um vandamálum. Hann hefur feng-
ið á sig dóma vegna árásarmála og 
mun hafa átt í vandræðum vegna 
ofneyslu áfengis. Frá því að íþrótta-
ferlinum lauk hefur Nykanen starf-
að sem tónlistarmaður og fatafella. 
 - óká

MEÐ EIGINKONUNNI Mynd frá árinu 
2004. Matti Nykanen og kona hans 
Merja Tapola í dómhúsinu í Tampere 
í Finnlandi. Nykanen sem er 46 ára er 
nú í haldi lögreglu grunaður um að 
hafa reynt að ráða konu sinni bana. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Skíðastökkshetjan Matti Nykanen í haldi lögreglu sökuð um að hafa reynt að drepa konu sína:

Finninn fljúgandi gripinn á jóladag

NYKANEN Í KEPPNI

SJÁVARÚTVEGUR Allt stefnir í að 
fimmtungur af þeim rúmlega 
5.100 tonnum af hráefni sem 
unnið er úr í landvinnslu Hrað-
frystihússins-Gunnvarar hf. í 
Hnífsdal og á Ísafirði á þessu 
ári komi úr þorskeldi. Fyrirtæk-
ið hefur stundað þorskeldi undan-
farin ár en þetta hlutfall hefur að 
sögn Einars Vals Kristjánssonar, 
framkvæmdastjóra fyrirtækisins, 
aldrei verið hærra. 

„Þetta er að sjálfsögðu ánægju-
legur áfangi því eldisþorskurinn 
hefur staðið undir fimmta hverj-
um vinnudegi hjá okkur. Þá er það 
ekki síður ánægjulegt frá okkar 

bæjardyrum séð, að ekki hefur 
fallið niður dagur í landvinnslunni 
á árinu sem er að líða,“ segir Einar 
Valur. Hann segir að fara þurfi 
langt aftur í tímann til að finna 
dæmi um meira magn hráefnis til 
vinnslunnar en á þessu ári.

Góður árangur í þorskeldinu 
nægir þó engan veginn til þess 
að vega upp boðaðan niðurskurð 
í veiðiheimildum á bolfiski á yfir-
standandi fiskveiðiári. Einar 
Valur segir að samkvæmt útgefn-
um kvóta muni veiðiheimildir fyr-
irtækisins verða um 1.400 tonnum 
minni á þessu fiskveiðiári en á því 
síðasta.   - shá

Unnið úr 5.100 tonnum í landvinnslu Hraðfrystihússins Gunnvarar:

Eldisfiskur fimmta hvern dag

SLÁTURTÍÐ Þorski slátrað hjá Hraðfrysti-
húsinu-Gunnvöru. MYND/VALDIMAR

JERÚSALEM, AP Byggðar verða 
nærri 700 nýjar íbúðir í Austur-
Jerúsalem samkvæmt ákvörðun 
sem Ísraelsstjórn kynnti í gær. 

Ákvörðunin hefur sætt harðri 
gagnrýni Palestínumanna og frá 
Bandaríkjunum sem hafa for-
dæmt áætlunina og sagt hana 
stein í götu friðarferlis á svæð-
inu.

Deilan um yfirráð yfir Austur-
Jerúsalem er einhver sú harðasta 
í átökum Ísraela og Palestínu-
manna.

Palestínumenn segja Austur-
Jerúsalem vera höfuðborg fram-
tíðarríkis þeirra og líta á byggðir 
Ísraela þar sem landtökubyggðir. 
Ísrael segir borgina alla höfuð-
borg þeirra að eilífu.

Benjamín Netanjahú, forsæt-
isráðherra Ísrael, tilkynnti fyrir 
nokkrum vikum að hægt yrði á 
landtöku á Vesturbakkanum í von 
um að fá Palestínumenn aftur að 

viðræðuborðinu. Tilskipunin náði 
hins vegar ekki til Austur-Jerús-
alems, en þar er að finna helga 
staði jafnt gyðinga, múslima og 
kristinna manna.

„Við gerum greinarmun á Vest-
urbakkanum og Jerúsalem. Jerús-
alem er höfuðborg okkar og verð-
ur það áfram,“ segir Mark Regev, 
talsmaður Ísraelsstjórnar.

Húsnæðisráðuneyti landsins 
segist hafa heimilað byggingu 
692 nýrra íbúða í þremur hverf-
um Ísraela þar sem þegar búi 
tugir þúsunda fólks. 

Ísrael hertók austurhluta Jerús-
alem árið 1967 og innlimaði þegar 
í ríki sitt. Innlimunin hefur ekki 
hlotið viðurkenningu alþjóðasam-
félagsins.

„Við fordæmum áframhaldandi 
landtökustefnu Ísraels og vonum 
að þetta verði til  þess að opna 
augu Bandaríkjastjórnar og ann-
arra stjórnvalda heims fyrir vand-

anum,“ segir Saeb Erekat, aðal-
samningamaður Palestínustjórnar. 
Palestínumenn hafa neitað að hefja 
aftur friðarviðræður, sem hættu 
fyrir ári þegar Ísraelsher réðst 
inn í Gasaborg, fyrr en Netanja-
hú stöðvar uppbyggingu land-
tökubyggða á Vesturbakkanum 
og í Jerúsalem. Bandaríkjastjórn 
hefur mánuðum saman reynt að 
koma viðræðum aftur af stað.

Nafnlaus heimildarmaður í 
stjórnkerfi Ísrael segir að Banda-
ríkjunum hafi verið kynnt áformin 
um nýju byggðirnar.

Heimildarmaður innan banda-
ríska stjórnkerfisins segir ákvörð-
unina hins vegar áfall fyrir frið-
arferlið og kvað einhliða aðgerðir 
sem þessar flækja vandann og 
draga úr líkum á því að friðarvið-
ræður geti hafist að nýju. 

Formlegra viðbragða er enn 
beðið frá Washington.  
 olikr@frettabladid.is

HÚS TEKIÐ Palestínsk kona horfir á ísraelskan landtökumann bera eigur palestínskrar fjölskyldu út úr húsi í Austur-Jerúsalem í 
byrjun mánaðarins þegar ísraelsk fjölskylda tók yfir hús í hverfi araba.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Landnám Ísraela 
ógnar friðarferli
Ísraelsstjórn hefur heimilað byggingu 692 nýrra íbúða í landtökubyggðum Ísra-
ela í Austur-Jerúsalem. Samningamaður Palestínumanna fordæmir ákvörðun-
ina og vonast til að nú opnist augu Bandaríkjanna og annarra þjóða.

Toyota i.Q 1.0 að verðmæti kr 2,920,000 kom á miða 
nr. 31149

Toyota Yaris Terra 1.0  að verðmæti kr. 2.890.000 hver bifreið 
komu á miða númer : 
62178  65387  93098  93892  97628  128898  134535  143747

Toyota Aygo 1,0 VVT-i  að verðmæti kr 2,670,000 hver bifreið 
komu á miða númer: 
5639  34009  40198  57162  68485  107540  121776  132977  
151052

Styrktarfélag lamaðra og fatlaðra þakkar 
landsmönnum veittan stuðning og óskar 

vinningshöfum til hamingju.

Handhafar vinningsmiða framvísi þeim á skrifstofu félagsins 
að Háaleitisbraut13, Reykjavík, sími 535-0900. 

Byrjað verður að afhenda vinninga 5. janúar 2010. 
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RÉTTUR TIL VINNU 
EÐA VIRKNI

Félags- og tryggingamálaráðuneytið hefur 

falið Vinnumálastofnun að tryggja það 

markmið að enginn verði atvinnulaus lengur 

en þrjá mánuði án þess að bjóðast vinna 

eða virkniúrræði. Þessu markmiði skal náð 

gagnvart fólki yngra en 25 ára fyrir 1. apríl 

2010 og 1. september 2010 fyrir aðra. 

Vinnumálastofnun mun ná settu markmiði 

í nánu samstarfi  við stéttarfélög, fyrirtæki 

og sveitarfélög.

Til að hrinda verkefninu í framkvæmd óskar Vinnumálastofnun eftir:

• hugmyndum um átaksverkefni, sjálfboðastörf, menntunar- og meðferðarúrræði 

• sjálfboðaliðum til að starfa með ungu atvinnulausu fólki

• starfsþjálfunarplássum fyrir unga atvinnuleitendur hjá fyrirtækjum og stofnunum

FIMM LEIÐIR 
TIL FRAMTÍÐAR 

Sjá nánar á www.vmst.is/ungir

Félags- og tryggingamálaráðuneytið hrindir af stað stórátaki til 

að skapa ný tækifæri fyrir unga atvinnuleitendur. Á árinu 2010 verða tryggð:

Ný tækifæri fyrir unga atvinnuleitendur

VINNUM SAMAN!

UNGT FÓLK
TIL ATHAFNA

Samstarfsaðilar óskast!

1. allt að 450 ný námstækifæri í framhaldsskólum landsins fyrir ungt fólk án atvinnu

2. allt að 700 ný námstækifæri fyrir fólk án atvinnu til náms á vegum símenntunarstöðva 

og til aðfararnáms að frumgreinadeildum

3. allt að 450 ný starfsþjálfunarpláss og störf við átaksverkefni á vegum félagasamtaka, 

sveitarfélaga og annarra

4. allt að 400 ný sjálfboðastörf

5. allt að 400 ný pláss á vinnustofum ásamt endurhæfi ngar- og meðferðarúrræðum
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FÓLK Metfjöldi fólks hefur sótt 
sundlaugina í Kópavogi á árinu 
sem er að líða. María Níelsdótt-
ir, sem er fædd og uppalin í Kópa-
vogi, varð í gær 500 þúsundasti 
gestur ársins. 

Af því tilefni afhentu Gunn-
steinn Sigurðsson bæjarstjóri og 
Jakob Þorsteinsson, forstöðumað-
ur sundlaugarinnar, henni blóm-
vönd, árskort í líkamsrækt og sund 
og gjafapakka. 

Árið 2008 voru gestir laugar-
innar 391.439, og hefur þeim því 
fjölgað um 28 prósent það sem af 
er ári. Gestafjöldi í sundlaugina 
Versali, sem einnig er í Kópavogi, 
jókst einnig. Stefnir í að gestir þar 
verði 384 þúsund, eða eitt þúsund 
fleiri gestir en í fyrra.  - þeb

Metfjöldi fólks hefur sótt sundlaugarnar í Kópavogi í ár: 

500 þúsund í Kópavogslaug

GLAÐNINGUR FYRIR SUNDSPRETTINN María Níelsdóttir tók við blómvendi, árskorti í 
líkamsrækt og sund og fleiri gjöfum úr hendi Jakobs Þorsteinssonar og Gunnsteins 
Sigurðssonar áður en hún stakk sér til sunds í gær.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

HÁTÍÐAHLJÓMAR 
VIÐ ÁRAMÓT

MIÐASALA í Hallgrimskirkju, í síma 510 1000 og á midi.is
LISTVINAFÉLAG HALLGRÍMSKIRKJU 28. STARFSÁR listvinafelag.is
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DÓMSTÓLAR Hæstiréttur hafn-
aði fyrir jólin kröfu manns um 
greiðsluaðlögun. Maðurinn skuldar 
rúmar 117 milljónir króna og hefur 
rúmar 295 þúsund krónur í mán-
aðarlaun. Áður höfðu Kaupþing 
banki og Héraðsdómur Reykjavík-
ur hafnað beiðni mannsins. 

Maðurinn hafði krafist þess að 
fá greiðsluaðlögun á fasteignaláni 
sínu, sem hann segir nema yfir 90 
prósentum skuldanna. Hann tók 
lán fyrir 177 fermetra raðhúsi sem 
metið var á 39 milljónir árið 2006, 
auk þess sem hann keypti bíl að 
verðmæti fjórar milljónir sama ár. 
Bæði lánin voru gjaldeyrislán sem 
hafa síðan hækkað mikið. 

Þegar fasteignin var keypt í 
júlí 2006 var gert ráð fyrir því 
að greiðslubyrði vegna fasteigna-

lána yrði um 240 þúsund krónur 
á mánuði, að því er fram kemur 
í dómi. Samkvæmt skattframtali 
voru mánaðartekjur hans 211 þús-
und krónur á því ári, eða rúmum 
30 þúsund krónum lægri en áætl-
aðar afborganir. 

Eftirstöðvar lánanna eru nú 98 
milljónir og skuldir í vanskilum 
rúmar 19 milljónir. Húsið er nú 
metið á rúmar 34 milljónir. Mað-
urinn er 75 prósent öryrki og ein-
stæður faðir sjö ára stúlku. Þá á 
hann nýfætt barn sem ekki býr 
hjá honum. Örorkubætur hans og 
aðrar bætur nema 225 þúsund-
um á mánuði en aðrar tekjur 70 
þúsund. Hann var eigandi einka-
hlutafélags sem hefur nú verið 
lýst gjaldþrota. 

Í heild nema mánaðartekjur 

mannsins því rúmum 295 þúsund-
um króna á ári. Þar af fara 110 
þúsund krónur í afborgun hús-
næðisláns og tæplega 160 þúsund 
í önnur mánaðarleg útgjöld. Auk 
afborgunar á húsnæðisláni lagði 
maðurinn til að hann myndi borga 
rúmar 36 þúsund krónur á mán-
uði upp í skuldir sínar næstu þrjú 
árin. 

Samkvæmt því sem fram kemur 
í dómum tók maðurinn fjárhags-
lega áhættu sem var ekki í sam-
ræmi við fjárhagsstöðu  hans á 
þeim tíma sem til skuldanna var 
stofnað. Honum hafi átt að vera 
ljóst að hann var á engan hátt fær 
um að standa við skuldbindingarn-
ar, og hafi hagað fjármálum sínum 
á verulega ámælisverðan hátt. 

 thorunn@frettabladid.is

Skuldar 117 milljón-
ir og vildi aðlögun
Hæstiréttur hefur hafnað beiðni manns um greiðsluaðlögun, en hann skuldar 
117 milljónir króna. Í dómi segir að hann hafi hagað fjármálum sínum á veru-
lega ámælisverðan hátt, og hefði aldrei getað staðið undir skuldbindingum.

KAUPÞING Maðurinn tók lán hjá Kaupþingi, sem nú heitir Arion banki, og var kröfu hans um greiðsluaðlögun upphaflega hafnað 
þar.  FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

NÝJA-SJÁLAND Minnst 120 grind-
hvalir drápust á tveimur sólar-
hringum á Nýja-Sjálandi um helg-
ina. 

Yfir 100 hvalir syntu á land við 
Farewell Split á Suðurey Nýja-
Sjálands á laugardaginn. Þegar 
komið var að þeim voru sjötíu 
dauðir en þrjátíu enn á lífi. Þeir 
sem enn voru á lífi voru hins 
vegar það illa farnir að þeir voru 
drepnir. 

Aðrir sextíu syntu á land við 
Colville-flóa við Norðurey. Íbúum 
og ferðamönnum tókst að bjarga 
fjörutíu af þeim en hinir tuttugu 
drápust. 

Breska blaðið The Times segir 

að þótt algengt sé að hvalir strandi 
við Nýja-Sjáland sé óvenjulegt að 
slíkir atburðir gerist tvisvar með 
svo stuttu millibili. 

Sérfræðingar telja að ein kelfd 
kú í hópi 63 hvala hafi rekið hóp-
inn upp að Norðureynni. Kýrin 
bar skömmu eftir að henni var 
komið aftur út á dýpi.

Hvalirnir sem drápust við Norð-
urey voru urðaðir. Hræ hvalanna 
sem drápust á Suðurey verða hins 
vegar látin í friði þar sem svæð-
ið er friðað.  

Um 160 hvalir strönduðu á tveimur stöðum á Nýja-Sjálandi um helgina:

120 grindhvalir drápust

COLVILLE-FLÓI Sjálfboðaliðar horfa á 
dauða grindhvali við Colville-flóa á Nýja-

Sjálandi á sunnudag. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/AP
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ÖRYGGISMÁL Þrátt fyrir að engin 
íslensk fiskiskip hafi verið á sjó 
um jólin voru um þrjátíu erlend 
skip á siglingu um íslensku lög-
söguna. Samkvæmt varðstjórum 
Landhelgisgæslunnar voru þar á 
meðal norska gasflutningaskip-
ið Arctic Princess sem er rúm-
lega 121 þúsund brúttótonn og 
288 metra langt. Þetta er með 
stærri skipum sem siglt hafa hér 
við land. 

Skipið sigldi fyrir Vestfirði og 
var næst landi um þrjátíu sjómíl-
ur norðvestur af Straumnesi. 

Skipið er á leið til Cove Point í 
Bandaríkjunum með 146 þúsund 
rúmmetra af metangasi og er 

væntanlegt þangað 4. janúar. 
Haft var samband við skipið 

og það beðið um að senda Land-
helgisgæslunni flutningsskýrslu 
ásamt upplýsingum um farm og 
eigin olíubirgðir. Arctic Princ-
ess er sérstaklega hannað til sigl-
inga við Norður-Noreg og á Norð-
ur-Atlantshafi. Lítill eða enginn 
hafís var á siglingaleið skipsins 
við Vestfirði.  - shá

Um þrjátíu erlend skip á siglingu við Ísland yfir jólahátíðina:

Risa gasflutningaskip sigldi vestur fyrir land

ARCTIC PRINCESS Skipið er 
litlu styttra en þrír fótbolta  
vellir á lengdina. MYND/LHG

LÖGREGLUMÁL Sérsveit Ríkislög-
reglustjóra var kvödd að íbúðar-
húsi í Reykjanesbæ í fyrri-
nótt eftir að maður tilkynnti að 
honum hefði verið hótað þar líf-
láti. Húsráðandinn er góðkunn-
ingi lögreglunnar og var vitað að 
hann ætti skotvopn. Til að gæta 
fyllsta öryggis voru því kallaðir 
til vopnaðir sérsveitarmenn.

Maðurinn, sem er ríflega tví-
tugur, var handtekinn á vett-
vangi og veitti enga mótspyrnu. 
Innandyra fannst haglabyssa 
og óskráður riffill, auk einnar 
kannabisplöntu í fullum blóma. 
Manninum var sleppt að lokinni 
skýrslutöku.  - sh

Tilkynnt um hótanir í Keflavík:

Sérsveitin fann 
óskráðan riffil 
og kannabis

FÉLAGSMÁL Siðareglur Knatt-
spyrnusambands Íslands (KSÍ) 
munu taka gildi 1. janúar næst-
komandi. 

KSÍ fékk á sig gagnrýni í síð-
asta mánuði vegna máls Pálma 
Jónssonar fjármálastjóra, en 
hann hafði kort KSÍ undir hönd-
um þegar þrjár milljónir króna 
voru teknar út af því á nektarstað 
í Sviss árið 2005. 

Í siðareglunum eru reglur um 
hegðun fulltrúa KSÍ. Þá verður 
skipuð siðanefnd sem mun dæma 
í málum sem upp koma. Siða-
nefndin verður skipuð þremur 
fulltrúum, karli og konu frá KSÍ, 
og einum fulltrúa frá ÍSÍ.  - þeb

Knattspyrnusamband Íslands:

Siðareglur taka 
gildi á nýju ári

KRÓATÍA, AP Önnur umferð forseta-
kosninganna í Króatíu fer fram 
10. janúar næstkomandi þar sem 
enginn frambjóðenda fékk meira 
en helming atkvæða í kosning-
unum sem fram fóru um nýliðna 
helgi.

Kosið verður á milli tveggja 
efstu manna í nýafstöðnum kosn-
ingum. Í þeim hlaut lagapróf-
essorinn og þingmaðurinn Ivo 
Josipovic 32,4 prósent atkvæða og 
umdeildur borgarstjóri Zagreb, 
Milan Bandic, 14,8 prósent. Fram-
bjóðandi Íhaldsflokksins, sem er 
við völd í landinu, heltist úr lest-
inni og er það sagt til marks um 
óánægju almennings með hag-
stjórn landsins og ásakanir um 
spillingu í stjórnkerfinu.

Báðir frambjóðendur sem eftir 
standa eru sagðir líklegir til að 
styðja inngöngu landsins í Evr-
ópusambandið sem gæti orðið árið 
2011 eða 2012. - óká

IVO JOSIPOVIC Þingmaðurinn, Ivo 
Josipovic og Milan Bandic, borgarstjóri í 
Zagreb, takast á í annarri umferð kosn-
inganna 10. janúar.

Forsetakosningar í Króatíu:

Enginn fram-
bjóðenda fékk 
afgerandi kjör

Prestur komst ekki í messu
Séra Sigríður Óladóttir, prestur á 
Hólmavík, þurfti að aflýsa messu í 
Árneshreppi yfir jólin. Ástæðan var sú 
að ekki var hægt að komast þangað. 
Hún messaði þó á fjórum öðrum 
stöðum á Ströndum. 

VESTURLAND

Afgreiðslutími um hátíðirnar

Þriðjudagur 29. des. kl. 11.00  - 18.00
nema Skeifan, Dalvegur og Skútuvogur kl. 9.00  - 20.00

Miðvikudagur 30. des. kl. 11.00  - 20.00
nema Skeifan, Dalvegur og Skútuvogur kl. 9.00  - 20.00

Fimmtudagur 31. des. kl. 10.00  - 13.00
nema Skeifan, Dalvegur og Skútuvogur kl. 9.00  - 13.00

Föstudagur 1. jan.   Lokað

Laugardagur 2. jan. kl. 11.00  - 18.00
nema Reykjanesbær og Selfoss kl.  11.00 - 16.00

Vínbúðirnar á höfuðborgarsvæðinu, 
Akureyri, í Reykjanesbæ og á Selfossi.

Nánari upplýsingar um afgreiðslutíma er að finna á vinbudin.is
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F
yrsta hreina meirihluta-
stjórn vinstri flokka tók 
við 10. maí eftir að Sam-
fylking og Vinstri hreyf-
ingin – grænt framboð 

náðu til þess meirihluta í kosn-
ingunum 25. apríl eftir nokkuð 
átakalitla kosningabaráttu í kjöl-
far átakamikils byltingavetrar. 
Frá 1. febrúar höfðu þessir flokk-
ar reyndar starfað saman í ríkis-
stjórn, en fram að kosningum var 
það samstarf minnihlutastjórnar 
með stuðningi Framsóknarflokks-
ins. Þrátt fyrir óróa og breytingar 
í samfélaginu kenna kosningar og 
breyting á ríkisstjórn okkur helst 
að venjuleg stjórnmál halda sínu 
striki. 

Með efnahagshruninu síðastlið-
inn vetur varð mikil vinstribylgja 
í íslensku samfélagi. Fylgi Sjálf-
stæðisflokksins hrundi og aðrir 
flokkar kepptust við að sýna sitt 
vinstra andlit. Sigmundur Davíð 
Gunnlaugsson, formaður Fram-
sóknarflokksins, sagðist í mars 
vonast eftir vinstri stjórn eftir 
kosningar, með þátttöku Fram-
sóknarflokksins. Borgarahreyf-
ingin reyndi mikið til að sannfæra 
fólk um að fylgi hennar kæmi jafnt 
frá Sjálfstæðisflokknum sem og 
vinstri flokkunum, en talaði skýrt 
til vinstri. Vinstri græn töldu sig 
nú geta staðið hnarreist, þar sem 
miðja stjórnmálanna hafði allt í 
einu færst til þeirra og þess mál-
flutnings sem þau höfðu haft uppi 
um árabil, að minnsta kosti þegar 
kom að efnahagsmálum. Samfylk-
ing vildi einnig sýna sinn vinstri 
lit og valdi Jóhönnu Sigurðardótt-
ur til að leiða flokkinn, en í fram-
varðarsveit flokksins er vart farið 
lengra til vinstri, auk þess sem 
hennar „hreina“ ímynd laðaði fólk 
til fylgilags við hana. 

 Vinstri bylgjan sýndi sig einn-
ig í prófkjörunum. Harðir fulltrúar 
umhverfismála, sem hefðu átt tæki-
færi meðal vinstri grænna fyrir 
kosningarnar 2007, máttu nú víkja 
fyrir fulltrúum hins nýja vinstri-
sinnaða Íslands. Hægri kratarn-

ir í Samfylkingu reyndu að sýna 
fram á hvað aðild að Evrópusam-
bandinu og upptaka evru væri nú 
mikið hagsmunamál alþýðunnar og 
„vinstra mál“. Fulltrúar Framsókn-
ar og Sjálfstæðisflokks vildu leita 
til „gamalla gilda“ síns flokks, stétt 
með stétt og mikilvægi landsbyggð-
arinnar sem gleymdist í bólunni. 

Brátt kemur tími fyrir framtíðina
Umræðan fyrir nokkrum mánuð-
um, líkt og nú, snerist um að hér 
hefði verið efnahagshrun og gjald-
miðlahrun, líkt og kjósendur hefðu 
ekki orðið þess varir. Svo var bent 
á orsakir og ábyrgð sem einkennd-
ist af „þetta var ekki mér að kenna 
heldur hinum“. Lausnir sem boðið 
var upp á voru settar fram í sem 
einföldustu máli, það átti bara að 
gera þetta eða hitt og málinu væri 
reddað. Íslendingum hefur ekki 
enn auðnast að líta upp úr mar-
vaðanum og horfa til framtíðar 
til að ræða hvers konar samfélag 
við viljum hafa hér í framtíðinni. 

Slíkt tækifæri kom í kosningabar-
áttunni, en var ekki nýtt. Viðkvæð-
ið við því, líkt og öðru, virðist vera 
að við höfum kannski tíma fyrir 
slíkt þegar við höfum gengið frá 
Icesave. 

Já, Icesave … vandræðabarn rík-
isstjórnarinnar. Hvort sem ríkis-
stjórnin væri til hægri eða vinstri, 
þá væri Icesave vandræðabarnið. 
Meginlínan virðist vera að ef þú 
ert í ríkisstjórn þá viltu ganga frá 
Icesave, ef þú ert í stjórnarand-
stöðu finnurðu málinu allt til for-
áttu og krefst þess að undir engum 
kringumstæðum verið skrifað 
undir þann skuldabagga. Icesave 
er ekki vinstri mál eða hægri, sem 
sést einna best á því að Steingrím-
ur J. Sigfússon er nú í hlutverki 
Bjarna Benediktssonar frá því í 
hrunstjórninni. Það er heldur eng-
inn munur á Þór Saari nú og Stein-
grími J. þá. Það eina sem breyttist 
í Icesave var í raun að nýr stjórn-
málaflokkur kom í stjórn en að öðru 
leyti fylgir þetta mál stjórnmálum 

eins og venjulega. Væru Vinstri 
græn eða Samfylking í stjórnar-
andstöðu hefðu þeir flokkar án 
vafa leitt málþófið um daginn með 
þeim rökum að það væri nauðsyn-
legt að ræða alla anga þessa stóra 
máls og annað væri vanvirðing við 
Alþingi.  

Margboðaðar kosningar í vor
Icesave hefur verið erfiðasta mál 
ríkisstjórnarinnar og hefur reynst 
vera prófraun á samstarf þessara 
tveggja flokka. Í vor hefðu flest-
ir talið að umsóknin um aðild að 
Evrópusambandinu yrði það mál 
sem helst myndi reyna á sam-
starfið, með harða aðildarsinna 
og andstæðinga aðildar hvort í 
sínum flokki. En áður en til þess 
kemur að mikið reyni á Evrópu-
sambandsaðild hefur ríkisstjórnin 
í tvígang verið nánast fallin vegna 
Icesave og þingmenn og ráðherrar 
stjórnarflokkanna sannfærðir um 
að aftur verði kosið í vor. Hvort 
stjórnin sé í raun á vetur setjandi 
kemur ekki endanlega í ljós fyrr en 
við afgreiðslu þriðju – og síðustu – 
umræðu Icesave. 

Orðspor vinstri flokka hefur 
lengst af snúist um glundroðakenn-
inguna, að vinstri flokkarnir geti 
ekki starfað saman í ríkisstjórn 
heilt kjörtímabil. Sjálfstæðis-
flokkurinn hefur haldið þessari 
kenningu á lofti til að sýna fram á 
að Sjálfstæðisflokkurinn sé í raun 
grunneining stöðugra ríkisstjórna 
og að án aðildar þess flokks að rík-
isstjórn sé Ísland í raun stjórnlaust. 
Með kosningasigrum R-listans í 
Reykjavík tókst að höggva skarð 
í þessa kenningu hægri manna. 
Glundroðakenningin átti greini-
lega ekki við þar. En enn á eftir 
að afsanna kenninguna á Alþingi 
þannig að tekið sé eftir.

Sáttmáli nýrra gilda
Stjórnarsáttmáli vinstri stjórn-
arinnar einkenndist jafnframt af 
þessari sveiflu, en eins og segir í 
upphafi hans: „Í nýafstöðnum kosn-
ingum veitti meirihluti kjósenda 
jafnaðarmönnum og félagshyggju-
fólki skýrt umboð til að halda áfram 
og leiða til öndvegis ný gildi jöfnuð-
ar, félagslegs réttlætis, samhjálpar, 
sjálfbærrar þróunar, kvenfrelsis, 
siðbótar og lýðræðis. Ný ríkisstjórn 
starfar með þessi gildi að leiðar-
ljósi í því skyni að skapa norrænt 
velferðarsamfélag á Íslandi, þar 
sem almannahagsmunir eru tekn-
ir fram yfir sérhagsmuni.“

Nú átti hugmyndafræðin um að 
græða á daginn og grilla á kvöld-
in ekki lengur að gilda. Það hefur 
reyndar eitthvað verið kvartað 
undan því að hér eigi að ríkja nor-
rænt skattaumhverfi, án þess að 
norrænt velferðarkerfi fylgi í kjöl-
farið. En miðað við erfiðar aðstæð-

ur hefur stefnan greinilega verið 
að reyna að verja þá sem minnst 
mega sín.  

Umræðan hefur öll snúist um 
efnahagsmál og endurreisn, og 
önnur málefni ríkisstjórnarinn-
ar hafa mátt víkja fyrir þeim. 
Loksins þegar vinstri græn kom-
ast í ríkisstjórn og í umhverfis-
ráðuneytið hefur náttúruvakning-
in mátt víkja fyrir nauðsynlegum 
aðgerðum í efnahagsmálum. Lofað 
var kynjaðri hagstjórn, en lítið fór 
um umræðu um slíkt nú þegar fjár-
lög voru afgreidd rétt fyrir jól. Þá 
fengu vinstri græn áherslur sínar 
í utanríkismálum í gegn, í staðinn 
fyrir umsókn að ESB. Utanríkis-
ráðherra á að fara að byggja upp 
samskiptin við Palestínu, endur-
skipuleggja varnarmál landsins 
og friðlýsa Ísland fyrir kjarnorku-
vopnum. Framkvæmdastjóri NATO 
hafði örugglega um margt að ræða 
við utanríkisráðherra þegar hans 
fyrsta opinbera heimsókn til aðild-
arríkis var hér á Íslandi í ágúst.

Miðjan sveiflast til
Ef mið er tekið af umræðunni 
fyrir kosningar hefur núverandi 
ríkisstjórn fullt umboð til að halda 
áfram stefnunni til vinstri í öllum 
ráðuneytum. Það er að segja þegar 
„bráðaaðgerðunum“ loksins lýkur 
og hægt er að snúa sér að öllum 
hinum málunum. Eina spurning-
in er hvort almenningur og kjós-
endur muni fylgja ríkisstjórninni 
á þeirri vegferð. Sjálfstæðisflokk-
urinn hefur verið að bæta við sig 
fylgi, jafnt og þétt, frá kosningum. 
Samfylking og Borgarahreyfing 
hafa aðeins dalað, en aðrir flokkar 
staðið í stað. Stuðningur við ríkis-
stjórnina hefur einnig dalað, eins 
og reikna má með á tímum mikils 
niðurskurðar. 

Burtséð frá fylgi flokkanna 
hefur umræðan færst til. Vinstri 
hugmyndirnar eiga ekki lengur 
umræðuna, heldur er orðið „leyfi-
legt“ að hlusta á hægri hugmyndir 
og ræða þær eins og hvað annað. 
Þetta bendir til þess að óvenju-
lega vinstri sinnaðir tímar síð-
ustu kosninga muni líða undir lok 
og hin mikla vinstri beygja muni 
aftur sveigja til hægri. Það er ekki 
þar með sagt að við munum, sem 
þjóð, enda aftur á sama stað og árið 
2007 sem allir tala illa um, en láta 
sig dreyma um í laumi. Við munum 
enda á nýjum stað, en það verður 
ekki sami staður og við vorum á nú 
rétt fyrir kosningar þar sem hrein-
leiki í stjórnmálum var tengdur við 
það hversu langt til vinstri stjórn-
málamenn voru. Lifi stjórnin verð-
ur almenningur að muna að þetta 
var það sem við vildum. Að minnsta 
kosti þá. Stjórnmálamenn ættu að 
þekkja það nú orðið að það er ekki 
hægt að treysta því að almenningur 
haldist á sömu skoðun í heilt kjör-
tímabil og því ætti ekki að vera 
nauðsynlegt að minna þá á að fara 
ekki í fýlu þegar við allt í einu vilj-
um eitthvað allt annað en þegar við 
kusum síðast.

Sveigt en ekki beygt til vinstri
Fyrsti hreini vinstri meirihlutinn kom upp úr kjörkössunum í vor. Svanborg Sigmarsdóttir segir að sú vinstri sveifla hafi 
verið einstök en þó að þjóðin færist aftur til hægri hefur ríkisstjórnin fullt umboð til að koma sínum vinstrimálum í gegn.

Svanborg Sig-
marsdóttir er 
stjórnmálafræð-
ingur. Hún starfar 
sem upplýsinga-
fulltrúi Varnar-
málastofnunar.

Innlendir vendipunktar 2009
Fréttablaðið gerir upp árið með 
greinum um innlenda vendi-
punkta eftir valda höfunda. Vendi-
punktarnir snúast um markverðar 
fréttir og atburði sem gerðust á 
árinu og gætu haft áhrif til fram-
búðar á Íslandi.

Sparaðu á nýju ári!
Endurunnin dufthylki eru allt að 50% ódýrari 
heldur en dufthylkin frá framleiðanda.  
15% auka kynningarafsláttur í janúar.  

Hafðu samband við okkur í síma 580-0000  
og athugaðu hvort við eigum endurunnið  
dufthylki í prentarann þinn.

580-0000
NÝTT SÍMANÚMER HJÁ A4 SKRIFSTOFU OG SKÓLA

Af hverju að sækja þegar þú getur fengið sent?

Smáratorgi + Kópavogi
Sími 580 0000 + www.a4.is

Tegund hylkis HP  

12A 17.990 kr.  7.690 kr. 6.537 kr. 
49A 17.990 kr.  9.790 kr. 8.322 kr.
15A 14.990 kr.  8.290 kr. 7.047 kr.
Q6000A 18.990 kr.  9.900 kr. 8.415 kr.
Q6001A 20.990 kr.  10.990 kr. 9.342 kr.
Q6002A 20.990 kr.  10.990 kr. 9.342 kr.
Q6003A 20.990 kr.  10.990 kr. 9.342 kr.

Verðdæmi 15%
AFSLÁTTUR

Verð frá  

6.537 kr.

VINSTRISTJÓRN „Nú átti hugmyndafræðin um að græða á daginn og grilla á kvöldin ekki lengur að gilda. Það hefur reyndar 
eitthvað verið kvartað undan því að hér eigi að ríkja norrænt skattaumhverfi, án þess að norrænt velferðarkerfi fylgi í kjölfarið. En 
miðað við erfiðar aðstæður hefur stefnan greinilega verið að reyna að verja þá sem minnst mega sín.”  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI



Veiðistangir á hálfvirði
Veiðihjól á hálfvirði

Vöðlur á hálfvirði
Veiðijakkar á hálfvirði

Línur á hálfvirði
Byssur á hálfvirði

Útivistarfatnaður á hálfvirði
Kayakar á hálfvirði

Þetta er eina sanna útsalan sem 
allir eru alltaf að tala um

Ætlar þú að missa af henni aftur?
Opið 10 til 18 í dag og á morgun

Sportbúðin - Krókhálsi 5

Ótrúlega útsalan
Bara í dag og bara á morgun



V E R Ð T I L B O Ð I N  G I L D A  F R A M  Y F I R  Á R A M Ó T

K. 380g 

MARÍAMARÍAA MA M SSALSA DIP/ÍDÝFALSA DIP/ÍDÝF
GUACAMOLE DIP

ASÓSAASÓSATATA MMILDILD 250g dósin250g dósin



V E R Ð T I L B O Ð I N  G I L D A  F R A M Y F I R Á R A M Ó T

ÓÁFENGT 
FREYÐIVÍN 750ml 

EUEUROROSSHOPPERHOPPER PPISTASÍISTASÍUUHNETHNETUURR 250g 250g CCRAKITO STICKS KARTÖFLRAKITO STICKS KARTÖFLUUSTRÁ STRÁ 100g100g

SSANTA MARÍA:  ANTA MARÍA: CCHHUUNKY SALSA NKY SALSA MMILDILD // MMEDED

EUEUROROSSHOPPERHOPPER OORKRKUUDRYKKIRDRYKKIR
N ú  e i n n i g  s y k u r l a u s !
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UMRÆÐAN
Eygló Harðardóttir skrifar um skatta

Um áramótin verður tekið upp nýtt skatt-
kerfi með þremur þrepum. Þetta eru 

mestu breytingar sem gerðar hafa verið 
á tekjuskattskerfinu frá 1988, þegar stað-
greiðslan var innleidd. En þar lýkur sam-
líkingunni.

Árið 1988 var ætlunin að einfalda tekju-
skattskerfið. Tekin var upp ein skattpró-
senta með háum persónuafslætti í stað 
flókins kerfis frádráttarliða. Í ár virðist ætlunin 
að flækja tekjuskattskerfið á ný. Nú verða notað-
ar þrjár skattprósentur og verðtrygging persónu-
afsláttar afnumin en allri ábyrgð og kostnaði vegna 
kerfisins verður varpað yfir á almenning og fyrir-
tæki.

Breytingarnar 1988 voru mörg ár í undirbún-
ingi og voru unnar í miklu samstarfi við alla hags-
munaaðila. Ríkisstjórn og Alþingi gáfu stofnunum 
og fyrirtækjum tæpt ár til að innleiða breytingarn-
ar frá því lögin voru samþykkt og þar til þau tóku 
gildi. Nú er undirbúningur lítill og samráð við hags-
munaaðila nánast ekkert. Frumvarpið kom fram í 
nóvember og lögin taka gildi mánuði seinna. Þetta 

sleifarlag er reyndar hefðbundið vinnulag 
hjá þessari ríkisstjórn.

Árið 1988 voru breytingarnar kynnt-
ar á fjölda funda og með sérstakri auglýs-
ingaherferð. Nú er látið duga að senda eina 
fréttatilkynningu á Þorláksmessu. Almenn-
ingur, sem vart gerir sér grein fyrir þeirri 
miklu ábyrgð sem hann mun taka á eigin 
skattgreiðslum, gat því kynnt sér málið yfir 
skötu eða í jólagjafainnkaupunum.

Sérfræðingar hafa bent á að breytingarn-
ar á tekjuskattskerfinu snúist ekki um tekju-
öflun ríkissjóðs eða jöfnun byrða. Hægt 

væri að ná sömu áhrifum með því að hækka per-
sónuafsláttinn í 58.500 kr. og tekjuskattsprósent-
una í 42,8%.

Fjármálaráðherra segir þetta norræna velferð. 
Skattkerfið er vissulega norrænt, en velferðina vant-
ar. Þrepaskipt skattkerfi er nefnilega aðeins lítill 
hluti hins norræna velferðarkerfis. Hin raunveru-
lega velferð lætur hins vegar á sér standa. Því eru 
þetta aðeins vanhugsaðar og illa útfærðar skatta-
hækkanir sem fjármálaráðherra hefur dreymt um 
meðan hann beið þess að hans tími kæmi. Maður 
hefði haldið að eftir alla biðina yrði Skattakrækir 
betur undirbúinn.

 Höfundur er alþingismaður.

Steingrímur skattakrækir

EYGLÓ 
HARÐARDÓTTIR 

Á undanförnum áratugum hafa 
valdahlutföll á milli fjár-

magnseigenda og hinna vinnandi 
stétta raskast verulega í ferli sem 
oft er nefnt alþjóðavæðing fjár-
magnsins. Bönd þjóðríkja hafa 
brostið af fjármagnseigendum 
sem geta flutt fjármuni marga 
hringi um hnöttinn á sólarhring. 
Samtímis hafa verið settar miklar 
hömlur á möguleika fátæks fólks 
í leit að vinnu og betri kjörum til 
að flytja til auðugri landa heims-
ins og lög um innflytjendur hafa 
víðast hvar verið hert. Heimurinn 
skiptist í auknum mæli í auðugar 
þjóðir sem búa yfir fjármagni og 
fátækar þjóðir þar sem íbúafjöldi 
hefur margfaldast. Staða hinna 
vinnandi stétta virðist því hafa 
versnað hin seinni ár og af þessu 
sprettur það sem oft er kallað 
„andóf gegn alþjóðavæðingu“ þótt 
fyrst og fremst sé verið að mót-
mæla því hvernig ríkisstjórnir 
og auðhringar hafa hertekið ferli 
sem gæti verið öllum í hag.

Staða ríkja innan alþjóðasam-
félagsins veldur því að þeir sem 
eiga viðskipti eru í ólíkri stöðu. 
Stofnanir eins og Alþjóðavið-
skiptastofnunin, Alþjóðabankinn 
og Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn 
eru undir stjórn auðugra iðn-
ríkja sem hafa meiri áhrif á starf 
þeirra en fátæku ríkin þar sem 
meirihluti jarðarbúa býr. Breyt-
ingar sem varða fólk um allan 
heim eru teknar á lokuðum fund-
um þar sem opinberir aðilar og 
valdamiklir hagsmunaaðilar (sem 
oft eru ekki í umboði neins nema 
eigin auðs) hittast og ákveða að 
auka frelsi fjármagns enn frekar. 
Á slíkum fundum eru fulltrúar 
launafólks hafðir á hliðarlínunni 
ef þeir eru þarna yfirleitt.

Alþjóðavæðing fjármagns-
ins og allt sem henni fylgir er 
því ekki þróun sem hefur átt sér 
stað vegna tækniframfara eða 

annarra sjálfsprottinna breyt-
inga. Hún hefur verið ákveðin og 
ferlinu stjórnað af ríkisstjórn-
um iðnríkja, alþjóðastofnunum 
undir stjórn hinna sömu iðnríkja 
og hagsmunaaðilum sem eru í 
aðstöðu til að hafa áhrif á þessa 
aðila. Þetta ferli er að verulegu 
leyti ólýðræðislegt þar sem vægi 
landa innan alþjóðasamfélagsins 
hefur verið í meira samræmi við 
auðlegð en íbúafjölda. Þar að auki 
eru ákvarðanir iðulega teknar af 
ríkisstjórnum en ekki þjóðþing-
um sem veldur því að sjónarmið 
færri aðila komast að.

Við Íslendingar höfum að und-
anförnu kynnst því birtingar-
formi alþjóðavæðingarinnar 
sem snýr að framgöngu alþjóð-
legra fjármálastofnana gegn 
ríkjum sem hefur verið stjórnað 
af óábyrgum stjórnmálamönn-
um í bandalagi við óábyrga kap-
ítalista. Þar gildir sú regla að 
gætt er að hagsmunum alþjóð-
legra fjármagnseigenda, en af 
einhverjum ástæðum virðist það 
koma þorra Íslendinga á óvart að 
hið alþjóðavædda nútímasamfé-
lag virki svona. Á Íslandi virð-
ast menn halda að stjórnvöld geti 
gengið erinda innlendra kapítal-
ista einn daginn en þvegið hend-
ur sínar af þeim þann næsta. Það 
er einnig merkileg staðreynd að 
þeir sem lengst gengu í því að 
hampa bæði alþjóðasamfélagi og 
útrásarvíkingum láta núna hæst 

um að alþjóðlegur kapítalismi 
komi okkur Íslendingum ekki við. 
Þannig er veruleikinn hins vegar 
ekki. Alræði auðmagnsins mun 
ekki hrynja við það að skuldar-
ar mótmæli þegar víxlar falla á 
þá. Það eina sem breytir því eru 
breyttar leikreglur sem alþjóð-
leg samstaða er um. Ríkisstjórn 
Íslendinga getur auðvitað mót-
mælt því að skuldir fjármagnsins 
lendi á íslenskum almenningi en 
þau mótmæli yrðu aldrei annað 
en ótrúverðug og ómarkviss í ljósi 
áratuga opinbers stuðnings sem 
lýðræðislega kjörnar ríkisstjórn-
ir Íslands veittu bæði útrásinni 
og óréttlátum reglum alþjóða-
hagkerfisins. Eini trúverðugi val-
kostur íslenskra stjórnvalda er að 
berjast fyrir breyttum valdahlut-
föllum og breyttum reglum – en 
þær breytingar verða líka að snú-
ast um annað en eiginhagsmuna-
pot.

Ef mönnum finnst leikreglur 
alþjóðlega hagkerfisins óréttlátar 
þá er lítill vandi að benda á söku-
dólgana. Það eru þeir sem mótað 
hafa reglurnar með þeim hætti að 
þær eru einvörðungu fjármagns-
öflunum í hag, þ. á m. þeim kapít-
alistum sem fengu takmarkalaust 
frelsi til að auka skuldir íslenska 
þjóðarbúsins upp úr öllu valdi í 
útrásarævintýrinu. Valkosturinn 
er einnig skýr. Hann felst í því að 
berjast fyrir breyttum leikregl-
um, auknu lýðræði innan alþjóða-
samfélagsins og ekki síst bættri 
stöðu fátækra og skuldsettra 
ríkja. Þess vegna á ríkisstjórn 
Íslands ekki einungis að berjast 
fyrir félagshyggju á Íslandi held-
ur einnig í alþjóðlegu samhengi. 
Að öðrum kosti verða kvartanir 
Íslendinga yfir þeirri skuldsetn-
ingu þjóðarbúsins sem varð í kjöl-
far hruns íslensku frjálshyggj-
unnar aldrei annað en marklaust 
píp.

Alþjóðavæðing og lýðræði

Alþjóðavæðing
SVERRIR JAKOBSSON

Í DAG |
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Bláar fallegar kúlur sem skjótast 
upp og springa. Niður fellur rautt 
regn með brestum og silfurlituðum 
stjörnum. Mögnuð kaka.

2

Þeirra eigin orð
Það er vinsæll samkvæmisleikur að 
rifja upp gömul – en þó ekki svo 
gömul – pólitísk ummæli. Til er vefrit 
sem heitir Völlurinn. Þar var skrifað 23. 
apríl: „Yfirlýsingar Steingríms J. Sigfús-
sonar fjármálaráðherra um hugsan-
lega yfirtöku ríkisins á Icelandair eru 
einhver stórkostlegustu embættisaf-
glöp íslensks ráðherra fyrr og síðar.“ 
Þetta var skrifað tveimur dögum 
fyrir kosningar og náttúrulega ekki til 
annars en að benda fólki á hvurslags 
óbermi Steingrímur væri. 
Hann gæti hæglega hleypt 
flugi til og frá landinu í 
uppnám með orðunum 
einum saman. Icelandair er 
nú að mestu í eigu 
banka, nýrra og fall-
inna en ekki verður 

séð að Steingrímur hafi haft eitthvað 
með það að gera. Hitt er staðreynd að 
ekki svo mikið sem eitt flug féll niður 
vegna þessara „stórkostlegu embætt-
isafglapa“ Steingríms.

RÚV er með þetta
Í samfélaginu er vitaskuld nokkur 
áhugi á að fá að vita hvernig Icesave-
málið fer í þinginu. Ríkisútvarpið hefur 
reynt að svala þorsta fólks með frétta-
skýringum um málið. Í Sjónvarpsfrétt-
um á sunnudagskvöldið var sagt: 

„Ásmundur Einar Daðason, 
gæti sagt nei, já, eða setið 
hjá.“ Þar er svo sannarlega 
engu logið en afskaplega 
er fólk litlu nær 

um mögulegar 
lyktir.

Ný útrás
Forsetinn hefur virst í hálfgerðri 
tilvistarkreppu eftir að allt fór hér á 
hliðina og í ljós kom að fjármálaútrás-
in var byggð á sandi. En nú kann að 
vera að hann finni sér nýja fjöl. Á dög-
unum fundaði hann nefnilega með 
arkitektum „um hvernig reynsla við 
hönnun húsa, hverfa og bæja á Íslandi 
á undanförnum áratugum getur nýst í 
öðrum löndum, einkum með tilliti til 
húsagerðar þar sem byggt er á nýtingu 

hreinnar orku og þar sem taka þarf 
tillit til síbreytilegra veðurskilyrða,“ 
eins og segir á heimasíðu forseta-
embættisins. Ágætlega færi á því 

að forsetinn notaði síðustu 
misserin í embætti til að 
fara um heiminn og lofa 
íslenskan arkitektúr.  
 bjorn@frettabladid.isÍ 

tilefni skattahækkana og róttækustu breytinga á tekjuskatts-
kerfinu um árabil er við hæfi að rifja upp dæmisögu sem setur 
greiðslu og dreifingu skatta í einfalt og auðskilið samhengi. 
Sagan er frá öðru landi en boðskapur hennar er sígildur. Hún 
er ekki ný af nálinni og höfundurinn er óþekktur, sem er ágæt-

lega í takt við aðrar sögur sem eru sagðar á þessum árstíma. 
Tíu menn höfðu þann sið að borða saman á veitingastað einu 

sinni í viku. Reikningurinn í hvert skipti var samtals 50.000 krón-
ur. Mennirnir voru misvel stæðir og höfðu mjög mismiklar tekjur. 
Þeir ákváðu því að skipta reikningnum á milli sín á svipaðan hátt og 
skattar þeirra voru innheimtir. Fyrstu fjórir í hópnum borguðu ekk-
ert, sá fimmti greiddi 500 krónur, sá sjötti 1.500, sá sjöundi 3.500, 
sá áttundi 6.000, sá níundi 9.000 krónur og sá tíundi og langríkasti 
borgaði 29.500 krónur.

Þetta fyrirkomulag var í fullri sátt allra í hádegisklúbbnum og 
þeir hittust einu sinni í viku glaðir í bragði þar til veitingamaður-
inn ákvað eitt sinn að vera þeim góður. „Þar sem þið eruð fastir og 
góðir viðskiptavinir,“ sagði hann, „ætla ég að lækka reikninginn um 
10.000 krónur.“ Þar með var máltíðin fyrir þessa tíu félaga komin 
í 40.000 krónur. 

Nú skipti verðlækkun engu máli fyrir fyrstu fjóra í hópnum, þeir 
þurftu ekki frekar en fyrri daginn að taka upp veski sín. Hitt var 
aðeins flóknara, hvernig átti að skipta þessari 10.000 króna lækkun 
á milli hinna sex á sanngjarnan hátt. Félagarnir sáu í hendi sér að 
10.000 deilt með sex er 1.666 krónur, sem þýddi að þeir númer fimm 
og sex fengju greitt fyrir að mæta í matinn.

Veitingamaðurinn stakk upp á að leysa málið með því að lækka 
hlut allra um svo til sömu prósentutölu, og var það samþykkt.

Greiðslan fyrir lækkaða reikninginn skiptist þá þannig að nú 
bættist fimmti maðurinn í hóp þeirra sem borguðu ekkert, sá sjötti 
greiddi 1.000, sá sjöundi 2.500, sá áttundi 4.500, sá níundi 6.000 og 
sá ríki númer tíu, 26.000 krónur í stað 29.500 áður.

Úti á gangstétt að máltíð lokinni fóru menn svo að bera saman 
gróða sinn vegna lækkunar veitingamannsins á reikningnum. „Ég 
fékk aðeins 500 kall af þessari 10.000 króna lækkun en hann fékk 
3.500 krónur,“ sagði maður númer sex og benti á þann númer tíu. 
„Já, það er rétt,“ sagði númer fimm, ég sparaði líka bara 500 krón-
ur. Það er ósanngjarnt að hann fái sjö sinnum meira en ég!“ Sá 
sjöundi tók undir með vinum sínum og hrópaði: „Þetta er alveg rétt, 
af hverju á hann að fá 3.500 en ég bara 1.000 krónur?“ Samstundis 
æptu þeir fjórir fyrstu í kór: „Bíðið hægir, við fengum ekki neitt. 
Dæmigert að kerfið fer illa með þá fátæku, á meðan þeir ríku verða 
alltaf ríkari.“

Við það sauð upp úr og þeir fyrstu níu lömdu þann númer tíu til 
að fá útrás fyrir reiði sína yfir óréttlæti heimsins. 

Eins og gefur að skilja mætti sá tíundi því ekki í hádegisverðinn 
viku síðar, enda ekki lengur velkominn. Hinir níu settust hins vegar 
niður og borðuðu saman. Þegar kom hins vegar að því að borga 
reikninginn áttuðu þeir sig á því að þá vantaði 26.000 krónur.

Af þessari sögu má meðal annars draga þann lærdóm að á tímum 
frjálsra flutninga fólks og fjármagns milli landa getur verið óskyn-
samlegt að hækka svo skatta að fólk telji hag sínum betur borgið 
annars staðar, sama hversu mikið réttlætismál menn telja það kunna 
að vera.

Réttlæti er pólitísk jafnvægiskúnst.

Dæmisaga um 
skattheimtu

JÓN KALDAL
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Skemmtilegu 
áramótavörurnar 

komnar!

Starfsfólk Eymundsson er tilbúið með vörurnar sem skapa ógleymanlega áramótagleði.
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UMRÆÐAN 
Sigurður Líndal skrifar um 
Icesave-málið

Nú hefur synjunarvald forseta 
enn komizt á dagskrá og að 

þessu sinni er tilefni að líta til 
tveggja fordæma. Hið fyrra var 
mótað með yfirlýsingu forseta 
dags. 2. júní 2004 þegar hann 
synjaði fjölmiðlalögunum staðfestingar. 
Þar skírskotaði hann meðal annars til 
þess hversu mikilvægt væri að lagasetn-
ing um fjölmiðla styddist við víðtæka 
umræðu í samfélaginu og almenna sátt 
um vinnubrögð og niðurstöðu. Skort hafi 
samhljóm sem þurfi að vera milli þings 
og þjóðar í svo mikilvægu máli og ekki 
sé hollt að varanlega verði djúp gjá milli 
þingvilja og þjóðarvilja í svo mikilvægu 
máli. Slík gjá verði bezt brúuð með því 
að þjóðin meti lagafrumvarpið í þjóðar-
atkvæðagreiðslu.

Hið síðara er yfirlýsing forseta dags. 
2. september 2009 þegar hann staðfesti 
frumvarp um ríkisábyrgð á greiðslum til 

brezkra og hollenzkra innistæðu-
eigenda hjá Landsbanka Íslands 
sem Alþingi samþykkti 28. ágúst 
2009. Í lögunum, sem víðtæk sam-
staða var um, voru margvíslegir 
fyrirvarar, m.a. um gildistíma 
ábyrgðarinnar, um efnahagsleg 
viðmið og niðurfellingu ábyrgðar 
ef þar til bær aðili úrskurðaði að 
íslenzka ríkið bæri ekki þá skyldu. 
Í yfirlýsingu forseta sagði síðan: 

„Fyrirvararnir sem Alþingi smíðaði og 
samþykkti taka mið af sanngjörnum rétti 
þjóðarinnar, hagsmunum Íslendinga á 
komandi árum og alþjóðlegri samábyrgð.“ 
Með sérstakri vísan til fyrirvaranna 
ákvað forseti að staðfesta lögin.

Í fyrri yfirlýsingu forseta er sérstak-
lega skírskotað til þess að ekki sé farsælt 
að varanlega verði djúp gjá milli þingvilja 
og þjóðarvilja. Slík gjá verði bezt brúuð 
með því að þjóðin meti lagafrumvarpið 
um fjölmiðla í þjóðaratkvæðagreiðslu og 
því hafi hann ákveðið að synja lögunum 
staðfestingar. – Í síðari yfirlýsingunni 
er sérstaklega skírskotað til fyrirvara 
Alþingis og víðtækrar samstöðu um þá.

Í frumvarpinu sem nú liggur fyrir telja 
andstæðingar þess að fyrirvarar núgild-
andi laga hafi í reynd verið felldir brott, 
en stuðningsmenn frumvarpsins andmæla 
og telja að enn séu þar viðhlítandi var-
naglar. Án þess að það verði rætt hér, 
fer ekki milli mála að lítið hald virðist í 
því sem eftir kann að standa og raunar 
mikil óvissa um hverjar skuldbindingar 
Íslendingar taka á sig.

Á þessari stundu er allt óvíst um afdrif 
Icesave-frumvarpsins, en á hvorn veg 
sem fer er ljóst að mjótt verður á munum. 
Ef marka má skoðanakannanir virðist 
ríflegur meirihluti þjóðarinnar vera því 
andvígur, þannig að djúp gjá virðist vera 
milli þings, þ. e. meirihluta þings, og þjóð-
ar ef frumvarpið nær samþykki eins og 
forseti taldi að verið hefði við setningu 
fjölmiðlalaganna. Við samanburð verður 
þó að gæta þess að fjölmiðlamálið var 
innanríkismál, en Icesave-málið er milli-
ríkjamál, þannig að málin eru ekki sam-
bærileg. Gjáin milli þings og þjóðar hefur 
hins vegar ekki verið brúuð og fyrirvarar 
að mestu eða öllu leyti brott fallnir. 

Og nú er spurningin hvernig forseti 

bregzt við þegar kemur til kasta hans að 
staðfesta frumvarpið og þá höfð í huga 
framangreind viðbrögð hans.

Hugsanlega telur hann eitthvert hald í 
frumvarpinu eins og það liggur fyrir, en 
annað vegur þó vafalaust þyngra – hvort 
rétt sé að leggja mál sem lúta að laga-
heimild til samningsgerðar við önnur ríki 
undir þjóðaratkvæði. Slíkt hlýtur að valda 
óvissu og truflunum í samskiptum ríkja. 
Í stjórnarskrá Dana er svo mælt að 1/3 
þingmanna geti krafizt þjóðaratkvæða-
greiðslu um lagafrumvörp sem þingið 
hefur samþykkt svo sem nánar greinir í 
42. gr., en þar eru lagafrumvörp til fram-
kvæmdar á gildum skuldbindingum sam-
kvæmt þjóðréttarsamningum undan-
skilin. Nú skal ekki fullyrt um það hvort 
greinin ætti samkvæmt orðum sínum við 
Icesave-málið ef hún gilti hér á landi, en 
hún sýnir eigi að síður að þjóðréttarskuld-
bindingar teljast almennt ekki henta til 
þjóðaratkvæðagreiðslu. Hitt er svo annað 
mál að Icesave-málið er ekkert venjulegt 
milliríkjamál.

Höfundur er lagaprófessor. 

Forsetinn og Icesave 

SIGURÐUR LÍNDAL 

UMRÆÐAN
Ingólfur Margeirsson skrifar 
um stjórnmál

Kæra Jóhanna. Með innkomu 
þinni í þjóðmálin undanfar-

in hefur þú sýnt og sannað að þinn 
tími er kominn, bæði í Samfylking-
unni og í ríkisstjórn. Þú hefur verið 
kosin til forystu hjá þjóðinni eftir 
mesta efnahagshrun þjóðarinnar 
frá lýðveldisstofnun. Það er ekki 
lítil áskorun.

Það er freistandi að reyna að 
bjarga öllu sem fyrst og rusla upp 
nýju heilbrigðu samfélagi. Hið pól-
itíska umhverfi er gjörbreytt. For-
ystumenn Sjálfstæðisflokksins 
hafa eftir langa valdasetu, fram-
ið eitt eftirminnilegasta harakiri 
íslenskrar sögu og rústað íslenskri 
þjóð samtímis. Frjálshyggjan er 
hrunin. Væri einhver skynsemi 
ráðandi á Íslandi væri Sjálfstæð-
isflokkurinn búinn að dæma sig úr 
leik um alla framtíð. En maður skal 
aldrei treysta dómgreind þjóðarinn-
ar um of. Þjóðin grenjar og vælir 
að jafnaði yfir stöðu augnabliksins 
en horfir lítið fram á veginn. Þess 
vegna verður ríkisstjórnin fyrir 
töluverðu aðkasti nú en stjórnar-
andstaðan, sem brenndi niður þjóð-
arbygginguna, fær klapp á bakið. 
Ég veit að þú átt erfitt með að skilja 
svona hegðan. Við erum mörg sem 
skiljum ekki svona hugsunarhátt 
að hylla brennuvargana en kasta 
steinum að slökkviliðinu. En í aðra 
sálma.

Það er ekki aðeins ringlaður og 
langþreyttur pöpullinn sem kast-
ar steinum. Innan þinna vébanda 
er fólk sem veitist harðlega að 
eigin liðsmönnum. Það eru einkum 
nokkrir uppreisnarmenn í VG, sam-
starfsflokki þínum sem hafa kosið 
að slá sig til riddara á kostnað vel-
ferðar íslenskrar alþýðu og berj-
ast gegn nauðsynlegum umbót-
um og breytingum. Þeir hafa tafið 
afgreiðslu Icesave-málsins, jafnvel 
beitt sér gegn því. Sama fólk hefur 
bölvað aðild Íslands að ESB. Það er 
aðeins formaður VG, Steingrímur 
Sigfússon sem hefur hafið íslenska 
þjóðarhagsmuni ofar skammvinn-
um vinsældum í flokki sínum með 
sífelldu uppistandi. Ögmundur, 
Guðfríður Lilja, Lilja Mósesdótt-
ir, Atli og fleiri lýðskrumarar hafa 
reynt að gera sitt til að fella ríkis-
stjórnina í takt við brennuvargana í 
Sjálfstæðis- og Framsóknarflokki. 

Er þetta fólk sem uppbyggileg 
og raunsæ ríkisstjórn jafnaðar-
manna þarf á að halda á þessum 
víðsjárverðu tímum? Hvað finnst 
þér Jóhanna? Við vorum stolt 
þegar þið Steingrímur stofnuðuð 
fyrstu sósíalísku ríkisstjórnina í 
sögu lýðveldisins. Dæmið virtist 
einfalt: í valnum lágu eigingjarnir 
og gráðugir einkakapítalistar sem 
höfðu brennt upp almannafé og 
steypt landinu í botnlausar skuldir 

eft i r  blóðug-
asta kapítalskeið 
allra tíma. Yfir 
þessum vesaling-
um stóðu stjórn-
málaflokkar sem 
hafa barist fyrir 
jafnrétti, skyn-
samlegri efna-
hagsstefnu og 
réttlátri velferð. 
Þjóðin vildi þessa 

flokka til starfa og forystu, kaus þá 
og hafnaði hinum. Þetta virtist auð-
velt. Auðvitað var það ekki og Róm 
er ekki byggð á einum degi, hvað þá 
Ísland í dag. Til að geta komið land-
inu á réttan kjöl og byggja upp vel-
ferð vantaði lykilinn: Peninga. Og 
peninga átti þjóðin ekki. Það var 
búið að ræna okkur. Að taka til. Á 
meðan stóð píndur og örvænting-
arfullur almenningur og heimtaði 
að komast aftur inn í þjóðfélagið; 
vinnustaði og heimili. Og þegar það 
gerðist ekki strax, byrjaði fólk að 
púa á ykkur Steingrím og félaga 
og kyssa vönd glæfra mannanna 
á Alþingi. Þessu óréttlæti hafið 
þið tekið af þolinmæði og prúð-
mennsku. Þið hafið sýnt skynsemi. 
Skilyrði að til að leysa frystingu 
eigna og gjaldeyrismála verðum 
við að greiða skuldir erlendis, opna 
fyrir samstarf við Evrópu og taka 
upp evru. Þessi tvö mál eru lykil-
mál sem byggja upp ríkisfjármál-
in ásamt eflingu atvinnumarkaðar 
og almennrar velferðar svo og að 
styrkja peningamál almennt. 

Þessi nauðsynlega lausn er ekki 
mjög flókin þótt alþingismenn hafi 
tafið umræður og flækt til að koma 
höggum á ríkisstjórnina án tillits 
til þjóðarhagsmuna og sumir þing-
menn VG hafa gert sig að kjánum 
í andstöðu við helstu björgunar-
aðgerðir eigin stjórnar í von um 
skammvinnar vinsældir. Það er 
örugglega lýjandi að stjórna slík-
um hópi. Samt verður að hrósa þér 
fyrir að hafa haft stjórn á eigin 
liðsmönnum. Aumingja Stein-
grími hefur ekki tekist það sama. 
Hann hefur einn þurft að glíma við 
vandræðin og leysa þau, nánast án 
nokkurrar aðstoðar frá sínu fólki. 
Það sýnir best hvers konar afreks-
maður hann er að hafa staðið undir 
þessu hlassi sjálfur. Eftir ráðherra-
tíð sína í þessari ríkisstjórn mun 
hann hljóta þann dóm að vera einn 
af pólitískum jöfrum Íslands frá 
lýðveldisstofnun.

Ég er viss um að ykkur tveimur 
ásamt samstöðu þingmanna Sam-
fylkingarinnar og skynsemi ein-
stakra þingmanna stjórnarandstöð-
unnar, mun takast að snúa dæminu 
við. Ykkur hefur þegar tekist það. 
Þá verður spurt: Hvað verður 
að taka við í uppbyggingu hins 
nýja Íslands? Því mun ég svara í 
næsta bréfi til þín, kæra vinkona 
Jóhanna. 

Höfundur er rithöfundur 
og sagnfræðingur.

Opið fyrra bréf 
til Jóhönnu UMRÆÐAN 

Einar Sigmarsson skrifar um 
samfélagsmál

Haustið 2008 kom kallið. Lengi 
hafði íslenskt samfélag borið 

í sér kynlega feigð enda hvergi á 
byggðu bóli vaðið uppi önnur eins 
auragirnd og efnishyggja, oflæti og 
fífldirfska, sérgæska og spilling. 
Ólyfjan sjálfhverfunnar hafði verið 
laumað í sálarkerald þjóðarinnar. 
Nú hefur dauðans vatni, fúlu og 
daunillu, verið ausið upp úr kerinu 
góða en á botninum sitja dreggjar 
sjálfhverfunnar sem fastast. Ílát-
ið þarf að skola, ef það á að geta 
borið lífsins vatn, en synd er að 
segja að þrifin gangi þrautalaust. 
Klíkur liðinnar tíðar mala dægrin 
löng, áfjáðar í að verja forréttindi 
og sérhagsmuni. Eðaldæmi um það 
eru sjálfsprottnar auðlindir lands 
og sjávar. 

Árum saman hafa sægreifar 
fengið frið til að veðsetja, leigja og 
selja óveiddan fisk. Þannig hefur 
margur lukkuriddarinn fengið morð 
fjár til að leggjast í brask en útgerð-
in sokkið í skuldir. Nú sem fyrr er 
rekið upp ramakvein ef minnst er 
á að þjóðin eigi nytjastofna Íslands-
miða og fái af þeim réttmæta 

rentu. Ámát-
legast emjar 
þó skjaldborg 
útgerðarvalds-
ins á Alþingi 
Íslendinga, 
skipuð svein-
um og meyjum 
úr Framsóknar- 
og Sjálfstæð-
isflokki. Ekki 

svíður þeim sárt 
að þjóðareignin geti gengið kaupum 
og sölum og jafnvel fallið í hendur 
lánardrottnum.

Enn er streist á móti því að 
íslenskar orkulindir verði nýttar 
á nýstárlegri, fjölbreyttari, vist-
vænni og ábatasamari vegu. Ekki 
eru Landsvirkjun, Þeistareykir, 
Orkuveita Reykjavíkur og HS orka 
til stórræðanna enda flest í úlfa-
kreppu. Þeim mun minna svigrúm 
hefur þjóðarbúið til að sitja uppi 
með orkusugur á afleitum kjörum. 
Sýnu meiri búhyggindi væru að 
virkja orku handa öðrum og þurft-
arminni fyrirtækjum en tröllaukn-
um álverum. Þá fengi þjóðin fleiri 
og fjölbreyttari störf til frambúðar, 
að minnsta kosti meira fyrir hvert 
megavatt en hingað til. Græn orka 
og svalt loftslag þykja jú kjörin til 
gagnavistunar. Er þá margt ótalið 

sem skilað getur drjúgri björg í 
bú, svo sem ylrækt, sólarkísiliðja, 
metanólvinnsla og kaplagerð. 

Nú verður hreint og tært vatn æ 
dýrmætara. Þá vill Landsnet tefla í 
þá tvísýnu að leggja Suðvesturlínu 
yfir vatnsból höfuðborgarsvæðis-
ins. Hefur ekki nóg verið syndgað 
upp á náðina í gjöfulu landi?

Margar eru sérhagsmunaklík-
ur Ísalands en fáar þröngsýnni en 
Samtök atvinnulífsins. Ekkert er 
þeim kærkomnara en orkuöflun til 
einhæfrar álbræðslu og ekkert er 
þeim klaksárara en auðlindaskatt-
ur til þurfandi þjóðar nema vera 
skyldi leigugjald fyrir kvótann. Í 
slíkri ofdekrun auðvaldsins virð-
ast fornir fjendur nú eiðsvarnir 
fóstbræður: Samtök atvinnulífsins 
og Alþýðusamband Íslands. Þeirra 
forkólfar hafa gengið undir jarðar-
men og blandað saman blóði, stað-
ráðnir í að deila og drottna.

Nú þegar hreinsa þarf sálar-
kerald þjóðarinnar er ekki flóafrið-
ur fyrir klíkum horfins tíma. Með 
glýju í augum þrá þær helst af öllu 
að halda dreggjum sjálfhverfunnar 
í kerinu góða og brugga þar görótt 
seyði. Ætli slíkar örlagadísir séu til 
heilla nú þegar þjóðarsálin þarf á 
lífsins elixir að halda?

 Höfundur er íslenskufræðingur. 

Örlagadísir Ísafoldar 

EINAR 
SIGMARSSON

INGÓLFUR 
MARGEIRSSON



Sölufulltrúar Henný Árnadóttir henny@365.is 512 5427 Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Þórdís Hermannsdóttir thordish@365.is 512 5447

Hinn 28. desember 1986 var Aðal-
björg Guðgeirsdóttir farþegi í bíl á 
leið út á Keflavíkurflugvöll. Mikil 
hálka var á leiðinni og ekki vildi 
betur til en svo að bíllinn skrik-
aði til og lenti í árekstri með þeim 
afleiðingum að Aðalbjörg, sem ekki 
var með bílbeltið spennt, kastað-
ist út úr bílnum. „Ég flaug út um 
framrúðuna og hafnaði úti í hrauni; 
lá þar í einar 45 mínútur áður en 
sjúkrabíll kom og flutti mig á bráða-
móttökuna,“ minnist Aðalbjörg sem 
hlaut mænuskaða í bílslysinu.

Ekki þarf að fara mörgum orðum 
um það að líf Aðalbjargar gjör-
breyttist eftir þetta. Hún hefur 
meðal annars verið í stífri sjúkra-
þjálfun síðan þá og þrátt fyrir að 
hafa endurheimt að einhverju leyti 
kraftana í fótunum er hún að mestu 
bundin hjólastól.

Fyrir tveimur árum sótti Aðal-
björg svo um hjá Hjálpartækja-
miðstöð Tryggingastofnunar að fá 
greitt af viðbótartæki við hjólastól 
sinn, svokallað Speedy-Duo2 tæki, 
sem auðveldar notendum alla úti-
vist og hreyfingu. Aðalbjörgu var 
hins vegar synjað á þeim forsend-
um að fötlun hennar væri ekki „af 
réttum toga“ eins og hún kemst að 
orði. „Nei, ég hefði meðal annars 
þurft að vera offitusjúklingur, eða 
með blóðþynningu eða blóðrásar-
vanda,“ segir hún og getur ekki 
stillt sig um að hlæja að úrskurð-
inum.

Hagur Aðalbjargar vænkaðist 
hins vegar þegar Lionsklúbburinn 
Freyr kom henni nýlega til aðstoð-
ar og fjármagnaði að mestu kaup 
á fyrrnefndu viðbótartæki. „Þeir 
gerðu þetta fyrir mig ásamt nokkr-

um afar góðhjörtuðum einstakling-
um,“ útskýrir Aðalbjörg og bætir 
við að Soroptimistaklúbbur Graf-
arvogs hafi að auki styrkt hana um 
kaup á nýjum og betri sveifum á 
hjólið hennar. Hún segir að algjör 
bylting hafi orðið á lífi sínu eftir 
það.

„Maður kemst hraðar um; nú get 
ég til að mynda fylgt dóttur minni 
lengra en áður. Síðan fæ ég miklu 
meiri hreyfingu og þarf því minna 
á lyfjum að halda við spasma í 
vöðvum. Þetta veldur því að maður 
er heilbrigðari í alla staði. Áður 
fyrr þurfti ég til dæmis alltaf að 
byrja á léttum lóðum þegar ég fór 
í sjúkraþjálfun á veturna en vegna 
aukinnar hreyfingar er ég orðin 
sterkari í alla staði. Svona tæki 
getur því skipt sköpum fyrir fólk 
í minni aðstöðu.“ roald@frettabladid.is

Kemst hraðar yfir og nýt-
ur betur útiveru og lífsins 
Aðalbjörg Guðgeirsdóttir lenti í slæmu bílslysi fyrir 20 árum og hefur síðan þá verið bundin við hjólastól. 
Nýlega fékk hún gefins viðbótartæki við hjólastól sinn sem auðveldar henni alla útivist og hreyfingu.

Með viðbótartækinu á hjólastólnum kemst Aðalbjörg nánast allra sinna ferða og nýtur betur útiveru en áður.
MYND/JÓNA SIGÞÓRSDÓTTIR

ENDURVINNSLUSTÖÐVAR SORPU  eru opnar á 

gamlársdag frá 10 til 12 en lokað er á nýársdag. Venju-

legur opnunartími verður laugardaginn 2. janúar en þá er 

opið frá 10 til 18.30. www.sorpa.is

www.elin.is
Bæjarhrauni 2 Hfj.

Sími: 696 4419

Rope Yoga
Námskeið hefjast 4. janúar

Auglýsingasími

– Mest lesið
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Sálmurinn �Nú árið er liðið í aldanna skaut er 

gjarnan sunginn um áramót. Sálminn orti séra Valdimar 

Briem árið 1886. Hann er gjarnan sunginn við lag eftir 

Andreas Peter Berggreen.

Gamlársdagur er samkvæmt greg-
oríska tímatalinu síðasti dagur alm-
anaksársins. Hefðirnar á gamlárs-
kvöld eru mismunandi eftir löndum 
en þær snúast í öllu falli um að 
minnast gamla ársins og líta fram 
til hins nýja. Víða fara flugeldar á 
loft og gjarnan er kampavín á borð-
um.

Í Sydney kemur rúm ein og hálf 
milljón manna saman og horfir á 
flugeldasýningu yfir hafnarbrúnni 
í Sydney og stendur hún í allt að 25 
mínútur. Þetta er fjölmennasti sam-
fagnaður á gamlárskvöld sem um 
getur. Að flugeldasýningunni lok-
inni má síðan hlýða á tónlistaratriði 
víðs vegar um hafnarsvæðið.

Lundúnabúar fjölmenna margir 
við Big Ben, klukkuturn Westmin-
ster-hallar, og brjótast út mikil 
fagnaðarlæti þegar klukkan slær 
tólf. Hópurinn syngur gjarnan Auld 

Lang Syne, þjóðlag við ljóð eftir 
Robert Burns, og mætti þýða heiti 
þess sem löngu liðnar stundir. 

Í New York mætir fjöldi fólks á 
Times Square þar sem er sungið 
og fagnað. Klukkan 23.59.00 byrj-
ar stærðarinnar kúla úr Waterford-
kristal, sem vegur um 485 kg, að 
síga niður stöng á toppi byggingar-
innar One Times Square og stað-Square og stað- og stað-
næmist hún á miðnætti við mikinn 
fögnuð. Atburðinum er sjónvarp-
að um allan heim og er fyrirmynd 
sams konar hefða víða annars stað-
ar.

Á eyjunni Madeira sem tilheyrir 
Portúgal er mikið sprengt en þar 
fór fram viðamesta flugeldasýning 
sem haldin hefur verið 31. desem-
ber árið 2006. Sýningin stóð í átta 
mínútur og var 66.326 flugeldum 
skotið á loft sem gerir um 8.000 
flugelda á mínútu. vera@frettabladid.is

Talið niður í miðnætti
á �gamlárskvöld �er �víða �safnast �saman �á �götum �úti �og �talið �niður �í �miðnætti. �Sums �staðar �hafa �þekkt �
kennileiti �orðið �að �samkomustað �og �á �það �við �í �ástralíu, �new �York, �París �og �london �svo �dæmi �séu �tekin.

Viðamesta flugeldasýning sem haldin 
hefur verið fór fram á eyjunni Madeira 
31. desember árið 2006.

Þekkt kennileiti hafa sums staðar orðið að samkomustað. Hér er sprengt við Eiffel-
turninn í París.Lundúnabúar fjölmenna margir við Big 

Ben, klukkuturn Westminster-hallar.

Í New York mætir fjöldi fólks á Times 
Square og telur niður í miðnætti.

Í Sydney kemur rúm ein og hálf milljón 
manna saman og horfir á flugeldasýn-
ingu yfir hafnarbrúnni. NordicPHoToS/gETTY

Eingöngu

tertur!

Kóngurinnverður á staðnum!
Opnunartímar:
Mánudagur 28.des 10-22
Þriðjudagur 29. des 10-22
Miðvikudagur 30. des 10-22
Gamlársdagur 31.des 10-16



áramót
Ómissandi smáréttir
Tapas er ljómandi fínt á 
veisluborðið í áramótateitinu.
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Hefð hefur myndast fyrir því 
að Hrafn Gunnlaugsson kvik-
myndaleikstjóri bjóði til mikill-
ar fjölskyldubrennu á heimili 
sínu í kringum gamlárskvöld.

„Mér finnst alltaf jafn heillandi 
að horfa á eld og sjó á hreyfingu á 
bak við. Það sést líka nokkuð vel í 
kvikmyndunum sem ég hef gert, 
að þetta tvennt spilar mjög mikið 
saman,“ segir Hrafn Gunnlaugs-
son kvikmyndaleikstjóri. Á þrett-
ándanum heldur Hrafn fjölskyldu-
brennu á heimili sínu á Laugarnes-
tanganum.

Hrafn býður til brennunnar í 
nafni Hadúa-fjölskyldunnar, af-
komenda Þórðar Sveinssonar, 

afa Hrafns og fyrrum yfirlækn-
is á Kleppi. „Þetta er stór ættliður 
og ég á von á um það bil hundrað 
manns. Á sínum tíma fékk ég op-
inbert leyfi til að halda brennu í 
fjöruborðinu hjá mér, í gömlu eld-
stæði frá því á stríðsárunum, og 
með tímanum hefur skapast hefð 
fyrir þessu. Brennan er þó aldrei 
mjög stór, eiginlega meira eins og 
góður varðeldur,“ segir Hrafn.

Hann segir mikið og margt brall-
að þegar stórfjölskyldan hittist. 
„Það er dansað í kringum jólatréð, 
flutt ávörp, fólk kemur með gaml-
ar ljósmyndir úr ættinni sem liggja 
frammi og ýmislegt fleira, en ann-
ars fer þetta auðvitað mikið eftir 
veðrinu. Svo býð ég auðvitað upp á 
kúbanskt romm, sem er ómissandi 

í góðum veislum,“ segir Hrafn og 
hlær. „Karakterarnir í ættinni eru 
oft mjög sérstæðir. Þetta er mjög 
gott tækifæri til að sjá ný andlit í 
hópnum, því þeim fjölgar hratt, og 
rifja upp öll þessi andlit svo maður 
heilsi nú ættingjum sínum á götu.“

Brennan hefur hingað til verið 
haldin á milli jóla og nýárs eða á 
gamlárskvöld, en Hrafn segist 
hafa fært tímasetninguna yfir á 
þrettándann vegna þess hve marg-
ir væru yfirleitt uppteknir á þeim 
tíma. 

„Ég hef líka alltaf brennu á miðju 
sumri, því ég hef gaman af þessu. 
Það má segja að Hadúa-jólin séu 
punkturinn yfir i-ið í jólahaldinu 
hjá mér,“ segir Hrafn Gunnlaugs-
son. - kg

Eldur alltaf jafn heillandi

Áramótunum er fagnað víða um 
heim og þó sinn sé siður í landi 
hverju er ýmislegt sem er sam-
eiginlegt mörgum þjóðum á þess-
um tímamótum. Hér eru nokkrir 
áramótasiðir: 

Átök eru sett á svið milli lífs og 
dauða og hins gamla og hins nýja. 
Plöntur og ávaxtatré eru barin með 
prikum og vatni er hellt niður til að 
hreinsa umhverfið og andann. 

Nýja árið getur ekki komið 
fyrr en það gamla er farið. Brúða 
úr tuskum eða greinum sem á að 
tákna dauðann er borin um stræti 
og að lokum grafin, brennd eða  
henni drekkt. 

Áramótabrennurnar sem við 
þekkjum gætu átt uppruna sinn í 
þessum sið.

Á miðnætti ættu bæði vasar og 
magar heimilismanna að vera út-
troðnir til að tryggja það að hung-
ur og fátækt eigi ekki aðgang að 
heimilinu á nýja árinu.

Talið var að gamla árið skildi 
eftir sig fjölda illra anda og ann-
arra ókinda. Því var ráð að gera 
sem mestan hávaða til að hræða 
óvættina burt. Í þeim tilgangi var 
flugeldum til dæmis skotið á loft 
á miðnætti en einnig voru haldn-
ar hávaðasamar veislur sem stóðu 
alla nóttina.

Á bálið með gamla árið

Gamla árið brennur.

Hrafn Gunnlaugsson hefur safnað í dágóða brennu sem hann mun kveikja í á þrettándanum.  FRÉTTABALDÐIÐ/VALLI

● FJÖLSKYLDUDAGATAL
 Fjölskyldudagatalið er upplagt 
fyrir önnum kafnar barnmarg-
ar fjölskyld-
ur sem stunda, 
utan vinnu og 
skóla, alls kyns 
áhugamál og 
íþróttir. Daga-
talið er búið 
sex höfuðreit-
um og getur 
hver fjöl-
skyldumeðlimur því átt sinn reit 
dag hvern allt árið um kring. 

Kolbrún Ösp Guðrúnardóttir 
hannaði dagatalið og kom það 
til af einskærri nauðsyn enda 
rekur hún fimm manna heimili. 
Eiginmaður hennar er í vakta-
vinnu og eldri börnin í íþróttum 
og átti hún orðið erfitt með að 
halda utan um dagskrána hjá 
öllum í fjölskyldunni. 

Dagatalið er veggdagatal 
af stærðinni A3 og hefur hver 
mánuður mismunandi útlit í 
takt við árstíðina. Reitirnir eru 
stórir og er auðvelt að skrifa 
inn í þá. Dagatalið má nálgast 
á slóðinni www.idagsinsonn.
is og í versluninni A4 en hluti 
af söluandvirði þess rennur til 
Fjölskylduhjálpar Íslands. - ve

Golfklúbbur Keilis heldur áramótapútt-
mót milli 11 og 16

„Við höfum vanalega verið bæði 
með golfmót úti og inni en ákváð-
um að vera með stórt innipúttmót í 
ár þar sem snjór er yfir öllu,“ segir 
Ólafur Ágústsson, vallarstjóri 
golfklúbbsins Keilis. Á gamlárs-
dag stendur klúbburinn fyrir ára-
mótapúttmóti frá 11 til 16  í glæsi-
legri inniaðstöðu í Hafnarfirði. 

„Með þessu móti reynum við að 
draga til okkar golfara alls stað-
ar að,“ segir Ólafur en mótið er 
opið öllum. Keilir hefur staðið 
fyrir golfmóti á gamlársdag síð-
ustu fimmtán árin en innipúttmót-
ið verður nú haldið í þriðja sinn. 
Ólafur býst við talsverðri aðsókn 
kylfinga ef miðað 
er við síðustu 
ár. „Í fyrra 
komu 
um 150 
manns á 
púttmót-
ið og yfir 
100 manns á 
golfmótið úti,“ segir 
hann glaðlega. Hann 
segir ekki óalgengt að 
golfklúbbar haldi gaml-
ársdagsmót en býst þó við 
að flest muni verða blás-

in af vegna 
færðar. Þá 
er bara um 
að gera að 

nýta hina 
góðu aðstöðu 

Keilismanna og 
reyna sig í púttinu inn-

andyra.
„Við vonumst til að sjá sem 

flesta. Flugeldar og fleira 
skemmtilegt verður í verð-

laun og menn geta fengið sér 
kaffibolla eða annað, rætt golf 
og klárað árið með stæl.“ 

 - sg

Ljúka árinu með átján 
holu innipúttmóti

Perlan · Sími 562 0200 · Fax 562 0207 · perlan@perlan.is

Hefst 9. janúar

Tilvalið fyrirárshátíðina!
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Fjórir gæðaflokkar eru í boði:

Sannkallaður sælkeramatur fyrir alla!

Ljúffengur 
og litríkur

Ljúffengur Ljúffengur
ríkurog litríkurog litríkur

gggggg

B r a g ð m i k i ð  s j á v a r f a n g
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Árið 2010 er að ganga í garð. 
Talan er svo falleg að það verð-
ur að halda sérstaklega upp  á 
það og gera vel við sig í mat og 
drykk. 

Smáréttir eru ómissandi um ára-
mótin, hvort sem gestir eru fleiri 
eða færri en fimm. Það fylgir því 
sérstakur hátíðarbragur að bragða 
á góðum smáréttum. Þeir Guðjón 
Birgir Rúnarsson og Rúnar Gísla-
son hjá Kokkunum hf. gerðu ljúf-
fenga smárétti fyrir Íslendinga í 
ætt við tapas. 

„Það er að sífellt að sækja í sig 
veðrið, en Íslendingar hafa kynnst 
því á Spáni, og nýtur mikilla vin-
sælda. Það er gott með bjór og öðru 
léttu víni,“ segir Rúnar Gíslason. 
en það er búið að vera mikið að 
gera hjá þeim félögum og öðrum 
starfsmönnum fyrir og nú fyrir 
áramótin, enda vill matarþjóðin 
sitt. Hér eru uppskriftirnar frá 
þeim félögum. 

Grafin villigæs með hind-
berja-vinaigrette
Forréttur fyrir 4

400 g grafin villigæs (fæst í Osta- 
og sælkerabúðinni í Kringlunni)
1 bolli  fersk hindber
1 dl hindberjaedik
1dl  sykur
3 dl  Extra virgin ólívuolía
salt

Setjið hindberin, sykurinn og edikið í 
matvinnsluvél og maukið vel.
Takið úr vélinni og setjið olíuna út í og 
kryddið til með salti.
ATH. Gott er að setja ½ dl af rauðvíni í 
þessa uppskrift og bæta því þá í mat-
vinnsluvélina.

Mozzarella með sítrónusalsa
Fyrir 4

Salsa:
½ box serrítómatar
½ box jarðarber
1 msk. rauðlaukur
1 tsk. ferskt rósmarín
2 msk. gúrka
olía
Salt og pipar
Börkur af einni sítrónu ásamt saf-
anum

Allt skorið mjög smátt og blandað 
saman. Mozzarella-kúlur skornar í sneið-
ar og lagðar á disk. Salsað sett yfir.

Humar með mangó 
og radísum
Forréttur fyrir 4

16 stk. humarhalar
½ stk. mangó
4 stk. radísur
1 dl steinselja
1 dl kóríander
¼ stk. rauður chili
1 stk. appelsína
olía
salt og pipar

Humarinn steiktur í olíu og steinselju 
Kryddaður með salti og pipar og kældur.
Mangó og radísur skornar með flysjara. 
Kóríander og chili skorið smátt. Appels-
ínan skorin í lauf. Öllu blandað saman 
og kryddað með salti, pipar og olíu.

Nauta-carpaccio með 
pestó og parmesan
Forréttur fyrir 4

200-300 nautalund
Olía til steikingar
salt og pipar

Brúnið nautalundina í nokkrar sekúndur 
á hverri hlið á vel heitri pönnu í olíu.

Saltið og piprið. Skerið örþunnar sneiðar 
og leggið á disk. 

Pestó
1 búnt basil
½ búnt steinselja
3 stk. hvítlauksrif
50 g ristaðar furuhnetur
50 g parmesan
3 Extra virgin ólívuolía
salt og pipar

Allt sett í matvinnsluvél og maukað vel.

Kalt sveppasalat með nýju 
íslensku hvítkáli. 
2 stk. blöð skorin í þunnar ræmur
6 stk. sveppir
½ stk. hvítlauksrif
¼ stk. rauðlaukur
kóríander
steinselja
edik
olía
salt og pipar

Steikið sveppina 
og þerrið. Setjið 
skvettu af ediki og 
bætið út í steinselju, 
hvítlauk, rauðlauk og 
kóríander. Saltið og piprið 
Frábært salat í hádeginu eða sem með-
læti.
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Tæpitungulaust tapas 
Tapas-réttirnir bráðna í munni enda hráefnið ekki af verri endanum. 

Kokkarnir Rúnar Gíslason og Guðjón Birgir Rúnarsson við yndisaukana sína. 

Sorbet er vinsæll á milli rétta 
og það er um að gera að nota 
hugmyndaflugið. 

„Sorbet er talinn eiga rætur sínar 
að rekja til miðalda og koma frá 
Arabíu,“ segir Elmar Kristjáns-
son, yfirmatreiðslumaður Perlunn-
ar. „Þaðan berst hann til Sikileyja 
og svo til Evrópu. Það hefur verið 
vinsælt að nota hann á milli rétta 
til þess að skilja á milli þeirra og 
reyndar eru vinsældir hans að auk-
ast. Á veitingastöðum eru komnar 
öflugar vélar sem gera sorbet-inn 
á litlum sem engum tíma en fólk 
getur líka gert þetta heima hjá 
sér og notað þá frystinn. Sorbet 
er í raun og veru ekkert annað en 
vatn, sykur og bragðefni og hlut-
föllin eru um það bil 1 hluti vatns 
og ½ hluti sykur. Fólk getur því í 
raun og veru notað það bragðefni 

sem það vill.“ segir yfirmatreiðslu-
maðurinn. „Ávaxtasorbet er mjög 
vinsæll og fólk getur þá til dæmis 
marið niður peru eða notað appels-
ínusafa en svo eru margir farnir 
að nota kryddjurtir eins og basil og 
anís eða vanillu og smápipar.“

Sítrónu- og 
kampavínssorbet

Kampavíns- og sítrónusorbet er góður milliréttur. 

Elmar yfirmatreiðslumeistari segir að 
sorbet geti verið mjög fjölbreytilegur.



Smáréttir í partíið
Brauðréttamöffins, grænmetisídýfa og bangsabrauð

Sagan að baki kampavíninu
Einar Thoroddsen læknir er fróður um vínmenningu

Vín&veisla
Desember 2009
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Í Vínbúðunum er freyðivínssala 
alltaf hlutfallslega mest milli jóla 
og nýárs að sögn Sigrúnar Óskar 
Sigurðardóttur, aðstoðarforstjóra 
ÁTVR. 

Það kampavín sem selst mest af 
í Vínbúðunum er Veuve Clicquot 
Ponsardin Brut en það er 22,2% af 
allri kampavínssölunni (en 1,5% af 
heildarfreyðivínssölu), þá kemur 
Bollinger Brut Special Cuvée með 
18,8% (en 1,5% af heildarsölu 
freyðivíns) og stutt á eftir kemur 
Moet & Chandon Brut Imperial 
með 16,6% (og 1,3% af heildar-
freyðivínssölu) en alls telja þess-
ar þrjár tegundir 57,5% af heildar-

sölu kampavíns yfir árið 2008. 
Þegar kemur að freyðivíni eru 

tölurnar töluvert hærri enda er 

verðið mun lægra. Vinsælasta 
freyðivínið er Santero Moscato 
Spumante en það er 20,5% af öllum 
freyðivínunum, Þá kemur Cancia 
Asti sem er með 9,4% og Codorniu 
Clasico Semi-Seco með 9,4%. Sig-
rún segir að dýrasta kampavínið 
sem ekki er í sérstökum gjafaum-
búðum sé Dom Perignon en það 
kostar 16.707 kr. en það ódýrasta 
er Charles Mignon Brut Grande 
Tradition, 5.862 kr. Þegar kemur 
að ódýrasta freyðivíninu er hægt 
að fá flöskuna Santero Moscato 
Spumante á 995 kr. en það dýrasta 
er Codorniu Seleccion Raventos 
Brut sem kostar 2.699 kr. 

Ein sagan um uppruna kampavíns er 
sú að blindur munkur og víngerðar-
maður, Dom Perignon, hafi bland-

að saman árgöngum og saft frá mismunandi 
þrúgutegundum og einhvern veginn tekist 
að búa til freyðandi vín. „Ég drekk stjörn-
ur!“ er haft eftir honum. Í annarri sögu er 
þetta talið hafa gerst þannig að vín hafi 
verið selt frá Frakklandi til Englands sem 
hvítvín en haustið hafði verið kalt og gerjun-
inni var ekki lokið, þetta var sem sagt svikin 
vara. Þegar hlýnaði um vorið byrjuðu flösk-
ur að poppa og innihaldið vakti mikla hrifn-
ingu. Því telja Bretar sig hafa fundið upp 
kampavínið.“ 

Svona byrjar Einar Thoroddsen læknir 
frásögn sína af kampavíni en hann er fróður 
um þá hluti eins og annað sem viðkemur vín-
menningu. „Kampavín verður í stuttu máli 
til þannig að hvítt vín er sett á flösku og 
sykur út í. Við gerjunina myndast loft inni í 
vökvanum og verður að þrýstingi sem getur 
orðið svipaður og í bíldekki,“ lýsir hann. 

Nú er kampavín eingöngu framleitt í hér-
aðinu Champagne í Frakklandi, lögum sam-
kvæmt, en freyðivín verða til víða að sögn 
Einars. „Stundum er fólk að búa til hvít-
vín sem því finnst hálf mislukkað og segir: 
„Gerum bara freyðivín úr þessu.“ Að vísu 
þarf þá að leiða koldíoxið inn í vínið, líkt og 
í gosdrykki, því það er ekki bruggað í flösk-

unni. Víða stæra menn sig þó af því að nota 
kampavínsaðferðina við gerð freyðivíns 
en það er lengra ferli. Listaverkið kringum 
kampavínið er nefnilega fólgið í að ná vín-
inu tæru og þroska það rétt. Það getur tekið 
langan tíma. Yfirleitt er hratinu komið niður 
í tappann og það er sprengt út með því að 
reisa flöskuna við og opna tappann um leið. 
Einnig þekkist sú aðferð að frysta stútinn og 
taka gruggið út eins og korktappa.“

Þrjár þrúgur eru notaðar í kampavín, að 
sögn sérfræðingsins, þær heita Chardonn-
ay, Pinot Noir og Pinot Meunier. Tvær þær 
síðarnefndu eru rauðar. „Ef rauð vínber 
eru pressuð þá kemur litlaus safi,“ bendir 
Einar á. „En ef byrjað er að gerja vínið 
með hratinu í er það eins og að setja 
fjólubláan sokk með hvíta þvottinum, þá 
kemur svona keleríisbleikur litur á allt.“ 

Það er margt sem hjálpast að við að 
gera kampavínið frá Champagne svo gott 
sem raun ber vitni, að sögn Einars: veðr-
áttan, kalk- og leirríkur jarðvegur, þrúg-
urnar, meðhöndlunin og framleiðslutím-
inn. En á kampavín að vera kalt þegar það 
er drukkið? „Já, en við það dettur bragð-
ið dálítið út og sumir kjósa að fá bragðið 
frekar en kuldann,“ segir Einar. „Hins vegar 
finnst mér fátt betra en kalt kampavín við 
viss skilyrði.“

Einar Thoroddsen læknir veit eitt og annað um kampavín

VÍNFRÓÐUR
„Mér finnst fátt 
betra en kalt 
kampavín við viss 
skilyrði,“ segir Einar 
Thoroddsen.

Uppgötvaðist fyrir slysni

KAMPAVÍN
Ekta kampavín má 
aðeins framleiða í 

Champagne 
héraði í Frakklandi 
en freyðivín verða 

víða til.

vín&veisla fylgir Fréttablaðinu  l  Útgefandi: 365 miðlar
Forsíðumynd: NordicPhotos/Getty

VINSÆLT Freyðivínssalan í Vínbúðum er 
aldrei meiri en milli jóla og nýárs.

KAMPAVÍN  er dýrast vína í 
framleiðslu. Það þarf að ganga í 
gegnum tvö gerjunarferli þar sem 
kolsýran er fönguð í því síðara. 
Þess vegna er kampavín dýrara 
en til dæmis freyðivín, bæði 
vegna dýrrar framleiðslu en einnig 
vegna þess að Champagne-
héraðið í Frakklandi er orðið að 
nokkurs konar vörumerki. Ekkert 
má heita kampavín nema það sé 
framleitt þar. 

Verð slíkra kampavína getur 
verið æði hátt eins og dæmin 
hér á eftir sýna. Dom Perignon 
Vintage 1995 White Gold Jero-
boam kostar eina 17.000 dollara 
eða rúmlega tvær milljónir króna. 
Að vísu er sú flaska þriggja lítra. 
Hagstæðari kaup væru líklega 12 flösku sett af Pernod-Ricard Perrier-
Jouet á 50.000 dollara eða sex og hálfa milljón króna. Þessar flöskur fást 
að vísu aðeins í útlöndum. Í íslenska ríkinu er dýrasta kampavínið Dom 
Perignon á rúmar 16.000 krónur.

TIMBURMENN  Einn þeirra þátta sem hafa áhrif 
á timburmenn  daginn eftir gleðiríkt kvöld er litur 
drykkjanna. Rannsóknir sýna að dökkt alkóhól 
veldur meiri timburmönnum en hið ljósa. Rauðvín, 
viskí og koníak innihalda fleiri aukaefni sem falla til 
meðan á framleiðslu drykkjanna stendur. Hvítvín 
og vodki eru nær því að vera hreint alkóhól 
og vatn. Í þeim eru færri efni sem geta valdið 
ofnæmisviðbrögðum og gert líkamanum erfitt að 

vinna úr alkóhólinu. Í víni er að finna brennisteins-
sambönd, sorbinsýru, askorbinsýru, litarefni, ilmefni, 

histamín og tannín. Þegar allt kemur til alls skiptir auðvit-
að mestu hversu mikið var innbyrt, hversu sterkt vínið var, 

hvort blandað var saman víntegundum, hve lengi var 
drukkið og hversu mikið var borðað.

Heimild: Vín – Þrúgur gleðinnar

Mest seldu freyðivínin í Ríkinu

Perlan · Sími 562 0200 · Fax 562 0207 · perlan@perlan.is

Hefst 9. janúar

Tilvalið fyrirárshátíðina!
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Fallegt á veisluborðið

Nýárs-
veisla

1. janúar 2010

Þórir Baldurs spilar
kvöldverðartónlist & hljómsveit 
Þóris Baldurs spilar fyrir dansi.

11.900 kr.
Spariklæðnaður — Húsið opnar kl. 19:00

Pantið borð í síma 562 0200 eða með 
tölvupósti perlan@perlan.is.

BRAUÐRÉTTAMUFFINS Litlar útgáfur af heitum brauðrétti í muffins-
formi er skemmtilegt snakk. NORDICPHOTO/GETTY  

ÍDÝFA STÓRFJÖLSKYLDUNNAR Risagrænmetisídýfa í glæru fati 
er ekki síður fallegt en gott með nachos og öðru snakki.  

Smáréttir hvers kyns, plattar með snittum, ídýfur, smá-
brauð og annað slíkt er órjúfanlegur partur gamlárs-
kvölds. Ekki er það síður gefandi fyrir gestgjafann að 

gleðja sína nánustu með því að draga fram ný föt með kræsing-
um reglulega yfir kvöldið.

Smáréttir í partíið

HEITT BRAUÐ-
RÉTTAMUFFINS
2 rúllutertubrauð, fín
½ askja sveppasmurostur
6-7 skinkusneiðar, skorn-
ar í bita
1 dós aspas
3 msk. majónes
paprikuduft
season-all

Leggið rúllutertubrauðin út 
og bleytið yfirborð þeirra 
með smávegis af safanum 
úr aspasdósinni. Smyrjið 
því næst sveppaosti yfir. 
Kryddið með season-all. 
Stráið skinkubitum yfir og 
aspas og rúllið upp. Smyrjið 
smávegis majónesi ofan á 
rúlluna og stráið papriku-
dufti yfir. Skerið rúlluna í 
sneiðar og setjið hverja 
sneið ofan í muffin-form. 
Hægt er að skreyta með 

þunnt skornum strimlum af 
blaðlauk.

GRÆNMETISÍDÝFA 
STÓRFJÖLSKYLDUNNAR
3-4 dósir sýrður rjómi, 
18%
4-5 vel þroskuð avókadó
½ sítróna, safinn
smá sletta tabaskó-sósa
1 box kirsuberjatómatar, 
skornir í tvennt 
4 grænar paprikur, smátt 
skornar
2 rauðlaukar, smátt 
skornir
2 bollar rifinn ostur
1 bolli ferskt kóríander, 
smátt skorið
maldon-salt eftir smekk

Stappið avókadóið og 
blandið tabaskó-sósunni, 
saltinu og sítrónusafanum 
saman við. Finnið til stórt 

glært fat til að litir græn-
metisídýfunnar njóti sín. 
Setjið avókadómaukið í 
botninn. Setjið sýrða rjóm-
ann þar ofan á. Dreifið svo 
grænmetinu ofan á þannig 
að það liggi í lögum eftir 
tegund – í þeirri röð sem 
þið kjósið. Til dæmis má 
byrja á að setja paprikuna, 
svo rauðlaukinn og þar 
næst tómatana. Setjið rifna 
ostinn ofan á allt saman og 
kóríander þar ofan á.

BANGSABRAUÐ
Yngsta kynslóðin er oft 
síður fyrir flóknar samsetn-
ingar og velur sér snittu-
brauð og kex til að narta í 
á gamlárskvöld. Bangsa-
brauðið – þar sem einföld 
gerbolluuppskrift er notuð 
og brauðið mótað í bangsa 

með því að festa bollurnar 
saman eins og hér er gert. 
Sniðugt er að nota rúsínur 
sem augu og svo má strá 
osti, graskersfræjum eða 
öðru yfir brauðið áður en 
það er sett inn í ofn.

2 ½ tsk. þurrger
1 dl volgt vatn
1 dl mjólk
1 msk. matarolía
½ tsk. púðursykur
4-5 dl hveiti
¼ tsk. salt
1 egg og smá mjólk til 
penslunar

Blandið geri, mjólk og vatni 
saman. Hnoðið annað 
hráefni saman við mjólk-
urblönduna og látið hefast 
í 30 mínútur. Penslið með 
eggi og mjólk. Bakið við 
180-200°C.

2 KAMPAVÍN
ÁSTRÍÐA OG ÞEKKING Á
VÍNUM gengur í erfðir í Mignon-
fjölskyldunni í Champagne-hér-
aðinu í Frakklandi. Í dag heldur 
Bruno Mignon, af þriðju kynslóð 
vínræktanda, uppi heiðri fjölskyld-
unnar með nútímalegum blæ þótt 
ræturnar liggi djúpt í hjarta hinna 
virtu hefða héraðsins. 

Charles Mignon-vínekrurnar leit-
ast við að framleiða gæðavöru. Á 
vínekrunum eru þrjár þrúgur rækt-
aðar: Pinot Meunier, Pinot Noir 
og Chardonnay. Í framleiðslunni 
blandast nýjasta tækni haganlegu 
handverki og hefðum fyrri kyn-
slóða. Höfuðáherslan er á hæstu 
gæði, og úrvalið er takmarkað 
til að standast eftirvæntingar. 
Árgangar hafa frá því 1999 oft 
fengið glæsilega umfjöllun í hinu 
virta vínriti, Guide Hachette.

CHARLES MIGNON
CHAMPAGNE

BRUT 1ER CRU
Ferskt, þétt og frískandi, 

gott kampavín.
Passar vel með snittum 

og litlum kjötréttum.
Gert úr Pinot Noir 

(75%) og Chardonnay 
(25%). 5.994 kr. 

CHARLES MIGNON CHAMPAGNE
BRUT GRANDE TRADITION
Fersk og frískandi kampavín frá virtum framleiðanda.
Gert úr Pinot Noir (60%), Chardonnay (20%) og Pinot 
Meunier (20%). 5.862 kr. 

DOMAINE FEVRE CHABLIS 1ER CRU
Ávaxtaríkt, ilmríkt ferskt Chablis sem hentar best 
með sjávarréttum. Sérstaklega gott með humri og 
öðrum skelfiski. 4.510 kr.

DOMAINE FEVRE CHA-
BLIS - FRAKKLAND

Ávaxtaríkt, ilmríkt og hentar 
mjög vel með mat. Ef 

skelfiskur, humar og feitur 
fiskréttur er á matseðlinum 
þá mælum við með að þú 

prófir þetta vín með.
3.452 kr.

2 HVÍTVÍN · 1 RAUÐVÍN

CHATEAU DE LA COUR 
- SAINT EMILION FRAKKLAND
Kirsuber, þurrkaðir villisveppir og létt eik.
Ferskur ávöxtur. Vottur af kirsuberjum, krydd 
og mikil tannín. Vín sem geymist í 10-15 ár, 
að minnsta kosti. Gott er að láta það standa 
í karöflu í klukkustund fyrir neyslu til þess að 
minnka tannínið. Matarvín sem hentar með 
flestum kjötréttum. Lambakjöt og villibráð 
smellpassa með þessu víni. 3.100 kr. 
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EF EINHVERN TÍMANN á að hrista kokteil þá er það um áramót-
Hér eru uppskriftir að fimm skemmtilegum kokteilum sem eiga
bæði fyrir og eftir mat.

8 FÍNIR KOKKTEILAR

3cl Lime líkjör (fæst í Hagkaup)

3 lime sneiðar

Glas fyllt upp með ís

Fyllt svo með sprite

RAZZMOJITO
4 cl Bacardi razz

2-3 tsk. hrásykur eftir smekk

5 stk. hindber

7 laufblöð mynta

Fyllt upp með sódavatni eða sprite

Bacardi Razz, hindber, hrásykur, lauf-
blöð mulin saman. Mulinn klaki upp í 
topp og sprite eða sóda upp í topp.

Þessi er rosalega vinsæll úti í Evrópu
enda ferskur og góður… Einnig þægi
legt að blanda í góða bollu…

DI
5 cl Fin

2 cl Ma

2 cl fers

5 stk fe

Fyllt up

BEEFEATER
& TONIC

Þessi breski góði

3-6cl Beefeater

Fyllt upp með tónik

MARTINI
STRAWBERRYRR
Fullt glas af klaka

9 cl Martini Bianco

Nokkur skorin fersk jarðarber

Má bæta við smá dassi af appelsínusafa 
– ekki nauðsynlegt

Áramótadrykkurinn í ár

JAMES
IRISH C
3-6 cl Jameson

1 tsk. púðursykur

Fyllt upp með kaffi

Hálfþeyttur rjómi

Súkkulaðispænir

BALLANTINES
BOUNTY
4cl Ballantine’s Finest

4cl Malibu

2cl Joseph Cartron Fraise des Bois (Straw-
berry) með jarðarberjum og myntulaufum.

rystið drykkinn í blandara með muldum ís og
ellt út í stórt glas. Skreytt með jarðarberjum
g myntulaufum.

MOJITO
3-4 cl Bacardi Mojito (Einnig gott að
nota Bacardi Razz)

3 tsk. hrásykur

3 bátar af Lime

5-6 myntulauf

Allt sett í long drink glas, marið saman 
og svo fyllt með mulnum klaka. Svo er 
fyllt upp með sóda eða sprite.

Lystaukandi
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Loftbólur í kampavíni virð-
ast vera sumum nokkuð 
hugleiknar. Þannig reikn-

aði vísindamaðurinn Bill Lembeck 
það út að í 750 ml flösku af kampa-
víni væru um 49 milljónir loftbóla.  
Annar vísindamaður, Bruno Dut-
ertre, komst að allt annarri niður-
stöðu. Hann fór fyrir þriggja ára 
rannsókn sem kostaði um 7 milljón-
ir dollara til að leita svara við loft-
bóluspurningunni. Komist var að 
þeirri niðurstöðu að í hverri flösku 
væru um 250 milljónir loftbóla.

Þrýstingurinn í kampavínsflösku 
er 90 psi sem er þrisvar sinnum 
meiri þrýstingur en í bíldekki. 

Þjóðsaga segir að kampavíns-
glasið (breitt, grunnt glas á háum 
fæti) hafi verið mótað eftir brjósti 
Maríu Antoinette drottningu. 

Lengsta flug korktappa er um 54 
metrar. Bandaríkjamaðurinn Hein-
rich Medicus setti metið í New York 
árið 1988.

Kampavínskorkur skýst að með-
altali úr flöskunni á 60 til 64 km 
hraða á klukkustund en getur náð 
allt að 160 km hraða.

Heimsins stærsta kampavíns-
glas var afhjúpað á hátíð í Spoleto á 
Ítalíu. Það er nærri tveggja metra 
hátt og í því má rúma innihald 22 
kampavínsflaskna.

Spæjarinn James Bond sýpur oft 
á kampavíni í myndunum um sjar-
mörinn. Nýlega var talið í hve mörg 
skipti 007 gæddi sér á miðinum 
ljúfa og voru það 35 skipti.

Talið er að Marilyn Monroe hafi 

eitt sinn farið í bað í kampavíni. 
Samkvæmt einum ævisagnaritara 
hennar þurfti 350 flöskur af kampa-
víni til að fylla baðkarið.

Opinbert kampavín um borð í 
Titanic var Heidsieck & Co Mon-
opole Blue Top Champagne Brut. 
Þær sögur ganga fjöllum hærra að 
nokkrum flöskum hafi nýlega verið 
bjargað úr flakinu og hafi innihald-
ið smakkast ljómandi vel.

Winston Churchill naut þess svo 
mjög að drekka kampavín að útbú-
in var sérstök hálfslítra flaska sem 
þjónn hans bar til hans klukkan 11 á 
hverjum morgni. 

Stærsta staðlaða kampavíns-
flaskan er af gerðinni Nebuch-
adnezzar en í henni rúmast inni-
hald um tuttugu venjulegra 75 cl 
flaskna. Mjög sjaldan eru búnar til 
stærri flöskur. Þó eru til Primat-
flöskurnar en í þeim eru um 27 lítr-
ar eða innihald 36 venjulegra fla-
skna. 

Napoleon Bonaparte sagði um 
kampavín: „Ég gæti aldrei lifað án 
kampavíns. Við sigur á ég það skilið 
og í tapi þarf ég á því að halda.“

Nokkrar skemmtilegar staðreyndir um kampavín og freyðivín

Baðvatn Marilyn og 
risa kampavínsglas

KAMPAVÍNSGLAS Sagan segir að glasið 
hafi verið mótað eftir brjósti drottningar.

BOND OG MARILYN  Persónan James Bond sýpur oft af kampavíni í kvikmyndunum um spæjarann breska enda hefur hann dýran smekk. 
Leikkonan Marilyn Monroe er hins vegar sögð hafa baðað sig upp úr vökvanum ljúfa. NORDICPHOTOS/GETTY

J.P. CHENET DEMI-SEC
Land: Frakkland 

Framleiðandi: LGCF Group 
Hérað/Svæði: Bordeaux 

Þrúgur: Blandaðar. 
Litur: Ljóst með gylltum tónum. 

Ilmur: Ilmur af blómum og ávöxtum, hnetum og 
möndlum.

Bragð: Líflegt og ferskt. Mjúkt, með sætum 
undirtón sem kemur inn í lokin.

 Frábær fordrykkur eða bara eitt og sér. Einnig 
gott með léttum mat, til dæmis tapas og snittum.

JACOBS
CREEK SPARK-

LING CHARDONN-
AY - PINOT NOIR 

Land: Ástralía 
Framleiðandi: Pernod Ricard Ástralía 

Hérað/Svæði: Suður-Ástralía 
Þrúgur: Chardonnay og Pinot Noir 

Litur: Strágulur. 
Ilmur: Opið vín þar sem sítrus er áberandi í 

bland við ristaðar hnetur. 
Bragð: Ávaxtaríkt og bragðmikið freyðivín. 

Skemmtilegt vín sem passar við flest tækifæri 
hvort sem það er brúðkaup eða stórafmæli. 

Snilldar freyðivín með humri og öðru eðal 
sjávarmeti

ASTI MARTINI 
Land: Ítalía 

Framleiðandi: Bacardi-Martini 
Hérað/Svæði: Asti 

Þrúgur: Moscato Bianco 
Litur: Gylltur. 

Ilmur: Ávaxtaríkur með múskatkeimi. 
Bragð: Frísklegt með múskatkeimi ásamt 
léttu og seiðandi ávaxtabragði. Er í sætari 

kantinum með gott jafnvægi milli sykurs 
og sýru. 

 Gott með ávaxtadesertum, kökum, 
sérstaklega kransakökum og súkkulaði-

eftirréttum. Einnig gott sem fordrykkur.

MUMM DEMI-SEC
Land: Frakkland 
Framleiðandi: Pernod Ricard Frakkland 
Hérað/Svæði: Reims 
Þrúgur: Pinot Meunier (50%), Pinot Noir (35%),
Chardonnay (15%) 
Litur: Fölgulur með gylltum blæ. 
Ilmur: Fullkomið jafnvægi milli ferskra og þroskaðra 
ávaxta. Hunang kemur við sögu og vottur af vanillu. 
Bragð: Mjúkt og þétt. Bragðið samsvarar sér 
einstaklega vel. 
Sætan í víninu gerir það að verkum að það bragðast 
frábærlega með ýmsum eftirréttum. Eitt mest selda 
kampavínið á íslenskum markaði.

MUMM CORDON ROUGE BRUT 
Land: Frakkland 

Framleiðandi: Pernod Ricard Frakkland 
Hérað/Svæði: Champagne 

Litur: Hunangsgylltur. 
Ilmur: Ákafur og ríkur af þroskuðum ávöxtum, ristuðu 

brauði, með keimi af skógarviði. 
Bragð: Mikið ávaxtabragð með mikilli fyllingu. 

Frábært til hátíðarbrigða. 
Rauði borðinn er eitt af stærri vörumerkjum heims í dag og 

ekki skemmir fyrir að þetta er vínið sem sigurvegari í 
Formula 1 sprautar yfir sig og aðra þegar sigur er í höfn.

CODORNÍU CLASICO SEMI SECO
Land: Spánn 

Framleiðandi: Codorníu 
Hérað/Svæði: D.O. Cava 

Litur: Stráljósgulur með fínlegum bólum. 
Ilmur: Ávaxtarík angan og mjög opin. 

Bragð: Epli og ristað brauð. Ferskleiki og gott 
jafnvægi.

Frábært vín með smáréttum og sætindum. 
Hnetur og þurrkaðir ávextir eru frábærir með 
Codorníu Clasico Semi-Seco. Freyðivín sem 

passar vel með hátíðarmat.

6 KAMPAVÍN
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JACOB‘S CREEK SHIRAZ 
Framleiðandi: Pernod Ricard Ástralía

Hérað/Svæði: Suður-Ástralía
Þrúgur: Shiraz

Litur: Djúpfjólurautt.
Ilmur: Kirsuber og dökk ber með jurtailmi og kryddi.

Bragð: Þétt brómber og plómur með þægilegri sætu og
flauelsmjúku tanníni.

 Ljúffengt vín, meðalfylling og þéttur ávöxtur í frábæru víni
skilar sér í glasið. Mjúkt vín með nettum eikartóni.

TOMMASI ROMEO 
Þrúgur: Corvina - Rondinella
Merlot frá Ítalíu 
Litur: Rústrauður.
Ilmur: Ávaxtaríkt með kröftugum kirsuberjum og
cappuccino.
Bragð: Vín í góðu jafnvægi, ljúft með sætum 
kirsuberjum og súkkulaði í forgrunni.
Með ljúfri angan af cappucino gefa ljúffeng og sæt 
kirsuber fögur fyrirheit sem er fylgt eftir með
undirliggjandi súkkulaðitón. Fínlegt og fágað vín í 
góðu jafnvægi.

J.P. CHENET CABERNET-SYRAH. 
Land: Frakkland

Þrúgur: Cabernet-Syrah.
Litur: Ríflega meðaldjúpur, plómurauður. 

Unglegur.
Ilmur: Tæplega meðalopið. Sætt og þroskað.

Kirsuberjasulta, möndlumassi, sólber, 
rósapipar og súkkulaði.

Bragð: Meðalbragðmikið og ljúft. Góð sýra og
mjúk tannín. Kirsuber. Dökk ber.

CAMPO VIEJO CRIANZA
Land: Spánn 

Hérað/Svæði: Rioja 
Þrúgur: Tempranillo 75% Garnacha 20% 

Mazuelo 5% 
Litur: Ljósrautt. 

Ilmur: Kryddaður ilmur af dökkum berjum,
múskat og vanillu. 

Bragð: Eikað og kryddað vín með kirsuberjum, 
vanillu og rúsínum. 

Frábært Crianza frá einu vinsælasta vínræktar-
svæði Spánar. Frábært með tapas og ostum.

TRIO MERLOT - CARMENÉRE - 
CABERNET SAUVIGNON 

Land: Chile - Framleiðandi: Concha y Toro 
Hérað/Svæði: Rapel dalur / Central dalur
Litur: Dimmrauður með fallegum bláma.
Ilmur: Mjög opið og aðlaðandi vín sem leikur 
við lyktarskynið.
Bragð: Frábær blanda af þremur þrúgum sem
gefur af sér mikla mýkt, þroskað tannín með
kröftugum endi og löngu eftirbragði.
Magnað vín með kjötréttum af ýmsu tagi. 
Kjúklingur og lambakjöt passa mjög vel með
en líka bragðmeira kjöt eins og til dæmis
nautakjöt og villibráð.

MARQUEZ DE ARIENZO RESERVA
Land: Spánn 

Framleiðandi: Pernod Ricard Spánn 
Hérað/Svæði: Rioja 
Þrúgur: Tempranillo 

Litur: Glansandi rúbín með eikartón. 
Ilmur: Þroskaðir ávextir og fínlegt krydd.

Bragð: Frekar flókið vín sem gefur mikið af sér. 
Töluverður pipar, negull og fínleg eik. 

Fullkomið með villibráð, til dæmis rjúpu, gæs eða
hreindýri.

FREIXENET CARTA
NEVEDA SEMI SECO

Strá gult með miðlungsstórum
loftbólum, sæt og blómleg

ávaxtaangan sem heldur áfram 
í munni. Þægileg sæta með

nægilegri þykkt einkennir
eftirbragðið. Ljómandi að

drekka þetta eitt og sér jafnvel 
sem fordrykk. Hentar með 
eftirréttum, þá sérstaklega 
kökum. Einnig með austur-
lenskum krydduðum mat.

FREIXENET COR-
DON NEGRO BRUT
Ljósgult með fínlegum 

loftbólum í glasinu, ferskur
ákafur ávaxtailmur. Létt og 

leikandi í munni með
ferskum sýruríkum blæ og 

þægilega freyðandi.
Hentar sem fordrykkur þar 
sem fersk sýran æsir upp 

hungrið. Upplagt að drekka 
með fiskréttum.

FREIXENET COR-
DON NEGRO SECO
Ljósgult með fínlegum

loftbólum í glasinu, ferskur
og örlítið sætur ákafur 

ávaxtailmur. Þægileg sæta 
fyllir muninn ásamt góðum
ávexti og fersku þægilegu

eftirbragði. Góður fordrykkur
fyrir þá sem kjósa ekki of 
þurrt eða sýruríkt, hentar

fiski og kjúklingi. Má nota í 
sósur „Oriental Style“.

FREIXENET CORDON 
ROSADO BRUT

Laxableikt með flottum 
loftbólum og fínlegri blóma 

angan með fersku bragði og 
mikilli fyllingu með löngu 

þægilegu eftirbragði.
Hentar bragðmiklum fiski- og

sjávarréttum gjarnan 
grilluðum, kjúklingi að sama 
skapi. Passar í standandi 

móttökur þar sem boðið er 
upp á tapas-borð eða
blandaðan pinnamat.

NAUTAKJÖT
MONTES CLASSIC MERLOT
RESERVE - COLCHAGUA CHILE 

Sólbakaður berjarauði, lyng, mosi, eik, vanilla. 1.798 kr.HUMAR OG FISKUR
DOMAINE DES MALANDES PETIT CHABLIS
Ungur Chablis sem einkennist af ljósum ávexti og eplum í góðu
jafnvægi. Þessi frábæri Petit Chablis nýtur sín sérstaklega vel 
með humri og kalkúni en passar einnig vel með öllu ljósu kjöti. 
2.290 kr.

Ljúffengt
með áramótamatnum
Hér eru nokkrar tillögur að víni með áramótamatnum.

KALKÚNN
MONTES CLASSIC CHARDONNAY 
RESERVE CURICO
Ljóssítrónugult, meðalfylling, þurrt og ferskt. Sítrus, 
epli, vanilla og  eik. 1.698 kr. 

TURNING LEAF ZINFANDEL - KALÍFORNÍA
Rúbínrautt. Meðalfylling, þurrt og ferskt með miðlungs 
tannín. Kirsuber, bláber og krydd. 1.898 kr.

SENORIO DE LOS LLANOS RESERVA - 
VALDEPENAS SPÁNN 
Kirsuberjarautt, meðalfylling, þurrt og ferskt, miðlungs 
tannín. Skógarber, skógarbotn, vanilla og eik.
1.798 kr.

WILLM PINOT GRIS RESERVE
Vínið er bjart með sætum perum og kantalópumelón-
um í nefi ásamt hunangi. Þykkt og feitt í munni með
þægilegum sætum ávexti. Afskaplega vel balanserað 
og einfaldlega ljúffengt. Passar með kalkúni og humri.
2.500 kr.

FONSECA BIN 27 FINEST RESERVE - PÚRTVÍN
Ríkt og flauelsmjúkt vín, gómsætt bragð af sólberjum og 
kirsuberjum, langt og ljúffengt eftirbragð.
Bin 27 hentar hvort sem fordrykkur eða eftir mat með til dæmis ostum eða súkkulaðieftirréttum. 4.711 kr.

4 FREYÐIVÍN

6 RAUÐVÍN
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BITINN
Besti

PYLSA KLIKKAR ALDREI
„Mér finnst ofboðslega notalegt 
að setjast inn á Súpubarinn í 
Hafnarhúsinu, það er líka svo 
flott útsýni þar yfir höfnina. Pylsa 
á Bæjarins bestu klikkar heldur 
aldrei.“

Þórgunnur Oddsdóttir, listnemi og 
barnabókahöfundur

NÝTT UPPÁHALD
„Nýja uppáhaldið hjá mér og 
frúnni er Castello í Hafnarfirði, 
sem býður upp á frábærar eld-
bakaðar pitsur á fínu verði. Föstu-
dagskvöldin eru alltaf pitsukvöld 
hjá fjölskyldunni, ýmist heimabak-
aðar eða pantaðar, og þar kemur 
þessi staður sterkur inn.“

Björgvin Franz Gíslason leikari

HRIFINN AF KJÖTRÉTTUN-
UM
„Baltanika á Vitastíg er besti 
staðurinn. Þangað fer ég oft og 
fæ mér rétt dagsins. Ég er sérlega 
hrifinn af kjötréttunum sem minna 
sumir um margt á íslenska kjöt-
súpu. Ekki skemmir fyrir að verðið 
er afar hagstætt.“

Arnar Knútsson hjá Filmus

SHALIMAR ER MÁLIÐ
„Mér dettur fyrst í hug indverski 
staðurinn Shalimar í Austurstræti. 
Þar er bara yfirhöfuð boðið upp á 
mjög góðan mat og fátt annað um 
það að segja.“

Ugla Egilsdóttir leikkona

VÍNA
FGANGAR
Nokkrar flöskur 
með örlitlu af víni 
í botninum eru af-
gangs eftir nýársboðið. 

Í stað þess að hella víninu 
niður er sniðugt að hella því í 

ísmolabox og setja í frysti. Vínmol-
ana má svo nota beint úr frystinum 
í sósur eða súpur. Einnig er hægt 
að hella víninu í lítil plastbox sem 
eru sett í frystinn og þá er hægt að 
skafa vínið frosið með skeið til að 
nota við matargerð.

FREYÐANDI VÍN
Hér eru þrjár einfaldar hugmyndir að 
áramótadrykkjum með freyðandi víni. 
Hægt er að nota freyðivín eða kampa-
vín í alla þessa drykki.
- Sígildur kampavínskokkteill: 1 sykur-
moli sem búinn er að liggja í Jägermeist-
er í smástund er settur í vínglas og fyllt upp 
með freyðandi víni.
- Rauður greipkokkteill: 3/4 bolli af freyðandi 
vín, 1 tsk. af Cointreau, 1/4 bolli rauður 
greipsafi og ísmolar: blandið öllu saman í 
glas. 
- Sorbet sæla: 1/4 bolla af freyðandi víni er 
hellt yfir 1/2 bolla af sorbet. Skreytt með 
ferskum berjum og þeyttum rjóma.

6 SVALANDI KOKKTEILAR

Áramótahanastél

BAILEYS
HRISTUR
Á KLAKA

og hrist vel.
f klökum.

RAUÐI ÖRNINN
Fullt long drink glas af ísmolum
3 cl Smirnoff Red
Trönuberjasafi
3 kreistar lime sneiðar
Muna að hræra vel og að sjálfsögðu njóta

G&T
(PERFECT SERVE)
Fullt long drink glas af ís
3 cl Tanqueray eða Gordons gin
3 lime sneiðar (kreista sneiðarnar lítillega
yfir klakann og renna yfir glasbrúnina)
Toppað með tónik

MOSCOW MULE
(ASNI)

Fullt glas af ísmolum
3 cl af Smirnoff red vodka

1-3 dropar af Angostura Aromatic Bitter (fæst í 
Vínbúðum)

Örlítið af saxaðri engiferrót
Ginger Ale
Lime sneið

Blandar saman Smirnoff og saxaðri engiferrótinni í long 
drink glas. Kreystir örlítið engiferið til að ná safanum út í 

drykkinn. Fylla svo glasið af ísmolum. Kreysta lime 
sneið yfir og renna meðfram glasbarminum. Toppa 

með Ginger Ale og hella örlitlu af Angostura bitter til að 
fullkomna drykkinn (ath. má sleppa þessu en nota þá 

þeim mun minna af engiferrót. Að lokum hræra 
drykkinn og nota 3 lime sneiðar til skrauts.

ICELANDIC
BLUEBERRY
CAIPIROSKA

Fullt viskí glas af ís (molum eða muldum ís)
3 cl Smirnoff Red

½ lime skorin niður í 3 bita
Hrásykur (má sleppa)

Bláberjasulta (má líka nota bláber)
Toppað með 7up eða Egils Kristal án bragðefna

Kremja saman lime sneiðar, Smirnoff, hrásykur og sultu/ber í 
glas. Fylla glasið af ís og hræra aðeins upp í honum áður en

toppað með 7up eða Kristal án bragðefna

BAILEYS
EFTIRRÉTTUR

FYRIR FULLORÐNA
5 cl Baileys

2 stangir Kitkat
Örlítil mjólk eða ís eftir smekk

4-5 klakar
Sett í blandara og hrært saman þar til drykkurinn 

verður ískenndur. Borið fram í martini glasi og kit kat 
stöng brotin í tvennt til skrauts.

GÓÐIR KOKKTEILAR gleðja bæði auga og braglauka.
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● SKÁL!  Eflaust hafa marg-
ir velt fyrir sér af hverju við segj-
um skál þegar við lyftum glös-
um. Svarið við því er að finna á 
Vísindavefnum. Þar segir: „Orðið 
skál þekkist þegar í fornu máli 
um drykkjarílát. Í Snorra-Eddu 
segir til dæmis ,,voru þá tekn-
ar þær skálir er Þór var vanur 
að drekka úr“ og í Fornmanna-
sögum er þetta dæmi: ,,þar 
með sendi hann honum eina 
skál fulla mjaðar og bað hann 
drekka mótsminni“. 

Af nafnorðinu skál er síðan 
leidd sögnin að skála sem 
þekkist einnig í dönsku skåle 
og norsku og sænsku skåla. 
Orðasambandið að drekka skál 
einhvers er þekkt að minnsta 
kosti frá lokum 16. aldar.“

Í Kína er sagt Ganbei þegar 
menn skála, á Englandi segir 
fólk Cheers, í Frakklandi À votre 
santé, í Þýskalandi Prosit, í Ísrael 
L’chaim, á Ítalíu Salute, Í Kóreu 
Konbai og í Póllandi Na zdrowie.

Orðið skál þekkist þegar í fornu máli 
um drykkjarílát.

● SÚKKULAÐI OG SYKURPÚÐAR  Smáréttir og sætindi eiga vel 
við á gamlárskvöld. Hér er einföld uppskrift að súkkulaðihúðuðum syk-
urpúðum sem seðja sætindaþörfina og gleðja augað. 

Stingið sykurpúðum á grillpinna og bræðið súkkulaði að eigin vali í 
vatnsbaði yfir lágum hita. Dýfið sykurpúðunum ofan í súkkulaðið og leyf-
ið því að kólna örlítið. Því næst 
er kókosmjöli eða öðru köku-
skrauti stráð yfir súkkulaðið. 
Ágætt er að stinga sykurpúð-
unum í kæli í smá stund til að 
súkkulaðið harðni. Takið þá úr 
kæli 20 mínútum áður en það á 
að borða þá svo þeir verði ekki 
of stífir.

Dagatal úr skiltum og póstkössum

● ÖÐRUVÍSI DAGATAL 
FYRIR 2010  Þetta skemmti-
lega dagatal er búið til úr ljós-
myndum af skiltum, póstköss-
um og götuskiltum sem eru í 
París. Myndirnar tók Nichole Ro-
bertson á ferðalögum sínum til 
Parísar og fékk þá hugmynd að 
útbúa dagatal. Í framhaldi af því 
gaf hún út bók með myndun-
um ásamt eiginmanni sínum og 
henni fylgir dagatal. Á vefsíðu 
Nichole, littlebrownpen.blog-
spot.com, sýnir hún hvernig 
hún bjó til dagatalið, fyrir hvern 
þann sem vill taka sér slíkt verk-
efni fyrir hendur auk þess sem 
þar er stutt myndband sem 
sýnir hvernig dagatalið er fest 
á vegg. Bók og dagatal Nichole 
er á finna á Etsy.com/shop/litt-
lebrownpen, en þar er einn-
ig að finna dagatöl sem Nichole 
hannaði sem hægt er að prenta 
út úr tölvunni heima. 

Þeir sem hafa áhuga á að 
útbúa dagatal sjálfir úr ljós-
myndum geta kíkt á photojojo.
com/content/diy/perpetual-
photo-calendar/

● EYRNAVERND  Hvort sem manni 
líkar það betur eða verr verður ekki hjá 
því komist að heyra í flugeldunum á 
gamlárskvöld. Og hvort sem maður er 
inni eða úti er hávaðinn það mikill að 
hann getur haft skaðleg áhrif á heyrn-
ina. Smellir og skellir eru verstir fyrir 
heyrnina, en þeir fylgja oft sprenging-
unum. Best er að nota eyrnatappa og 
jafnvel setja húfu yfir eyrun. Ágætt er að 
fá ráðleggingar í apóteki hvaða eyrna-
tappa er best að nota. Skemmdir á 
heyrn eru varanlegar og því er ekki aftur 
snúið ef ekki er farið með gát.

FjallabitiFjallabiti

Fja l la lamb hf .  • Röndinni  3 • 670 Kópasker i  • S ími 465-2140 • www.f ja l la lamb. is

Nýtt frá Fjallalambi Kópaskeri

Ómissandi áramótanasl
Þrjár bragðtegundir
• Fjallabiti venjulegur

• Fjallabiti með pipar

• Fjallabiti með hvítlauk
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Fjallalamb óskar viðskiptavinum
gleðilegra jóla og gæfuríks komandi árs.

Með þökk fyrir viðskiptin á árinu.
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Illa lukkuð veisla getur breyst 
í vel lukkaðan mannfögnuð 
með réttu leikjunum.

Áramótanna er alltaf beðið með 
eftirvæntingu. Flestir ætla að 
gera sér glaðan dag og enn glað-
ari nýársnótt þegar töfrar tíma-
mótanna sindra enn þá í glæðum 
stjörnuljósanna. Miklar vænting-

ar eru yfirleitt gerðar til gleðskap-
ar á gamlárskvöld og vonbrigðin 
því oft mikil þegar veislan stend-
ur ekki undir væntingum. Mæðu-
legum mannfagnaði má hins vegar 
bjarga glettilega fyrir horn ef 
veisluhaldarinn er vel undirbú-
inn og lumar á nokkrum leikjum 
til að létta lund veislugesta. Fæst-
ir leikir þarfnast flókins undirbún-

ings, yfirleitt er almennur húsbún-
aður og veisluföng og skreytingar 
nóg til að byrja á skemmtilegum 
leik. Verðlaunin birtast vonandi í 
bættum gleðskaparanda en góðir 
gestgjafar hafa stundum líka hugs-
að fyrir verðlaunapeningum, bik-
urum og jafnvel kórónum handa 
sigurvegurum. Aðalmálið er að 
skemmta sér hið besta.   - bb

Leikur í stjörnuljósum

● STÓLALEIKURINN 
 er sígild skemmtun kyn-
slóðanna. Hann felst í því 
að stólum er raðað í hring 
og skulu þeir vera einum 
færri en þátttakendur. Allir 
raða sér kringum stólana en 
mega aldrei snerta þá með 
höndunum. Tónlist er sett í 
gang og allir eiga að hlaupa 
kringum stólana. Þegar tón-
listin þagnar eiga allir að 
setjast og sá sem ekki fær 
sæti er úr. Stólum er fækkað 
um einn og leikurinn heldur 
áfram. Sá sem situr í síðasta 
stólnum vinnur. Hægt er að 
útfæra þennan leik á ýmsan 
hátt, til dæmis með því að hafa púða á gólfinu sem á að ganga eða hlaupa í 
kringum sem gerir það erfiðara að setjast. Einnig geta verið glös eða súkku-
laðimolar á borði sem þarf að tæma eða snæða (alltaf einum færri en þeir 
sem taka þátt í leiknum)  svo að sigurvegaranum gæti orðið nokkuð bumb-
ult undir lokin.

● BLÖÐRULEIKIR  eru til 
í ýmsum útgáfum. Ein útgáf-
an gengur út á það að binda 
blöðru við annan fótinn á leik-
endum og svo á að reyna að 
sprengja blöðruna hjá hinum. Sá 
vinnur sem er með sína blöðru 
ósprengda. Líka má keppa í 
því að halda blöðru á lofti með 

höfðinu, jafnvel bara nefinu. Svo má líka dansa saman tvö og 
tvö með blöðru á milli sín. Blöðruna má ekki snerta með hönd-
unum og það er skylda að dansa í takt við tónlistina. Lögin 
verða svo taktfastari eftir því sem á leikinn líður en það par er 
úr leik sem missir blöðruna. Góð leið til að kynnast fólki. 

● SVO MÁ AUÐVITAÐ SPILA Á SPIL  alla 
nýársnóttina ef vill. Svarti-Pétur, lauma, veiðimað-
ur og rommí eru allt saman góð og gegn spil sem 
öll fjölskyldan getur skemmt sér yfir en svo má 
líka spila bridds eða póker til að gera leikinn meira 
spennandi.   

● GRÍMUPARTÍ  á gamlárskvöld getur ekki klikkað. 
Þá er líka hægt að færa út hugmyndina með því að hafa 
eins og eina morðgátu í gangi. Þá er gott að vera búinn 
að senda gestunum persónurnar áður svo þeir geti 
undirbúið sig og komið í búningi sem passar fyrir per-
sónu sína. Gátan gerist svo á afmörkuðum stað þang-
að sem ákveðið fólk er boðað í einhverjum tilgangi, til 
dæmis áramótapartí. Allir eiga sína forsögu og vilja ná 
einhverjum árangri, kannski ná að kyssa alla karlmenn 
í partíinu eða fá að minnsta kosti tíu sopa úr glösum 
annarra gesta. Einn er svo morðinginn og hann eða 
hún drepur með einhverri fyrirfram ákveðinni aðferð, 
til dæmis blikkar morðinginn gesti eða festir á þá lím-
miða svo lítið beri á. Þegar einhver hefur verið drepinn 
er hann úr leik og þarf að setjast hjá hinum fórnarlömb-
unum og halda partí. Eftirlifandi gestir geta svo reynt 
að bjarga lífi sínu með því að finna út hver morðinginn er þangað til hann er einn uppistandandi. Skemmtilegur leikur 
sem þarfnast ákveðins undirbúnings og gengur síður upp í „opnu“ partíi þar sem gestir eru alltaf að koma og fara. 

● HOLLINN SKOLLINN  er  
góður og gegn íslenskur leikur. Þá er 
bundið fyrir augun á einum þátttak-
anda, honum snúið í hringi og farið 
með þuluna „Hollinn skollinn sitt á 
hvoru horni, aldrei skaltu finna mig 
fyrr en á laugardagsmorgni.“ Skoll-
inn á svo að reyna að klófesta hina 
sem stríða honum óspart. Þegar og 
ef honum eða henni tekst að ná ein-
hverjum verður hann eða hún skoll-
inn næst. 

● TORTILLU-PITSA  Fljót-
leg og auðveld leið til að búa 
til þunnbotna pitsu er að nota 
tortilla-kökur fyrir pitsubotn.  
Pitsusósa er borin á botninn, 
og rifnum osti stráð yfir og því 
næst er áleggið sett á. Pitsan 
er hituð í ofni í nokkrar mínút-
ur við 200 gráðu hita eða þar til 
osturinn er bráðinn. Ágætt er 
að hafa undir- og yfirhita á ofn-
inum. Tortillu-bökur er hægt að 
geyma í frysti og kippa þeim út 
þegar á þarf að halda. En það 
tekur bara nokkrar sekúndur að 
þýða þær á pönnu. 
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● HANASTÉL  Kir er vinsæll 
franskur kokkteill búinn til úr berja-
líkjör og hvítvíni. Í Frakklandi er 
hann yfirleitt borinn fram sem for-
drykkur. Drykkurinn heitir í höfuð-
ið á Féliz Kir, sem gerði drykkinn 
vinsælan eftir seinni heimsstyrjöld-
ina með því að bjóða alþjóðlegum 
gestum sínum upp á drykkinn. Kir 
var einn þeirra sem komu á þeirri 
hefð að bæir og borgir víða um 
heim gerðust vinabæir. Kir er búinn 
til með því að setja 1-2 teskeiðar af 
Créme de Cassis líkjör í vínglas og 
fylla svo upp með hvítvíni. Stund-
um er þunn rönd af sítrónuberki 
sett út í til skreytingar.

Halldór E. Högurður, einn af 
höfundum Áramótaskaupsins, 
segist eflaust þurfa að flýja land 
verði skaupinu illa tekið.

„Það er náttúrlega búið að eyði-
leggja fyrir manni áramótin. Það er 
hryllileg tilfinning að vera búinn að 
sjá skaupið nokkrum dögum fyrir 
áramót. Mér finnst eins og ég hafi 
lent í tímaflakki. Undanfarin fimm 
ár hef ég haldið áramótin með stór-
um vinahópi og skaupið hefur alltaf 
verið hápunktur kvöldsins, ég veit 
ekki hvað ég á af mér að gera í ár,“ 
segir  Halldór E. Högurður, einn af 
sex höfundum áramótaskaupsins í 
ár, en hinir eru Ottó Geir Borg rit-
stjóri, Anna Svava Knútsdóttir, Ari 
Eldjárn, Sævar Sigurgeirsson og 
Gunnar Guðmunds leikstjóri.

Halldór segist undanfarin ár 
hafa verið eins manns auglýsinga-
stofa, og auk þess komið að dag-
skrárgerð fyrir útvarp með hléum 
frá unga aldri. Hann segist aldrei 
hafa vitað skemmtilegra vinnuum-
hverfi en að sitja í hópi uppi í út-
varpshúsi og skrifa. Það taki á að 
verkja í magann frá níu til fimm.

Halldór má, venju samkvæmt, 
lítið sem ekkert tjá sig um efni 
skaupsins fyrirfram. Spurður 
um áhrifavalda sína í gríni segist 
hann löngum hafa verið aðdáandi 
breskrar kímnigáfu. „Ég ligg yfir 
þáttum eins og Mock the Week og 

Have I Got News for You þar sem 
reynir á spontant svör og skyndi-
grín. Þeir eru ekki margir sem 
ráða við það, en þeir sem gera það 
eru með allra fyndnasta fólki. Það 
var á tíma í tísku að segja Spaug-
stofuna hallærislega, en kannski 
hefur hún bara farið gegnum lægð 
því ég horfði ekki í nokkur ár en 
hef nýverið enduruppgötvað hana. 
Svei mér þá ef þeir eru ekki betri 
en nokkru sinni. Ég var að horfa á 
jólagrínþátt með öllum bestu grín-
istum Nýja-Sjálands, stærðarinn-
ar prógramm sem gert er árlega 
og er víst hápunkturinn í sjónvarpi 
þarna úti. Ég hef aldrei séð annað 
eins rusl og fullyrði að íslenskt grín 
stendur mun framar.“

Nálega hvert mannsbarn horfir 
á Áramótaskaupið og Halldór játar 
því að þrýstingurinn á að skila af 
sér góðu verki sé töluverður. „Ég 
ætla ekki að flýja kreppuna en hef 
búslóðina í gámi fram yfir áramót 
til öryggis. Ef skaupinu verður illa 
tekið þá verður maður eflaust að 
flýja land. Kannski maður taki bara 
Íslendinginn á þetta og eigni sér 
bróðurpartinn ef þetta slær í gegn 
en kasti ábyrgð á hina ef allt fer á 
versta veg. Þetta verður alla vega 
hressilegt slútt á árinu og vonandi 
að við byrjum næsta ár á bjartsýni. 
Bölmóður er alveg nauðsynlegur í 
bland en ómögulegur til frambúð-
ar,“ segir Halldór E. Högurður.

 - kg

Íslenskt grín stendur 
framar nýsjálensku 

Halldór segir ljóst að áramótaskaupið verði hressilegt slútt á árinu. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

BYLGJAN 
Í  FYRSTA SÆTI

Bylgjan ber af og tryggir að skilaboð auglýsenda 
komist áleiðis til mikilvægustu markhópanna.*

* Samkvæmt mælingum Capacent á hlustun í mínútum í aldurshópnum 18 – 49 ára, vika 40, 2009.

 Í viku 40 var hlustun á Bylgjuna, Létt Bylgjuna og Gull Bylgjuna 52%.

   Auglýsing á Bylgjunni birtist samtímis á Létt Bylgjunni og Gull Bylgjunni.

BYLGJAN ÞAKKAR HLUSTENDUM SAMFYLGDINA Á HVERJUM DEGI
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● NÝÁRSMYNDIN  Klukkan slær tólf, 
kampavínstappar fljúga, flugeldar springa og 
fólk fellur í faðma og kyssist. Nýtt ár er gengið í 
garð og oftar en ekki byrjar fólk nýja árið á því 
að kyssa ástvini. Bíómyndir hafa gert augna-
blikið rómantískt og ógleymanlegt þar sem 
ástfangnar söguhetjur fallast í faðma á mið-
nætti og kyssast og átta sig þá kannski síðust 
allra á ástinni á milli þeirra. Einn frægasti ný-
árskossinn er sennilega í bíómyndinni When 
Harry Met Sally þegar aðalsöguhetjurnar, sem 
Billy Crystal og Meg Ryan leika, fallast í faðma 
og kyssast langþráðum kossi. Því er gamlárs-
kvöld kjörin stund til að horfa á þessa rómantísku gamanmynd frá árinu 
1989.

● MYNDAKLEFI HEIMA Í 
STOFU  Skemmtileg leið til að 
hleypa fjöri í partíið og gera það 
eftirminnilegt er að setja upp 
myndaklefa heima. Myndaklef-
ar virðast hafa þau áhrif á fólk 
að það sleppir fram af sér beisl-
inu og leyfir sér að fíflast aðeins 
fyrir framan myndavélina. Það 
er hægt að líkja eftir mynda-
klefa heima í stofu, án þess að 
þurfa að troða fólki inn í lítinn 
klefa. Best er að nota herbergi 
sem er lítið notað, eða skot þar 
sem fólk getur staðið eða setið. 
Mestu skiptir að koma fyrir 
góðum bakgrunni og ljósum. 
Bakgrunnurinn getur verið stórt 
lak sem er hengt upp á vegg-
inn og svo eru standlampar not-
aðir til lýsingar. Myndavélinni er 
því næst komið fyrir á þrífæti og 
svo þegar boðið hefst eru gest-
ir hvattir til að stilla sér upp fyrir 
framan vélina og leika sér. Líka 
er sniðugt að hafa körfu með 
höttum og klútum eða einhverj-
um fylgihlutum sem hægt er að 
leika sér með í myndatökunni. 

Skemmtilegar myndir gera góðar 
minningar betri.

● ÁRAMÓTAHATTAR  Fallegu 
og þjóðlegu pappírshattarnir sem 
ungversku stúlkurnar bera á þessari 
mynd gefa hugmynd að öðruvísi og 
skemmtilegum áramótahöttum. Kjör-
ið er að nota afganga af jólapappír og 
jafnvel umslögin utan af jólakortunum 
til að klippa út mynstur til að skreyta 
hattana. Í stað blómanna er hægt að 
setja glitrandi stjörnur, sem minna á 
áramótin og flugeldana. Hristu eins 
og þá sem ein stúlkan ber, er hægt 
að gera úr gömlum pappírsumbúð-
um og skreyta með kreppappír eða af-
gangsjólapappír.

● HÁVÆR HUGMYND  Í 
stað þess að fara út að sprengja 
flugelda á miðnætti er hægt 
að sprengja blöðrur innan-
dyra. Ekki er þörf á hlífðargler-
augum, en eyrnatappar gætu 
reynst nauðsynlegir. Blöðrurnar 
er hægt að fylla með glimmeri 
og léttu smáskrauti og jafnvel 
sælgæti eða smágjöfum. Þær 
eru svo blásnar upp og festar á 
vegginn. Gestirnir fá svo pinna 
eða smánálar í hönd þegar mið-
nætti nálgast og um leið og 
klukkan slær tólf eru blöðrurn-
ar sprengdar. Ágætt er að festa 
blöðrurnar upp með góðu lími 
eða kennaratyggjói.

Blöðrur í stað flugelda.

● KAFFIKORGUR   Eftir fjöl-
mennt matarboð er oft mikið 
af blautum kaffikorgi afgangs. 
Í stað þess að fleygja honum 
í ruslið er sniðugt að skola 
honum niður um vaskinn þar 
sem hann hreinsar rörin. Einn-
ig er hægt að búa til náttúru-
legt líkamsskrúbb fyrir húðina. 
Tveimur matskeiðum af blaut-
um kaffikorgi er blandað saman 
við eina matskeið af fínu salti 
og tvær matskeiðar af ólívuolíu. 
Blöndunni er síðan nuddað á 
húðina með hringlaga hreyfing-
um. 
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Um hátíðarnar er meira um 
kerta- og eldnotkun en á öðrum 
árstímum. Því er brýnt að huga 
að eldvörnum á heimilum um 
það leyti. Reykskynjarar eru 
aldrei mikilvægari, né heldur 
heimilisslökkvitækin.

Skoteldarnir eru kapítuli út af 
fyrir sig. Þar er um sprengiefni að 
ræða og því getur skapast mikil 
hætta ef eitthvað fer úrskeiðis. 
Passa þarf vel upp á börnin svo 
þau fari ekki að fikta neitt. Mörg 
alvarleg slys hafa orðið af völdum 
heimagerðra sprengna enda stór-
hættulegt að taka í sundur flug-
elda og breyta þeim í eitthvað 
annað.

Geyma þarf flugeldana á örugg-
um stað þar sem eldur og hiti 
komast alls ekki að þeim. Forð-
ast á að skjóta upp flugeldum 
frá fyrri árum þar sem þeir geta 

verið skemmdir eftir geymsluna 
og stranglega er bannað að hand-
leika flugelda sem kveikt hefur 
verið í og eru ósprungnir því þeir 
geta sprungið fyrirvaralaust. 

Undirstaðan þarf að vera örugg 
þegar flugeldum er skotið upp. Oft 
þarf að undirbúa hana með dálitl-
um fyrirvara, einkum ef frost er í 
jörðu. Setja sand í stöðugt ker eða 
eitthvað slíkt. 

Allir eiga að hafa öryggisgler-
augu, jafnt þeir sem skjóta og 
þeir sem horfa á. Svo þarf að gæta 
að því að standa í hæfilegri fjar-
lægð frá flugeldunum þegar þeim 
er skotið upp, annars getur lífi og 
limum verið hætta búin. Það fer 
eftir stærð flugeldanna hversu 
nærri þeim má standa, en það er 
allt frá  einum metra upp í tuttugu 
og fimm samkvæmt leiðbeining-
um Brunamálastofnunar á síðunni 
www.brunamal.is sem hafðar voru 
til hliðsjónar þegar þessi greinar-
stúfur var settur á blað.  - gun

Varúðar skal gætt
Umgangast þarf sprengiefnið með varúð.

Útivist hefur staðið fyrir ferð-
um í Bása um áramótin í 
um 35 ár en að sögn þeirra 
sem prófað hafa er það ein-
stök upplifun að upplifa ára-
mótin fjarri mannabyggðum. 
Dagarnir eru nýttir í styttri og 
lengri gönguferðir og í árferð-
inu sem nú er má skella sér á 
gönguskíði. Á kvöldin er sam-
vera í skálunum og slegið er í 
brennu á gamlárskvöld. 

Lagt er af stað í áramóta-
ferðina á morgun, miðviku-

daginn 30. desember, klukkan 8.30 um morguninn. Komið er heim 2. jan-
úar. Fararstjóri er Gunnar Hólm Hjálmarsson en skráning stendur yfir hjá 
Útivist.  - jma

Áramótaferð í Bása
FYRIR ÞÁ SEM VILJA NJÓTA ÁRAMÓTANNA Í ÍSLENSKRI VETRARNÁTTÚRU ER 
LAGT Í HINA ÁRLEGU ÁRAMÓTAFERÐ FERÐAFÉLAGSINS ÚTIVISTAR Í BÁSA Á 
MORGUN.
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STOTT PILATES æfingakerfið er frábær leið til að:
l Móta líkamann, bæta líkamsvitund og líkamsstöðu.
l Lengja vöðva og styrkja sérstaklega djúpvöðva maga og baks.
l Losa spennu, auka liðleika og bæta jafnvægi milli vöðvahópa.
l Losa um bakverki og hjálpa til við samhæfingu svo fátt eitt sé nefnt.

Kennt er 2x í viku í 9 vikur. Þriðjudaga og fimmtudaga kl 15:30 og 16:30.
Nýr tími mánudaga og miðvikudaga kl 7:30. Kennari: Agnes Amalía Kristjónsdóttir.
Byrjenda- og framhaldsnámskeið. Verð kr. 29.900.
Æfingakerfi byggt á pilatesæfingum Joseph Pilates.

Barnagæsla - Leikland JSB

Staðurinn - Ræktin

Velkomin í okkar hóp!

STOTT PILATES

Frjáls
aðgangur að
opna kerfinu
og tækjasal

Innritun hafin á janúarnámskeið!
Sími 581 3730

Lágmúla 9 • 108 Reykjavík • Sími 581 3730
Bréfasími 581 3732 • jsb@jsb.is • www.jsb.is 

Eigum laus pláss fyrir nýnema
FRAMHALDSNEMENDUR OG NÝNEMAR
Rafræn skráning er á www.jsb.is, upplýsingar
í síma 5813730. 

Almenn braut – jazzballett
• Skemmtilegt og fjölbreytt dansnám fyrir 

stelpur og stráka frá 7 ára aldri
• Góð og uppbyggileg líkamsþjálfun sem veitir 

mikið frelsi til tjáningar
• Dansbikarinn - Árleg danskeppni í skólanum 

fyrir þá sem vilja spreyta sig
• Skólaárinu lýkur með glæsilegri 

nemendasýningu í Borgarleikhúsinu

Nám og kennsla
Danslistarskóli JSB er viðurkenndur af 
menntamálaráðuneytinu sem listdansskóli á 
grunn- og framhaldsskólastigi.

Nánari upplýsingar um nám við skólann er að 
finna á www.jsb.is undir Danslistarskóli JSB.

Danslistarskóli JSB
                                                er samstarfsaðili að 
                                                Frístundakorti 

                        Reykjavíkurborgar.
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Kennslustaðir:
• Danslistarskóli JSB í Kópavogi, 

Íþróttahúsi Digraness.
Almenn braut.

• Danslistarskóli JSB í Reykjavík, 
Lágmúla 9 og Laugardalshöll.
Almenn braut og listdansbraut.

¨

www.jsb.isansararDansararDansararD
Gleðileg jól og farsælt komandi dansár!

Kennsla hefst miðvikudaginn 6.janúar á nýju ári

EKKI SPILLIR VERÐIÐ
20% TÍMABUNDINN AFSLÁTTUR

NÝJA LÍNAN FRÁ

Hvítur 119.900 Stál 159.900

Skápur sem margir hafa beðið eftir, stór 
233 ltr. kælir að ofan og góður 54 ltr. frystir.

telpurS onuK rtelpurS onuK rtelpurS onuK r

Lágmúla 9 • 108 Reykjavík • Sími 581 3730 • Bréfasími 581 3732
jsb@jsb.is • www.jsb.is 
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9 vikna námskeið 2x í viku.  Ath aðeins 15 í hóp. 
Verð kr: 29.900.  Kennari: Bára Magnúsdóttir.

ü Vaxtarmótun ü Mýkt - liðleiki ü Styrkur - reisn ü Upphitun í tækjasal 20 mín
ü MÓTUN, æfingakerfi  40 mín ü Hentar öllum aldursflokkum

Miðvikudaga og föstudaga ü Kl 16:20 ü Kl 17:00
Þriðjudaga og fimmtudaga ü kl 8:30 ü kl 10:30

Barnagæsla - Leikland JSB

Staðurinn - Ræktin

Velkomin í okkar hóp!

Mótun - Nýtt námskeið í boði!
Æfingakerfi hannað af Báru Magnúsdóttur

Frjáls
aðgangur að
opna kerfinu
og tækjasal

Innritun hafin á janúarnámskeið!
Sími 581 3730
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BÍLAR &
FARATÆKI

Ford Exsplorer 4.0 xlt 2002 ekinn 130 
þús mílur skoðaður 10 filmur álfelgur 
allt rafdrifið cd ásett verð 1590 þús 
Tilboð 890 þús Bílfang 567-2000

Vw passat 1999 einn eigandi 5 gíra 
rafdrifnar rúður samlæsingar 1600 cc 
4 dyra cd verð 490 þús Bílfang 567-
2000

M.Benz 313 sprinter 8/2005 ekinn 
aðeins 43 þús km langur olíjumiðstöð 
lítur vel út verð 3680 tilboð 2990 
Bílfang 567-2000

Hyundai cupe 1999 sjálfskiptur einn 
eigandi leður álfelgur rafdrifnar rúður 
ekinn 136 þús km ny skoðaður ny 
smurður verð aðeins 290 þús Bílfang 
567-2000

Ford escape 3.0 v6 2002 ekinn 126 þús 
km 5 dyra sjálfskiptur fallegur bíll tilboð 
990 þús !!!!!!! Bílfang 567-2000

Landrover Frelander 2002 ek 106 þús 
km 5 dyra 5 gíra cd álfelgur verð 
1290 þús tilboð 990 þús!!!!!!! Bílfang 
567-2000

Jeep grand cherokke 1999 4.7 v-8 ny 
skoðaður ek 145 þús km verð 990 til-
boð 750 þús !!!!!!! bílfang 567-2000

Daewoo mussso Grand lux 2000 
árgerð ekinn 103 þús 3.2 bensín sjálf-
skiptur stærrivélinn verð 750 þús Tilboð 
590 !!!!!!! Bílfang 567-2000

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 567 2000
www.bilfang.is

Hyundai i 10 dísel 2009 nyr bíll ó ekinn 
eyðsla um 5 á hundraðið 5 dyra 5 gíra 
cd rafdrifnar rúður fjarlæsingar kost-
ar nyr 2480 þús tilboð 2190 Bílalind 
580-8900

Dahatsu trevis 2009 nyr ó ekinn bíll 
sjálfskiptur 5 dyra cd spioler krómpakki 
rafdrifnar rúður fjarlæsingar verð 2480 
þús Tilboð 1890 þús Bílalind 580-
8900

Toyota aygo 2006 ek 48 þús km 5 dyra 
5 gíra cd rafdrifnar rúður ny skoðaður 
11 ny smurður verð 1090 þús Bílalind 
580-8900

Ford taurus 3.0 v-6 2005 ek 92 þús 
km 4 dra ssk allt rafdrifið fjarlæsingar 
verð 2390 tilboð 1380 þús Bílalind 
580-8900

Bílalind
Funahöfði 1, 110 Reykjavík

Sími: 5808900
Hlökkum til að sjá þig :)
 http://www.bilalind.is

POLARIS 700 RMK DRAGON 155“. 
Árgerð 2007, ekinn 1650 km, . Verð 
1.390 þús Rnr.129390

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
www.hofdabilar.is

VW Touareg R5 dísel, árg. 2008, ek. 
38þús.km, leður, krókur, nýleg heilsárs-
dekk, Gullfallegur umboðsbíll og vel 
búinn!! Ásett verð aðeins 6900þús.kr! 
bíllinn er á staðnum,

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardaga 12-16
www.100bilar.is

Subaru legasy 2.5 outbak 1998 ek 172 
þús km ny skoðaður toplúgur cd álfelg-
ur dráttarkúla góður bíll verð 590 þús 
tilboð 450 þús Bílabankinn 588-0700

Nissan terrano v-6 3000 1996 ekinn 
aðeins 98 þús km ny skoðaður drátt-
arkúla ny tímareim einn eigandi Verð 
aðeins 365 þús Bílabankinn 588-0700

Bílabankinn
Breiðhöfða, 112 Reykjavík

Sími: 588 0700
Opið 12-16 laugardaga

www.bilabankinn.is

 Bílar til sölu

DÍSEL. 7 MANNA
Til sölu Mitsubishi Pajero nýskráður 
11.12.1998, ek. 203 þús, nýskoðaður 
2010. Dísel 2,8 vél sjálfskiptur breyttur 
fyrir 32 tommu dekk, 7 manna, álfelgur, 
húdd og gluggahlífar. Verð 990.000 
ath öll skipti, t.d vélsleða eða bíl. 
Upplýsingar í síma 897 3537.

Til sölu wv golf árg. ‘98 ek. 159 þús. 
lækkaður, kraftpúst, litað gler, kraft-
magnari, ný tímareim topp bíll verð 
390 þús. Uppl. í síma 892 7852.

 0-250 þús.

TILBOÐ 195 ÞÚS!
SKODA FELICIA COMBI 1,3 árgerð ‘99 
ek.150 þús., sk. 2010, ný vetrardekk, 
fínasti bíll sem eyðir litlu, útlit alveg 
þokkalegt, ásett verð 290 þús. TILBOÐ 
195 þús. s.841 8955.

Nissan Almera 1.6L árg.1998 ekinn 104 
þús. fjarstart, ný negld dekk að framan 
önnur nýleg. Bremsukerfi nýupptekið. 
Þarfnast smá viðgerðar. Verð tilboð. 
Upplýsingar í s. 841 7012

 250-499 þús.

TILBOÐ-TILBOÐ!
NISSAN ALMERA LUXURY 1800 árg. 
9/2001 ek.134 þús. bsk, 5 dyra, nagla-
dekk/sumardekk, dráttarkrókur, raf-
magn í rúðum, aðgerð í stýri fyrir útvarp 
ofl. fallegur bíll. Ásett verð 610 þús. 
TILBOÐ 450 ÞÚS. s. 841 8955.

Svaka díll!!!!!
Skoda Octavia L/B árg. ‘99 ekinn 168 
þ. km 1.6 vél 5 gíra CD heilsársdekk 
ný tímareim skoðaður 2010 góður bíll 
verð 550.000- TILBOÐ 350.000- uppl. 
í síma 861-7600.

Sjálfskiptur á 200.000
Kia Clarus árg 99 ekinn 177 þ km 
sjálfskiptur topplúga rafmagn i rúðum 
álfelgur skoðaður 2010 nagladekk gyllt-
ur á litinn verð aðeins 200.000- stgr. 
uppl. í síma 861-7600.

 Bílar óskast

ÓSKA EFTIR BÍL FYRIR 
ALLT AÐ 250 ÞÚS!

Óska eftir góðum bíl fyrir allt að 250 
þús! Smábíl fólksbíl eða jeppling, skoða 
allt má þarfnast smá lagfæringar. S. 
691 9374.

Kaupi bíla sem þarfnast viðgerðar. 
Uppl. í s. 893 5517.

Óska eftir að kaupa bíll á verðbilinu 
20- 200 þús. Sími 615 1810.

 Jeppar

Pajero 38“ ek. 220 þús. Ásett v. 1.400 
þús. S. 893 7518.

EBERSPACHER, vatns- og hitablásarar 
12 & 24volt, diesel og bensín, Viðgerðar 
og varahlutaþjónusta. Stilling sími: 520 
8000.

 Fornbílar

Til sölu VW Golf 1400 ek. 155þ. Lítur vel 
út, bilaður gírkassi. Ný tímareim, pakk-
dós, vatnsdæla, hedd, framhjólalegur, 
bremsudiskar og klossar. Verðtilb. eða 
skipti á ód. S. 773 6099.

 Vörubílar

Forþjöppur, varahlutir, viðgerðarþjón-
usta. Eigum á lager / getum útvegað 
flesta varahluti fyrir vörubíla og vinnu-
vélar. Stilling sími: 520 8000.

 Mótorhjól

 Vélsleðar

Tilboð
Lynx raising 453 árg 2001, ek. 4200 
km, fæst á 279 þús, stgr. Uppl. í s. 
693 5053

ARCTIC CAT 600 BLAIR MORGAN „00 
Nyjir demparar fr/aft, nyupptekin kúpp-
ling í mótor mög góður sleði St.Verð 
350.000 s. 690 0887.

 Lyftarar

Nýlegur Handlyftari (Staflari) til sölu. 
Lyftigeta 1,5 meter. Allar upplýsingar í 
síma 864 4030.

 Varahlutir

Er að rífa Focus ‘99, Yaris ‘00, Hatcback 
‘96, ‘97 1600, Xli 1300 ‘94, Escord ‘98. 
Accent ‘95. Impreza ‘99. Almera ‘98. 
Carina ‘97, Vento ‘97, Lanos ‘99, Elantra 
Wagon ‘97, Civic ‘99. Kaupi bíla til nið-
urrifs. S. 896 8568.

VW, Skoda, Audi. 
 S. 534 1045

Varahlutir í VW, Skoda og Audi bíla. 
Kaupum bíla til niðurrifs. Bílabúið, 
Suðurhella 10, Hfj.

partabílar.is 770-6400
Er að rífa Swift 05-09, Grand Vitara ‘05 
Yaris ‘05 BMW 525 disel ‘02 Honda Civic 
‘97 Renult Kango ‘99, Dodge Carvan ‘97 
og Nissan Primera ‘99, almera ‘99, 
Peugot 306 ‘98. Kia Spotage ‘00, Jeep 
Grand Cheroke 4,7 ‘99 Kaupum bíla 
í niðurrif.

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

Bílhlutir, Kaplahrauni 14, 
S. 555 4940.

Sérhæfum okkur í Volkswagen, Skoda 
og Daihatsu. Eigum einnig varahluti 
í fleiri tegundir bíla. Kaupum bíla til 
niðurrifs.

Varahlutir í VW Golf, Polo,Yaris, Fiat 
Brava og Kangoo. Viðgerðir. Gírkassar. 
Bremsuviðgerðir, renni diska og skálar. 
Kaupi bíla. Uppl. í s. 554 1610 & 892 
7852.

Partahúsið - S. 555 6666
VW Bora, Golf, Passat, Caddy, Audi 
A4. Hyundai Getz H1, Starex, Santa 
Fe, I30. Honda Jazz, CRV. Toyota 
Avensis, Yaris. M.Benz margar gerð-
ir. Fiat Punto. Suzuki Swift. Chevrolet 
Lacette. MMC Galant, Pajero. Citroen 
Berlingo. Daihatsu Terios. Peugot 206. 
Man 26530 árg.’05. og margt fleira. 
Kaupum bíla til niðurrifs. S. 555 6666 & 
615 0888. Skeiðarás 3, 210 Grb.

Varahlutir s. 772 6777
Renault Megane árg. ‘96-’09. Peugeot 
307, Peugeot 406, Skoda Fabia, Mazda 
626.

ÞJÓNUSTA

 Bókhald

Account Bókhald og 
rekstrarráðgjöf slf.

Framtöl, M&A o.fl. S. 571 0040 
Vesturgötu 42.

 Vöruflutningar

Flutningar...
Og alhliða sendibílaþjónusta S. 892 
6363 og á www.vefsida.is/skutlari.

 Húsaviðhald

Flisaverk.is
Gerum upp baðherbergið frá 
A-Ö Niðurrif-Förgun-Múrverk-

Flísalagnir- Pípulagnir-
Rafmagn-Smíðar.

kristjan@flisaverk.is 
S: 898 4990.

Lekur þakið ?
Tek að mér að leggja P.V.C dúk á þök 
og bílskúra, erum líka í þakviðgerðum. 
Uppl. í s. 659 3598.

Fagþjónusta - Allt á 
einum stað

Getum bætt við okkur í flísa-
lögn, múrverki, pípulögn, glerí-
setningum og fleira. Sérhæfum 

okkur í lekavandamálum. Einnig 
tökum við að okkur múrbrot. 

Fljót og góð vinnubrögð.
Upplýsingar í síma 899 2420 

Steingæði ehf.

 Tölvur

 Nudd

Whole body massage. S. 696 4399.

 Spádómar

Steinunn 908 6060

Hvað viltu vita um nýja 
árið?

Tarot, miðlun, trúnaður. Aðgát 
skal höfð í nærveru sálar. Opið 

um áramót.
Opið 12-23 S. 894 9228 

Steinunn visa/euro

Dulspekisíminn 908-6414
Símaspá og draumaráðningar. Spák. 
Yrsa í beinu sambandi. Hringdu núna!

 Rafvirkjun
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 Skemmtanir

Leigjum út veislusal sem rúmar 120 í 
sæti. Fyrir þorrablót, giftingar ofl. Með 
eða án veitinga. Hestamannafélagið 
Gustur. Uppl. í s. 897 8573.

 Önnur þjónusta

Ódýr blekhylki í HP, Brother, Canon 
og Epson send samdægurs heim að 
dyrum eða í vinnuna sjá nánar á www.
blekhylki.is

KEYPT
& SELT

 Til sölu

Ísskápur á 10þ. Þvottavélar á 15-30þ. 
Umenia með þurrkara á 30þ. Þurrkari á 
20þ. Stór amerískur á 30þ. Uppþvottavél 
á 20þ. Keramik helluborð á 10þ. bak-
araofn á 10þ. Innihurðar með karmi á 
15þ. 14“ TV á 5þ. Bílageislaspilari á 5þ. 
Barnakerra á 4þ. Æfingabekkur á 10þ. 
S. 896 8568.

 Óskast keypt

Kaupi gull !
Ég Magnús Steinþórsson gull-
smíðameistari kaupi gull, gull 
peninga og gull skartgripi af 

fólki. Og veiti ég góð ráð. Kaupi 
allt gull, nýlegt, gamalt og illa 

farið. Leitið til fagmanns.
Upplýsingar á demantar.is 
í s. 699 8000 eða komið í 

Pósthússtræti 13,
Verið velkomin

Staðgreiðum gull, 
demanta og úr.

Hringar, hálsmen, armbönd, 
Rolex, Cartier, Patek Philippe 

o.fl. Hringdu núna og fáðu 
tilboð þér að kostnaðarlausu! 

www.kaupumalltgull.is
Upplýsingar í síma 661 7000.

KAUPUM GULL - 
JÓN & ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

Jón og Óskar - jonogoskar.is 
s. 552-4910.

 Hljóðfæri

Dúndurtilboð!
Kassagítarar: 1/4 stærð kr 10.900.- 
pakkinn með poka, strengjasett 
og stilliflautu. 4/4 stærð 15.900.- 
Rafmagnsgítarpakkar frá kr. 39.900.- 
Þjóðlagagítarpakkar frá 19.900.- 
Hljómborð frá kr. 8.900 Trommusett 
kr. 79.900 með öllu. Gítarinn Stórhöfða 
27. S. 552 2125 www.gitarinn.is

 Til bygginga

dokaplötur, setur til sölu, lítið notað. 
6924597

Krossviður, kambstál, gips og fl. Uppl. í 
s: 555 7905 og www.ulfurinn.is

 Verslun

NÝ SENDING!! Buxur og tunicur str 38-
56. Emilía Bláu húsin Faxafeni 

 s: 588-9925 www.emilia.is

HEILSA

 Heilsuvörur

Mér finnst Herbalife vera best. Ótrúlegur 
árangur, Hjálpumst að. Sólrún Ósk s: 
891 9883 www.heilsufrettir.is/solosk.

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

Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu 
árangri. Erla Bjartmarz S. 899 4183 
www.eco.is Ný netverslun: www.betr-
iheilsa.is/erla

Árangur með Herbalife í 29 ár. Pantaðu 
frían prufupakka. Edda Borg S. 896 
4662 www.lifsstill.is

ÓKEYPIS RÁÐGJÖF 
 Í ÞYNGDARSTJÓRNUN!

Hringdu núna, Drífa 695 8464, Pétur 
772 1035 Katrín 699 6617.

 Fæðubótarefni

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

 Nudd

TANTRA MASSAGE
An exclusive gift for men, women and 
couples. Tel. 698 8301 www.tantra-
temple.com

J. B. HEILSULIND
 Dekurdagar?

Heilnudd, heitur pottur, skrúbb, snyrt-
ing, veitingar ofl. Slökun, heilun, svæða, 
Ayur Veda, heitsteina, jurta, sogskála 
og hunangsnudd. Næringar, heilsu og 
hreyfingarráðgjöf. Einkaþjálfun. ATH. 
EKKERT sex nudd, NO erotic massage. 
Opið frá 12-18 mán-lau. Pantarnir í S. 
445 5000. Velkomin.

NÝTT NÝTT NÝTT DREAM 
OASIS 

NUDD: Heilln.,Svæðan., Slökunarn., 
Ayurvedan., Heitsteinan., Tibet loftn., 
Hunangsnudd., Detox, Skrúbb, Pottur, 
Sólbekkir. Símar 567-6666 og 862-
0941

 Ýmislegt

Linsur - Hagstætt verð
Dagslinsur 2.490 kr pk.

Optic Reykjavík ehf. Hamrahlíð 
17 í Húsi Blindrafélagsins S. 

552 2002. Linsumátun & sjón-
mælingar. Láttu aðra vita!

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

245 fm endaraðhús í Hvassaleiti sem 
skiptist í 5 svefnherbegi og tvær stofur. 
Sérinngangur og herbergi með baði í 
kjallara. Allt nýuppgert. Uppl. í s. 860 
2077. Verðtilboð óskast.

www.leiguherbergi.is 

1-2 manna herb.Funahöfða 
17a -19 Rvk og Dalshraun 13 

Hfj aðganur að internet, baði. 
eldh., þurrkara og þvottavél. 

824 4535.

Room for rent 1-2 person,.
Funahöfða 17a -19 Rvk og 

Dalshraun 13 Hfj Internet, bath, 
kitch, washing room incl. 
Uppl/info í S. 824 4535. 
www.leiguherbergi.is

Rauðhella-þarftu að 
kaupa fyrir áramót?

Mjög gott atvinnuhúsnæði sem er ca. 
156 fm þ.m.t með skrifstofu/íbúðar-
aðstöðu á 2.hæð. Mjög góð lofthæð í 
sal. Innkeyrsludyr. Frábært verð í boði. 
Ekkert áhvílandi. Kjörin fjárfesting. S: 
895-2049.

ROOM FOR RENT W/FURNITURE 108 
NEAR KRINGLA AND IN 109 AND 111 
BREIÐHOLT 8973611

Herb. í miðbænum Rvk. Húsgögn fylgja. 
Leiga 30þ. Uppl. í s. 895 0482.

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

Stúdíóíbúð í Mörkinni / Vogahv. ca 40 
fm. V. 56 þ. Eldri en 25 ára, barnlaus. 
F. reglus. einstakl. S. 898 7868 milli 
kl. 13-16.

130 fermetra íbúð,5 herbergi í míðbæ 
Keflavik. Leiga 120 000kr. Sími 820 
9560, Sævar.

Húsnæði við Kastrup
Hentar vel við atvinnuleit í Danmörku 
og Svíþjóð skammt frá Lundi. S. 499 
2072.

Nýstandsett 2ja herb. 48fm íbúð til 
leigu frá 5. jan. að Súðarvogi 7 3ja hæð. 
Verð 80þ. kr. á mán. með hita, rafm. og 
húsgjöldum. Ekki með húsaleigubætur. 
Uppl. í s. 862 6679 & 824 3040.

 Húsnæði óskast

Íbúð óskast á stór Rvk. svæðinu 2-3 
herb., á jarðhæð eða í lyftuhúsi. S. 847 
6094 & 564 2077.

 Atvinnuhúsnæði

Skrifstofuherb. til leigu
að Súðarvogi 7 ca. 18fm á 2 hæð. 
Aðgangur að sameiginlegu fundar-
herb. og kaffistofu. Uppl. Hlynur s. 
824 3040.

 Geymsluhúsnæði

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

www.geymslaeitt.is
Sér geymslur frá 5 til 17 m2. Góð verð. 
Opið 8-22. Búslóðir, lagerar, bókhald, 
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 0808.

 Bílskúr

Bílskúr til leigu. Leigist sem geymsla. 
Uppl. í s. 565 7283 & 690 4531.

 Gisting

GISTING Í 
KAUPMANNAHÖFN 
 GÓÐ STAÐSETNING 

 GOTT VERÐ! 
Fullbúnar lúxus íbúðir í göngufæri frá 
miðbænum. Góður kostur fyrir fyrirtæki 
og einstaklinga. Verð 950 dkr. nóttin 
fyrir 3ja herb. íbúð. Nánari uppl. í s. 
891-8612, +45 27111038, www.stracta.
com eða annalilja@stracta.com

ATVINNA

 Atvinna í boði

Óska eftir röskum starfsm. veitingahús í 
Hafnarfirði uppl. S. 822 5229.

Dyspozycyjnych i ciezko pracujacych 
pracowników poszukujemy do sprzat-
ania, od 4 stycznia 2010. Musi miec 
zaswiadczenie o niekaralnosci. Podania 
prosimy skladac w naszym biurze przy 
Kleppsmýrarvegi 8 Sólarræsting w 
godzinach 12:00-15:00.

Flexible and hard working employees 
are wanted for cleaning, starting 4th 
of January 2010. Must have a clean 
criminal record. Apply in our office at 
Kleppsmýrarvegi 8 Sólarræsting bet-
ween 12:00-15:00.

AU PAIR I DANMÖRK Dk/is fjölskylda 
vantar au pair frá juli/águst 2010. Felst 
i ad passa 1 ára stelpu og smá hjálp 
á heimilinu. Samband á email: h_
schougaard@hotmail.com

TILKYNNINGAR

 Einkamál

Símadömur 908 1616
Er ykkur kalt? Við verðum við 
um áramótin. Hringdu í uppá-
halds dömuna þína. Við bíðum 

eftir þér!
908 1616.

Til sölu

Atvinna

Tilkynningar

Tilkynningar
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Úthlutað var úr Minningarsjóði Þor-
valds Finnbogasonar stúdents við há-
tíðlega athöfn í Skólabæ mánudaginn 
21. desember. Nanna Einarsdóttir, BS-
nemi í rafmagns- og tölvuverkfræði 
við Háskóla Íslands, hlaut styrkinn 
að þessu sinni og veitti móðir hennar, 
Guðrún Jónsdóttir, honum viðtöku þar 
sem dóttirin var stödd í París. Styrkur-
inn fellur í skaut þeim verkfræðistúd-
ent sem hæsta meðaleinkunn hefur 
eftir tvö fyrstu árin í grunnnáminu, 
en Nanna var með meðaleinkunnina 
9,88.

Beðin um að lýsa því hvaða tilfinn-
ingar fylgi styrkveitingunni segist 
Nanna vera mjög ánægð. „Þetta er 
rosalega mikill heiður,“ bætir hún við 
en tekur jafnframt fram að samkeppn-
in hafi verið mjög hörð. Næsti maður, 
bekkjarbróðir hennar í rafmagns- og 
tölvuverkfræði, hafi komið fast á hæla 
henni.

En liggur mikil vinna að baki ár-

angrinum? „Já, og mesta vinnan var 
fólgin í heimalærdómnum. Ég hef ekki 
tölu á öllum tímunum sem ég varði í 
hann, einkum undir lokin,“ segir Nanna 
en tekur fram að hún hafi þó gætt þess 
að eiga sér félagslíf utan skólans. „Ég 
hafði til dæmis fyrir reglu að fara allt-
af í vísindaferðir á föstudögum til að 
halda geðheilsunni í lagi. Svo pössuð-
um við í bekknum upp á hvert annað 
og héldum mikið saman, en þetta er 
sterkur hópur.“ Til marks um þá miklu 
vinnu sem liggur að baki náminu má 
geta að í upphafi voru bekkjarsystkini 
Nönnu í rafmagns- og tölvuverkfræði 
24 talsins. Af þeim eru nú á bilinu tólf 
til fimmtán eftir og aðeins þrír sem út-
skrifast með Nönnu. „Það er mikið um 
afföll, sem má meðal annars rekja til 
vinnuálags. 

Ef áhuginn er ekki þeim mun meiri 
er fólk kannski ekki tilbúið að leggja 
alla vinnuna á sig og segir sig af þeim 
sökum úr námi. Svo eru aðrir sem taka 

sér bara lengri tíma í þetta,“ útskýr-
ir hún.

Aðspurð segir Nanna raunvísindi 
lengi hafa heillað en hún útskrifaðist 
af náttúrufræðibraut frá Kvennaskól-
anum í Reykjavík vorið 2007. Ekki vill 
hún meina að áhuginn hafi þó gengið 
í erfðir, þar sem faðir hennar Einar 
Guðbjartur Pálsson leggur nú stund 
á mannauðsstjórnun í viðskiptafræði 
við Háskóla Íslands og móðir hennar 
Guðrún er að ljúka BA-prófi í íslensku 
frá sama háskóla. „En það er nú allt í 
lagi þótt áhugamálin séu ólík, ég ræði 
námið bara við félagana í staðinn,“ 
segir Nanna og brosir.

Hvað stendur svo til? „Ég stefni á að 
halda áfram á sömu braut og er þegar 
búin að sækja um í nokkrum skólum 
í Sviss, Svíþjóð, Danmörku og Kan-
ada. Þessi styrkur er auðvitað ákveðin 
umbun sem er gott að fá þegar maður 
hefur staðið sig vel og hvatning til að 
halda áfram.“ roald@frettabladid.is

NANNA EINARSDÓTTR:  HLAUT STYRK ÚR MINNINGARSJÓÐI ÞORVALDS FINNBOGASONAR

Hvatning til að halda áfram
AFBURÐANEMANDI Nanna Einarsdóttir var með 9,88 í meðaleinkunn eftir tvö fyrstu árin í grunnnámi í verkfræði. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Þennan dag árið 1891 fékk bandaríski uppfinn-
ingamaðurinn Thomas Alva Edison skráð einka-
leyfi á útvarpstækni, sem notast við útvarps-
bylgjur til að miðla upplýsingum þráðlaust.
Edison (1847-1931) varð frægur fyrir fjölmarg-
ar uppfinningar sínar. Hann endurbætti ljósa-
peruna, símann, fann upp hljóðritun og kvik-
myndun, smíðaði fyrsta kvikmyndaverið, stóð 
fyrir raflýsingu New York-borgar og þar fram 
eftir götunum. 

Edison var sjálfmenntaður og telja marg-
ir að hann hafi verið nokkurs konar birtingar-
mynd ameríska draumsins. Hann var heyrnarsljór og átti það nokk-
urn þátt í því hvaða stefnu líf hans tók. Eftir að hafa starfað sem 
ritsímavörður helgaði hann líf sitt uppfinningum þegar hann var 
tuttugu og tveggja ára gamall. Sjö árum síðar setti hann upp rann-
sóknastofu sína í Menlo Park í New Jersey, og var hann síðari hluta 
ævinnar gjarnan kallaður Galdramaðurinn í Menlo Park.

Samtals fékk Edison skráð 1.093 einkaleyfi um ævina.

ÞETTA GERÐIST:  29. DESEMBER 1891

Útvarpstækni skráð

THOMAS ALVA 
EDISON

MARIANNE FAITHFULL 
FÆDDIST Á ÞESSUM DEGI ÁRIÐ 1946.

„Það besta sem hægt er að fá út 
úr ástarsamböndum sem enda illa 

eru nokkur góð lög.“

Enska söng- og leikkonan Mari-
anne Faithfull vakti fyrst athygli fyrir 

ástarsamband sitt við Mick Jagg-
er, söngvara Rolling Stones, á sjö-
unda áratugnum. Hún hefur gefið 

út nokkrar vinsælar plötur og einn-
ig komist í fréttirnar vegna baráttu 

sinnar við fíkniefnadjöfulinn.

timamot@frettabladid.is

Faðir okkar, tengdafaðir, afi og langafi,

Finnbogi Vikar
Hjalla, Ölfusi,

lést á Hjúkrunarheimilinu Ljósheimum, Selfossi, 
fimmtudaginn 24. desember.

Guðmundur K. Vikar Guðný Snorradóttir
Lilja Vikar Þorsteinn Hauksson
Erna Vikar
Unnur Vikar Friðrik Kjartansson
Sigrún Vikar Benedikt Sigurjónsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginmaður minn, faðir, tengda-
faðir, afi, tengdasonur og bróðir, 

Sumarliði Guðbjartur 
Bogason
Lágholti 15, Stykkishólmi, 

verður jarðsunginn frá Stykkishólmskirkju, fimmtu-
daginn 7. janúar kl. 14.00. Blóm og kransar vinsamlega 
afþakkaðir en þeim sem vilja minnast hans er bent á 
Hjartaheill. 

Petrína R. Bjartmars
Guðni Sumarliðason
Sæþór Sumarliðason
Ágúst Jensson Dagbjört Víglundsdóttir
Rakel D. Ágústsdóttir
Ágúst Bjartmars
og systkini hins látna. 

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

Karólína Þórormsdóttir
Þinghólsbraut 10, Kópavogi,

andaðist á Landspítalanum Fossvogi þann 24. desem-
ber síðastliðinn. Útförin verður auglýst síðar.

Júlíus S. Júlíusson
Stefanía Júlíusdóttir   Vilhjálmur Þorsteinsson
Hörður Júlíusson   Júlía J. Puiaob
Jóhanna Júlíusdóttir   
Sigrún Júlíusdóttir
Trausti Júlíusson Helga G. Óskarsdóttir
Jón E. Júlíusson
Aðalheiður Þórormsdóttir  Sigurður Ágústsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir mín,

Sonja Sigurðardóttir 
lést 17. desember. Útför hennar fer fram frá 
Fossvogskapellu fimmtudaginn 7. janúar kl. 11.00. 

Ólafur Valdimars

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Ragnheiður Jónsdóttir
Laxakvísl 31,

lést á Landspítalanum við Hringbraut, föstudaginn 
11. desember sl. Útförin hefur farið fram í kyrrþey að 
ósk hinnar látnu.

Jón Kr. Friðgeirsson Margrét K. Frímannsdóttir
Þórður Gíslason
Ragnheiður Guðlaugsdóttir Þorsteinn Jónsson
Una Guðlaugsdóttir Lýður Skúlason
barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir til allra sem sýndu 
okkur samhug og hlýhug við andlát og 
útför eiginmanns míns, föður, tengda-
föður, afa og langafa,

Friðjóns  Þórðarsonar
fyrrv. ráðherra og sýslumanns, 
Dalabyggð.

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki Landakots fyrir 
frábæra umönnun og hlýhug.

Guðlaug Guðmundsdóttir
Sigurður Rúnar Friðjónsson Guðborg Tryggvadóttir
Þórður Friðjónsson Ragnheiður D. Agnarsdóttir
Helgi Þorgils Friðjónsson Margrét  L. Steingrímsdóttir
Lýður Árni Friðjónsson Renate Mikukste
Steinunn Kristín Friðjónsdóttir Árni M. Mathiesen
barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir færum við öllum þeim 
sem sýndu okkur samúð og hlýhug , 
vegna andláts og útfarar okkar  ást-
kæru, 

Ólafíu Pálínu 
Magnúsdóttur
frá Gilsfjarðarbrekku, síðast til heimilis 
að Dvalarheimilinu Höfða, Akranesi.

Indriði E. Baldvinsson Karólína Ingólfsdóttir
Jóna G. Baldvinsdóttir  Gunnar Helgi    
 Guðmundsson
Ingibjörg Magnea Baldvinsdóttir Jón Kjartansson
Elínborg A. Baldvinsdóttir Helgi Stefánsson
Margrét H. Brynjólfsdóttir
Hugrún H. Einarsdóttir Friðrik Ragnarsson
Katrín Björk Baldvinsdóttir Sæmundur Ó. Ólason
og fjölskyldur.



Eiginmaður minn, faðir, tengdafaðir 
og afi,

Jón Kristinn Hansen
kennari, Sóleyjarima 9, Reykjavík,

lést á heimili sínu laugardaginn 19. desember. Útförin 
fer fram frá Fossvogskirkju miðvikudaginn 30. desem-
ber kl. 11.00.

Ingibjörg Júlíusdóttir
Kristín Jónsdóttir    Pálmi Erlendsson
Hildur Jónsdóttir    Steindór S. Guðmundsson
Gerður Jónsdóttir   Hannes Helgason
og barnabörn.

Kæri frændi okkar,

Magnús Sverrisson

lést á Elliheimilinu Grund á jólanótt. Útförin auglýst 
síðar.

Aðstandendur

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

Birgir G. Albertsson 
frá Hesteyri, Lækjarási 5, Reykjavík,

lést á Grensásdeild Landspítalans laugardaginn 
26. desember.

Evlalía Kristín Guðmundsdóttir
Borghildur Birgisdóttir   Egill Steinar Gíslason
Guðmundur Albert Birgisson   Unnur Jóhannsdóttir
Gunnar Friðrik Birgisson   Erla Sesselja Jensdóttir
Guðbjörg Helga Birgisdóttir   Ingi Hlynur Sævarsson
barnabörn
Dagný G. Albertsson

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

Guðlaugur Eyjólfsson
Árskógum 8, Reykjavík,

sem lést laugardaginn 19. desember sl., verður jarð-
sunginn frá Seljakirkju miðvikudaginn 30. desember 
kl. 13.00.

Margrét S. Jónsdóttir
Helga Eygló Guðlaugsdóttir    Reynir Garðsson
Jón S. Guðlaugsson     Þórkatla Þórisdóttir
barnabörn og barnabarnabörn. 

Sambýlismaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir, afi og langafi, 

Þorleifur Óskarsson
frá Brú í Biskupstungum,   
Fremri-Brekku, Dalabyggð, 

sem lést mánudaginn 21. desember, verður jarðsung-
inn frá Dómkirkjunni í Reykjavík miðvikudaginn 30. 
desember kl. 13.00.

                         Valgerður Lárusdóttir
Sigrún Þorleifsdóttir   Oliver Robl
Ómar Þorleifsson   Hafdís Dögg Birkisdóttir
Baldur Þorleifsson   Gyða Steinsdóttir
Guðrún Þorleifsdóttir  Sæmundur Grétarsson
                   barnabörn og barnabarnabörn.

Hjartkær eiginmaður minn, faðir 
okkar, tengdafaðir og afi, 

Þorlákur Jónasson 
frá Vogum, 

verður jarðsunginn frá Reykjahlíðarkirkju miðvikudag-
inn 30. desember kl. 14.00.

Lilja Árelíusdóttir
Hafdís Gunnbjörnsdóttir   Aðalsteinn Arnbjörnsson
Svandís Þorláksdóttir Jóhannes Antonsson
Guðfinna Þorláksdóttir Friðjón Halldórsson
Björn Þorláksson Arndís Bergsdóttir
og afabörnin.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Ingibjörg Jóhanna 
Vilhjálmsdóttir
síðast til heimilis í Lækjarsmára 4, 
Kópavogi, 

sem lést föstudaginn 18. desember, verður jarðsungin 
frá Háteigskirkju mánudaginn 4. janúar kl. 13.00.

Guðfinna Þorvaldsdóttir   Elías Pálsson
Guðmundur Hafþór Þorvaldsson  Helga Margrét Gígja
Vilhjálmur Birgir Þorvaldsson   Elínborg Ögmundsdóttir
Sigríður Ragna Þorvaldsdóttir   Ólafur Árnason
Sumarliði Þorvaldsson   Sigríður R. Helgadóttir
Þorvaldur Hannes Þorvaldsson 
Ólafía Ingibjörg Þorvaldsdóttir   Steinar Garðarsson
barnabörn og barnabarnabörn. 

Hjartkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma, 

Árnína Jenný 
Sigurðardóttir
Kirkjuvegi 5, Reykjanesbæ, áður til 
heimilis að Túngötu 11, Sandgerði, 

sem lést á hjúkrunarheimilinu Garðvangi í 
Garði á annan dag jóla, verður jarðsungin frá 
Safnaðarheimilinu Sandgerði, fimmtudaginn 31. 
desember, gamlársdag, kl. 12.00.

Rúnar Marvinsson
Ingimar Sumarliðason Jolanta Janaszak
Sólborg Sumarliðadóttir Gylfi Gunnarsson
Rut Sumarliðadóttir
Árnína Guðbjörg Sumarliðadóttir Björn Halldórsson
Sigrún Sumarliðadóttir Sveinbjörn Sverrisson
Margrét Sumarliðadóttir Guðbrandur Einarsson
Sigurður Óli Sumarliðason Jóna Magnea Magnúsdóttir

Elskulegur sonur minn og bróðir okkar,

Jón Ágúst Guðmundsson
byggingaverkfræðingur, Austurholti 5, 
Borgarnesi,

lést á Landsspítalanum 26. desember. Jarðarförin 
verður auglýst síðar.

Dagbjört Jónsdóttir
Ólafur Guðmundsson
Sveinbjörn Guðmundsson
Aðalsteinn Guðmundsson
Brynjólfur Guðmundsson
Kristín Guðmundsdóttir
Guðmundur Guðmundsson
Dagbjartur Guðmundsson

Faðir okkar, tengdafaðir og afi,

Martin Max Wilhem 
Meyer

lést á líknardeild Landspítalans Kópavogi 22. desember. 
Jarðarförin fer fram frá Kópavogskirkju þriðjudaginn 
5. janúar kl.  13.00.

Ester Martinsdóttir   Vernharð Guðnasson
Bryndís Meyer   Jón Indriði Þórhallsson
Halldór Meyer   Sif  Svavarsson
og barnabörn.

Ástkær eiginmaður, faðir, tengdafaðir 
og afi,

Jón Kr. Sigurðsson
Stífluseli 6, 

lést þann 23. desember síðastliðinn á Landspítalanum. 
Útför auglýst síðar.

Margrét Viðarsdóttir
Berglind Jónsdóttir   Vilhjálmur Óli Valsson
Guðný Jónsdóttir
barnabörn.

Bróðir minn, 

Kristján Jón Jónatansson
vélstjóri, Holtagötu 20, Súðavík,

sem lést að morgni fimmtudagsins 17. desember 
á Sjúkrahúsi Ísafjarðar, verður jarðsunginn frá 
Súðavíkurkirkju, þriðjudaginn 29. desember kl. 14.00. 

Fyrir hönd aðstandenda,
Magnea Jónatansdóttir

Hjartkær sambýliskona , móðir okkar 
og amma, 

Svava Elíasdóttir
Víðigerði, Mosfellsdal,

sem lést 11. desember á hjúkrunarheimilinu Víðinesi, 
verður jarðsungin frá Lágafellskirkju þriðjudaginn 29. 
desember kl. 11.00.

Sigtryggur Þorsteinsson
börn, tengdabörn, barnabörn og barnabarnabörn.

Móðir okkar,

Þórunn Sólveig Kristjánsdóttir 
hjúkrunarfræðingur,

lést aðfaranótt 27. desember á Hrafnistu í Reykjavík.  
Útförin verður auglýst síðar.

Fyrir hönd aðstandenda
Júlíus K. Björnsson
Sigurveig Björnsdóttir

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir og afi,

Sæmundur Sæmundsson
lést af slysförum þann 18. desember sl. Hann verður 
jarðsunginn frá Digraneskirkju þann 30. desember, 
kl. 15.00

Oddur Sæmundsson   Eydís Ingimundardóttir
Íris Sæmundsdóttir    Heimir Hallgrímsson
Jón Trausti Sæmundsson   Grace Fu
Sigrún Erla Sæmundsdóttir  
Guðbjörn Alexander Sæmundsson
Pétur Ásbjörn Sæmundsson  Kolbrún Birna Bjarnadóttir 



BAKÞANKAR 
Önnu 

Margrétar 
Björnsson
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■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Jæja, varstu búinn að 
heyra það? Hún er að 
fara að hætta 
og ætlar að selja 
staðinn.

Já, var 
búinn 
að heyra 
það.

Nýir eigendur?! Þú veist 
hvað gerist þá. Staðn-

um verður breytt, hann 
gerður steríll og homma-
legur með veggfóðri og 

grænum drykkjum.

Nei, 
nei,

..með 
regn-

hlífum.
Húsið 
býður.

Bíddu nú 
við.

Viltu kannski 
frekar græn-
an drykk?

Skordýrin hljóta að 
hafa haft óvenju 

hátt í dag.

TAKA
Bank

Ofurmennið: 

Unglingsárin

Þakkargjörðarbrúðan og sykur-
púðapílagrímarnir líta virkilega 

vel út á borðinu.

Takk.

Hvað með hana? 
Hún verður að fá 
að hafa eitthvað 

líka.

Hvað gæti 
hún haft fram 

að færa?

Hvað er þetta blauta 
hérna í miðjunni?

Slef.

Gætir þú útskýrt 
hvað blöð með 
Undrakonunni 
voru að gera 
undir rúminu 

þínu?

Snemma á unglingsárunum  ætlaði ég að 
bjarga heiminum með því að hætta að 

borða dýr. Á þessum tíma fór lítið af dýra-
fleski inn fyrir mínar varir og ég fékk 
hryllilega klígju þegar ég horfði á steikur 
löðrandi í blóði.  

MÖRGUM árum síðar þegar ég ætlaði 
í fyrsta sinn að hjálpa móður minni með 
matinn á aðfangadagskvöld varð það hlut-
verk mitt, hinnar fyrrverandi grænmet-
isætu, að panta kjötið í hátíðarmatinn. 
Hreindýr átti að vera til að bæta upp fyrir 
rjúpnaleysið og fjórum dögum fyrir jól 

rölti ég afslöppuð inn í stórmarkaðinn 
til þess að kaupa herlegheitin. Það varð 
mér því skelfileg uppgötvun að hrein-
dýrakjöt var búið á höfuðborgar-
svæðinu og á meðan ég æddi úr einni 
búð í aðra fékk ég nístandi tilfinn-
ingu í magann yfir að hafa klúðrað 

jólamatnum fyrir fjölskyldunni. 
En það á aldrei að deyja ráðalaus 
og ég hringdi í ofvæni í vinkonu 
mína sem þá var búsett á Eski-
firði með þá von í hjarta að hún 
þekkti einhvern góðhjartað-
an austfirskan veiðimann með 
hreindýrakjöt á lager. „Ekkert 
mál“ var svarið og ég andaði 
léttar. 

NÆSTA dag fékk ég sím-
hringingu um að kjötið biði úti 

á Reykjavíkurflugvelli. Ég fékk bróður 
minn til að skutla mér og eftir nokkra leit 
komu tveir flóttalegir menn í jakkafötum 
á móti okkur og héldu á risastórum hlut á 
milli sín, vafinn inn í brúnan pappír. Þeir 
afhentu mér þetta í flýti rétt eins og um 
eitthvert ólöglegt góss væri að ræða og ég 
stóð eftir ringluð með níðþungan pakka. 
Bróðir minn horfði á mig með panísku 
augnaráði. „Þetta er ekki hreindýrabógur, 
þetta er gítar!“ æpti hann og lýsti því yfir 
að ég væri geðveik. Þegar heim var komið 
opnaði ég umbúðirnar varlega og mér til 
mikillar skelfingar birtist þar eitt stykki 
afsagaður hreindýrafótleggur, með feld, 
klauf og öllu öðru tilheyrandi.

 JÓLIN mín voru ört að breytast í B-hryll-
ingsmynd. Það var ekki um neitt að ræða 
en að drösla þessum viðbjóði ofan í bað-
karið og í angistarkasti ákvað ég að leita 
að flugbeittum hníf, jú eða bara exi. Eftir 
fimm mínútur rankaði ég við mér og 
gerði mér grein fyrir því að Þorláksmessa 
hjá mér væri orðin skuggalega lík The 
Texas Chainsaw Massacre og staulaðist 
hálfkjökr andi í  næstu kjötbúð með hrein-
dýrafótlegginn minn undir öðrum hand-
leggnum. Starfsmennirnir, eins og gefur 
að skilja, grenjuðu úr hlátri en skiluðu 
mér stafla af snyrtilegum fallega innpökk-
uðum steikum. Þegar ég sökkti gafflinum 
ofan í meyrt fleskið af Rúdolf þetta árið 
var það með miklum semingi.

Að halda jól með klauf
vi
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or
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@
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Með því að kaupa Miele 
þvottavél eða þurrkara 

leggur þú grunn að 
langtímasparnaði

Sparaðu með Miele

Kynntu þér málið hjá sölumönnum Eirvíkur

Staðgreiðsluverð

A B

�� ára líftími = ��.��� klst.

Suðurlandsbraut 20, Reykjavík    |    Sími 588 0200    | www.eirvik.is

Þvottavél  W1634 ���� sn/mín/6 kg/ísl. stjórnborð 179.950
Þvottavél  W1714 ���� sn/mín/6 kg/ ísl. stjórnborð 194.950
Þurrkari T7634 f. barka/6 kg/m. rakaskynjara 149.950
Þurrkari T7644C m. þétti/6 kg/m. rakaskynjara 164.950

Miele
þvottavélar eru 
framleiddar
til að endast 
í ��.��� klst.

Miele þvottavélar eru allar með íslensku stjórnborði, 
íslenskum leiðbeiningum, stóru hurðaopi





Nú er sko hægt að 
gera góð kaup!

ÁRAMÓTAS
2 DAGAR EFTIR!

Full ábyrgð á öllum vörum

Allt að 50% afsláttur

Sýningareintök og B-vörur
(sem eru útlitsgallaðar vörur og skilavara) 
seldar með miklum afslætti



SPRENGJA
DVD BOMBA

AÐEINS LÍTIÐ BROT AF ÚRVALINU

VERÐ FRÁ
L i n d u m  -  S k e i f u n n i  -  V e f v e r s l u n  -  s í m i  5 4 4  4 0 0 0  -  s í m s a l a  5 7 5  8115

Opið 29. og 30. desember 11-19
Lokað á gamlársdag og nýársdag
Opnum aftur 2. janúar kl. 11.00

Star Trek XI I Love You Man

Curious Case Of 
Benjamin Butto

1.495

Jonas Brothers 
Concert 

995

Beverly Hills 
Chihuahua

1.495
The Uninvited

1.495

Gran Torrino

1.495

Bedtime Stories

1.495

Monsters VS Aliens

Observe And 
Report

1.495

Tales Of The Black 
Freighter

995

Boy In the Striped 
Pajamas

1.495

Bolt

1.495

Good

495

495
Knowing

995

Revolutionary Road 

1.495

Transformers 2 
Revenge Of The Fall

1.4951.4951.4951.495

High School 
Musical 3

995

Friday 13th

1.495

Bruno

1.495

Never back down

495

Watchmen

1.495

Management

1.495

Doubt 

995

Yes Man

995
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Jón Bjarki Magnússon, þekktur sem 
litli DV-maðurinn, hefur stefnt útgáfu-
félaginu Birtíngi vegna vangoldinna 
launa. 

„Þetta eru laun. Sem sagt sumarleyfi 
sem ég átti inni og einhver hálfur mán-
uður,“ segir Jón Bjarki sem starfaði 
sem blaðamaður á DV, þangað til hann 

lenti í deilum við Reyni Traustason, 
ritstjóra blaðsins, og hætti snögg-
lega á blaðinu. Hann birti í kjöl-
farið segulbandsupptöku í Kast-
ljósi, eins og frægt er orðið, en 
þar mátti heyra samtal hans og 
Reynis sem Jón Bjarki tók upp að 
ritstjóranum forspurðum. 

Birtíngur er einnig með skaða-
bótamál í gangi gegn Jóni Bjarka, 
vegna meints tjóns sem fyrirtæk-
ið á að hafa orðið fyrir þegar hann 

hvarf fyrirvaralaust frá vinnu. Gunnar 
Ingi Jóhannsson, lögmaður Birtíngs, 
segir útgáfufélagið vera með hærri 
kröfu á Jón Bjarka. „Það er ekki þannig 
að Birtíngur hafni því að greiða kröf-
una hans, að vísu er hún ekki samþykkt 
að öllu leyti. Heldur krefjumst við 
lækkunar á hans kröfu, en til skulda-
jafnaðar er krafist hærri greiðslu. 
Þannig að það er verið að krefja Jón 
Bjarka um mismuninn,“ segir Gunnar.

Jón Bjarki nemur heimspeki og rit-
list við Háskóla Íslands í dag og er von-
góður um að málin endi vel. „Ég vona 
það. Ég veit það náttúrulega ekki. Það 
væri gott,“ segir hann.  - afb

> HEIT JÓL

Leikkonan Sienna Miller bauð fyrrver-
andi kærasta sínum, leikaranum Jude 
Law, og börnum hans að eyða jólunum 
með sér á Barbados. Law þáði boðið 
með þökkum og virtust þau skemmta 
sér ágætlega saman í sólinni. 
Þetta hefur blásið enn frek-
ar undir sögusagnir um að 
Miller og Law séu orðin par 
á ný.

KÆRIR BIRTÍNG Jón Bjarki krefst 
þess að fá vangoldin laun frá 

útgáfufélaginu.

Litli DV-maðurinn kærir

„Okkur finnst þetta bara 
fyndið og skemmtilegt,“ 
segir Steinarr Logi Nes-
heim, sem keppir á móti 
vinum sínum úr rokksveit-
inni Dead Sea Apple og 
Kung Fu í undankeppni 
Eurovision.

Steinarr keppir á lokakvöld-
inu á Rúv 23. janúar með lagið 
Every Word. Viku fyrr etja kappi 
þeir Albert Guðmann Jónsson 
úr Kung Fu og Haraldur Vign-
ir Sveinbjörnsson úr Dead Sea 
Apple, hvor með sinn Eurovision-
slagarann. „Þessu var skilað inn 
um mitt þetta ár. Við komumst 
bara báðir að því, ég og Halli, að 
við sendum inn lög og komumst 
báðir áfram,“ segir Steinarr, sem tekur þátt í fyrsta sinn. Hann vill 

ekki meina að rokkararnir tveir 
hafi reynt að halda þátttöku sinni 
leyndri í hinni poppuðu Eurov-
ision-keppni. „Ég held að það sé 
enginn að reyna að fara huldu 
höfði. Þetta voru bara lagahöfund-
ar að senda inn lög en við vorum 
kannski ekkert að reikna með því 
að komast áfram.“ Hann viður-
kennir að hann hefði aldrei tekið 
þátt í Eurovision í gamla daga 
þegar grunge-rokkið var og hét. 
„En tímarnir breytast og maður 
þroskast og róast.“

Lagið Every Word fjallar um 
gamlan skólafélaga Steinarrs 
sem stundaði einelti en sér mjög 
eftir því núna. „Ég hitti hann ein-
hverjum áratug síðar og sá þá 

hvað þetta situr þungt í honum. 
Mér fannst þetta áhugaverður 
vinkill þegar gerendur átta sig á 
þessu þegar þeir fara að rifja upp 
æskuna. Þetta hreyfði við mér,“ 
segir hann. „Þessu lagi er beint 
til þeirra sem eru að gera þetta í 
dag. Hvort sem þeir eru fullorðn-
ir eða börn, þá hefur þetta afleið-
ingar. Fólk áttar sig kannski ekki 
á því fyrr en eftir tíu ár en þá er 
orðið alltof seint að gera eitthvað 
í málinu.“

Lagið verður á fyrstu sólóplötu 
Steinarrs sem er væntanleg í vor. 
„Einkennandi fyrir lögin mín í 
dag eru þungar pælingar í textum 
en í léttum búningi,“ segir hann 
og vonar það besta í Eurovision. 

 freyr@frettabladid.is

Keppir við vini í Eurovision

STEINARR LOGI NESHEIM Steinarr Logi fær samkeppni úr óvæntri átt í Eurovision-
keppninni eftir áramót.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Skóli fyrir þig?Skóli fyrir þig?
Ertu strákur eða stelpa á aldrinum 16-25?Ertu strákur eða stelpa á aldrinum 16-25?

Langar þig að stunda skemmtilegt nám:
* í heimavistarskóla?
* í góðum félagsskap?
* í fögru umhverfi?

Vegna forfalla getum við bættVegna forfalla getum við bætt
við nemendum á komandi við nemendum á komandi 
önn sem hefst önn sem hefst 
9. janúar. 9. janúar. 

Uppl. www.hushall.is eða í síma 471 1761

Handverks- og hússtjórnarskólinn
Hallormsstað

6.6.

Það sést hverjir drekka Kristal

MEISTARAFLOKKUR KVENNA HJÁ FRAM BORÐA  
ALLTAF Á          Í KÓPAVOGI FYRIR  

HVERN HANDBOLTALEIK 
- ENDA STANDA ÞÆR SIG FRÁBÆRLEGA! 

ÁFRAM STELPUR!

ÁFRAM STELP
UR!

Tónlist  ★★★

Húm (söngvar um ástina og lífið)
Stefán Hilmarsson

Vandað til verka
Stefán Hilmarsson hefur í gegn-
um tíðina notað sólóplöturnar 
sínar og önnur hliðarverkefni 
til að búa til öðru vísi tónlist 
heldur en með Sálinni. Í fyrra 
gerði hann til dæmis jólaplötu, 
hann gerði ágæta stuðmúsík 
með Pláhnetunni og hann hefur 
skellt sér í krúneragírinn af og til 
með Eyjólfi Kristjánssyni. Á Húm 
er stefnan sett á vandað popp 
með fullorðinstextum um ástina 
og lífið eins og segir í undirtitl-
inum. Nokkrir þungavigtarmenn 
eiga lög á plötunni, þar á meðal 
Gunni Þórðar, Magnús Þór og 
Jóhann G., en flestir textarnir eru eftir Stefán sjálfan, enda engin ástæða fyrir 
hann að leita annað þegar að textasmíðum kemur.

Platan er gerð undir verkstjórn Þóris Úlfarssonar og á henni leika 
fjölmargir traustir hljóðfæraleikarar. Útsetningarnar eru fjölbreyttar og á 
köflum voldugar og til dæmis mikið um raddir og strengi sem gefa sumum 
lögunum dramatískt yfirbragð. Þetta er ágætis plata. Hún ber þess merki að 
vera unnin á nokkuð löngum tíma í hljóðveri og greinilegt að menn hafa 
kallað til mannskap til að láta hugmyndirnar sem urðu til í ferlinu verða 
að veruleika. Á köflum minnir hún á mikið unnið íslenskt popp frá níunda 
áratugnum (til dæmis sólólötur Gunna Þórðar) sem manni þóttu ofhlaðnar 
þá, en hafa öðlast mjög ákveðinn sjarma með tímanum. Það eru mörg fín 
lög hér, til dæmis smáskífulagið Nú er allt eins og nýtt, bræðingspopplagið 
Enn á ný og hið öfluga Það þarf meiri ást eftir Rowland Hartwell.

Á heildina litið er þetta ágætis plata sem aðdáendur Stefáns ættu alls 
ekki að láta fram hjá sér fara.  Trausti Júlíusson

Niðurstaða: Vandað og mikið unnið fullorðinspopp.    
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Sjötta platan í American-seríunni 
með Johnny Cash verður hugs-
anlega gefin út 23. febrúar næst-
komandi. Þá hefði söngvarinn 
svartklæddi orðið 78 ára gamall. 
Upptökustjóri er hinn sami og 
áður, Rick Rubin, og notaðar eru 
upptökur frá árinu 2003. Litlar 
fregnir hafa borist af plötunni en 
þó tilgreinir netsíðan Amazon.com 
að hún heiti American VI: Ain´t No 
Grave.

Cash lést árið 2003, 71 árs gam-
all, aðeins fjórum mánuðum á 
eftir eiginkonu sinni June Carter. 
Þá var hann að taka upp fimmtu 
American-plötuna þar sem bland-
að var saman nýju efni og lögum 
eftir aðra. Hún var síðan gefin út í 
júlí 2006. Á nýju plötunni verða lög 
frá sama upptökuferli. Meðal ann-

ars syngur Sheryl Crow lagið Red-
emption Day og Kris Kristoffers-
son syngur For The Good Times.  

Sjötta plata Cash

JOHNNY CASH Sjötta plata í American-
seríunni er væntanleg á næsta ári.

Leikarinn Ryan Phillippe hefur 
lítið verið í fréttum síðan hann 
skildi við eiginkonu sína, Óskars-
verðlaunahafann Reese Wither-
spoon. Tímaritið The Enquirer 
birti nýverið frétt þar sem sam-
band leikarans og kærustu hans, 
leikkonunnar Abbie Cornish, var 
sagt standa á brauðfótum. „Sam-
bandið gengur ekki vel og er það 
Ryan að kenna. Hann er duglegur 
að sækja skemmtistaði og reyn-
ir við fjöldann allan af stúlkum. 
Það er næstum eins og Abbie sé 
ekki til,“ var haft eftir heimild-
armanni. Parið hefur ekki sést 
saman opinberlega síðan í okt-
óber og kyndir það enn frekar 
undir sögusagnirnar. Heimildar-
maðurinn sagðist jafnframt vita 
til þess að Phillippe hefði daðrað 
ófeiminn við leikkonuna Hayden 
Panettiere. „Abbie vissi hvaða 
orðspor Ryan hafði á sér áður en 
þau byrjuðu saman en hún trúði 
því að hann myndi breytast til 
hins betra,“ sagði heimildarmað-
urinn við tímaritið.

Daðrar 
óstjórnlega

Á GÓÐRI STUNDU Ryan Phillippe og 
Abbie Cornish á góðri stundu.

Tónlistarmaðurinn George Michael fer hjá sér í hvert 
sinn sem hann sér gamlar myndir af sér þegar hann 
söng með Wham! „Þegar ég sé sjálfan mig hryllir 
mig við. Ljósa hárið er gott dæmi. Ég vildi hafa sítt 
ljóst hár vegna þess að ég vildi ekki vera ég sjálf-
ur. Þannig að stutta, dökka og krullaða hárið varð að 
víkja,“ sagði Michael, sem er 46 ára. „Þegar ég horfi 
til baka hefði ég líka getað verið án þessara sturtu-
hringja í eyrunum. Stuttbuxurnar sem ég klæddist 
voru líka asnalegar. Þær litu fáránlega út.“

Michael afsakar sig með því að hann var ungur og 
að prófa sig áfram í tískunni. „Andrew [Ridgeley] og 
ég vorum bara ungir strákar að leika okkur og á þess-
um aldri eru menn að þróa sína ímynd en að sjálf-
sögðu gerðum við mistök. Ef ég á að vera hreinskilinn 
þá var ég aldrei fullkomlega sáttur við útlitið mitt á 
þessum tíma.“  

Viðurkennir tískumistök

GEORGE MICHAEL Fyrrverandi söngvari Wham! fer hjá sér í 
hvert skipti sem hann sér gamlar myndir af sjálfum sér.

Leikkonan Jennifer Aniston 
hefur mjög gaman af því að gefa 
vinum sínum ráð varðandi ást-
arsambönd. Sjálf hefur hún lent 
í alls kyns vandræðum þegar 
ástin er annars vegar en það 
stöðvar hana ekki í ráðgjafa-
hlutverkinu. „Ég er manneskjan 
sem vinir mínir leita til og ég hef 
mjög gaman af því að hjálpa til. 
Ég hef gefið mörgum góð ráð en 
þegar þörfin fyrir aðstoð er mest 
er best að mæta á staðinn hvort 
sem ætlunin er að fagna með 
vini sínum eða hugga hann. Þetta 
snýst um að vera trúr vinum 
sínum og heiðarlegur,“ sagði 
Aniston.   

Ráðgjafi í 
ástamálum

JENNIFER ANISTON Leikkonan hefur 
gaman af því að gefa vinum sínum ráð 
varðandi ástarsambönd.

Fiskikóngurinn • Sogavegi 3 • sími 587 7755
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JÓLAMYNDIN 2009!GLEÐILEG JÓL! GLEÐILEG JÓL!

SÍMI 564 0000

10
10
10
L
10

AVATAR 3D kl. 1 - 4.40 - 5.40 - 8 - 9 - 11.15 
AVATAR 2D kl. 1 - 4.40 - 8 - 11.15 
AVATAR LÚXUS kl. 1 - 4.40 - 8 - 11.15
ALVIN OG ÍKORNARNIR 2  kl. 1 - 2 - 3.10 - 4.10 - 6.20 - 8.30
2012   kl. 10.40

SÍMI 462 3500

ALVIN OG ÍKORNARNIR 2  kl. 2* - 4 - 6 - 8
AVATAR 2D kl. 2* - 5 - 8 - 10

*Aðeins laugardag og sunnudag

L
10

10
10
L
7
12
10

AVATAR 3D   kl. 1 - 4.40 - 8 - 11.15
AVATAR 2D kl. 1 - 4.40 - 8 - 11.15
ALVIN OG ÍKORNARNIR 2 kl. 1.30 - 2.40 - 3.40 - 4.50 - 5.50 - 7 
WHATEVER WORKS    kl. 8
A SERIOUS MAN    kl. 10.10
DESEMBER   kl. 9

SÍMI 530 1919

L
L
10
L

ALVIN OG ÍKORNARNIR 2 kl. 4 - 6 - 8 - 10  íslenskt tal
ALVIN & THE CHIPMUNKS 2 kl. 4 - 6 - 8 - 10  enskt tal
AVATAR 2D kl. 3.20 - 6.45 - 10.10
JULIE AND JULIA kl. 3 - 5.30 - 8 - 10.35

SÍMI 551 9000

.com/smarabio AÐDÁENDUR GETA UNNIÐ BÍÓKORT ÚT ÁRIÐ, BOÐSMIÐA
Á FORSÝNINGAR O.M.FL.

ATH: TÍMAR GILDA FRÁ 26. - 31. DESEMBER

600kr.

550kr.

600kr.

600kr.

950950950 kl. 1 950950950 kl. 1

AKUREYRIKRINGLUNNIÁLFABAKKA
BJARNFREÐARSON  kl. 1 - 3:20 - 5:40 - 6:20 - 8 - 9 - 10:20 - 11:20
BJARNFREÐARSON kl.  1 - 3:20 - 5:40 - 8 - 10:20
PRINSESSAN OG FROSKURINN ísl. Tali kl. 1:30 - 2 - 3:40 - 4:10 - 5:50 
OLD DOGS kl. 2 - 4 - 6 - 8
SORORITY ROW kl. 10:30
NINJA ASSASSIN kl. 10:20
TWILIGHT 2 NEW MOON kl. 8 - 10:30
A CHRISTMAS CAROL M/ ísl. Tali kl. 1:30 - 3:40 - 5:50
A CHRISTMAS CAROL M/ Ensku. Tali kl. 8

BJARNFREÐARSON kl. 3:20 - 5:40 -  8 - 9 - 10 - 10:20 - 11:20
PRINSESSAN OG FROSKURINN M/ ísl. Tali  kl. 1 - 2 - 4:10 - 6
OLD DOGS kl. 2 - 4 - 8
A CHRISTMAS CAROL M/ ísl. Tali kl. 6:20(3D)

PRINSESSAN OG FROSKURINN M/ ísl. Tali

kl 1:30 - 4
BJARNFREÐARSON
kl 1:30 - 3:30  - 5:45 - 8 - 8:30 - 10:20 
A CHRISTMAS CAROL M/ ísl. Tali kl 6
SORORITY ROW kl 10:40 16

7

7 L

L
L

L

L

L

L

L

V I P

16

16

12

7

7

MEÐ ÍSLENSKU TALI

SELMA BJÖRNSDÓTTIR - LADDI - RÚNAR FREYR GÍSLASSON - EGILL ÓLAFSSON

ÞÞRRIÐIÐJÐJUJUDUDADAGAGSGSSBBÍÓÍÓ Í SASAAMBMBBÍÓÍÓÓUNUNUNUMUM Í DADAGAG KRKRR. 5050000
GILLDDIRIR EKEKKKKIKI Í VIVIP,P, Á ÍSÍSSLLENENSNSSKAKAAR MYMYNYNDNDDIRIR OOG Á MYMYNYNNDDIRIR Í 33D OOG BBEIEIINANAAR ÚTÚTSTSSENENNDDIINGNGAGAAR

NÝTT Í BÍÓ - bara lúxus
Sími: 553 2075

550 kr. í bíó! Gildir á allar sýningar merktar með rauðu!

GLEÐILEG JÓL

ALVIN OG ÍKORNARNIR 2 kl. 2, 4, 6 og 8 L

AVATAR 3D - POWER kl. 3.50, 7, 8, 10.10 og 11 10

BAD LIEUTENANT kl. 10.10 16

ARTÚR 2 - Íslenskt tal kl. 2 og 4 L

FRIÐÞJÓFUR FORVITNI 2 kl. 2 og 6 - Íslenskt tal L

JÓLAMYNDIN Í ÁR
POWERSÝNING

 
KL. 10.10

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?

Þriðjudagur 29. desember 2009 

➜ Tónleikar
20.00 Arnaldur Arnarson gítarleikari 
heldur tónleika til styrktar Mæðrastyrks-
nefnd Reykjavíkur í Listasafni Íslands við 
Fríkirkjuveg. Á efnisskránni verða m.a. 
verk eftir Jón Ásgeirsson, J.S. Bach og 
M. Giuliani.
22.00 Harðkjarnahljómsveitin The 
Carrier heldur tónleika á Sódómu 
Reykjavík við Tryggvagötu.

➜ Sýningar
Í Þjóðminjasafninu við Suðurgötu 
stendur yfir m.a. sýning á munum sem 
Ása G. Wright færði safninu og sýning 
á ljósmyndum frá frá tímabilinu 1920-
1960 úr Ljósmyndasafni Íslands. Opið 
alla virka daga nema mánudaga kl. 
11-17.

Í Ljósmyndasafni Reykjavíkur við 
Tryggvagötu 15 (6. hæð), stendur yfir 
sýning á ljósmyndum Andrés Kertész 
sem nefnist „Frakkland – landið mitt“. 
Opið virka daga kl. 12-19 og um helgar 
kl. 13-17.
Marta María Jónsdóttir hefur opnað 
sýningu á málverkum og teikningum í 
Listasal Mosfellsbæjar í Kjarna við Þver-
holt. Opið virka daga kl. 12-19.

➜ Leikrit
15.00 Barnasýningin 
„Sindri silfurfiskur“ eftir 
Áslaugu Jónsdóttur 
verður sýnd í Kúlunni, 
sýningarrými Þjóðleik-
hússins við Lindargötu í 
flutningi Elvu Óskar Ólafsdóttur.
20.00 Ragnar Ísleifur Bragason, Mar-
grét Bjarnadóttir og Friðgeir Einars-
son flytja verkið „Ókyrrð“ í Kassanum, 
sýningarrými Þjóðleikhússins við Lindar-
götu. Nánari upplýsingar á www.midi.is.
Upplýsingar um viðburði sendist á 
hvar@frettabladid.is

Susan Sarandon og Tim Robbins 
staðfestu sambandsslit sín stuttu 
fyrir jól og sendu frá sér svohljóð-
andi fréttatilkynningu: „Leik-
konan Susan Sarandon og 
sambýlismaður hennar 
til 23 ára, leikarinn Tim 
Robbins, slitu sambandi 
sínu í sumar. Parið mun 
ekki tjá sig frekar um 
sambandsslitin.“

Sarandon og 
Robbins eiga 
saman tvo syni, 
Jack sem er 
tvítugur og 
hinn sautj -
án ára gamla 
Miles. Sam-
band þeirra 
var eitt hið 
langlífasta í 
Hollywood og 
var parið lengi 
talið sönnun 

þess að Hollywood-sambönd gætu 
gengið upp. 

Tímaritin The Observer og Page 
Six halda því fram að ástæða sam-
bandsslitanna sé sú að Sarandon 
hafi verið ótrú. Samkvæmt Page 
Six er leikkonan í tygjum við 31 
árs gamlan skemmtistaðaeig-
anda, en Sarandon er meðeigandi 

skemmtistaðarins 
sem opnaði í sept-
ember. Þegar Jon-
athan Bricklin var 
spurður út í meint 
samband sitt og 
Sarandon sagði 
hann þau einung-
is vera viðskipta-
félaga. 

Sambandinu lokið

SKILIN Susan 
Sarandon og Tim 
Robbins eru hætt 
saman.

Kiljuútgáfan af Körlum sem 
hata konur eftir Stieg Lars-
son er mest selda bók ársins 
hjá Eymundsson. Larsson 
hefur þar með slegið Arn-
ald Indriðason af toppnum 
þar sem hann hefur setið 
undanfarin tvö ár.

Að sögn Bryndísar Loftsdóttur 
hjá Eymundsson seldist bók Stiegs 
Larsson miklu betur en Svörtuloft. 
„Það var bók sem kom út í byrj-
un þessa árs og er búin að seljast 
og seljast og seljast,“ segir Brynd-
ís um Karlar sem hata konur. „En 
það var ekki fyrr en á þessu ári 
sem sjónvarpsþátturinn Kiljan 
fjallaði um þessa bók að þetta rauk 
af stað. Bókinni gekk rosalega illa 
fyrir jólin í fyrra þegar hún kom 
út. Bóksalar kveiktu alveg á þessu 
og fannst þetta frábær bók en það 
gekk svo illa að selja hana því þetta 
er svo slæmur titill. Maður gefur 
ekki einhverjum sem þú elskar 
Karlar sem hata konur í jólagjöf,“ 
segir Bryndís og hlær. „Svo þegar 
hún kom út í kilju og Egill, Páll 
Baldvin og Kolbrún kvittuðu undir 
að þetta væri prýðisbók þá rauk 
hún af stað og það var ekkert sem 
stoppaði hana.“ 

Samkvæmt bókaútgáfunni Bjarti 

hefur kiljan selst í um tuttugu þús-
und eintökum á landinu öllu. Næsta 
vor er síðan von á hinum tveimur 
bókunum í Millennium-þríleiknum 
í kiljuforminu, sem væntanlega 
eiga eftir að seljast eins og heitar 
lummur.

Arnaldur var á toppnum í fyrra 
með Myrká og árið þar áður með 
Harðskafa en í ár varð hann loks-
ins að játa sig sigraðan. „Bókin 
hans Arnaldar er mjög fín en það 
er erfitt að halda sér endalaust á 
toppnum,“ segir Bryndís. „Hann 
er heldur ekki mikill markaðskarl, 
það verður seint á hann borið. Aðrir 
sem berast meira á eru menn eins 
og Egill Gillzenegger sem gerði 
þetta bara með handaflinu. Bókin 
hans [Mannasiðir] seldist glimr andi 
vel og var fjórða mest selda bókin 
í desember.“

Bryndís segir að bóksalan í ár 
hafi yfirhöfuð verið ágæt, þar sem 
þýddar glæpasögur og bækurnar 
um efnahagshrunið hafi selst sér-
lega vel. Mestur samdráttur var 
í sölu á unglingabókum og spil-
aði þar inn í að Harry Potter- og 
Eragon-bókaflokkarnir voru fjarri 
góðu gamni. „Það vantar hvatningu 
fyrir íslenska höfunda að skrifa 
unglingabækur. Það er lítil hvatn-
ing í formi Íslensku bókmennta-
verðlaunanna eða rithöfundalauna  
og ég hef áhyggjur af því.“
 freyr@frettabladid.is 

Karlar á toppnum

ÓSTÖÐVANDI STIEG
Bryndís Loftsdóttir segir að kiljuút-
gáfan af Karlar sem hata konur hafi 

hreinlega verið óstöðvandi í ár. Stieg 
Larsson stöðvaði sigurgöngu 

Arnaldar Indriðasonar á árslista 
Eymundsson. 



Það er að þakka samstilltu átaki fjölda einstaklinga, fyrirtækja og stofnana samfélagsins að marktækt úrtak 
þjóðarinnar gat komið saman og rætt gildi þjóðarinnar og sameiginlega framtíðarsýn fyrir Íslendinga. Á 
Þjóðfundinum 14. nóvember urðu til um 30.000 tillögur og hugmyndir sem nú er búið að skrá og flokka og
er allt þetta efni aðgengilegt á heimasíðu Þjóðfundar www.thjodfundur2009.is. Hægt er að skoða gögnin
gegnum leitarvél síðunnar eða hlaða þeim niður og vinna með þau.
Boltinn er núna í höndum þjóðarinnar. 
Það er nú ljóst að með því að koma saman og ræða hugmyndir okkar á jafnréttisgrundvelli getum við fundið
sameiginlegar lausnir. Tökum höndum saman um að koma þeim í framkvæmd því að allt er hægt ef viljinn er
fyrir hendi.

Með hvatningu til góðra verka og von um bjarta framtíð!

Mauraþúfan

ÓSKUM ÞJÓÐINNI SKAPANDI NÝS ÁRS!

Þjóðfundur
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sport@frettabladid.is

HANDBOLTI „Ég var á fundi með for-
ráðamönnum Lemgo og eftir það 
er endanlega ljóst að ég fer frá 
félaginu næsta sumar,“ sagði Logi 
Geirsson í samtali við Fréttablaðið 
í gær. Samningur hans við félagið 
rennur þá út og hann verður ekki 
endurnýjaður.

„Ég er búinn að vera hér í sex ár 
og þetta er því fínn tími til þess að 
prófa eitthvað nýtt. Ég er dottinn í 
meðalmennskuna hérna og orðinn 
mubla í bænum. Það þýðir að tími 
er kominn á ný ævintýri,“ segir 
Logi sem vildi upphaflega komast 
frá félaginu eftir Ólympíuleikana 
en varð ekki að ósk sinni þá.

Lemgo er í fjárhagskröggum og 
reynir að létta á launaliðnum þessa 
dagana. Góðir og dýrir leikmenn 
eru á förum og í staðinn er félagið 
að kaupa minni spámenn.

Á fundi Loga með forráðamönn-
um félagsins kom fram sú krafa 
félagsins að hann spilaði ekki með 
íslenska landsliðinu á EM. Það tók 
landsliðsmaðurinn ekki í mál og 
hann ætlar að gera allt sem hann 
getur til þess að hjálpa landsliðinu 
í Austurríki.

Hvað tekur svo við hjá Loga 
næsta sumar?

„Það er allt óráðið. Ég held öllum 
möguleikum opnum. Það kemur 
allt til greina, meira að segja 
Ísland. Ég er alveg nógu bilaður 
til að taka upp á því að koma til 
Íslands í eitt ár og hlaða rafhlöð-
urnar,“ segir Logi léttur.

Lemgo verður því Íslendinga-
laust á næstu leiktíð þar sem félag-
ið ætlar ekki að endurnýja samn-
inginn við Vigni Svavarsson.    

  - hbg

Lemgo vill ekki að Logi Geirsson spili á EM í janúar:

Logi á förum frá Lemgo

HVERT SKAL HALDA?  Logi heldur öllum möguleikum opnum. NORDIC PHOTOS/BONGARTS

Enska úrvalsdeildin
Blackburn - Sunderland 2-2
0-1 Darren Bent (51.), 1-1 Morten G. Pedersen 
(52.), 1-2 D. Bent (64.), 2-2 El Hadji Diouf (76.).
Chelsea - Fulham 2-1
0-1 Zoltan Gera (3.), 1-1 Didier Drogba (72.).
Everton - Burnley 2-0
1-0 James Vaughan (82.), 2-0 Steven Pienaar (91.).
Stoke City - Birmingham  0-1
0-1 Cameron Jerome (49.).
Tottenham - West Ham  2-0
1-0 Luka Modric (10.), 2-0 Jermain Defoe (80.), 
2-0 Jermain Defoe (81.)
Wolves - Manchester City 0-3
0-1 Carlos Tevez (33.), 0-2 Javier Garrido (69.), 
0-3 Carlos Tevez (86.).

STAÐA EFSTU LIÐA
Chelsea 20 14 3 3 45-16 45
Man. United 19 13 1 5 40-18 40
Arsenal 18 12 2 4 47-20 38
Tottenham  20 11 4 5 42-22 37
Aston Villa 19 10 5 4 29-17 35
Man. City 19 9 8 2 38-27 35
Birmingham  20 9 5 6 20-18 32
Liverpool 19 9 3 7 36-25 30
Fulham 19 7 6 6 24-19 27
Sunderland 20 6 5 9 28-31 23
Everton 19 5 7 7 26-32 22
Stoke City 19 5 6 8 15-23 21
Blackburn  20 5 6 9 20-35 21
Burnley 20 5 5 10 22-40 20
Wolves 19 5 4 10 17-33 19
Wigan  18 5 4 9 21-39 19
West Ham  20 4 6 10 28-37 18
Bolton  17 4 5 8 24-34 17
Hull City 19 4 5 10 18-40 17
Portsmouth 19 4 2 13 17-28 14

NÆSTU LEIKIR
Aston Villa - Liverpool Í kvöld kl. 19.45
Bolton - Hull Í kvöld kl. 20.00
Portsm. - Arsenal Annað kvöld kl. 19.45
Man. United - Wigan Annað kvöld kl. 20.00

ÚRSLIT

Deildarbikarkeppni karla
Haukar - Akureyri 24-25 (11-13)
Mörk Hauka (skot): Guðmundur Árni Ólafsson 
9/1 (13/1), Elías Már Halldórsson 4 (7), Tjörvi 
Þorgeirsson 4 (7), Sigurbergur Sveinsson 3 (7), 
Pétur Pálsson 2 (5), Stefán Rafn Sigurmannsson 
2 (6), Jónatan Jónsson 1 (3), Björgvin Hólmgeirs-
son (4).
Varin skot: Aron Rafn Eðvarðsson 19/1 (43/4, 
44%).
Hraðaupphlaup: 3 (Stefán Rafn 2, Elías Már 1).
Fiskuð víti: 1 (Jónatan 1).
Utan vallar: 8 mínútur.
Mörk Akureyrar (skot): Oddur Grétarsson 11/3 
(15/4), Árni Þór Sigtryggsson 3 (10), Andri Snær 
Stefánsson 2 (3), Jónatan Þór Magnússon 2 
(6), Guðmundur Helgason 2 (4), Hreinn Þór 
Hauksson 2 (3), Hörður Fannar Sigþórsson 2 (3), 
Guðlaugur Arnarsson (2), Heimir Örn Árnason 
(2), Geir Guðmundsson (1).
Varin skot: Hafþór Einarsson 22 (47/1, 47%).
Hraðaupphlaup: 9 (Oddur 4, Hreinn Þór 2, Andri 
Snær 1, Jónatan Þór 1, Hörður Fannar 1).
Fiskuð víti: 4 (Guðlaugur 2, Hreinn Þór 1, Heimir 
Örn 1).
Utan vallar: 6 mínútur.
Dómarar: Anton Gylfi Pálsson og Hlynur Leifsson, 
mjög góðir.

Enska B-deildin
Barnsley - Middlesbrough 2-1
Emil Hallfreðsson lék allan leikinn með Barnsley.
Bristol City - Watford 2-2
Heiðar Helguson lék allan leikinn með Watford 
og skoraði tvö mörk sem bæði voru dæmd af.
Nottingham Forest - Coventry 2-0
Aron Einar Gunnarsson lék allan leikinn með C.
Plymouth - Reading 4-1
Kári Árnason skoraði eitt marka Plymouth. Ívar 
Ingimarsson, Brynjar Björn Gunnarsson og 
Gylfi Þór Sigurðsson léku allir allan leikinn með 
Reading en Gylfi skoraði mark liðsins í leiknum.

ÚRSLIT

Tjörvi Þorgeirsson var hetja Hauka en hann tryggði sínum mönn-
um sigur gegn Akureyri í úrslitaleik deildarbikarkeppni karla, 25-24. 
Sigurmarkið skoraði hann af löngu færi á lokasekúndu 
leiksins en Akureyringar höfðu frumkvæðið lengst af 
í leiknum.

Norðanmenn byrjuðu mjög vel í leiknum en 
Haukar skoruðu ekki mark fyrr en tíu mínútur voru 
liðnar af leiknum. Hafþór Einarsson lokaði markinu og 
varði alls tíu skot á fyrstu tíu mínútum leiksins. Reyndar 
varði hann fyrstu sjö skotin sem komu á hann.

Eftir það komu Haukar sér æ betur inn í leikinn 
og var munurinn aldrei meiri en þrjú mörk eftir 
þetta. Varnarleikurinn var í fyrirrúmi hjá báðum 
liðum en langbestu leikmenn liðanna í sókn voru 
hornamennirnir og vítaskytturnar Guðmundur Árni 
Ólafsson úr Haukum og Akureyringurinn Oddur 
Grétarsson. 

Haukar mættu án margra lykilmanna sem fengu frí 
í keppninni og er sigur þeirra enn merkilegri fyrir vikið.

„Ég var mjög ánægður með leikmennina, sérstaklega þar 
sem Björgvin var tekinn úr leik mjög snemma. Þá kom 

Tjörvi sterkur inn á miðjuna og stjórnaði spilinu mjög 
vel. Guðmundur Árni var frábær í horninu, Elías Már 
[Halldórsson] var leiðtogi liðsins og Gísli Jón [Þóris-
son] mjög góður í vörninni. Mér fannst við sýna mik-
inn sigurvilja, sérstaklega eftir mjög slæma byrjun.“
Rúnar Sigtryggsson, þjálfari Akureyrar, var vitanlega 

heldur niðurlútur eftir leikinn.
„Við þorðum bara ekki að vinna,“ sagði hann 

við Fréttablaðið. „Síðasta markið í leiknum full-
komnaði klaufaskapinn. Við höfðum yfirhönd-
ina lengst af í leiknum en þeir komust svo yfir 

þegar tíu mínútur voru eftir. Samt náðum við að 
koma til baka en náðum ekki að halda þetta út.“

Hann segir að þó svo að það hafi verið margt ágætt við 
frammistöðu Akureyringa í keppninni telji það lítið. 
„Það er bara sigur sem telur í úrslitaleik – annað er bara til að 

plástra mann.“

DEILDARBIKARKEPPNI KARLA: HAUKAR MEISTARAR EFTIR ÆSISPENNANDI LOKAMÍNÚTUR

Ótrúlegt sigurmark tryggði Haukum titilinn
> Fram deildarbikarmeistari

Fram varð deildarbikarmeistari kvenna eftir sigur á Hauk-
um í úrslitaleik, 27-25. Framarar voru með sex 
marka forystu í hálfleik, 14-8, og var sigurinn 
öruggari en lokatölurnar gefa til kynna. 
Haukar áttu þó möguleika á að 
minnka muninn í eitt mark undir lok 
leiksins en allt kom fyrir ekki. Stella 
Sigurðardóttir skoraði ellefu mörk 
fyrir Fram og Ramune Pekarskyte 
ellefu fyrir Hauka.

FÓTBOLTI Chelsea kom sér aftur á 
sigurbrautina með naumum 2-1 
sigri á sterku liði Fulham á heima-
velli í gær. Lengi vel leit þó út fyrir 
að Fulham myndi ná þar óvæntum 
sigri þar sem liðið komst yfir strax 
á fjórðu mínútu með marki Ung-
verjans Zoltan Gera.

Fulham gekk ágætlega að verj-
ast lengi vel í leiknum en varð að 
játa sig sigrað þegar Didier Drogba 
skallaði í markið af stuttu færi seint 
í síðari hálfleik. Sigurmarkið kom 
svo stuttu síðar en um sjálfsmark 
Chris Smalling var að ræða.

„Við vorum ekki góðir í fyrri 
hálfleik en sá síðari var betri. Við 
vorum mjög ákveðnir,“ sagði Carlo 
Ancelotti, stjóri Chelsea, eftir leik-
inn. „Þetta var ekki auðvelt en við 
áttum skilið að vinna. Drogba var 
mjög duglegur og gaf liðinu mikinn 
styrk fyrir utan að hann skoraði. 
Þetta var góður sigur fyrir hann og 
liðið allt,“ bætti hann við en Drog-
ba fer nú eins og svo margir aðrir 
leikmenn ensku úrvalsdeildarinn-
ar í Afríkukeppni landsliða sem fer 
fram í Angóla síðar í mánuðinum.

Chelsea hafði unnið aðeins einn 
leik af síðustu sjö fyrir leikinn í 
gær og sagði Ancelotti að sigur-
inn hafi markað tímamót. „Þetta 
gæti reynst mikilvægur sigur fyrir 

okkur og ég er afar ánægður með 
hvernig liðið brást við eftir mótlæt-
ið. Með þessari frammistöðu er erf-
iðu skeiði lokið hjá okkur.“

Roberto Mancini tók nýverið við 
Manchester City og hefur nú unnið 
í báðum leikjum sínum með City 
til þessa auk þess sem liðið hefur 
haldið hreinu í báðum þessum leikj-
um. Nú var það Wolves sem fékk að 
kenna á City en Carlos Tevez skor-
aði tvívegis og Javier Garrido eitt í 
3-0 sigri á Wolves.

Birmingham heldur áfram 
góðu gengi sínu en liðið komst 
upp fyrir Liverpool í stöðutöfl-
unni með 1-0 sigri á Stoke. Liðið 
hefur nú leikið ellefu leiki í röð 
án taps. Þess má geta að Alex 
McLeish, stjóri Birmingham, 
hefur nú teflt fram sama liðinu í 
átta leikjum í röð.

Everton og Tottenham unnu 
einnig góða sigra í gær og þá 
gerðu Blackburn og Sunderland 
2-2 jafntefli. eirikur@frettabladid.is

Sluppu með skrekkinn
Chelsea endurheimti fimm stiga forystu á toppi ensku úrvalsdeildarinnar í gær 
þökk sé 2-1 sigri á Fulham á heimavelli. Roberto Mancini vann sinn annan leik 
í röð sem knattspyrnustjóri Manchester City er liðið lagði Wolves á útivelli, 3-0.

MARKAHETJAN Didier Drogba skoraði jöfnunarmark Chelsea í gær. NORDIC PHOTOS/GETTY
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SJÓNVARPIÐ SKJÁR EINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2

20.00 Hrafnaþing  Friðrik Sophusson, 
fyrrverandi forstjóri Landsvirkjunar, er gestur 
Ingva Hrafns í dag.

21.00 Græðlingur  Guðríður Helgadóttir 
er sannkallaður þúsundþjalasmiður og sýnir 
okkur nýjustu handtökin við jólaskreytingar.

21.30 Mannamál  Sigmundur Ernir Rún-
arsson hefur umsjón með þættinum.

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

16.35 Leiðarljós

17.20 Táknmálsfréttir

17.30 Frumskógar Goggi  (13:26)

17.51 Arthúr  (136:145)

18.15 Skellibær  (15:26)

18.25 Fréttaaukinn  (e)

19.00 Fréttir

19.30 Veðurfréttir

19.35 Kastljós

20.15 Læknamiðstöðin  (Private Pract-
ice) Bandarísk þáttaröð um líf og starf 
lækna í Santa Monica í Kaliforníu. 

21.00 Það er svo geggjað...  Dagskrá í 
minningu Flosa Ólafssonar. 

22.00 Tíufréttir

22.15 Veðurfréttir

22.25 Afarkostir  (Hunter) (1:2) Bresk 
spennumynd í tveimur hlutum. Tveim-
ur sjö ára drengjum er rænt sama daginn 
en hvorum á sínum stað. Barclay lögreglu-
fulltrúi og samstarfsfólk hans reynir að hafa 
uppi á þeim áður en mannræninginn gerir 
alvöru í hótunum sínum.

23.20 Dauðir rísa  (Waking The Dead V) 
(12:12) Breskur sakamálaflokkur um Peter 
Boyd og félaga hans í þeirri deild lögregl-
unnar sem rannsakar eldri mál sem aldrei 
hafa verið upplýst. Hver saga er sögð í 
tveimur þáttum.  (e)

00.10 Kastljós  (e)

00.45 Dagskrárlok

08.10 A Christmas Carol 

10.00 No Reservations 

12.00 Grettir: bíómyndin 

14.00 A Christmas Carol 

16.00 No Reservations 

18.00 Grettir: bíómyndin 

20.00 Die Another Day  Pierce Brosnan 
fer með hlutverk James Bonds. 

22.10 Girl, Interrupted Óskarsverðlauna-
mynd með Angelinu Jolie og Winonu Ryder í 
aðalhlutverkum. 

00.15 Little Man 

02.00 Out of Sight 

04.00 Girl, Interrupted 

06.05 Casino Royale 

18.05 Ævintýrið til Estorill Sýnt frá einu 
stærsta pókermóti í Evrópu en þangað hélt 
hópur Íslendinga fyrr á árinu en meðal kepp-
enda voru bæði Auðunn Blöndal og Gilzen-
egger ásamt bestu pókerspilurum Íslands.

18.30 Bestu leikirnir: Fylkir - ÍBV 
16.07.00 Fylkir barðist við Íslandsmeistara 
KR um Íslandsmeistaratitilinn þetta árið en 
þeir tóku á móti ÍBV í 10. umferð. 

19.00 Skills Challenge 

20.30 Skills Challenge 

22.00 Box - Amir Khan - Dimitry Sa-
lita Útsending frá bardaga Amir Khan og 
Dimitry Salita.

23.30 World Series of Poker 2009 
Sýnt frá World Series of Poker 2009 en 
þangað voru mættir til leiks allir bestu og 
snjöllustu pókerspilarar heims.

 

07.00 Wolves - Man. City  Útsending frá 
leik í Ensku úrvalsdeildinni. 

11.45 Chelsea - Fulham  Útsending frá 
leik í Ensku úrvalsdeildinni. 

13.25 Tottenham - West Ham  Útsend-
ing frá leik í Ensku úrvalsdeildinni. 

15.05 Stoke - Birmingham  Útsending 
frá leik í Ensku úrvalsdeildinni. 

16.45 Blackburn - Sunderland  Bein út-
sending frá leik í Ensku úrvalsdeildinni. 

18.25 Coca Cola-mörkin 2009/2010 
Sýnt frá öllum leikjunum í Coca Cola-deild-
inni. Öll flottustu mörkin og tilþrifin á einum 
stað.

18.55 Mörk dagsins Allir leikir dagsins í 
ensku úrvalsdeildinni skoðaðir. Öll bestu til-
þrifin og mörkin á einum stað.

19.35 Aston Villa - Liverpool  Bein  út-
sending frá leik í Ensku úrvalsdeildinni. 

21.45 Bolton - Hull  Bein útsending frá 
leik í Ensku úrvalsdeildinni. 

23.25 Everton - Burnley  Útsending frá 
leik í Ensku úrvalsdeildinni.  

06.00 Pepsi MAX tónlist

08.00 Dr. Phil  (e)

08.45 Pepsi MAX tónlist

16.40 Kitchen Nightmares  (9:13) (e)

17.30 Dr. Phil 

18.15 Fréttir 

18.30 Still Standing  (2:20) (e)

19.00 America’s Funniest Home Vid-
eos  (18:50) Bráðskemmtilegur fjölskyldu-
þáttur þar sem sýnd eru fyndin myndbrot 
sem venjulegar fjölskyldur hafa fest á filmu. 

19.30 Fréttir  (e)

19.45 King of Queens  (2:25) (e)

20.10 According to Jim  (18:18) Banda-
rísk gamansería með Jim Belushi í aðal-
hlutverki. 

20.35 Innlit/ Útlit  (10:10) Ný, styttri og 
hraðari útgáfa af einum vinsælasta þætti 
Skjás eins frá upphafi. 

21.05 Top Design  (3:10) Bandarísk raun-
veruleikasería þar sem efnilegir innanhúss-
hönnuðir keppa til sigurs. 

21.55 Nurse Jackie  (11:12) Jackie fær 
ekki lengur dópið sitt þegar Eddie er leyst-
ur af hólmi með sjálfvirkri lyfjavél. Zoey gerir 
mistök sem gætu reynst dýrkeypt.

22.25 United States of Tara  (11:12) Tara 
ákveður að innrita sig á stofnun sem sér-
hæfir sig í vandamálum sem hennar. Þar 
hittir hún nýjan lækni sem fær hana til að 
grafa upp gleymdar minningar en hinar per-
sónurnar reyna allt til að hindra að sannleik-
urinn komi upp á yfirborðið.

22.55 The Jay Leno Show  

23.40 CSI: New York  (16:25) (e)

00.30 King of Queens  (2:25) (e)

00.55 Nurse Jackie  (11:12)

01.25 Pepsi MAX tónlist

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Áfram Diego, 
áfram!, Stóra teiknimyndastundin og Bratz.

08.15 Oprah  Skemmtilegur þáttur með 
vinsælustu spjallþáttadrottningu heims.

08.55 Í fínu formi 

09.10 Bold and the Beautiful 

09.30 The Doctors 

10.15 In Treatment (2:43) 

10.50 Cold Case (5:23)

11.45 Smallville (17:20)

12.35 Nágrannar

13.00 Eragon

14.40 ´Til Death (6:15)

15.05 The Big Bang Theory (6:23)

15.30 Barnatími stöðvar 2 Tutenstein, 
Ben 10, Stóra teiknimyndastundin og Áfram 
Diego, afram!

17.08 Bold and the Beautiful 

17.33 Nágrannar 

17.58 Friends (10:24) 

18.23 Veður 

18.30 Fréttir Stöðvar 2 

18.47 Íþróttir 

18.54 Ísland í dag 

19.21 Veður 

19.30 The Simpsons  Níunda þáttaröðin 
um Simpson-fjölskylduna óborganlegu og 
hversdagsleika hennar.

19.55 Two and a Half Men (19:24) 
Charlie Sheen og John Cryer leika Harper-
bræðurna gerólíku, Charlie og Alan, í þessum 
vinsælu gamanþáttum.

20.20 Two and a Half Men (20:24)

20.50 The Big Bang Theory (16:23) 
Gamanþáttur um Leonard og Sheldon sem 
eru afburðasnjallir eðlisfræðingar og vita ná-
kvæmlega hvernig alheimurinn virkar. Hæfi-
leikar þeirra nýtast þeim þó ekki í samskipt-
um við annað fólk og allra síst við hitt kynið.

21.15 Chuck (17:22) Chuck lifði fremur 
óspennandi lífi allt þar til hann opnaði tölvu-
póst sem mataði hann á öllum hættulegustu 
leyndarmálum CIA. 

22.05 The Heartbreak Kid Léttgeggjuð 
rómantísk gamanmynd með Ben Stiller úr 
smiðju Farelly-bræðra sem gerðu Dumb and 
Dumber og There‘s Something About Mary.

00.00 Wedding Crashers 

01.55 The French Connection 

03.35 Eragon 

05.15 Two and a Half Men (20:24)

05.40 Fréttir og Ísland í dag 

> Winona Ryder
„Mér finnst ekkert óþægilegt að horfa 
á sjálfa mig í kvikmyndum. Kvikmynd-
ir frá gelgjuskeiðinu vekja 
ekki einu sinni upp hjá 
mér óþægindi.“ 
Ryder fer með eitt 
aðalhlutverkanna 
í kvikmyndinni Girl, 
Interrupted sem Stöð 2 
Bíó sýnir í kvöld kl. 22.10.

19.35 Aston Villa – Liverpool, 
beint   STÖÐ 2 SPORT 2

19.45 Jamie Cooks Christmas  
 STÖÐ 2 EXTRA

20.15 Læknamiðstöðin   
 SJÓNVARPIÐ

20.50 The Big Bang Theory  
 STÖÐ 2

21.55 Nurse Jackie   SKJÁREINN

10. Conan O‘Brien byrjaði í sloti Jay Leno. Hann hélt 
dampi og vel það. Meðal þess sem var eftirminnilegt 
hjá honum var þegar hann rotaðist og þegar endur-
nærður Pee Wee Herman mætti í viðtal.

9. Ísland á hausnum. Alls konar fréttaskýringa-
þættir komu til Íslands og gerðu innslög um íslensku 
kreppuna. Oftast var klisjukryddað með álfum og Bláa 
lóninu. Maður hætti fljótlega að nenna að horfa á 
þetta.  

8. Davíð Oddsson ráðinn ritstjóri Moggans. Ég gerð-
ist áskrifandi í mánuð til að sýna ruglinu stuðning.

7. Tvíhöfði snýr aftur og nú á Kananum. Eru frábærir 
sem fyrr, bara verst að ekki sé hægt að hlusta á þá á Netinu.

6. Góðærisrugl afhjúpað. Nú var hlegið af flottræfilsskap sem þótti 
fínn. Gullétandi burgeisar og myndbandið af Baugspartíinu í Monte 
Carlo fá gullverðlaun fyrir mesta ruglið.

5. 2009-leg skemmdarverk. Skapofsi slettir á hús í skjóli nætur, 
jeppar fuðra upp og Álftnesingur ræðst á húsið sitt með gröfu. 

4. Flóttinn undan Icesave. Búið er að tuða og suða um 
málið meirihluta ársins og menn eru líklega enn að. Helst 
að maður fái frið á FM95,7. 

3. Egill Helgason er tvímælalaust fjölmiðlamaður 
ársins enda með puttann á púlsinum. Gott er svo að lesa 
athugasemdir við bloggið hans sakni maður vonleysi og 
svartsýni úr lífi sínu.

2. Safarík sunnudagskvöld. Á meðan Hamarinn og 
Fangavaktin voru saman á dagskrá á sunnudagskvöldum 
var Ísland menningarlega eins og milljónaþjóð. Vaktar-
serían náði hápunkti sínum í fjórða þætti Fangavaktar-
innar. Þegar Ólafur Ragnar kemur í steininn er líklega 

hápunktur íslenskrar grínþáttagerðar.
1. Búsáhaldabyltingin. Hingað til höfðu íslenskar fréttamyndir af 

uppþotum einskorðast við blóðuga Birnu Þórðar og svarthvítt fólk að 
slást á Austurvelli 1949. Í janúar bættist stórlega í sarpinn. „Erlendis“ 
yfirbragð var á látunum og nú var allt í lit. Fólk barði Sjalla frá völdum 
og VG inn á. Það kemur svo í ljós hvort önnur bylting sé í pípunum. 

VIÐ TÆKIÐ DR. GUNNI RIFJAR UPP ÁRIÐ 2009 VIÐ TÆKIN 
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RÁS 1 FM 92,4/93,5

FM 88,5  XA-Radíó
FM 90,9  Gullbylgjan
FM 91,9  Kaninn 
FM 93,5  Rás 1
FM 95,7 FM957

FM 96,3  FM Suðurland
FM 96,7  Létt Bylgjan
FM 97,7  X-ið
FM 98,9  Bylgjan
FM 99,4  Útvarp Saga

FM 90,1  Rás 2
FM 102,2 Útvarp Latibær
FM 102,9  Lindin
FM 105,5  Útvarp Boðun

SVT 1

12.00 The Inspector Lynley Mysteries 12.45 The 
Inspector Lynley Mysteries 13.30 Dalziel and 
Pascoe 14.20 Dalziel and Pascoe 15.10 EastEnders 
15.40 The Weakest Link 16.25 The Weakest Link 
17.10 Hotel Babylon 18.10 Hustle 19.00 Hustle 
19.50 Judge John Deed 20.40 Waking the Dead 
21.30 Waking the Dead 22.20 My Family 22.50 
My Hero 23.20 My Hero 23.50 The Inspector 
Lynley Mysteries 

12.00 Hammerslag 13.00 Slangen i Paradiset 
14.30 Sanne Salomonsen - Hel igen 15.00 Little 
Manhattan 16.30 Gurlis Jul 16.40 Nalle & Pip 
16.45 Alfons Åberg 17.00 Mille 17.30 TV Avisen 
med Sport 18.30 Bagom De vilde svaner 19.00 
Sporlos 19.40 Nytårets TV 20.00 TV Avisen 20.30 
Wallander 22.00 Jagten på en morder 23.45 
Tornado 

12.00 NRK nyheter 12.05 Harry og Charles 12.55 
Skiskyttershow 14.00 NRK nyheter 14.05 Beat 
for beat 15.05 Verdensarven 15.20 Hoppuka 
17.30 Energikampen 2009 18.00 Dagsrevyen 
18.30 Julenotter 18.45 Dronninga fra Vaasa 
19.10 Veret som var 19.45 Harry og Charles 
20.35 Shakespeares skjulte koder 21.30 Ikke bare 
Kulturuke - en feiring av Jan Erik Vold 22.10 Losning 
julenotter 22.15 Extra-trekning 22.25 Kveldsnytt 
22.40 The Legend Of Zorro

12.55 Under solen 15.00 Rapport 15.05 
Gomorron Sverige 16.00 Bara blåbär 16.25 Mitt 
i naturen 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 Allsång på Skansen 20.00 
Collision 20.45 Kommissarie Lewis 22.20 Gilbert 
och George 

17.00 The Doctors  Spjallþættir framleidd-
ir af Opruh Winfrey þar sem fjórir læknar á 
ólíkum sviðum veita aðgengilegar og gagn-
legar upplýsingar um heilsufarsmál. 

17.45 Jólaveisla Jamies Olivers Sér-
stakur jólaþáttur með Jamie Oliver þar sem 
hann sýnir okkur hvaða kræsingar hann ætlar 
að bjóða fjölskyldunni sinni upp á yfir jóla-
hátíðina.

18.30 Seinfeld (9:22) Jerry Seinfeld er 
uppistandari sem nýtur mikillar kvenhylli en á 
í stökustu vandræðum með eðlileg samskipti 
við annað fólk því hann er bæði smámuna-
samur og sérvitur. 

19.00 The Doctors 

19.45 Jamie Cooks Christmas Sér-
stakur jólaþáttur með Jamie Oliver þar sem 
hann kennir okkur að gera hið mesta úr há-
tíðamatnum og breytir afgöngunum í dýrlega 
og gómsæta nýja rétti.

20.35 Seinfeld (9:22) 

21.00 Fréttir Stöðvar 2 

21.25 Ísland í dag 

22.10 Glee (9:22) Frumleg og skemmti-
leg gamanþáttaröð sem gerist í mennta-
skóla þar sem metnaðarfullur kennari og fyrr-
verandi nemandi skólans ákveður að setja 
aftur saman sönghóp skólans sem gerði ein-
mitt stormandi lukku í sönghópakeppnum á 
árum áður. 

22.55 So You Think You Can Dance 
(20:25) Sjötta þáttaröðin í stórskemmtilegri 
þáttaröð þar sem leitað er að næstu dans-
stjörnu Bandaríkjanna. 

00.20 So You Think You Can Dance 

01.05 K-Ville (5:11)

01.50 Fréttir Stöðvar 2 

02.50 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

06.39 Morgunútvarp hefst
06.50 Bæn
07.03 Vítt og breitt
07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir
08.11 Morgunstund með KK
08.30 Fréttayfirlit
09.05 Okkar á milli
09.45 Morgunleikfimi
10.13 Söngvar blárrar jólasveiflu
11.03 Samfélagið í nærmynd
12.00 Fréttayfirlit
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.50 Dánarfregnir og auglýsingar
13.00 Raddir frá Tyrklands ströndum

14.03 Breiðstræti
15.03 Útvarpssagan: Vonir
15.25 Þriðjudagsdjass
16.00 Síðdegisfréttir
16.10 Víðsjá
18.00 Kvöldfréttir
18.16 Spegillinn
18.53 Dánarfregnir
19.00 Endurómur úr Evrópu
20.00 Leynifélagið
20.30 Systurnar í Hringveri á Tjörnesi
22.12 Orð kvöldsins
22.15 Hvít jól
23.05 Nína er enn í New York
00.07 Næturtónar

Sjónvarpið sýnir í kvöld dagskrá í 
minningu Flosa Ólafssonar, leikara 
og rithöfundar, sem lést fyrr í vetur. 
Sýnd verða atriði úr sjónvarpsþáttum 
sem hann átti hlut að sem höfundur, 
leikstjóri eða leikari um áratuga skeið, 
þar á meðal úr Áramótaskaupunum. 

VIÐ MÆLUM MEÐ
Það er svo geggjað

Sjónvarpið kl. 21.00

Léttgeggjuð rómantísk gamanmynd úr smiðju Farelly-bræðra. Eddie Cantrow 
hélt að hann væri loksins búinn að finna draumastúlkuna svo hann giftist 
henni eftir aðeins sex vikna samband. Í brúðkaupsferðinni uppgötvar hann 
að hún er alls ekki rétta konan fyrir hann og vandast málin heldur betur þegar 
hann verður ástfanginn af annarri. Ben Stiller leikur aðalhlutverkið. 

STÖÐ 2 KL. 22.05

The Heartbreak kid

Í KVÖLD ▼

▼

Deyr fé, deyja 
frændur...
Forystumenn ríkisstjórna koma og fara.

Óbreyttir þingmenn geta komið í veg fyrir að mörg 
hundruð milljarða króna skuldir verði lagðar á íslensku 
þjóðina án dóms og laga.

Atkvæðagreiðslunnar um Icesave verður reistur 
minnisvarði. Þar verður þeirra þingmanna minnst sem 
samþykkja ríkisábyrgð eða stuðla að samþykki með 
fjarveru sinni eða hjásetu. 

Þess verður minnst um alla framtíð hverjir brugðust 
íslenskri þjóð.

www.iceslave.is
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BESTI BITINN Í BÆNUM

VEISTU SVARIÐ
Svör við spurningum á bls. 8

 1 Benjamín Netanjahú.

 2  Selma Björnsdóttir.

 3  Þeir voru 317.593.

LÁRÉTT
2. ullarband, 6. eftir hádegi, 8. 
máleining, 9. skammstöfun, 11. sam-
anburðart., 12. tólf tylftir, 14. beikon, 
16. mun, 17. mánuður, 18. temja, 20. 
átt, 21. svif.

LÓÐRÉTT
1. klöpp, 3. tveir eins, 4. fjölmiðl-
ar, 5. starf, 7. spörfuglstegund, 10. 
eldsneyti, 13. er, 15. ávöxtur, 16. kóf, 
19. tvíhljóði.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. lopi, 6. eh, 8. orð, 9. rek, 
11. en, 12. gross, 14. flesk, 16. ku, 17. 
maí, 18. aga, 20. nv, 21. flug. 

LÓÐRÉTT: 1. berg, 3. oo, 4. pressan, 
5. iðn, 7. herfugl, 10. kol, 13. sem, 15. 
kíví, 16. kaf, 19. au. 

„Hann kom í afgreiðsluna af því 
hann var með smá gat á hausnum, 
Stúlkan þurrkaði það og hann fór 
inn í sal aftur að æfa. Hann vildi 
ekki gera neitt úr þessu,“ segir 
Björn Leifsson, framkvæmdastjóri 
World Class.

Eins og Fréttablaðið greindi frá 
í gær, þá fékk Vilhjálmur Árni 
Sveinsson, Villi WRX, gat á haus-
inn í World Class í lok nóvember. 
Villi kenndi viðhaldi tækjanna um 
og sagðist vera búinn að láta 
málið í hendur lögfræðings 
vegna þess að starfsfólkið 
hafi verið með stæla þegar 
hann fór fram á bætur. 
Björn kannast ekki við 
að Villi hafi kvartað og 
segir engan á stöðinni 

kannast við það. „Hann hefur ekki 
haft samband við mig, né neinn 
annan hérna. Þaðan af síður ein-
hver lögfræðingur frá honum,“ 
segir Björn. „Við vitum ekki hvaða 

tæki þetta er. Við könn-

umst ekki við að eitthvert tæki hafi 
verið bilað í sex mánuði. Eina tækið 
sem þú getur fengið í hausinn er ef 
þú ert í niðurtogi og færð stöngina 
[í höfuðið]. Mér finnst líklegt að 
hann hafi ekki stungið pinnanum 
nógu vel inn í lóðastakkinn.“

Villi sagði umrætt tæki hafa 
verið bilað í hálft ár, en Björn vísar 
því á bug og áréttar að tækjunum í 
World Class sé vel viðhaldið, enda í 
stöðugri notkun. „Það er ekki eins 
og tæki geti verið bilað í sex mán-
uði, það er bull,“ segir hann. „Okkar 
mottó er að halda þessu í lagi. Öðru-
vísi fáum við ekki viðskiptavini.“   
 - afb

Villi vildi ekkert gera í málinu

KANNAST EKKI VIÐ KVÖRTUN Björn 
hefur ekki heyrt frá Villa WRX.

Íslendingar borguðu 25 milljónir 
króna í aðgangseyri um jólahelg-
ina á aðeins tvær myndir. Annars 
vegar komu níu þúsund manns 
á Hollywood-stórmynd James 
Cameron, Avatar og hins vegar 
mættu ellefu þúsund manns á 
íslensku kvikmyndina Bjarnfreð-
arson sem byggir á Vaktarseríun-
um um þá Georg, Daníel og Ólaf 
Ragnar.

Elstu menn í bíóbransanum á 
Íslandi muna ekki eftir annarri 
eins aðsókn um jólahelgi sem stóð 
aðeins yfir í tvo daga. Rúmlega 
27 þúsund bíómiðar voru keyptir 
en það þýðir rúmlega þrjátíu og 
fimm milljónir í miðasölu. Hafi 
hver gestur síðan keypt sér mið-
stærð af poppi og kók, en slík-
ur dúett kostar að meðaltali 620 

krónur, þá eyddi þjóðin rúmlega 
sextán milljónum í slíkan varning 
á þessum tveimur dögum. Heild-
artalan nálgast því rúmlega 50 
milljónir sem þjóðin greiddi fyrir 
í kvikmyndahúsum landsins á 
aðeins tveim dögum.

Sigurður Victor Chelbat hjá 
Sambíóunum, sem dreifir Bjarn-
freðarsyni, segir þetta vera ótrú-
legar tölur. „Með forsýningu 
og frumsýningu hafa í kring-
um fjórtán þúsund manns séð 
myndina sem er náttúrlega frá-
bært,“ útskýrir Sigurður Vict-
or en mikil stemning myndaðist 
fyrir utan miðasölu Sambíóanna 
og menn reyttu af sér kunnug-
lega frasa sjónvarpsþáttanna við 
fólkið í afgreiðslunni. Sem stend-
ur er Mýrin, stórmynd Baltasars 

Kormáks, tekjuhæsta íslenska 
myndin síðan mælingar hófust 
en rúmlega 83 þúsund manns sáu 
hana fyrir tveimur árum. Sig-
urður Victor neitar því ekki að í 
ljósi þessarar miklu aðsóknar og 
góðra dóma sem myndin hefur 
fengið í fjölmiðlum sé ekkert 
óraunhæft að horfa til mets Mýr-
arinnar. „Nei, nei, það þýðir ekk-
ert annað.“ 

Guðmundur Breiðfjörð, mark-
aðsstjóri Senu sem hefur stór-
myndina Avatar á sinni könnu, 
segir aðsóknina lyginni líkast. 
„Á sjö dögum hafa rúmlega þrjá-
tíu þúsund manns séð hana og um 
þessa jólahelgi, sem er jú aðeins 
tveir dagar, sáu níu þúsund gest-
ir Avatar. Sem er auðvitað ótrú-
legt,“ segir Guðmundur.

GUÐMUNDUR BREIÐFJÖRÐ:  ÞJÓÐIN EYDDI MILLJÓNUM Í BÍÓMIÐA

ÓTRÚLEG AÐSÓKN Á BJARN-
FREÐARSON OG AVATAR 

Þau Iben Hjejle og Casper Chris-
tensen, þekktust hér á landi fyrir 
leik sinn í Klovn-þáttunum vin-
sælu, héldu jólin hátíðleg hér á 
Íslandi. „Það er alltaf jafn yndis-
legt að koma til Íslands og þessi 
ferð var engin undantekning,“ 
sagði Casper þegar Fréttablaðið 
náði tali af honum.

Hjónakornin sáust spóka sig 
um í miðborg Reykjavíkur í gær 
og komu meðal annars við í versl-
uninni KronKron við Vitastíg 
og kíktu á vöruúrvalið þar. Sam-
kvæmt heimildum Fréttablaðsins 
eiga Casper og Iben danska vini 
hér á landi og hafa gist í íbúð vina-
fólks síns sem er nálægt Klappar-
stíg. Þau hafa komið hingað ansi oft 
og var Iben meðal annars formaður 

dómnefndar á RIFF-kvikmyndahá-
tíðinni fyrr á þessu ári.  

Casper segir að þau hafi eigin-
lega haldið tvenn jól þetta árið. 
„Hinn 22. desember vorum við 
með risastór fjölskyldujól heima í 
Danmörku með börnunum þar sem 
gjafirnar voru opnaðar og hinn 
dæmigerði jólamatur reiddur fram. 
Og þá fengum við hvít jól. 

Svo komum við hingað tvö 24. 
desember og vorum hérna yfir hina 
eiginlegu jólahátíð í ró og næði. Og 
náðum í skottið á hvítum jólum,“ 
segir Casper en það ætti ekki að 
hafa farið fram hjá neinum höfuð-
borgarbúa að snjónum hreinlega 
kyngdi niður í gær. Casper og Iben 
héldu síðan heim til Danmörku í 
dag. - fgg

Klovn-hjónin héldu jól á Íslandi

DÖNSK OG ÍSLENSK JÓL 
Casper Christensen og 
Iben Hjele héldu tvenn 
jól í ár: ein í Danmörku 
og önnur á Íslandi.

MÖGNUÐ BARÁTTA 
Bjarnfreðarson með Ólaf Ragnar 
fremstan í flokki átti í harðri baráttu 
við velsmurða Hollywood-vél James 
Cameron og kvikmyndar hans, 
Avatar, um jólahelgina.  Alls komu 
ellefu þúsund á Bjarnfreðarson sem 
Ragnar Bragason leikstýrir um helg-
ina en níu þúsund á Avatar. Þjóðin 
eyddi rúmlega 35 milljónum í bíó-
miða um jólahelgina og elstu menn 
í íslenska bíóbransanum muna ekki 
eftir annarri eins aðsókn.

„Mér finnst tandoori kjúklingur-
inn á veitingastaðnum Aust-
ur-Indíafjelaginu alltaf mjög 
góður.“ 

Friðrika Hjördís Geirsdóttir sjónvarps-
kona.

Hinir árlegu Þorláksmessutónleikar 
Ullarhattanna eru fyrir löngu orðnir 
fastur liður í jólaundirbúningi Reyk-
víkinga. Hefð hefur verið fyrir því að 
leynigestur stígi á svið með Stefáni 
Hilmarssyni, Eyjólfi Kristjánssyni og 
félögum og varð engin undantekn-
ing á því í ár. Í þetta sinn varð held-
ur óvæntur gestur fyrir valinu, eða 
Björn Jörundur Friðbjörnsson 
sem hingað til hefur haldið sig fjarri 
jólalögum á löngum tónlistarferli 
sínum. Björn fór á kostum 
á tónleikunum og flutti 
gamla Wham!-slagar-
ann Last Christmas 
með miklum tilþrifum 
og bætti síðan Ragga 
Bjarna-laginu Líða fer 
að jólum á þennan 
nýja afrekalista 
sinn.

Þrautakóngs-þættir Stöðvar 2 með 
Friðriku Hjördísi í broddi fylk-
ingar, Wipeout Ísland, hafa heldur 
betur slegið í gegn hjá íslensku 
þjóðinni. Þeir eru nú vinsælasti 
þátturinn á landinu í aldurshópn-
um 12-48 ára. Sem verður að telj-
ast nokkuð gott. Útsvar á RÚV held-
ur sem fyrr sigurgöngu sinni áfram 
en þessi spurningaþáttur sveitar-

félaganna hefur heldur 
betur slegið í gegn og er 
nú vinsælasti þátturinn 
í aldurshópnum 12-80 
samkvæmt áhorfs-
mælingu Capacent 

Gallup. Spaugstofan 
er auðvitað löglega 
afsökuð frá þessum 
aðsóknarlista því 
hún var jú farin í 
jólafrí.

Hjarta handboltaheimsins tók mik-
inn kipp í gær þegar það kvisaðist 
að einn ástsælasti handboltamaður 
þjóðarinnar, Logi Geirsson, væri 
að verða pabbi í fyrsta skipti. Logi 
og Ingibjörg Elva, unnusta hans, 
eru víst í skýjunum yfir þessum 
tíðindum.    
Logi er auðvitað sonur 
eins fremsta hand-
boltamanns þjóð-
arinnar fyrr og síðar, 
Geirs Hallsteinssonar. 
Binda menn því vonir 
við að nýr snillingur 
líti dagsins ljós 4. 
júlí 2010. - fgg

FRÉTTIR AF FÓLKI

Nýtt 4 vikna byrjendanámskeið hefst 
4. Janúar. Skráning hafi n í síma 695 
8464 / 772 1025 eða á jogastudio.org 
Verð 14.900 kr.

Hot jóga • Hatha jóga • Byrjendanámskeið
Meðgöngujóganámskeið

Stakur tími 1.500 kr. • Mánaðarkort 10.900 kr. 
• 3 mánaðakort 23.900 kr. • 6 mánaðakort 
36.000 kr. • 10 tíma klippikort 10.000 kr.

Meðgöngujóganámskeið 10.500 kr. 

Innifalið í kortum eru allir opnir tímar ásamt 
þeirri þjónustu sem boðið er upp á í Veggsport.

Stórhöfði 17 (gengið inn um Veggsport)
Sími: 695 8464 og 772 1025
www.jogastudio.org

Ný og persónuleg jógastöð



65% AFSL.
VINNSLUMINNI

ALLT AÐ 65% AFSL.

50.000 AFSL.
ALLT AÐ 50.000kr. AFSL. 30% AFSL.

VEFMYNDAVÉLAR 

ALLT AÐ 30% AFSL.

ILBOÐ 1
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AÐEINS BROT AF ÚRVALINU

OPNUNARTÍMI

Þri. 29. des. 9-19

Mið. 30. des. 9-19
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19”

LCD

W

ICY

NÓATÚNI 17
S: 414 1700

STRANDGÖTU 9
S: 414 1730

MIÐVANGI 2-4
S: 414 1735

AUSTURVEGI 34
S: 414 1745

HAFNARGÖTU 90
S: 414 1740

REYKJAVÍKURVEGI 66
S: 414 1750

www.tolvulistinn.is
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Í björgunarsveitum Slysavarnafélagsins Landsbjargar eru á þriðja þúsund 

sjálfboðaliða sem leggja fram árlega meira en 650 þúsund vinnustundir. 

Fólk úr öllum starfsgreinum sem er tilbúið þegar kallið kemur og stendur 

upp frá vinnu sinni eða fer úr fríi hvenær sem nauðsyn krefur.

Þetta fólk leggur fram 1780 klukkustundir að meðaltali á dag á hverju ári. 

Þennan hóp og landsmenn alla skiptir miklu máli að til taks séu tæki sem 

geta tekist á við þær erfiðu aðstæður sem upp geta komið í íslenskri náttúru.

Með því að kaupa flugeldana af okkur styður þú björgunarsveitirnar

– því flugeldasalan heldur okkur gangandi.

Aðalbakhjarlar Slysavarnafélagsins Landsbjargar eru:

Yfirburðir
Fréttablaðsins

staðfestir!
Fréttablaðið er með 
143% meiri lestur en 

Morgunblaðið.

Meðallestur á tölublað, 
höfuðborgar svæðið, 18 – 49 ára. 
Könnun Capacent í ágúst 2009 – október 2009.

Allt sem þú þarft...

MORGUNBLAÐIÐ FRÉTTABLAÐIÐ

71,4%

29,3%

Í bíó á Patró
Eins og kemur fram á 
öðrum stað í blaðinu 
var aðsóknin á 
íslensku kvikmyndina 
Bjarnfreðarson með 

ólíkindum en ellefu 
þúsund sóttu hana 

um jólahelgina. 
Bíóhús úti á 
landi voru með 
sýningar og 
í einu þeirra, 
nánar tiltekið 

á Patreksfirði, sat einn aðalleikar-
anna og horfði á myndina með 
bæjarbúum. Þetta var að sjálfsögðu 
Jörundur Ragnarsson en hann er 
sonur bæjarstjóra Patreksfjarðar, 
Ragnars Jörundssonar.

Hræringar innan VG
Vinstrihreyfingin – grænt framboð 
þarf víst að fara að leita sér að 
nýjum framkvæmdastjóra. Drífa 
Snædal hefur lengi verið í því 
hlutverki en er nú að hætta og 
sögð ætla í framhaldsnám. Margir 
eru nefndir til sögunnar 
til að fylla skarð 
Drífu, til dæmis Halla 
Gunnarsdóttir, sem 
var aðstoðarmaður 
Ögmundar Jónassonar 
meðan hann var 
heilbrigðisráð-
herra.

  -  kóþ / óká

1 Sérsveit kölluð að húsi í 
Reykjanesbæ

2 Stakk lögregluna af á 185 
kílómetra hraða

3 Slökkviliðsmaður hætt 
kominn þegar báturinn sökk

4 Enginn fréttaritari í Brussel

5 Jón skipaði Árna sem tilnefndi 
Jón og sig sjálfan í bankastjórn

Þristur á leik
Nokkuð hefur verið slúðrað um að 
frú forsætisráðherra ætli að segja 
af sér um áramót. Ábyrgir fjölmiðl-
ar leyfa sér þó ekki að vera með 
getgátur um svo mikilvægt mál. Því 
fékk Útvarp Saga talnaspekinginn 

Hermund Rósinkranz til 
að rýna í fæðingardag 
Jóhönnu Sigurðar-
dóttur í gær. Hann 
staðfesti að hún myndi 

hætta. Jóhanna er 
nefnilega „þristur“. 
En þristurinn 
Jóhanna neitaði 
þessu nú samt 
í gærkvöldi.
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