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VEÐRIÐ Í DAG

Við hestaheilsu
Davíð Scheving 
Thorsteinsson er 
áttræður í dag.
TÍMAMÓT 16

JÚLÍUS BRJÁNSSON

Hefur uppgötvað snilld 
Soda Stream-tækisins
• heimili

           Í MIÐJU BLAÐSINS

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

Hann er kíminn og lætur blaða-mann hafa fyrir því að draga það upp úr honum. „Þetta er þýsk hönnun,“ segir Július Brjáns-son leikari og glottir spurður um uppáhaldshlutinn í eldhúsinu sínu. Þetta afbrigði af Frúnni í Hamborg heldur áfram, jafnvel þótt leikreglurnar séu ekki alveg skýrar. „Þetta er svart á litinn,“ segir hann drjúgur með sig. „Það er til fullt af þessum í kompumlandsmanna en það

inu mínu, sem mér finnst algjör snilld.“
Og ertu búin að eiga það lengi? „Nei, nei, ég fékk það nú bara í jólagjöf en ég ætla að nota það lengi. Ég hafði nú bara ekki kynnst þessu áður, nema náttúr-lega þegar tískuæðið gekk hér yfir fyrir um tuttugu árum eða svo. Þá ætlaði ég sko ekki að fá mér svona Soda Stream. Ég hafði mfyri li

ekki prófað það enn þá en ég ætla að gera það. Nú býð ég gestum bara upp á vatn úr svörtu, straum-línulaga, flottu þýsku hönnun-inni minni, sem svo smellpassar inn í eldhúsið. Ég er meira að að segja að hugsa um að stofna félag um Stream-ið, við myndum hitt-ast einu sinni í mánuði og liggja ívatninu þ ð

Straumlínulaga hönnun sem gefur kolsýrt vatnJúlíus Brjánsson fékk nýlega að gjöf tæki sem gefur vatni gosbólur og er nú uppáhaldið hans í eldhús-

inu. Lengi vel var hann hatrammur andstæðingur þeirra og kallaði eigendur þeirra smáborgara.  

Júlíus er nú eldheitur aðdáandi Soda Stream-tækisins sem börnin gáfu honum í jólagjöf og liggur nú í vatninu.  FRÉTTABLAIÐ/VALLI

ENDURNÝIÐ UPPÞVOTTABURSTANN  Tveir hlutir eru oft í hræði-

legu ásigkomulagi í eldhúsum fólks en það eru uppþvottahanskarnir og 

uppþvottaburstinn. Þeir fá yfir sig alls kyns skít og drullu en alltof sjaldan er 

hugað að því að þrífa þá almennilega eða veita þeim sómasamlega bless-

un og dauðdaga og kaupa nýtt sett. Um áramót er gott að huga að þessu. 

Elín SigurðardóttirRope Yoga MeistarakennariÍþróttafræðingur

Rope Yoga • elin.is • Bæjarhrauni 2 Hfj. • Sími: 696 4419

Við bjóðum upp á átta byrjendanámskeið, eitt 
lyftingarnámskeið og ástundunartímarnir verða 
áfram eins og áður. 

Rope Yoga Námskeið hefjast 4. janúar
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Auglýsingasími

EGILL BJARNASON

Hélt jólin 
í Jemen
Áramótin liðu á bökkum Nílarfljóts

FÓLK 30

Elin eignast 
sand af seðlum

Tiger Woods gaf frá-
farandi eiginkonu sinni 

milljarða í jólagjöf.
FÓLK 24
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Fasteignamarkaðurinn hefur til sölu fallegt og 
nýlegt raðhús á einni hæð í Viðarási í Árbæjar-
hverfi.

R aðhúsið í Viðarási er 172,5 fm með innbyggð-
um 28,2 fm bílskúr sem innangengt er í. Í húsinu eru fjögur svefnherbergi, stofa bað-

herbergi og gestasalerni.Komið er inn í forstofu með fataskápum. Hol er 
parketlagt. Við hol er flísalagt gestasalerni. Barna-
herbergin eru þrjú og öll parketlögð auk þess sem 
fataskápar eru í öllum herbergjum. Hjónaherbergi 
er parketlagt og með fataskápum. Baðherbergið er með flísalögðu gólfi og veggjum 

og er bæði með hornbaðkari og sturtuklefa. Baðher-

bergisinnréttingarnar eru með graníti á borðum. 
Rúmgóðar parketlagðar stofur með útgangi á ver-

önd til austurs með skjólveggjum. Í stofum er gert ráð 
fyrir arni. Eldhúsið er stórt og með fallegum innrétt-
ingum úr kirsuberjaviði með graníti á borðum. Vönd-
uð tæki eru í eldhúsi, tengi fyrir uppþvottavél og út-
gangur á verönd til suðurs og vesturs. Góð borðað-
staða er í eldhúsi. Þvottaherbergi er inn af eldhúsi og er það með 

glugga og vinnuborði. Sjónvarpsaðstaða er framan 
við eldhús.

Bílskúr er með rafmagni, hita og rennandi vatni. 
Loft í bílskúr er óklætt. Geymsla er inn af bílskúr. 
Hiti er í innkeyrslu framan við húsið.Húsið er í góðu ástandi að utan og lóð er nánast 

alveg fullfrágengin.

Raðhús á einni hæð

Raðhúsið er um 172 fm, fallegt og nýlegt.

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

heimili@heimili.is

Sími 530 6500FASTEIGNIR

Fallegt og nýlegt 
raðhús á einni hæð

FYLGIR FRÉTTABLAÐINU Í DAG

Ár réttlætis
„Mikið uppbyggingarstarf er enn 
fyrir höndum og mikilvægt er að 
vanda til verka,“ skrifar Katrín 
Jakobsdóttir.

Í DAG 12

Leeds 
lagði 
Man. Utd
Englands-
meistarar Man. 
Utd töpuðu fyrir 
C-deildarliði Leeds 
Utd. í enska bikarn-
um.

ÍÞRÓTTIR 26

STREKKINGUR AUSTAST   Í dag 
verður norðanstrekkingur austast 
á landinu fram á kvöld en annars 
yfirleitt mun hægari. Él austan 
til en léttskýjað sunnan- og 
vestanlands. Frost víðast á bilinu 
0-12 stig.

VEÐUR 4
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HEILBRIGÐISMÁL Starfsfólk smit-
sjúkdómadeildar Landspítal-
ans segir að harka og virðingar-
leysi á meðal sprautufíkla fyrir 
eigin heilsu og annarra sé langt 
umfram það sem áður hefur sést. 
Már Kristjánsson yfirlæknir 
segir starfsaðstæður á deildinni 
oft með öllu óviðunandi. Sprautu-
fíklar sem eru til meðferðar boða 
til sín fíkniefnasala inn á sjúkra-
húsið þrátt fyrir að vera lífshættu-
lega veikir. 

„Það er tilfinning okkar sem 
sinnum þessum hópi að harkan 
færist mjög í aukana og yfirleitt 
meiri óvægni í gangi en hefur 
verið. Það eru sögur sem ganga á 

milli fíkniefnaneytendanna sjálfra 
um að HIV-smitaðir sprautufíklar 
séu að sprauta aðra og sýni mikla 
óvarkárni. Auðvitað eru fórnar-
lömb fíknarinnar meðvituð um 
hættuna en okkur finnst þetta 
hafa aukist mjög og að harkan sé 
að ná nýjum hæðum,“ segir Már. 
Hann segir að ekki líði sá dagur 
þar sem ekki séu einn til fjórir 
sjúklingar á deildinni með vanda-
mál sem tengjast sprautufíkn og 
í lok ársins hafi fimm ný tilfelli 
af HIV-sýkingum, sem tengjast 
sprautufíkn, verið greind. 

Eðli málsins samkvæmt fylgja 
sprautufíklum vandamál á deild 
sjúkrahúss. Sprautufíklar boða 

til dæmis ítrekað til sín fíkniefna-
sala inn á deildina og er dauðs-
fall á deildinni árið 2007 rakið til 
slíkrar heimsóknar. 

„Vandinn liggur í því að deild-
in er opin legudeild þar sem 
háaldrað fólk liggur með tilfall-
andi veikindi. „Þetta fólk liggur 
í næsta herbergi við langt leidda 
sprautufíkla. Þeir eiga ekki í nein-
um vandræðum með að boða þá 
sem selja fíkniefni á stefnumót 
við sig og gera það ítrekað þrátt 
fyrir hótanir um að þeim verði 
vísað á dyr. Þetta er ófremdar-
ástand, satt best að segja.“

Már segir jafnframt að sprautu-
fíklum séu hæg heimatökin við 

neyslu inni á spítalanum. Það 
fyrsta sem verður að gera til að 
meðhöndla sýkingu er að setja 
upp opinn krana vegna lyfjameð-
ferðar. Hann sé hins vegar notað-
ur til neyslu fíkniefnanna.

Um 700 virkir sprautufíklar eru 
nú á Íslandi að mati sérfræðinga 
á sjúkrahúsinu Vogi. Á sex árum 
hefur hlutfall langt leiddra fíkla 
sem leita aðstoðar á bráðamóttöku 
LSH aukist um sextíu til áttatíu 
prósent. 

„Ég hef fyrst og fremst áhyggjur 
af þjóðfélaginu okkar og ekki mun 
ástandið batna ef vonleysi færist 
í aukana við versnandi félagslega 
stöðu fólks,“ segir Már.   - shá

Fíkniefnasalar heimsækja 
sprautufíkla á Landspítala 

Yfirlæknir smitsjúkdómadeildar Landspítalans segir að einn til fjórir sprautufíklar séu til meðferðar á 
hverjum einasta degi ársins. Mun meiri harka sé í heimi fíkniefnaneytenda nú en var fyrir nokkrum árum.

HAPPDRÆTTI Lánið lék svo sannar-
lega við vinningshafann í Lottóinu 
á laugardagskvöld. Vinningshafinn 
var ekki einungis með fimm aðal-
tölurnar réttar, heldur vann hann 
einnig annan af tveimur bónus-
vinningum kvöldsins og var með 
fjóra rétta í þremur öðrum línum. 
Stórir vinningar komu því upp í 
hverri línu fimm raða miðans, sem 
var keyptur í Tvistinum í Vest-
mannaeyjum. Stefán Konráðsson, 
framkvæmdastjóri Íslenskrar get-
spár sagðist ekki muna eftir öðrum 
eins miða í íslenska lottóinu. 

„Þetta er mjög spes, viðkomandi 
virðist nota einhverja ákveðna 
daga sem grunntölur, afmælis-
daga get ég mér til um, og bregð-
ur aðeins út af tölunum í hverri 
línu. Þetta er alveg frábært hjá 
honum, hann hefur aldeilis grísað 
á okkur.“ Vinningshafinn hafði 
ekki enn gefið sig fram seint í gær-
kvöldi en hann vann samtals 10,3 
milljónir króna.  - jma

Heppinn vinningshafi í Eyjum:

Vann á alla rað-
ir lottómiðans

STJÓRNMÁL Enn er beðið ákvörðunar 
forseta Íslands varðandi ný lög um 
ríkisábyrgð vegna Icesave-samn-
inganna. Búist er við að forsetinn 
upplýsi í dag hvort hann staðfesti 
lögin eða ekki. 

Staðfesti hann ekki lögin taka 
þau strax gildi en verður vísað til 
þjóðaratkvæðagreiðslu. 

Örnólfur Thorsson forsetarit-
ari gat í gærkvöldi ekki sagt til um 

hvenær yfirlýsingar væri að vænta 
frá embætti forseta Íslands. 

Heimildir Fréttablaðsins innan 
stjórnkerfisins herma að skrifi 
forsetinn ekki undir sé samningur 
Íslendinga við Breta og Hollend-
inga vegna Icesave fallinn um sjálf-
an sig og verði því vart kosið um 
hann í þjóðaratkvæðagreiðslu. 

Steingrímur J. Sigfússon fjár-
málaráðherra var fáorður í sam-

tali við Fréttablaðið í gærkvöldi. 
Hann vildi sem minnst segja og 
vísaði á að boltinn væri hjá forset-
anum og það væri hans að tjá sig 
við fjölmiðla. 

Eiríkur Tómasson lagaprófessor 
metur það svo að taki forsetinn sér 
lengri umþóttunartíma en til dags-
ins í dag kunni hann að verða brot-
legur við stjórnarskrána.

 - óká, kóp / sjá síðu 4

Beðið eftir ákvörðun forseta Íslands um staðfestingu á Icesave-lögunum:

Forsetinn enn undir feldi

GAMAN Í SNJÓNUM Í bænum Schoorl í Hollandi notaði fólk á öllum aldri sér góða veðrið í gær og skemmti sér hið besta í snjón-
um á sleðum og rassþotum.  NORDCIPHOTOS/AFP
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LÖGREGLUMÁL Ágúst Fylkisson bíl-
stjóri var stunginn þrisvar sinn-
um með ydduðu skrúfjárni þegar 
hann reyndi að koma tveimur 
stúlkum til aðstoðar á nýársnótt. 

„Ég var edrú og á leiðinni heim 
til mín í Blöndubakka úr Vest-
urbergi í Efra-Breiðholti. Við 
vorum á heimleið fjölskyldan en 
við vorum of mörg í bílinn svo ég 
ákvað að labba og koma við hjá 
mági mínum í Eyjabakka og óska 
honum gleðilegs nýs árs. Þegar ég 
kem fyrir endann á blokkinni sé 
ég mann standa þar með tveimur 
stelpum. Allt í einu hrindir hann 
annarri þeirra í götuna. Hún ligg-
ur þar hágrátandi þegar ég kem 
að og hin stelpan er hágrátandi 
líka.“ 

Ágúst segist hafa reynt að halda 
manninum frá stúlkunum, sem 
hlupu inn í anddyri blokkarinn-
ar. Hann hafi spurt aðra þeirra 
hvað gengi á og hafi hún þá sagt 
honum að maðurinn væri fyrrver-
andi sambýlismaður móður hinn-
ar stúlkunnar. Eftir að móðirin 
hafi slitið samvistum við hann 
hafi hann endurtekið komið aftur. 
Í þetta sinn hafi hann sagst ætla 
að drepa dóttur konunnar.

Þá fór Ágúst aftur að mannin-
um og reyndi að leiða hann í burtu 
frá blokkinni. „Þá finn ég að hann 
er að slá í síðuna á mér og sé að 
hann er með skrúfjárn sem búið 
er að ydda. Ég hafði engan kost 
annan en að spóla í hann og náði 
honum undir mig. En ekki fyrr 
en hann var búinn að stinga mig 
þrisvar, í bakið, upphandlegginn 
hægra megin og veita mér rispu á 
kviðinn. Hann endurtók allan tím-

ann „I‘m kill you, I‘m kill you“.“
Verstan segir hann áverkann 

á bakinu en þar hafi skrúfjárnið 
stungist tvo sentimetra inn í hann 
og verið fáeinum millimetrum frá 
því að stingast inn í lunga. Alla 
nóttina hafi hann verið í rann-
sóknum og hann mætti teljast 
heppinn að ekki hafi farið verr.  

Á meðan á átökunum stóð 
hringdu bæði stúlkurnar og 
mágur Ágústs á lögregluna sem 
var fljótt komin á staðinn og hafði 
árásarmanninn á brott með sér. 

Honum var sleppt daginn eftir en 
ekki fást frekari upplýsingar hjá 
lögreglunni um framgang máls-
ins. Í dag ætlar Ágúst að leggja 
fram kæru á hendur manninum. 

Ágúst komst í fréttirnar í apríl 
í fyrra þegar hann réðst á lög-
regluþjón í mótmælum bílstjóra 
á Kirkjusandi. Hann iðraðist 
atviksins og sendi frá sér afsök-
unarbeiðni. Fyrir árásina hlaut 
hann dóm og sat inni í þrjár vikur 
í Hegningarhúsinu við Skóla-
vörðustíg.   holmfridur@frettabladid.is

Reyndi að hjálpa en 
var stunginn þrisvar 
Á nýársnótt kom Ágúst Fylkisson bílstjóri að manni sem hafði veist að tveimur 
unglingsstúlkum. Þegar Ágúst skarst í leikinn stakk maðurinn hann þrisvar 
með skrúfjárni. Ágúst hafði hann undir og hélt honum þar til lögreglu bar að. 

ÁGÚST FYLKISSON Var stunginn þrisvar með skrúfjárni þegar hann reyndi að koma 
tveimur ungum stúlkum til hjálpar á nýársnótt.  FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

DANMÖRK, AP Leyniþjónusta dönsku lögreglunnar, 
PET, hafði vitneskju um að Sómalinn, sem reyndi að 
ráðast á skopteiknarann Kurt Westergaard á laugar-
dag, hafi verið handtekinn í Keníu í september síðast-
liðnum.

Danska dagblaðið Politiken skýrir frá þessu og 
segir jafnframt að lögreglan í Keníu hafi haft hann 
grunaðan um að hafa ætlað að ráða af dögum Hillary 
Clinton, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, sem hafði 
þá verið á ferðinni í Keníu.

Politiken segir enn fremur að lögreglan í Keníu 
hafi fljótlega látið Sómalann lausan vegna skorts á 
sönnunargögnum.

Á laugardaginn hafði Jakob Scherf, yfirmaður 
PET, sagt að Sómalinn hafi verið grunaður um tengsl 
við hryðjuverkasamtökin Al-Shabab í austanverðri 
Afríku.

Bo Jensen, sendiherra Danmerkur í Keníu, segir 
hins vegar að Sómalinn hafi verið handtekinn vegna 
þess að hann hafi ekki haft nauðsynleg ferðaskilríki. 
Hann segir að yfirvöld í Keníu hafi aldrei sagt Sómal-
ann hafa verið grunaðan um hryðjuverk, heldur sé 
þar líklega misskilningur á ferð af hálfu Politiken.

Westergaard er einn tólf danskra skopteiknara 
sem teiknuðu myndir af Múhameð spámanni, sem 
birtust í danska dagblaðinu Jyllandsposten haust-
ið 2005 og ollu miklu uppnámi í heimi múslima árið 
eftir.  - gb

Sómalinn sem réðist á danska skopteiknarann Westergaard:

Hugðist ráða Clinton bana

KURT WESTERGAARD Danski skopteiknarinn gat forðað sér inn 
í sérútbúið herbergi á heimili sínu.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

DÚBAÍTURNINN Hefur verið í smíðum 
síðan 2004.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

DÚBAÍ, AP Þrátt fyrir ómælda 
fjárhagserfiðleika ætla fram-
kvæmdamenn í furstaríkinu 
Dúbaí að vígja hæstu byggingu 
heims í dag.

Byggingin er meira en 800 
metra há, en endanlegri hæð 
hennar hefur þó verið haldið 
leyndri fram á síðustu stundu.

„Við vorum ekki viss um hve 
hátt við ætluðum að fara,“ segir 
Bill Baker, yfirverkfræðingur 
byggingarinnar, sem er í Dúbaí 
í tilefni af vígslunni. „Þetta var 
eins konar könnunarleiðangur, 
lærdómsrík reynsla.“  - gb

Fjármálakreppan í Dúbaí:

Hæsta bygging 
heims vígð í dag

Jói, verður þetta smáborgara-
staður?

„Nei, þetta verður heimsborgara-
staður.“

Jói (Jóhannes Ásbjörnsson) stendur, 
ásamt félaga sínum Simma (Sigmari 
Vilhjálmssyni), fyrir opnun nýs veitinga-
staðar á fyrstu hæð Turnsins á Höfða-
torgi. Staðurinn mun bera heitið Íslenska 
hamborgarafabrikkan. 

SÖFNUN Svokallaður Iceslave-
hópur stendur að byggingu minn-
isvarða um Icesave-lögin og 
hefur safnað einni milljón króna 
að því er fram kemur í tilkynn-
ingu sem hópurinn sendi frá sér 
í gær. Söfnunin hófst í desember 
og gert er ráð fyrir að í minnis-
varðann verði grafin nöfn þeirra 
þingmanna sem greiddu atkvæði 
með frumvarpinu. Ef svo fer að 
forseti Íslands samþykkir lögin 
verður nafn hans einnig greypt í 
steininn. 

Gert er ráð fyrir að minnis-
varðinn verði reistur í Reykjavík 
en ekki hefur verið ákveðið hver 
mun gera hann.   - jhh

Iceslave-hópurinn:

Milljón fyrir 
minnisvarða

BORGARBYGGÐ Íbúar í uppsveit-
um Borgarfjarðar efndu til fjöl-
menns fundar í gær vegna tillögu 
sem komin er fram í sveitar-
stjórn Borgarbyggðar um að 
leggja grunnskólann á Klepps-
járnsreykjum niður. 

Grunnskólinn á Kleppjárns-
reykjum hefur verið starfræktur 
í meira en hálfa öld en með lokun 
grunnskólans er talið að spara 
megi um 40 milljónir í rekstri 
sveitarfélagsins. 

Ætlunin var að halda innihaldi 
tillögunnar leyndri en efnislegt 
innihald hennar lak út sem varð 
til þess að hópur fólks ákvað að 
boða til fundarins og varð niður-
staða fundarins sú að mótmæla 
tillögunni. 160 manns mættu á 
fundinn en hinn 30. desember 
síðastliðinn sprakk samstarf svo-
kallaðrar þjóðstjórnar í Borgar-
byggð vegna ágreinings á sveit-
arstjórnarfundi um tillöguna. 
 - jma

Lokun Kleppsjárnreykjaskóla:

Fjölmenn mót-
mæli íbúanna

BRUNI Friða átti braggann sem 
brann á gamla vallarsvæðinu við 
Keflavík á nýársdag. Hann hýsti 
Sölunefnd varnarliðseigna á árun-
um 1952 til 2004. 

Alfreð Þorsteinsson, sem 
gegndi starfi forstjóra hjá Sölu-
nefnd varnarliðseigna, segir eft-
irsjá að bragganum, ekki síst 
í ljósi þess að til hafi staðið að 
varðveita hann. „Þarna voru 
skrifstofur þess aðila innan Varn-
arliðseigna sem var í beinu sam-
bandi við varnarliðsmenn á vell-
inum,“ segir hann. „Það stóð til 
að varðveita þennan bragga, því 
hann var einn af fáum sem stóðu 
þarna eftir, til minja um þessa 

tegund húsa sem voru svo algeng 
hér á árum áður. Að því leyti er 
eftirsjá að honum.“ 

Í bragganum fóru fram ýmiss 
konar viðskipti við varnarliðið. 
Þar voru bílaviðskipti algengust, 
varnarliðsmenn komu þangað með 
bíla sem þeir vildu selja í lok vist-
ar sinnar á Íslandi. Þar voru þeir 
skoðaðir og gerðir samningar um 
kaup. Sala varnarliðseigna gerði 
þeim þá tilboð og miðaði verðið 
við verð á bílum eins og það var í 
New York á hverjum tíma.

Enginn var nálægur þegar eld-
urinn kom upp og ekkert er enn 
vitað um upptök hans.   
 - hhs

Fyrrverandi húsnæði Sölunefndar varnarliðseigna brann á nýársdag: 

Til stóð til að friða braggann

ALFREÐ ÞORSTEINSSON Fyrrverandi 
forstjóri Sölunefndar varnarliðseigna 
segir eftirsjá að bragganum sem brann á 
nýársdag.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

BRETLAND, AP Gordon Brown, for-
sætisráðherra Bretlands, skýrði 
frá því í gær að líkamsskannar, 
sem sýna líkama fólks án fata, 
verði teknir í notkun á Heathrow-
flugvelli við London.

Hann segir að öll öryggisgæsla 
á flugvöllum verði hert eftir 
að manni tókst að komast með 
sprengiefni um borð í bandaríska 
farþegaflugvél á jóladag.

Meðal annars verði hand-
farangur allra farþega, einnig 
þeirra sem aðeins millilenda í 
Bretlandi, grandskoðaður.

Hollendingar hafa áður lýst 
því yfir að skannarnir verða 
teknir í notkun þar í landi fyrir 
millilandaflug til Bandaríkj-
anna.  - gb

Nektarskannar í Bretlandi:

Teknir í notkun 
á Heathrow

Apar nota verkfæri
Vísindamenn hafa í fyrsta skipti orðið 
vitni að því að simpansar notuðu 
áhöld til að brjóta mat í smærri og 
meðfærilegri bita, að því er fram 
kemur á vef BBC. Hópur simpansa í 
Nimba-fjöllum í Afríkuríkinu Gíneu 
notar kylfur til að brjóta treculia-
ávexti í smærri bita. Ávextirnir eru á 
stærð við lítinn fótbolta, svo aparnir 
ná ekki að bíta í þá, segja vísinda-
menn sem rannsakað hafa hegðun 
apanna. 

DÝRALÍF

SPURNING DAGSINS
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Fjárfestingarkostir með mismunandi ávöxtunartíma

Ráðlagður fjárfestingartími 1 mán+ 1 ár + 2 ár + 3 ár +

Fjölbreyttar 
sparnaðarleiðir 
við allra hæfi 

Eignastýring Íslandsbanka er leiðandi á íslenskum 
markaði með hundruð milljarða króna í eigna stýr-
ingu og vörslu fyrir tugi þúsunda viðskipta vina.
Eignastýring býður upp á fj óra skuldabréfasjóði 
Íslandssjóða sem henta mismunandi þörfum 
og markmiðum. Hægt er að fj árfesta í einstaka 
sjóðum eða raða þeim saman til þess að byggja 
upp safn sem hentar þörfum hvers og eins og 
dreifa áhættu. 
 
Virk stýring innlána og stuttra verðbréfa
Veltusafnið er nýr sjóður sem fj árfestir í innlánum 
og skammtímaverðbréfum. Sjóðurinn hentar þeim 
sem þurfa að ávaxta sparnað til skamms tíma. 
Ráð lagður fj árfestingartími í sjóðnum er 1 mánuður 
eða lengur. Laus með 1 dags fyrirvara.

Ríkisskuldabréf og innlán fj ármálastofnana
Ríkissafnið fj árfestir eingöngu í skuldabréfum 
og víxlum með ábyrgð ríkissjóðs og innlánum. 
Ráð lagður fj árfestingartími í sjóðnum er 1 ár 
eða lengur. Laus með 1 dags fyrirvara.

Góð dreifi ng á ríkisskuldabréfamarkaði
Ríkisskuldabréf – sjóður 5 fj árfestir eingöngu 
í verðtryggðum og óverðtryggðum skuldabréfum 
með ábyrgð ríkissjóðs. Ráðlagður fj árfestingartími 
í sjóðnum er 2 ár eða lengur. Laus með 1 dags 
fyrirvara.

Verðtryggður kostur
Löng ríkisskuldabréf – sjóður 7 fj árfestir í skulda-
bréfum með ábyrgð ríkissjóðs. Sjóðurinn hentar þeim 
sem vilja tryggja sig gegn verð bólgu án bindingar og 
þeim sem vilja ávaxta sparnað sinn í ríkis tryggðum 
eignum. Ráðlagður fj ár fest ingar  tími er 3 ár eða lengur. 
Laus með 1 dags fyrirvara.

Veldu sjóði sem endurspegla þínar þarfi r
Ofangreindir sjóðir bjóða upp á fj ölbreytta sam-
setningu sparnaðar. Sérfræðingar Eignastýr ingar 
veita sérhæfða ráðgjöf um sparnaðarleiðir sem 
tekur tillit til fj árhagsstöðu, þekkingar, reynslu og 
markmiða viðskiptavina.

Eignastýring Íslandsbanka óskar landsmönnum 
árs og friðar. Í tilefni af áramótum er veittur 
sérstakur nýársafsláttur í ríkisbréfasjóðum 
bankans frá 28. desember til 15. janúar. Nánari 
upplýsingar eru veittar í síma 440 4920.

Kynntu þér nánar fj árfestingarstefnu sjóðanna 
á www.islandssjodir.is. Þessir fj órir sjóðir eru 
skilgreindir sem verðbréfasjóðir skv. lögum.

Ávöxtun í fortíð er ekki ávísun á ávöxtun í framtíð. Hafa ber í huga að eign 
í verðbréfasjóði eða fj árfestingarsjóði getur bæði hækkað eða lækkað, allt 
eft ir þróun á markaðsverði þeirra. Veltusafn, Ríkissafn, Ríkisskuldabréf – 
Sjóður 5 og Löng ríkisskuldabréf – Sjóður 7, eru verðbréfasjóðir skv. lögum 
nr. 30/2003 um verðbréfasjóði og fj árfestingarsjóði. Íslandssjóðir hf. er 
rekstrarfélag sjóðanna. Útboðslýsingu og nánari upplýsingar er hægt að 
nálgast á heimasíðu Íslandsbanka hf., www.islandsbanki.is. Fjárfestar eru 
hvattir til að kynna sér útboðslýsingu sjóðanna og þá sérstaklega umfj öllun 
um áhættuþætti, fj árfestingarstefnu og vikmörk.

Eignastýring Íslandsbanka býður 
fj ölbreytta og góða fj árfestingarkosti

Ríkissafn

13,1% ávöxtun á ársgrundvelli frá stofnun sjóðsins 
5. desember 2008. Eignasamsetning og ávöxtun m.v. 14. desember 
2009 – sjá islandssjodir.is

12,2% ávöxtun á ársgrundvelli sl. 5 ár 
skv. sjodir.is, 30. nóvember 2009 

18,0% ársávöxtun Eignasamsetning og ávöxtun 
m.v. 14. desember 2009 – sjá islandssjodir.is

11,2% ávöxtun á ársgrundvelli sl. 5 ár 
skv. sjodir.is, 30. nóvember 2009 

18,4% ársávöxtun Eignasamsetning og ávöxtun 
m.v. 14. desember 2009 – sjá islandssjodir.is

Veltusafn

Sjóðurinn var stofnaður í september 2009
Eignasamsetning m.v. 14. desember 2009

Ríkisskuldabréf – Sjóður 5 Löng ríkisskuldabréf – Sjóður 7

Innlán

36%
Ríkisskuldabréf 
og víxlar

64%

Innlán

30%
Ríkisskuldabréf 
og víxlar

70%

Óverðtryggð 
ríkisskuldabréf

20%

4% 
Lausafé

Verðtryggð 
ríkisskuldabréf 

76%

Óverðtryggð 
ríkisskuldabréf

8%

3% 
Lausafé

Verðtryggð 
ríkisskuldabréf 

89%
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lyf?

Kynntu þér þinn rétt á lfi.is

Þarft þú að nota lyf að staðaldri?
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Vindhraði er í m/s. 
Hitastig eru í °C.  

Gildistími korta er um hádegi.
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KULDALEG KORT  
Það verður áfram 
heldur kalt á land-
inu einkum í inn-
sveitum norðaust-
anlands þar sem 
frost hefur náð 
20 stigum síðustu 
daga. Á morgun 
verður talsvert frost 
um allt land en á 
miðvikudag hlýnar 
heldur vestan til á 
landinu.

Elísabet
Margeirsdóttir
Veður-
fréttamaður

STJÓRNSÝSLA Taki forseti Íslands 
sér lengri umþóttunartíma en til 
dagsins í dag vegna Icesave-lag-
anna kann hann að mati Eiríks 
Tómassonar lagaprófessors að 
vera brotlegur við stjórnarskrá.

Eiríkur segir ekki við neinar 
reglur að styðjast um hversu lang-
an tíma forsetinn geti tekið sér til 
að gera upp hug sinn. Almennt séu 
lög undirrituð jafnóðum og þau 
berast frá Alþingi. 

„Það er ekkert athugavert við að 
forsetinn taki sér einhvern umþótt-
unartíma, en hann má að mínum 
dómi ekki vera lengri en örfáir 
dagar,“ segir hann og bendir á að 
ákvörðun forseta hafi legið fyrir 
daginn eftir að lögð voru fyrir 
hann lög um fjölmiðla í júníbyrj-
un 2004. Þau voru ekki lögð fyrir 
forseta fyrr en viku eftir að þau 
voru samþykkt á Alþingi.

Frídagar um áramótin segir 
Eiríkur að geri stöðuna sérstaka 
nú. „Ef þetta hefði gerst í miðri 
viku hefði maður talið tímann full-
langan nú þegar.“

Eiríkur segir tímann hins vegar 
geta skipt máli, enda sé þingið 
búið að samþykkja lagafrumvarp 
og síðan er gert ráð fyrir því að 
ef forsetinn synji lögum staðfest-
ingar þá öðlist þau þegar gildi. 
„Það getur oft legið á að lög öðlist 
gildi, þótt það geti verið misjafnt. 
Í þessu tilviki sem við stöndum 
nú frammi fyrir sjáum við að þótt 
lögin komi ekki til framkvæmda 
fyrr en eftir langan tíma þá getur 
skipt máli að eytt sé óvissu um það 
hvort þau öðlist gildi til frambúð-
ar eða hugsanlega til bráðabirgða. 

Þess vegna væri það að mínum 
dómi brot á stjórnarskrá ef forset-
inn færi að draga þetta á langinn 
umfram örfáa daga,“ segir hann 
og kveðst telja að forsetanum beri 
að gera upp hug sinn ekki síðar en 
í dag.

Ólafur Þ. Harðarson, prófessor 
í stjórnmálafræði, segir erfitt að 
geta sér til um mögulegar afleið-

ingar þess synji forseti Íslands lög-
unum staðfestingar. „Það er nátt-
úrlega líklegt að það gæti leitt af 
sér mikla pólitíska upplausn og 
alvarlegt ástand,“ segir hann, en 
rifjar um leið upp að það sama hafi 
menn haldið árið 2004 þegar fjöl-
miðlalögin hafi verið lögð fyrir 
forsetann. „Þá varð reyndar ekki 
pólitísk upplausn. Hins vegar eru 
aðstæður kannski miklu erfið-
ari núna en voru þá,“ segir hann. 
Þannig sé ekki hægt að gefa sér að  
ríkisstjórnin myndi hrökklast frá 
nú þótt lögin yrðu ekki staðfest. 
„En það kemur alveg til greina.“

Ólafur telur hins vegar lík-
legra að forsetinn staðfesti lögin, 
þótt ómögulegt sé um það að spá. 
„Hann hefur líka opnað þann 
möguleika að synja.“  
 olikr@frettabladid.is

Synjun gæti valdið 
pólitískri upplausn
Ólafur Þ. Harðarsonar stjórnmálafræðingur segir erfitt að meta áhrifin neiti for-
setinn að skrifa undir Icesave-lögin. Stjórnin gæti hrökklast frá. Jaðrar við stjórn-
arskrárbrot að bíða lengur með undirskrift, segir Eiríkur Tómasson lagaprófessor.

NÁTTÚRUFAR Hekla getur gosið með 
skömmum fyrirvara, að sögn Frey-
steins Sigmundssonar, jarðeðlis-
fræðings hjá Jarðvísindastofnun 
Háskóla Íslands. Rætt hefur verið 
um að Hekla „sé komin á tíma“ en 
fjallið hefur gosið reglulega. 

Haft er eftir Freysteini á Vísi.
is að þrýstingur í kvikuhólfi undir 
Heklu sé sambærilegur við það 
sem hann var síðast þegar Hekla 
gaus. Þetta geti þýtt að langtíma-
fyrirboði um gos í fjallinu sé kom-
inn fram og að sýna þurfi aðgæslu. 

Freysteinn segir hins vegar að 
skammtímafyrirboðar goss séu 
litlir jarðskjálftar og jarðskorpu-
hreyfingar. Þeir muni ekki sjást 
fyrr en nokkrum klukkustund-
um fyrir gos. Því sé ómögulegt að 
segja til um með vissu hvenær gos 
kunni að hefjast. - óká

Hekla sögð komin á tíma:

Sami þrýsting-
ur og var síðast

MEXÍKÓ, AP Mexíkóski eiturlyfja-
baróninn Carlos Beltran Leyva var 
handtekinn í Culiacan, þar sem 
hann og bræður 
hans ólust upp og 
stofnuðu glæpa-
klíku sem lengi 
hefur verið ein 
sú valdamesta í 
landinu.

Aðeins hálfur 
mánuður er síðan 
Arturo bróðir 
hans var drep-
inn þegar her-
inn gerði árás á dvalarstað hans í 
Guernavaca. Óljóst er hvort Carlos 
tók við forystu glæpaklíkunnar 
eftir fráfall Arturos.

Eftir að Felipe Calderon tók 
við forsetaembætti í Mexíkó 
hefur hann lagt mikla áherslu á 
baráttu gegn fíkniefnabarónum í 
landinu.  - gb

Fíkniefnastríðið í Mexíkó:

Annar barón 
hnepptur í hald

CARLOS BELTRAN 
LEYVA

GENGIÐ 31.12.2009

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands
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VERSLUN Útsölur hófust í 
Kringlunni og Smáralind síðast-
liðinn laugardag. Að sögn starfs-
fólks verslunarmiðstöðvanna var 
aðsókn mikil og meiri en búist 
var við. Útsölunum lýkur í byrj-
un febrúar en útsölur mega sam-
kvæmt reglum Neytendastofu 
ekki standa lengur en í sex vikur. 

Á heimasíðu Neytendasamtak-
anna má  nálgast verklagsregl-
ur í kringum útsölur en samtökin 
hafa í gegnum árin orðið vör við 
töluverð vandamál sem skapast í 
kringum útsölurnar.  -jma 

Útsölur hófust í janúar:

Meiri aðsókn 
en búist var við

LÖGREGLUMÁL Harður fjögurra 
bíla árekstur varð á Akureyri 
á laugardag, á Mýrarvegi við 
Skógarlund. 

Bílarnir, sem komu úr gagn-
stæðri átt, rákust þar saman á 
gatnamótunum. Engin slys urðu 
á fólki en töluvert tjón varð á bíl-
unum. Áreksturinn er rakinn til 
slæms skyggnis, snjós og hálku. 

Skemmtanahald var til fyrir-
myndar um helgina á lands-
byggðinni og óvenju rólegt að 
sögn lögreglunnar á Akranesi, 
Ísafirði og Akureyri. - jma 

Lögreglan á Akureyri:

Fjögurra bíla 
árekstur í hálku 
fyrir norðan

TADSJIKISTAN, AP Að minnsta kosti 
tuttugu þúsund manns misstu 
heimili sitt þegar harður jarð-
skjálfti varð í Pamírfjöllum á 
laugardag.

Ekki bárust fréttir af neinum 
dauðsföllum af völdum skjálft-
ans, sem mældist 5,3 stig. Marg-
ir fengu inni hjá ættingjum, en 
aðrir fengu skjól í skólum eða 
öðrum opinberum byggingum.

Jarðskjálftar eru algeng-
ir í Tadsjikistan, sem er fátækt 
ríki í hálendinu norður af 
Afganistan. Þar búa 7,3 millj-
ónir manna, sem áður tilheyrðu 
Sovétríkjunum.  - gb

Jarðskjálfti í Tadsjikistan:

Tugir þúsunda 
heimilislaus

KRINGLAN Útsölurnar hófust á laugar-
dag.  FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

STJÓRNSÝSLA Talið er líklegt að við-
semjendur Íslands nýti sér heimild 
til að hverfa frá samningum um 
Icesave fáist ekki staðfest lög um 
ríkisábyrgð vegna þeirra.

Heimildir blaðsins innan stjórn-
kerfisins herma að þar þyki fólki 
einsýnt að forsetinn hafi fáa aðra 
kosti en að staðfesta lögin. Að 
öðrum kosti falli samningar við 
Breta og Hollendinga um sjálfa sig 
og ekkert verði eftir til að kjósa 
um. 

Í samningum sem gerðir hafa 
verið um Icesave eru ákvæði í þá 
veru að verði þeir ekki staðfest-
ir fyrir nóvemberlok 2009 þá geti 
samningsaðilar dregið sig til baka. 

Fari svo þá sé ekkert til að greiða 
atkvæði um í þjóðaratkvæða-
greiðslu. Þá er sagt til lítils að fyrri 

lög um Icesave taki gildi, verði nýju 
lögunum hafnað, samningarnir hafi 
kveðið á um skilyrðislausa og óaft-
urkræfa ríkis ábyrgð. Þannig gætu 
hvorki Bretar né Tryggingarsjóð-
ur innstæðna undirritað samninga 
án ríkisábyrðar. Tryggingarsjóður-
inn geti ekki skrifað undir samn-
ing sem hann hefur ekki burði til 
að standa undir og sama gildi um 
Breta og Hollendinga sem áttu að 
fá í hendur yfirlýsingar frá bæði 
íslenska lánasjóðnum og ríkislög-
manni um að lögin væru í samræmi 
við samningana, fælu í sér óskil-
yrta ábyrgð. Samningar við Breta 
og Hollendinga falli því um sjálfa 
sig án ábyrgðar ríkisins.  - óká

Viðbúið að Bretar og Hollendingar segi upp samningum verði lögum hafnað:

Ekkert um að kjósa eftir synjun

FRÁ ÁTÖKUM VIÐ STJÓRNARRÁÐIÐ 
Mótmælendur við Stjórnarráðið fyrir rétt 
tæpu ári þegar gerður var aðsúgur að 
Geir H. Haarde, sem þá var forsætisráð-
herra.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

ÓLAFUR Þ. 
HARÐARSON

MÓTMÆLI Hátt í þúsund manns komu saman á Bessastöðum á laugardaginn og 
kröfðust þess að forsetinn staðfesti ekki lögin um Icesave. FRÉTTABLAÐIÐ/EGILL AÐALSTEINSSON

EIRÍKUR 
TÓMASSON



reykjavík

bankastræti 7 101 reykjavík sími 551 3470

Cambio D&G Armani Collezioni Odermark JOOP! Paco Gil Paolo de Ponte

Schumacher Stenströms Etro Prada Miu Miu Eton René Lezard
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Nánari upplýsingar og aðstoð má fá með því að senda fyrirspurn á netfangið fasteignagjold@reykjavik.is eða í síma 411 1111. www.reykjavik.is

Greiðsluseðlar vegna fasteignagjalda verða ekki sendir 
út til greiðenda 18-67 ára. Fasteignagjöldin verða 
framvegis innheimt í gegnum heimabanka þar sem 
jafnframt er hægt að prenta út greiðsluseðil.

Greiðendur 
fasteignagjalda 
athugið!

Á vef Reykjavíkurborgar geta fasteignaeigendur: Skoðað álagningarseðil fasteignagjalda fyrir árið 2010 (eftir 25. jan. nk.) og alla breytingaseðla þar á
eftir  •  afpantað álagningarseðla og breytingaseðla í pósti  •  skráð sig í boðgreiðslu fasteignagjalda  •  valið einn eða níu gjalddaga fasteignagjalda 
til 20. janúar 2010  •  gefið upp reikningsnúmer ef til endurgreiðslu kemur  •  óskað eftir að fá senda greiðsluseðla fyrir fasteignagjöldum

SVEITARSTJÓRNIR Bæjarstjórn 
Akureyrar hefur skorað á sam-
gönguyfirvöld og Reykjavíkur-
borg að hraða eins og kostur er 
uppbyggingu samgöngumiðstöðv-
ar við Reykjavíkurflugvöll. Löngu 
tímabært sé að endurnýja aðstöð-
una þar.

Þá skora Akureyringarnir á 
borgarstjórn Reykjavíkur að end-
urskoða áform um að leggja niður 
flugvöllinn í Vatnsmýri. „Nálægð 
flugvallarins við fyrirhugað 
hátæknisjúkrahús við Hringbraut 
tryggir sjúklingum með sjúkra-
flugi sjálfsagðan og öruggan 
aðgang að bráðalæknisþjónustu 
þar sem hver mínúta er dýrmæt. 
Almennt farþegaflug af lands-
byggðinni til Keflavíkur er útilok-
að vegna fjarlægðar til höfuðborg-
arinnar,“ segir bæjarstjórnin.  - gar

Bæjarstjórn Akureyrar:

Flugvöll þarf í 
Vatnsmýrinni

REYKJAVÍKURFLUGVÖLLUR
Akureyringar vilja samgöngumiðstöð á 
flugvellinum.

LÖGREGLUMÁL Helgin var óvenju 
róleg hjá lögreglunni á höfuð-
borgarsvæðinu. Enginn var tek-
inn fyrir ölvunarakstur sem er 
sjaldgæft um helgar og sér í lagi 
þegar helgin er löng. Útköll voru 
einnig fá og fór skemmtanahald 
vel fram en að sögn lögreglunn-
ar bar helgin þess ekki keim að 
skemmtistaðir voru opnir þrjá 
daga í röð.

Eitthvað var um minni hátt-
ar árekstra en engin slys urðu á 
fólki. Þá hafði lögreglan fregnir 
af fáum slysum vegna skotelda 
og öll voru þau minniháttar.   - jma

Rólegheit hjá lögreglunni:

Enginn 
ölvunarakstur

HERJÓLFUR Ökumaður og farþeginn 
voru í haldi vegna rannsóknar á fíkni-
efnaflutningi með Herjólfi.

LÖGREGLUMÁL Lögreglan í Vest-
mannaeyjum tók rétt fyrir ára-
mót 40 til 50 grömm af kókaíni 
sem farþegi, er kom þangað með 
Herjólfi, hefur játað að hafa átt.

Við komu Herjólfs hafði lög-
reglan afskipti af ökumanni bif-
reiðar og farþega hennar vegna 
gruns um fíkniefnamisferli. 
Þegar fíkniefnahundurinn Luna 
var að leita í bifreiðinni tók öku-
maðurinn til fótanna. Lögreglu-
menn veittu honum eftirför og 
fengu meðal annars aðstoð frá 
ökumanni bifreiðar sem átti þar 
leið hjá. Lögreglumenn sáu hvar 
maðurinn sem þeir voru að elta 
henti frá sér pakka. Maðurinn 
var síðan hlaupinn uppi. Hann 
var handtekinn og færður á lög-
reglustöðina. Í pakkanum reynd-
ust vera 40 til 50 grömm af 
ætluðu kókaíni. Maðurinn viður-
kenndi við skýrslutöku að eiga 
efnin og hafa ætlað þau til sölu í 
Vestmannaeyjum.  -jss

Með fíkniefni í Herjólfi:

Kókaínmaður 
lagði á flótta

Eldur sem kraumaði
Greiðlega gekk hjá Slökkviliði Árborg-
ar að slökkva eld sem kraumaði í 
blaðagámi við Vallaskóla á Selfossi 
laust eftir hádegi á nýársdag. Árvök-
ulir vegfarendur tóku eftir því að rauk 
úr gámnum og létu vita, en með því 
var forðað skemmdum á gámnum og 
nærumhverfi.

LÖGREGLUMÁL

STJÓRNMÁL Erlendir fjölmiðlar hafa um helg-
ina flutt fjölda frétta af biðstöðunni sem 
uppi er vegna nýrra Icesave-laga. 

Breska ríkisútvarpið, BBC, segir fjórð-
ung kjósenda hér hafa skrifað undir ákall 
um að fallið verði frá fyrirætlunum um að 
greiða erlendum innstæðueigendum þá 3,8 
milljarða evra sem þeir hafi átt inni við fall 
íslensku bankanna.

Norrænir miðlar hafa greint frá málum 
hér, sem og fjölmiðlar í Bandaríkjunum og 
fréttastöðin Al Jazeerah.

BBC býður lesendum á fréttavef sínum 
að tjá sig um málið og hefur fjöldi les-
enda, jafnt íslenskra sem erlendra gert það. 
Þannig segir einhver, sem kallar sig „Tver-
haus“ í Reykjavík, rangt að Íslendingar vilji 
ekki borga Icesave-skuldina, þeir vilji bara 

ekki greiða 5,5 prósent vexti af skuldinni. 
Erlendir lesendur síðunnar eru sumir 

hverjir jákvæðir í garð Íslendinga og hafa 
samúð með málstað þeirra sem mótmælt hafa 
Icesave-samningunum. Er því jafnvel haldið 
fram að innstæðueigendurnir erlendu hefðu 
fremur átt að vera í öruggari fjárfestingum 
og aukinheldur eðlilegt að þegnar lands vilji 
ekki greiða fyrir skuldir einkarekinna banka.

Þetta er þó ekki algilt. „Við í Bretlandi þurf-
um að greiða fyrir mistök og græðgi stjórn-
enda banka hér. Af hverju ættu Íslending-
ar ekki að standa skil á misgjörðum banka 
sinna?“ spyr P. Darlington í Bretlandi og Carol 
Truro bendir á að Bretar þurfi líka að hækka 
skatta og skerða opinbera þjónustu vegna 
útgjalda til að bjarga bankakerfinu þar. 
 - óká

Erlendir fjölmiðlar fylgjast grannt með framvindu lagasetningar vegna Icesave:

Segja að Íslendingar vilji ekki borga

MINNT Á ICESAVE Hollenskir fótboltaáhangendur 
minna á Icesave-deiluna á leik Íslands og Hollands 
sem fram fór í Rotterdam 11. október.  NORDICPHOTOS/AFP

Drekasvæðið

GRÆNLAND

Síldar-
smugan

Jan 
Mayen

ÍSLAND

FÆREYJAR

KJÖRKASSINN

Varstu ánægð(ur) með Ára-
mótaskaupið?
Já   80,6%
Nei   19,4%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Ertu sátt(ur) við að Ólafur 
Ragnar tók sér umhugsunar-
frest?

Segðu þína skoðun á Vísir.is

ORKUMÁL Æskilegt væri að bæta 
rannsóknir á Drekasvæðinu 
áður en farið verður í útboð á 
leit og vinnslu olíu á ný, að mati 
sérfræðinga erlendra olíufyrir-
tækja. Þetta kom fram í jólaá-
varpi Guðna A. Jóhannessonar 
orkumálastjóra til starfsmanna 
Orkustofnunnar.

Tvö fyrir-
tæki sem sótt 
höfðu um leyfi 
til rannsókna 
og vinnslu á 
olíu og gasi á 
svæðinu drógu 
tilboð sín til 
baka síðastliðið 
haust. Í kjölfar-
ið voru teknar 
upp viðræður 

við fyrirtæki sem sendu inn til-
boð, fyrirtæki sem lögðu í grein-
ingarvinnu en sendu ekki inn til-
boð, og fyrirtæki sem ekki höfðu 
áhuga á útboðinu, segir Guðni í 
samtali við Fréttablaðið.

„Við erum að reyna að skapa 
okkur sem besta mynd af því 
hvernig við eigum að haga fram-
haldinu. Við ætlum ekki að hlaupa 
í nýtt útboð fyrr en við eigum von 
á jákvæðum undirtektum,“ segir 
Guðni. Hann tekur þó fram að 
komi fyrirtæki og lýsi áhuga á 
ákveðnum hluta svæðisins verði 
hægt að setja þau í útboð.

Starfsmenn Orkustofnunar áttu 
nýverið fundi með sérfræðingum 
rúmlega tíu fyrirtækja í olíuiðn-
aðinum, segir Guðni. Rætt hafi 
verið við starfsmenn þróunar-
deilda olíufyrirtækja, en einnig 
sérfræðinga hjá fyrirtækjum sem 

sérhæfa sig í að rannsaka vænleg 
svæði, og selja svo olíufyrirtækj-
um niðurstöður sínar.

Á þeim fundum kom fram að 
æskilegt væri að gera nákvæm-
ari hljóðbylgjumælingar á hafs-
botni á Drekasvæðinu, auk þess 
sem taka ætti sýni af hafsbotni 
til að reyna að sjá merki um kol-
vetni. 

Guðni segir að með því hafi 
verið mælt með því að það net 
rannsókna sem nú sé fyrir hendi 
verði þétt. Viðræðum við áhuga-
söm fyrirtæki verði væntanlega 
haldið áfram á næstunni, meðal 
annars til að kanna hvernig hægt 

sé að gera viðbótarrannsóknir 
með sem minnstum tilkostnaði.

Guðni segir enga örvæntingu 
hafa gripið um sig á Orkustofn-
un þrátt fyrir að bæði fyrirtækin 
sem sóttu um leyfi til rannsókna 
og vinnslu á Drekasvæðinu hafi 
dregið tilboð sín til baka. Ástand-
ið á fjármagnsmörkuðum sé 
þannig að eðlilegt sé að fara sér 
rólega.

„Tíminn vinnur með okkur, 
fyrr eða síðar fara menn á þetta 
svæði með meiri alvöru, en 
reynsla annarra þjóða sýnir að 
það getur tekið einhvern tíma,“ 
segir Guðni. -bj 

Frekari rannsóknir 
verði á Drekasvæði
Sérfræðingar olíufyrirtækja vilja frekari rannsóknir á Drekasvæðinu áður en 
farið verði í nýtt útboð. Leitað verður leiða til að rannsaka með sem minnstum 
viðbótarkostnaði segir orkumálastjóri. Segir tímann vinna með Íslendingum.

GUÐNI A. 
JÓHANNESSON

DREKASVÆÐI Æskilegt væri að bæta rannsóknir á Drekasvæðinu áður en farið verður 
í útboð á leit og vinnslu olíu á ný. 
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FÆKKUN FERÐA

Básaskersbryggju  |  900 Vestmannaeyjar  |  Sími 481 2800  |  Fax 481 2991  |  www.eimskip.is  |  www.herjolfur.is

Að ósk Vegagerðarinnar verður ferðum Herjólfs fækkað um tvær í viku frá og með 13. janúar 

og út apríl 2010. Því verður aðeins ein ferð á laugardögum og miðvikudögum á þessu tímabili. 

Seinni ferðin á þessum dögum verður felld niður og því aðeins siglt kl. 8.15 frá Vestmannaeyjum

og 12.00 frá Þorlákshöfn. 

Athugið að breytingin tekur gildi miðvikudaginn 13. janúar.

Nánar um siglingaáætlun á herjolfur.is

1. Hvaða plata var valin plata 
síðasta árs af dómnefnd Frétta-
blaðsins?

2. Hvað heitir grínhópurinn 
sem heimsótti Litla-Hraun?

3. Hvað heitir leikstjóri Ára-
mótskaupsins?

SVÖRIN ERU Á SÍÐU 30

BRETLAND Lífi breska rithöfundar-
ins Sue Townsend var bjargað fyrr 
á þessu ári þegar í hana var grætt 
nýra úr elsta syni hennar. Townsend 
greindi frá aðgerðinni nú skömmu 
fyrir áramótin til að styðja starf-
semi bresku nýrnasamtakanna og 
vekja athygli á sárum skorti á líf-
færum til ígræðslu.

Townsend bendir á að í Bretlandi 
einu bíði nú um tíu þúsund manns 
eftir nýrnaígræðslu, en þar af deyi 
þrír á degi hverjum. Af þeim 1.500 
sem fengu grætt í sig nýra þar í 
landi í fyrra fékk þriðjungurinn líf-
færið frá ættingja.

Sue Townsend varð heimsfræg 
snemma á níunda áratug síðustu 

aldar fyrir Dagbókina hans Dadda, 
(The Secret Diary of Adrian Mole), 
en af henni spannst átta bóka röð 

um Dadda þar sem honum var fylgt 
fram á fullorðinsár. Frú Townsend 
er nú 63 ára og gantast með að hún 
hafi þrjú nýru. „Þótt sonur minn 
tali nú enn um nýrað sitt,“ segir 
hún í viðtali við dagblaðið Leicest-
er Mercury í Bretlandi.

Aðgerðin gekk ekki áfallalaust 
hjá Townsend, því nýrað starfaði 
ekki í fyrstu, var tekið úr og sett 
í aftur. Hún var því átta tíma á 
skurðarborðinu. Sykursýki varð til 
þess að hennar eigin nýru hættu að 
virka. 

„Fjölskylda mín kom saman, án 
samráðs við mig, og ákvað hver ætti 
að gefa nýra,“ sagði Townsend við 
dagblaðið Independent.  - óká

SUE TOWNSEND Rithöfundurinn 
góðkunni var heiðraður af samtökum 
fatlaðra í Bretlandi í haust. Hún hefur 
verið lögblind í fimm ár og er bundin 
við hjólastól.  MYND/ABILITY MEDIA

Sue Townsend, höfundur Dagbókar Dadda, vekur athygli á líffæraskorti:

Nýra frá syni bjargar höfundi

SJÁVARÚTVEGUR Aflabrögð hjá tog-
araflota HB Granda voru með 
miklum ágætum í fyrra. Alls 
nam afli togaranna tæplega 
47.700 tonnum og aflaverðmætið 
var rúmir 9,3 milljarðar króna. 

Til samanburðar má nefna að 
aflinn nú er lítið eitt meiri en á 
árinu 2008 er hann var 47.160 
tonn. Aflaverðmætið hefur hins 
vegar aukist um tæpa 2,2 millj-
arða í krónum talið eða um 30,7 
prósent á milli ára.

HB Grandi gerir út fimm 
frystitogara og þrjá ísfisktog-
ara til veiða. Afli frystitog-
aranna nam samtals tæplega 
31.900 tonnum og aflaverðmæti 
þeirra var tæpir 7,5 milljarðar 
króna á árinu. Ísfisktogararnir 
voru með samtals 15.800 tonna 
afla að verðmæti 1,9 milljarðar 
króna.

 - shá

Verðmæti um tíu milljarðar:

Góð aflabrögð 
hjá HB Granda

GRANDASKIP Vel aflaðist hjá Örfirisey 
RE og Þerney RE.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

LÖGREGLUMÁL Ásýnd miðborgar 
Reykjavíkur minnir meira á svína-
stíu en stræti og torg manna eftir 
helgargleðskapinn.

Þetta segir lögreglan á höfuð-
borgarsvæðinu, sem hvetur fólk 
til betri umgengni um borgina.

„Sérhvern morgun um helgar 
sópa hópar hreingerningamanna 
upp drasl eftir fullorðið fólk sem 
átt hefur leið um miðborg Reykja-
víkur. Hvarvetna eru brotnar 
flöskur og glös, tómar bjórdósir, 
pappa- og blaðarusl, ælur og hland 
í bland,“ segir lögreglan og biður 
þetta sama fólk að bæta um betur, 
losa sig við ruslið í þar til gerðar 
fötur, nýta útisalerni og reyna í 

alla staði að ganga þannig um að 
til fyrirmyndar geti talist. Þá eru 
veitingamenn og dyraverðir minnt-
ir á að gestum er óheimilt að bera 
áfengi, til dæmis í glösum og flösk-
um, út af veitingastöðunum. Benda 
má á að brothljóði, þegar glös 
lenda í veggjum og gangstéttum, 
fylgir mikið ónæði fyrir nálæga 
íbúa. Lögregla bendir á notkun 
plastglasa utan dyra. Almenn notk-
un þeirra myndi án efa koma í veg 
fyrir alvarlega áverka á allmörg-
um gestum miðborgarinnar, sem 
sumir hverjir hafa hlotið alvarlega 
andlitsáverka þegar þungum gler-
bjórglösum hefur verið kastað að 
þeim.  - jss 

Lögregla hvetur fólk til að ganga betur um:

Segir miðborgina 
vera eins og svínastíu

SUNNUDAGSMORGUNN Þannig leit miðborgin út sunnudagsmorgun einn fyrir 
skömmu.

SKÁK Hinn nítján ára gamli Norð-
maður, Magnus Carlsen, er stiga-
hæsti skákmaður heims. Enginn 
svo ungur hefur náð efsta sæt-
inu í skáksögunni. Nýr stiga listi 
Alþjóðaskáksambandsins, FIDE, 
var gefinn út um áramót. Þar 
er Carlsen efstur með 2810 stig. 
Næstur er Búlgarinn Veselin 
Topalov, sem var í efsta sæti, með 
2805 stig og heimsmeistarinn 
Viswanathan Anand með 2790 stig 
en þeir heyja heimsmeistaraein-
vígi í apríl. Aðeins fimm hafa náð 
2.800 stigum, Garrí Kasparov náði 
hæst allra með 2851 stig, en hann 
er hættur þátttöku í mótum og stig 
hans því ekki í gildi. - pal

Stigalisti FIDE:

Magnus Carl-
sen stigahæstur

JEMEN, AP Sendiráðum Bandaríkj-
anna og Bretlands í Jemen hefur 
verið lokað af öryggisástæðum. 
Bandaríkjastjórn segist hafa haft 
veður af áformum Al Kaída um 
að gera árás á Bandaríkjamenn 
í landinu, hugsanlega á sendi-
ráðið.

„Við ætlum okkur ekki að taka 
neina áhættu,“ segir John Brenn-
an, yfirmaður hryðjuverkavarna 
Hvíta hússins í Washington. 

Eftir að nígerískur maður, sem 
talinn er hafa hlotið hryðjuverka-
þjálfun í búðum Al Kaída í Jemen, 
gerði tilraun til að sprengja upp 
bandaríska farþegaþotu á jóla-
dag hafa bæði bresk og bandarísk 
stjórnvöld hert öryggisráðstafan-
ir og hvatt ríkisborgara sína þar í 
landi til að hafa varann á. 

Bæði ríkin hafa einnig aukið 
verulega fjárstuðning við stjórn-
ina í Jemen, sem á að nota til þess 
að efla hryðjuverkavarnir lögregl-
unnar í landinu.

Í tilkynningu frá Bandaríkja-
mönnum segir ekkert um það hve 
sendiráðið verður lokað lengi. 
Bretar hafa ekki ákveðið hvenær 
sendiráð þeirra verður opnað 
aftur, en það gæti orðið strax í 
dag.

Á árinu 2008 voru tvisvar gerð-
ar árásir á sendiráð Bandaríkj-

anna í höfuðborginni Sana. Banda-
ríkjamönnum er einnig í fersku 
minni árás á bandaríska herskip-
ið USS Cole í Jemen árið 2000.

Osama bin Laden, leiðtogi Al 
Kaída, er ættaður frá Jemen. 
Samtökin virðast hafa verið að 
færa sig upp á skaftið undanfar-
ið, þótt margt hafi verið óljóst 
um skipulag þeirra og starfsemi 
árum saman.

Í Jemen hafa samtökin komið 
sér upp bækistöðvum. Landið er 
fátækt og fjöllótt og stjórnvöld 
hafa lítið eftirlit utan höfuðborg-
arinnar.

Fyrir ári tilkynntu samtök-
in um stofnun nýrrar deildar á 
Arabíuskaga, sem skipuð er með-
limum þeirra frá Jemen og Sádi-
Arabíu. Leiðtogi þeirrar deildar 
er Naser Abdel Karim al-Wahishi, 

Jemenbúi sem áður var nákominn 
Osama bin Laden.

Tveir Sádi-Arabar eru einnig 
háttsettir í Jemendeild Al Kaída, 
þeir Sahid al-Shihri og Ibrahim 
Suleiman al-Rubaish, en báðir 
voru þeir í haldi Bandaríkjahers 
í Guantanamo-búðunum á Kúbu 
þangað til þeir voru látnir lausir, 
annar árið 2006 en hinn 2007.

gudsteinn@frettabladid.is

Sendiráðum lokað í Jemen
Bandaríkjastjórn býst við árásum frá Al Kaída í Jemen þar sem samtökin hafa verið í uppbyggingu. Bretar 
og Bandaríkjamenn hafa lokað sendiráðum sínum þar og aukið stuðning sinn við þarlend stjórnvöld. 

LEIÐTOGAR AL KAÍDA Í JEMEN Abu Hurayrah Qasim al-Reemi, Said al-Shihri, Naser 
Abdel Karim al-Wahishi og Abu al-Hareth Muhammad al-Oufi. Þeir al-Shihri og al-
Oufi voru báðir í haldi Bandaríkjamanna í Guantanamo á Kúbu.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

TUNGUMÁLASKÓLINN Í SANA Nígeríu-
maðurinn Umar Farouk Abdulmutallab, 
sem gerði tilraun til að sprengja upp 
bandaríska farþegaflugvél á jóladag, 
lagði stund á arabískunám í þessum 
skóla í höfuðborg Jemens.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

VEISTU SVARIÐ?
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Vinsælasta vélin frá AEG. 
1400 snúninga hraðþvottavél
með stafrænu stjórnborði og skjá 
    Tekur allt að 6 kg af taui

Hraðval  30-55% tíma-
    sparnaður á algengum kerfum
    Sérstakt blettakerfi

Stórt hurðaop
Handþvottakerfi og ullarkerfi

    A/A einkunn fyrir orkunýtni 
    og þvottahæfni
    Verð áður kr 144.900  

Uppþvottavél með orkunýtni A og 
þvottagæði A
    5 þvottakerfi þ.á.m. hraðkerfi og 
    pottakerfi 
    4 hitastig 45-70°C 
    Tekur borðbúnað fyrri 12 manns
    Verð áður kr 94.900

Einföld og vönduð þvottavél
með notendavænu stjórnborði.
    1000 sn. vinduhraði
    Tekur allt að 6 kg af taui
    Íslenskar leiðbeiningar
    Handþottakerfi og ullarkerfi
    A/A einkunn fyrir orkunýtni og
    þvottahæfni 
    Stórt hurðarop 
    Verð áður kr 94.900

30-70%

Innbyggður ofn með blæstri
og klukku
    4 eldunarkerfi
    Burstað stál
    Tvöfalt gler í hurðinni
    HxBxD: 59,5x59,5x58 cm
    Verð áður kr. 74.900

Verð nú 25.000

69.900

ÞÚ SPARAR

Verð nú 30.000

114.900

ÞÚ SPARAR

Verð nú 20.000

74.900

ÞÚ SPARAR

Keramik helluborð með snerti-
tökkum og barnalæsingu
    Aflíðandi glerkantur
    Ein extra stór hella
    Verð áður kr 84.900

    Rúmmál kælis 139 lítrar
    Rúmmál frystis 68 lítrar
    HxBxD: 151x55x58 cm 
    Verð áður kr 94.900

    Rúmmál kælis 171 lítrar
    Rúmmál frystis 41 líter
    HxBxD: 144x55x58 cm 
    Verð áður kr 84.900

    Rúmmál kælis 114 lítrar
    Rúmmál frystis 14 lítrar
    HxBxD: 87x54,5x58 cm 
    Verð áður kr 69.900

Verð nú 25.000

69.900

ÞÚ SPARAR

Verð nú 25.000

59.900

ÞÚ SPARAR

Verð nú 40.000

29.900

ÞÚ SPARAR

EITT VERÐ
2.990

Blandari 400 ml
Áður kr. 4.990

Samlokugrill
Áður kr. 4.490

Brauðrist hvít
Áður kr. 3.990

Eggjasjóðari
Áður kr. 3.990

Hraðs.kanna
Áður kr. 4.990

Salt/piparkvörn
Áður kr. 4.980

Eldúsvog 5 kg
Áður kr. 4.990

Panna 28 cm 
Áður kr. 3.990

Blandari/shaker
Áður kr. 6.990

SETT
2 SAMAN

Verð nú 34%
 5.990

AFSLÁTTUR

VALIN SMÁTÆKI MEÐ

AFSL.

Brauðrist burstað stál 
Verð áður kr. 5.990

Verð nú 33%
 3.990

AFSLÁTTUR

Vöfflujárn stál belgískar vöfflur
Verð áður kr. 8.990

Baðvog örþunn sandbl gler
Verð áður kr. 5.990

Gufustraujárn 2000W stálbotn
Verð áður kr. 4.990

Verð nú 42%
 3.490

AFSLÁTTUR

Verð nú 30%
 3.490

AFSLÁTTUR

144 cm hár frystiskápur
með 5 skúffum + 1 hólf með
loki.
    A orkuflokkur
    208 ltr brúttó/183 ltr nettó
    Hraðfrystingog hitastillir
    HxBxD: 144x54,2x60 cm
    Verð áður kr 84.900

Verð nú 25.000

59.900
ÞÚ SPARAR

133 lítra frystikista í A+ orku-
flokki
    1 grind fylgir
    Hitastillir
    HxBxD: 86x68,5x56 cm
    Verð áður kr 79.900

Verð nú 15.000

64.900
ÞÚ SPARAR

1400 SN - 6 KG 1000 SN - 6 KG

151
CM

144
CM

87
CM

144
CM

Verð nú  6.000

13.990

ÞÚ SPARAR

    2400W ryksuga með stillanl. sogkrafti
    Aukahlutapakki fylgir með parkethaus
    aukaskaft og snúningsbursta
    Verð áður kr 19.900

Verð nú 15.000

59.900

ÞÚ SPARAR

Verð nú 15.000

69.900

ÞÚ SPARAR
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FRÉTTAVIÐTAL: Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, fyrrverandi utanríkisráðherra, um öryggis- og varnarsamstarf

Ingibjörg Sólrún Gísladóttir 
fyrrverandi utanríkisráð-
herra Íslands telur mikil-
vægt að norrænt samstarf 
í öryggis- og varnarmálum 
verði skoðað. Norðurlöndin 
eigi margt sameiginlegt á 
því sviði þó að sagan og for-
tíðin sé að mörgu leyti ólík.

Tillögur Stoltenbergs gera ráð fyrir 
samstarfi í varnar-og öryggismál-
um sem hefur verið utan hefðbund-
ins norræns samstarfs til þessa. 
Hver er þín skoðun?

Mér finnst mjög tímabært að 
menn fari að skoða norrænt sam-
starf í öryggis- og varnarmálum, 
þessi málaflokkur hvað Norðurlönd-
in varðar hefur verið í frosti í 45 
ár eiginlega allan tíma kalda stríð-
ins. Danmörk, Noregur og Ísland 
eru í NATO, Finnland og Svíþjóð 
eru hlutlaus lönd. Einhverra hluta 
vegna hefur ekkert breyst í sam-
starfi Norðurlandanna í þessum 
málaflokki þrátt fyrir að allt hafi 
verið á fleygiferð síðan 1990.

Var því kominn tími til að endur-
hugsa málið?

Það er mjög tímabært að dusta 
rykið af umræðu um málaflokk-
inn. Norðurlöndin eiga svo margt 
sameiginlegt á þessu sviði þótt saga 
þeirra og fortíð séu ólík að mörgu 
leyti og pólitískir og sálfræðileg-

ir þættir séu mismunandi frá einu 
landi til annars. Þetta eru allt smá-
ríki, það er ekki mikill munur á 
stærð þeirra og valdastöðu. Hvert 
ríki fyrir sig hefur ekkert sterka 
stöðu, en sameiginlega geta þau 
skipt máli innan Evrópusambands-
ins, innan NATO, innan Öryggis-og 
samvinnustofnunar Evrópu, innan 
Sameinuðu þjóðanna og víðar. 

Varnarbandalag ekki tímabært
En má skilja síðustu tillögu Stolten-
bergs um samstöðu gagnvart ógnun 
sem drög að varnarbandalagi? 

Mér finnst sú tillaga kannski 
ekki tímabær. Þau ríkjanna sem 
eru í NATO hafa þar ákveðið skjól. 
Þau sem eru í Evrópusambandinu 
hafa þar líka sams konar skjól. ESB 
hefur samþykkt að sérhvert ríki 
komi hinum til hjálpar í tengslum 
við hryðjuverkaárásir. Þannig að 
við erum öll dekkuð. Þess vegna 
held ég að þetta bæti engu við það 
og ég held að við eigum ekki að 
vera mikið að horfa á þennan varn-
arþátt. Ekki hluti sem lúta að her-
vörnum. 

Hvað þá?
Við eigum að horfa á örygg-

isþáttinn og hvernig við getum 
unnið saman á sviði öryggismála og 
hvernig við getum sérhæft okkur á 
sviði öryggismála. Ef maður horfir 
á þetta á heimavelli þá geta Norð-
urlöndin sérhæft sig á sviði björg-
unar á sjó eða björgun gagnvart 
umhverfisvá. Ríki eru í auknum 

mæli að sérhæfa sig, til dæmis Eist-
land á sviði tölvuvarna og Tékkland 
á sviði efnavopna. Ég held að Norð-
urlöndin saman gætu sérhæft sig. 
Þau þyrftu auðvitað að spekúlera 
í hvernig búnað þau þurfi, hvern-
ig varnir þau þurfi, hvernig verk-
efnum þau eigi að sinna, hvernig 
þau geti lagt saman á þessu sviði. 
Við eigum öll hagsmuna að gæta á 
Norðurslóðum. Allt sem lýtur að 
hafinu getur verið okkar sérstaða 
þegar kemur að öryggis- og varn-
armálum á heimavelli. 

En við höfum líka aðrar skyld-
ur. Allar Norðurlandaþjóðirnar 
eru meðvitaðar um að við búum við 
ákveðin lífsgæði, ákveðna samfé-
lagsgerð sem leggur okkur skyldur 
á herðar. Við getum sérhæft okkur 
til dæmis í mannúðarmálum, neyð-
arhjálp, friðargæslu, verndun flótta-
manna, þróunaraðstoð og almennri 
uppbyggingu ríkja, að koma á starf-
hæfum ríkisstjórnum. Þetta geta 
orðið okkar verkefni á útivelli.

Raddir á Íslandi segja að Norð-
urlöndin hafi brugðist Íslending-
um gagnvart fjármálaógn í Icesa-
ve-málinu. Engin samstaða þar?

Nei, mér finnst ekki hægt að orða 
það með þeim hætti. 

Samstarf um innkaup til bóta
Ef samstarf á hernaðarvettvangi 
er ekki á dagskrá hvað þá með tví-
hliða samstarf eins og Dana og 
Íslendinga í strandgæslu og önnur 
lönd sem vinna saman til dæmis við 
innkaup á hergögnum.

Ég held að samstarf um innkaup á 
hergögnum og tækjum og tólum geti 
bara orðið til hagsbóta, það þurfa 
allir að skera niður eða takmarka 
útgjöld sín til varnarmála. Sam-
starf okkar hér á norðurslóðum við 
Danina, ég sé enga ástæðu til ann-
ars en að það verði útvíkkað til ann-
arra Norðurlanda og fleiri landa. 

Hvers vegna fleiri lönd en Norð-
urlöndin?

Þegar við komum út á hafið á 
norðurslóðum þá verða að eiga sér 
stað það miklar fjárfestingar þar 
á komandi árum og þá þurfum við 
samstarf við öflugri þjóðir, Kanada-
menn, Bandaríkjamenn, Rússa og 
þess vegna Kínverja, Japani, jafn-
vel Norður-Kóreumenn og fleiri ef 
það opnast þessar Norðurslóðaleið-
ir. 

Hvaða ógnir sérðu þarna?
Við megum ekki missa tökin á 

málunum annars vegar gagnvart 
stórveldunum og hins vegar gagn-
vart stórfyrirtækjunum, sem munu 
fara að gera sig gildandi á þessum 
svæðum. Við gætum staðið saman 
Norðurlöndin og tekið það upp á 
vettvangi NATO, ÖSE og víðar að 
norðurskautið gæti orðið kjarnorku-
vopnalaust svæði. 

Er þetta raunhæf hugmynd? Bæði 
bandarískir og rússneskir kjarn-
orkukafbátar hafa verið mikið á 
þessum svæði, það hlýtur að vera 
stórt ljón í veginum að gera svæð-
ið kjarnorkuvopnalaust? Þá yrði 

væntanlega umferð slíkra kafbáta 
bönnuð. 

Þess vegna segi ég að þetta er 
ekki einfalt mál, en það væri þess 
virði að standa saman um að byrja 
að vinna þessu máli. Kannski gæti 
maður séð fyrir einhverja áfanga á 
þessari leið, byrja á því að allir gefi 
upplýsingar um ferðir slíkra fara-
tækja á hafsvæðinu, byrja á því að 
menn geri sér grein fyrir hvernig 
menn ætli að bregðast við ef eitt-
hvað kemur upp á varðandi þessi 
farartæki og þarna hafa nú orðið 
slys.

Það tæki auðvitað langan tíma, 
það þarf miklar umræður og rök-
semdir. Það skiptir máli að við 
gætum staðið saman að því að 
þarna verði ekki hernaðarumsvif, 
það verði dregið úr þeim eins og 
mögulegt er og helst að þetta verði 
kjarnorkuvopnalaust svæði.

Þannig að þarna gætu Norður-
löndin haft frumkvæði?

Við erum ekki kjarnorkuveldi 
og höfum heilmikilla hagsmuna að 
gæta á svæðinu varðandi umhverf-
ið og það væri í hættu ef eitthvað 
gerðist. 

Ein af spurningunum sem var lagt 
upp með [fyrir ritið sem viðtalið 
birtist í] var að þú ímyndaðir þér að 
þú værir forsætis- eða varnarmála-
ráðherra árið 2049 og þú þyrftir að 
færa rök fyrir því með eða hafna því 
að norrænu ríkin efli samstarf sitt á 
sviði varnar- og öryggismála.

2049? Það er ansi langt þangað 
til. Ég veit að Norðurskautið verð-
ur svæði sem skiptir æ meira máli 
hvað varðar orkuvinnslu, sigling-
ar, ferðamennsku, fiskveiðar og 
allt mögulegt. Þetta verður svæði 
sem hefur vaxandi vægi, þarna 
eiga allar norrænu þjóðirnar mik-
illa hagsmuna að gæta og það er  
engin spurning að þau eiga að vinna 
saman þarna.

En hefði náið samstarf þjóðanna í 
öryggismálum einhverjar afleiðing-
ar fyrir samstarf þjóðanna í NATO 
og ESB? 

Nei, ég geri ekki ráð fyrir því, 
auðvitað gætu verið einhver vand-
kvæði í sambandi við það, ég skal 
ekki segja. Ef Íslendingar væru í 
ESB þá stæðu Norðmenn einir fyrir 
utan og þá væri það minna vanda-
mál og það er heilmikið samstarf 
Finna og Svía við NATO. Ég sé ekki 
vandann í því sérstaklega.

Það eru margir sem segja að 
norrænt samstarf hafi lítið breyst 
en það hafa ýmsir nýir þættir og 
áherslur komið inn eins og sam-
starfsvettvangur forsætisráðherr-
ana um hnattvæðingu, sérðu ein-
hver fleiri slík tækifæri?

Ég held að það þurfi að verða 
til í forsætisráðuneytum Norður-
landanna einhver miðlæg stýring 
í öryggismálum. Það þarf að sam-
hæfa svo marga aðila, þá sem vinna 
að varnarmálum, löggæslu, björgun, 
umhverfismálum, það sem tengist 
heilbrigðismálum, það er alls konar 
slík vá sem getur steðjað að okkur. 

Það er enginn aðili sem getur sam-
tengt þá alla nema forsætisráðu-
neytin. Síðan þarf að auka sam-
starf forsætisráðherranna á sviði 
öryggis- og varnarmála, jafnvel 
þarf að koma á fót einhvers konar 
öryggismálanefnd sem hefði ekki 
boð vald en væri samráðsvettvang-
ur. Kannski svipað og hnattvæðing-
arsamstarfið.

Menn hafa verið að skilgreina 
öryggi miklu víðar en áður og þú 
sérð þá fyrir þér miklu víðtækara 
samstarf á því sviði þó að það verði 
ekki á hefðbundnu varnarmála-
sviði.

Það verða aldrei varnarmála-
ráðuneyti eða utanríkisráðuneyti 
sem geta farið með slík öryggis-
mál. Það verða bara forsætisráðu-
neyti sem geta haft boðvald gagn-
vart öllum ráðuneytum.

Sameiginleg sendiráð góð hugmynd
Stoltenberg nefnir ýmsa praktíska 
hluti eins og sameiginleg sendi-
ráð?

Þetta finnst mér mjög fín hug-
mynd. Það er svo mikilvægt á 
þessu sviði að menn reyni að halda 
aftur af útgjöldum, það verður 
aldrei skilningur á því heima fyrir 
hjá almenningi að þarna þurfi að 
auka útgjöld, fólk vill skera niður 
á þessu sviði. Að sameinast að ein-
hverju leyti held ég að geti verið 
mjög góður kostur. Það hefur alltaf 
verið litið á sendiráð sem tvíhliða 
samstarf. En kannski við getum 
hugsað okkur sendiráð málaflokka. 
Við gætum verið með sendiherra 
jafnréttismála. Af hverju getum 
við ekki sameinast um það? Þarna 
höfum við mikla sögu og af miklu 
að miðla. Sendiherra friðarmála? 
Ég er að hugsa upphátt, en ef við 
færum að horfa frá beinlínis tví-
hliða sendiráðum og horfa meira á 
málaflokka.

Það var nú sagt að ríki ættu ekki 
vini, þau ættu hagsmuni. Er þetta 
samstarf byggt upp á hagsmunum 
eða einhverju dýpra?

Þetta er svolítið eins og fjöl-
skyldutengsl, Norðurlöndin eru eins 
og nána fjölskyldan okkar, nærfjöl-
skyldan, Evrópa er stórfjölskyldan 
og svo getum við víkkað þetta út. 
Þetta er bara þannig. Alltaf koma 
náttúrulega hagsmunir inn í þetta. 
Samt sem áður má ekki vanmeta 
að það verða til bönd og tengingar, 
fólk lærir að þekkja hvert annað. 
Það skiptir máli og að eiga sér sam-
eiginlega sögu. 

En afstaða almennings til sam-
starfsins?

Norrænt samstarf hefur aldrei 
verið neitt vandamál á Íslandi, fólki 
finnst þetta sjálfsagt. Þess vegna 
vekur það enga tortryggni þegar 
upp kemur umræða um norrænt 
öryggis-og varnarmálasamstarf.

Á hvað á að leggja áherslu í varn-
málunum?

Öll ríkin þurfa að forgangsraða 
í varnarmálum, það er ekkert ein-
falt, en það er ekki hægt að útiloka 
gömlu vopnuðu átökin. Menn geta 
ekki útilokað landfræðilega stöðu 
sína. Menn geta því aldrei gefið 
algerlega frá sér gömlu átökin 
þegar kemur að varnarmálum.

Það er bara eitt ríki sem mönnum 
dettur í hug þegar talað er um slíka 
ógn við Norðurlöndin …

Rússland er auðvitað alltaf granni 
og þjóðernissinnað Rússland getur 
verið varhugavert. Það gæti auðvit-
að skapað ákveðna hættu en nor-
rænt varnarbandalag væri engin 
vörn gegn slíkri hættu, það eru 
NATO og Evrópusambandið. En það 
er engin ógn sem steðjar frá Rúss-
landi núna. 

Þannig að hugmyndin sem var nú 
lögð af fyrir 1950 um sameiginlegt 
norrænt varnarbandalag er ekki 
tímabær núna?

Nei, við eigum ekki að byrja þá 
umræðu. Það gæti vel verið að í 
framtíðinni geti það þróast út í 
það, en það eru aðrir hlutir sem við 
eigum að byrja á og þróa samstarf-
ið á sviðum sem er pólitískt gerlegt, 
þar sem við höfum fólkið í löndun-
um með okkur, þar sem við höfum 
öll hagsmuna að gæta, það sem er 
raunsætt og gerlegt.

Norrænt samstarf um Norðurskautið

INGIBJÖRG SÓLRÚN Segir sameiginleg sendiráð Norðurlandanna vera góða hug-
mynd. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

EINN FYRIR ALLA ALLIR FYRIR EINN
Sumarið 2008 var Thorvaldi Stolt-
enberg fyrrverandi utanríkis- og 
varnarmálaráðherra Noregs, falið 
það verkefni af ríkisstjórnum Norð-
urlandanna að semja skýrslu um 
nýjar tillögur að norrænu sam-
starfi í utanríkis- og varnarmálum 
sem endurspegluðu breytta heims-
mynd. 

Meðal þess sem Stoltenberg 
lagði til var að  Norðurlönd ættu að 
taka ábyrgð á loftrýmiseftirliti og 
loftrýmisgæslu yfir Íslandi. Alls eru 
í skýrslunni kynntar þrettán tillög-
ur að efldu samstarfi Norðurland-
anna á sviði utanríkis- og öryggis-
mála. Auk loftrýmisgæslunnar snúa 
þær að friðargæslu, öryggi á norð-

urslóðum (ekki síst hinni væntan-
legu siglingaleið yfir Norður-Íshaf), 
vörnum gegn tölvuárásum, sam-
nýtingu sendiráða, norrænni sam-
stöðuskyldu og fleiru.

Í nýútkomnu ársriti Norræna 
ráðherraráðsins og Norðurlanda-
ráðs, Einn fyrir alla allir fyrir einn, 
nýtt norrænt varnarsamstarf?, er 
að finna viðtöl við fyrrverandi og 
núverandi stjórnmálamenn Norð-
urlandanna. Viðtölin eru tekin af 
norrænum blaða og fréttamönn-
um. Bogi Ágústsson hjá frétta-
stofu Ríkissjónvarpsins tók viðtalið 
við Ingibjörgu Sólrúnu Gísladótt-
ur, fyrrverandi utanríkisráðhera 
Íslands.



Landsins mesta framboð af 
Hot Yoga er í Sporthúsinu!

Eftirfarandi námskeið eru í boði:
   90 mín tímar                                  60 mín tímar
1) Hot Yoga morgnar I                                             5) Hot Yoga morgnar II                                        
    hefst mánud. 11. Janúar                                              hefst þriðjud. 12. Janúar
    Kennt: mán + mið + fös kl: 6.00                                Kennt: þri + fim kl: 6.30
    Verð: 19.900 kr.                                                             Verð: 12.900 kr.

2) Hot Yoga síðdegi                                                   6) Hot Yoga dagur I
    hefst mánud. 11. Janúar                                              hefst mánud. 11. Janúar
    Kennt: mán + mið + fös kl: 17.30                               Kennt: mán + mið kl: 10.00
    Verð: 19.900 kr.                                                              Verð: 12.900 kr.

3) Hot Yoga kvöld I                                                    7) Hot Yoga hádegi
    hefst mánud. 11. Janúar                                              hefst þriðjud. 12. Janúar
    Kennt: mán + mið kl: 20.30                                        Kennt: þri + fös kl: 12.00
    Verð: 14.500 kr.                                                             Verð: 12.900 kr.

4) Hot Yoga kvöld II                                                  8) Hot Yoga dagur II
    hefst þriðjud. 12. Janúar                                              hefst þriðjud. 12. Janúar
    Kennt: þri + fim kl: 20.00                                            Kennt: þri + fim kl: 14.00
    Verð: 14.500 kr.                                                             Verð: 12.900 kr.

                                                                            9) Hot Yoga kvöld III
                                                                                     hefst mánud. 11. janúar
                                                                                   Kennt: mán + mið kl: 19.15
                                                                                            Verð: 12.900 kr

ATH! Öll námskeið eru 6 vikur. 
Aðgangur að allri aðstöðu og opnum 
tímum fylgir námskeiðagjaldi.

3 stakir Hot Yoga tímar á viku:

 
Opnir tímar verða sem hér segir:
4. janúar       kl: 17.30
5. janúar       kl: 18.00
6. janúar       kl: 17.30
7. janúar       kl: 18.00
8. janúar       kl: 17.30

3)  90 mín tími    
      Laugardagar 
      kl: 11.00

1)  90 mín tími      
     Þriðjudagar
     kl: 18.00

2)  90 mín tími
      Fimmtudagar
      kl: 18.00

Verð: 1.700 kr./850 kr. fyrir meðlimi Sporthússins

Önnin hefst 11. janúar

dagana 4. – 8. janúar 2010
það eina sem þú þarft að gera er að mæta á staðinn og prófa
ATH! Hver tími er 90 mín og er hámarksfjöldi í tíma 60
Allir velkomnir!  Fyrstir koma - fyrstir fá.

Nánari upplýsingar og skráning í síma 564-4050
eða á gunnhildur@sporthusid.is

Sporthúsið - Dalsmára 9-11 Kópavogi - www.sporthusid.is

Sporthúsið býður áhugasömum frítt í Hot Yoga 

Kennari : Jóhanna Karlsdóttir
með alþjóðleg kennararéttindi í HotYoga
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Nú er tæpt ár liðið frá því rík-
isstjórn Sjálfstæðisflokks og 

Samfylkingar fór frá völdum og 
boðað var til kosninga. Þetta voru 
söguleg tíðindi.

Á tímamótum setjumst við niður 
og lítum yfir farinn veg en horf-
um líka fram á veginn. Og þegar 
litið er yfir síðustu 11 mánuðina 
sem ríkisstjórn Vinstri-grænna 
og Samfylkingar hefur verið við 
stjórnvölinn má sjá að margt gott 
hefur áunnist en mikilvægt er að 
hafa í huga að verkefnið er rétt að 
hefjast.

Þegar réttlætið nær fram að ganga
Í því ástandi sem ríkt hefur á 
Íslandi frá því að hrunið skall á 
okkur af fullum krafti 6. októb-
er 2008 er mikilvægt að sjá stóru 
myndina. Stærsta verkefni sam-
tímans á Íslandi er að tryggja það 
að réttlætið nái fram að ganga. 
Þess vegna var eitt af fyrstu 
verkefnum ríkisstjórnar Vinstri-
grænna og Samfylkingar að fá til 
liðs við Íslendinga Evu Joly með 
alla sína reynslu og þekkingu og 
af sömu sökum hafa embætti sak-
sóknara verið styrkt.

Hrunið leiddi í ljós að mikil gjá 
hafði myndast milli stjórnvalda og 
þjóðarinnar. Stjórnvöld voru engu 
síður en bankarnir orðin firrt. 
Forsvarsmenn þjóðarinnar litu svo 
á að alvarleg vandræði bankanna 
væri ekkert sem góð fréttatilkynn-
ing gæti ekki lagað, eða þá blaða-
mannafundur ef í hart færi. Það 
sem er alvarlegast er sú vitneskja 
sem stjórnvöld höfðu en héldu frá 
almenningi og aðhöfðust ekkert 
fyrr en allt var orðið um seinan.

Hvernig komust við af þessum 
vonda stað í tilverunni þar sem 
hver höndin er upp á móti annarri 
og engin sátt né sáttarvilji virðist 
vera? Svarið er að það gerist þegar 
réttlætið nær fram að ganga. Og 
það tekur tíma. Þjóðin verður að 

vera þolinmóð en samt verður hún 
að fylgjast vel með og veita nauð-
synlegt aðhald.
Ég lít svo á að lykilinn að fram-
tíðinni sé að finna í mennta- og 
menningarmálaráðuneyti en þar 
hefur staðið yfir mikil vinna sem 
varðar mikilvæga þætti í menntun 
íslensku þjóðarinnar. Frá því síð-
asta vor hefur verið unnið að því 
að auka samstarf og gæði á sviði 
háskóla og rannsókna. Í sambandi 
við þá vinnu hefur verið skapaður 
vettvangur fyrir faglega umræðu 
um háskólastigið með sérstökum 
málþingum. 

Þá var nú í nóvember lagt fyrir 
þingið nýtt frumvarp um fram-
haldsfræðslu sem verður vonandi 
að lögum á næstu mánuðum. Þar 
er sniðinn rammi um hvers kyns 
fullorðinsfræðslu með áherslu á 
að gefa sem flestum tækifæri til 
að bæta menntun sína, öðlast nýja 
hæfni á vinnumarkaði og verða 
virkari þegnar í lýðræðissam-
félagi. Frumvarpið var unnið í 
nánu og góðu samstarfi við aðila á 
vinnumarkaði.

Mikilvægasta verkefnið er þó 
án efa gerð nýrra námskráa fyrir 
leikskóla, grunnskóla og fram-
haldsskóla. Fimm grunnþættir í 
nýjum námskrám, sem allir tengj-
ast alþjóðlegum hugmyndastraum-
um um skipulag skólastarfs, eru 
læsi í víðum skilningi, s.s. fjöl-
miðlalæsi og fjármálalæsi; lýð-

ræði; jafnrétti; menntun til sjálf-
bærni og skapandi skólastarf. 

Þegar þing kemur saman að 
nýju síðar í janúar mun ég mæla 
fyrir nýju frumvarpi um fjölmiðla. 
Í því eru kröfur loks samræmd-
ar fyrir alla fjölmiðla, þannig 
að sömu reglur ná yfir hljóð- og 
myndmiðla, prentmiðla og fjöl-
miðla á netinu. Í því er mælt fyrir 
um að settar verði reglur um 
gagnsæi eignarhalds á fjölmiðlum, 
að settar verði reglur um ritstjórn-
arlegt sjálfstæði, vernd heimild-
armanna sem og blaða- og frétta-
manna verði aukin og að skipuð 
verði nefnd til að kanna samþjöpp-
un á eignarhaldi á fjölmiðlamark-
aði.

Á síðasta ári voru einnig stigin 
tvö mikilvæg skref, hvort á sínu 
sviði. Grunnframfærsla Lánasjóðs 
íslenskra námsmanna var hækk-
uð um 20% sem var tímabært 
og nauðsynlegt í því ástandi sem 
ríkir nú í samfélaginu. Hitt stóra 
skrefið var það að starfslaunum 
listamanna var fjölgað  en listin 
er nauðsynlegur hluti samfélags-
ins. Hún er ekki aðeins afþreying, 
hún er spegill fyrir þjóðina og á 
sviði listarinnar eru gerðar marg-
ar rannsóknir á samfélaginu sem 
ekki verða gerðar á annan hátt. 
Fyrir utan þetta samfélagslega 
mikilvægi er líka ljóst að listirnar 
leika mikilvægt hlutverk í kynn-
ingu þjóðarinnar á alþjóðlegum 
vettvangi.

Réttlæti
Vonandi verður árið 2010 ár rétt-
lætis. Verkefnin eru óþrjótandi. 
Mikið uppbyggingarstarf er enn 
fyrir höndum og mikilvægt er að 
vanda til verka. Nauðsynlegur 
hluti þess er að við horfum, hvert 
fyrir sig, inn á við, og gerum upp 
við sjálf okkur. Þegar því ferli 
lýkur getur sáttaferlið hafist. 
Höfundur er menntamálaráðherra.

Ár réttlætis

UMRÆÐAN
Oddný Sturludóttir skrifar um 
atvinnu

Atvinnuleysi er staðreynd á 
Íslandi. Stjórnvöld leggja 

nú allt undir í uppbyggingar-
starfinu svo hér megi reka fyr-
irtæki og heimili við skaplegar 
aðstæður. Sveitarstjórnarstigið 
er ekki síður mikilvægt og sér-
staða Reykjavíkur er tvíþætt: Atvinnuleysi er meira 
í Reykjavík en annars staðar, utan Reykjaness, og 
Reykjavíkurborg er einn stærsti vinnustaður lands-
ins. Ábyrgð borgarinnar er því mikil. 

En umræða um atvinnuleysi og atvinnusköpun 
má ekki einkennast af stórkarlalegum yfirboðum 
um risavaxnar töfralausnir og áherslu á ósveigjan-
legar skilyrðingar sem þjóna ekki tilgangi sínum til 
langtíma litið. Aldrei má gleymast að huga að vel-
ferð þeirra sem eru í atvinnuleit, ólíkra þarfa þeirra 
og aðstæðna. Langtímaatvinnuleysi er t.a.m. ákaf-
lega villandi hugtak. Fyrir ungt fólk sem er að stíga 
sín fyrstu skref á vinnumarkaði getur einn mán-
uður í atvinnuleysi haft mjög alvarlegar afleiðing-
ar, hvað þá sex mánuðir. Þegar kemur að ráðgjöf og 

úrræðum hentar eitt atvinnuleitanda á sextugsaldri 
og annað ungmennum á þrítugsaldri. Nýverið sam-
þykkti borgarstjórn að verja 150 milljónum króna 
á árinu 2010 til atvinnuskapandi verkefna á vegum 
borgarinnar, og því fé verður útdeilt á grundvelli 
leiðarljósa úr skýrslu atvinnumálahóps sem var 
samþykkt í borgarstjórn nýverið. Lögð verður meiri 
áhersla á starfsþjálfun, sértæk atvinnuátaksverk-
efni til nokkurra mánaða og samfélagslega ábyrgð 
borgarinnar gagnvart ungu fólki og starfsmönnum 
með fötlun, auk annarra aðgerða sem eru í útfærslu 
hjá Atvinnumálahópi þessa dagana. 

Ég vil skoða ábyrgð hins opinbera í víðara sam-
hengi, kvaðir um ráðningu fólks af atvinnuleysis-
skrá í starfsþjálfun eða sérstök verkefni eru nauð-
synlegar á meðan atvinnuleysi er jafn mikið og raun 
ber vitni. Virkni atvinnuleitanda er gríðarlega mik-
ilvæg, aðgerðarleysi hefur lamandi áhrif á tilveru 
fólks, fjölskyldur þeirra og börn. Enn og aftur kveð 
ég þá góðu vísu að samstarf ríkis og borgar hefur 
aldrei verið meira aðkallandi. Atvinnuleysi er risa-
vaxið sameiginlegt verkefni sem mun hafa hræði-
legar afleiðingar til langframa fyrir hinn atvinnu-
lausa og samfélagið allt ef strengirnir eru ekki 
stilltir saman. 

Höfundur er borgarfulltrúi og formaður 
atvinnumálahóps borgarstjórnar.

Velferð og atvinna 

KATRÍN JAKOBSDÓTTIR

Í DAG |  Lýðræði, menntun, 
             réttlæti

ODDNÝ 
STURLUDÓTTIR

Réttar og rangar kennitölur
Fulltrúar InDefence afhentu undir-
skriftir og ræddu við forsetann á 
Bessastöðum á laugardag. Þar var 
hópurinn líka með blys til sölu. 
„Í stað þess að taka einungis við 
peningum, afhentum við miða með 
reikningsnúmeri. Nú hefur komið 

í ljós að prentvilla var á 
miðanum sem fylgdi 
blysunum og kennitala 
mín sem fylgir reikn-
ingnum rangt skráð. 

Þar sem ég lagði 
sjálfur 

út fyrir 
stórum 
hluta 
blys-

anna vona ég að einhverjir sem 
fengu blys hjá okkur sjái þessa 
færslu,“ skrifar Ólafur Elíasson á 
Facebook-síðu hópsins. Svo er bara 
að vona að þar á bæ sé betur haldið 
utan um kennitölurnar í áskorun 
þeirra til forsetans um þjóðarat-
kvæðagreiðslu vegna nýju Icesave-
laganna.

Tveir skýrir kostir
Einar Kristinn Guðfinns-
son, þingmaður Sjálf-
stæðisflokksins, skrifar á 
heimasíðu sína að Ólafur 
Ragnar Grímsson forseti 
standi frammi fyrir 
tveimur skýrum 
og afdráttarlaus-
um kostum í 

Icesave-málinu. Sá fyrri sé að að 
forsetinn fylgi eigin stefnumótun frá 
árinu 2004 og synji lagasetningunni 
frá 30. desember staðfestingar. Hinn 
síðari sé að forsetinn éti ofan í sig 
fyrri skoðanir og staðfesti lögin með 
undirskrift sinni. Sem sagt Ólafur 
Ragnar hefur tvo kosti; að synja lög-
unum eða staðfesta. Eitthvað virðist 

hafa skolast til hjá Einari Kristni 
því hann gleymir því að forsetinn 
stendur alltaf frammi fyrir þessum 
tveimur kostum þegar ný samþykkt 
lög frá Alþingi koma á hans borð 

– það er jú hans hlutverk 
samkvæmt stjórnar-
skrá að synja þeim 
eða staðfesta.

olikr@frettabladid.is, 

kristjan@frettabladid.isV
onir margra standa til að árið 2010 marki upphaf að 
nýrri framtíð, að á uppgjöri við fortíðina verði unnt 
að reisa skapandi framtíð sem byggir á sátt. Árið 2009 
er af flestum kvatt með litlum söknuði. Það var enda 
uppfullt af átökum og ómálefnalegri umræðu sem ein-

kennst hefur af gífuryrðum.
Vinstristjórn tók við völdum snemma árs, fyrst sem minni-

hlutastjórn en fékk í kosningum meirihlutaumboð sem markaði 
tímamót í pólitískri sögu þjóðarinnar.

Í kjölfar hrunsins voru uppi raddir um að farsælast kynni að 
vera að hér yrði mynduð þjóðstjórn allra flokka sem á Alþingi 
sitja. Þessar raddir heyrast enn. Slíkt gæti sýnst góður kostur við 
þær sérstöku aðstæður sem óneitanlega skapast í kjölfar algers 
efnahagslegs hruns. 

Á móti kemur að tveir flokkar, Sjálfstæðisflokkur og Framsókn-
arflokkur, héldu með litlum hléum um stjórnartaumana í landinu 
á þeim árum og áratugum þar sem grunnur var lagður að þeim 
innri aðstæðum sem gerðu birtingarmynd hinnar alþjóðlegu fjár-
málakreppu svo vægðarlausa hér. Ýmis rök hníga þess vegna að 
því að það sé brýnt að halda þessum flokkum frá völdum.

Nýársávarp formanns Sjálfstæðisflokksins til lesenda Frétta-
blaðsins styður við það sjónarmið. Þar er ekki boðið upp á lausnir 
aðrar en aukin útgjöld og lægri skatta. „Þeim hefur farnast best 
sem sýnt hafa aðhald í ríkisrekstri,“ segir formaður þess flokks 
sem stórjók útgjöld ríkisins á valdatíma sínum, auk þess að byggja 
upp stjórnsýslu þar sem flokksskírteini og vensl voru tekin fram 
yfir fagleg sjónarmið við mannaráðningar. 

Í nýársávarpi sínu benti forseti Íslands á að líklega væri skortur 
á sjálfstæði dómstóla einn veikasti hlekkur íslenskrar stjórnskip-
unar. Sú tilhögun að ráðherrar ráði einir skipan dómara og þurfi 
ekki að styðjast við óháð og faglegt hæfnismat býður heim þeirri 
hættu að flokksskírteini og -hollusta vegi þyngra en málefnaleg 
sjónarmið við val á dómurum. Þetta sýna fjölmörg dæmi undan-
farinna ára og áratuga að verið hefur raunin. 

Þetta gildir ekki eingöngu um dómstóla, eins og forsetinn benti 
einnig á, heldur hefur stjórnkerfið allt liðið fyrir flokks-, vina- og 
venslaleiðina sem svo iðulega hefur ráðið för við mannaráðning-
ar hér í fámennissamfélaginu. Ekki þarf að fjölyrða um hvað sú 
aðferð hefur veikt getu stofnana til að veita aðhald.

Ekki síst af þessari ástæðu er mikilvægt að nýir vendir sópi 
áfram um hríð í stjórnarráðinu. Þeir sem á þeim halda þurfa þó 
að gæta þess að þeir slitni ekki fyrir aldur fram. Dæmin sýna að 
slíkt getur gerst og hefur gerst. 

Eftir fáeinar vikur verður Pandórubox rannsóknarnefndar 
Alþingis opnað. Ef sú mikla upplýsingasöfnun sem unnin hefur 
verið á vegum nefndarinnar á að leggja grunn að framtíð sem 
byggir á sátt þá er ljóst að hagsmunatengsl, meðvirkni og leynd 
fortíðar verða að víkja fyrir faglegum og heiðarlegum vinnu-
brögðum framtíðar. 

Þetta próf þarf ekki aðeins ríkisstjórnin að standast heldur 
Alþingi allt. Þá vaknar von um að hér verði byggt upp heilbrigt 
samfélag með traustum innviðum.

Miklar vonir eru bundnar við nýhafið ár.

Framtíð reist 
á uppgjöri

STEINUNN STEFÁNSDÓTTIR SKRIFAR

ÚTGÁFUFÉLAG: 365 miðlar ehf. STJÓRNARFORMAÐUR: Ingibjörg S. Pálmadóttir FORSTJÓRI OG ÚTGÁFUSTJÓRI: Ari Edwald
RITSTJÓRI: Jón Kaldal jk@frettabladid.is AÐSTOÐARRITSTJÓRI: Steinunn Stefánsdóttir steinunn@frettabladid.is 
Fréttablaðið kemur út í 90.000 eintökum og er dreift ókeypis á heimili á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri. Einnig er hægt 
að fá blaðið í völdum verslunum á landsbyggðinni. Fréttablaðið áskilur sér rétt til að birta allt efni blaðsins í stafrænu 
formi og í gagnabönkum án endurgjalds.  Issn 1670-3871 
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110% aðlögun 
íbúðalána

Höfuðstólslækkun íbúðalána
í erlendri mynt
Viðskiptavinum Landsbankans stendur til 
boða höfuðstólslækkun íbúðalána í erlendri 
mynt. Sú lækkun felur í sér breytingu erlendra 
íbúðalána yfir í verðtryggt eða óverðtryggt 
lán í íslenskum krónum til 25 eða 40 ára og 
getur höfuðstóll þess lækkað um allt að 27%. 
Vextir verðtryggðra lána eru breytilegir og 
eru nú 4,8%. Boðið upp á 6% fasta vexti á 
óverðtryggðum lánum til tveggja ára en að 
þeim tíma liðnum bjóðast bestu fáanlegu 
íbúðalánavextir bankans.

Greiðslujöfnun íbúðalána
í erlendri mynt
Viðskiptavinir geta óskað eftir greiðslujöfnun 
íbúðalána í erlendri mynt. Með greiðslu-
jöfnun lækkar greiðslubyrðin tímabundið og 
óvissu vegna gengisþróunar er eytt. Lækkun 
á greiðslubyrði ræðst af samsetningu mynt-
körfunnar sem lánið miðast við en til lengri 
tíma litið getur greiðslujöfnun leitt til aukins 
kostnaðar í formi vaxta og verðbóta.

Aðrar lausnir fyrir heimilið

* m.v. verðtryggt lán með 4,8% breytilegum vöxtum og jöfnum greiðslum. 
** m.v. óverðtryggt lán með 6% föstum vöxtum og jöfnum greiðslum.

M.v. 20.000.000 kr. lán til 40 ára, 50% JPY / 50% CHF
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*** m.v. 2% vaxtaálag og 1 mánaða LIBOR vexti.

Lækkun höfuðstóls

M.v. 40.000.000 kr. íbúðalán í erlendri mynt til 40 ára
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Landsbankinn býður viðskiptavinum sínum 
að færa íbúðalán í erlendri mynt og íslenskum 
krónum niður í 110% veðhlutfall af markaðsvirði 
eignar sinnar. Erlendum lánum er breytt 
í verðtryggð eða óverðtryggð íbúðalán í 
íslenskum krónum. 

Úrræðið hentar þeim sem eru með hátt 
veðhlutfall á eign sinni og þurfa að lækka 
greiðslubyrði lánsins. Mögulegt er að lækka 
greiðslubyrðina enn frekar með því að lengja 
lánstímann.

Viðskiptavinir með íbúðalán geta sótt um 110% 
aðlögun lána sinna til 1. júlí 2010. 
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Fjárhagsleg hagræðing
Ef fjárhagsleg staða heimilisins er ekki mjög alvarleg getur nægt 
að endurskoða einstaka útgjaldaliði með þjónustufulltrúa í næsta 
útibúi.

Endurfjármögnun skammtímalána
Viðskiptavinir geta sótt um að skuldbreyta skammtímalánum 
en möguleikar á skuldbreytingu eru þó háðir mati á greiðslugetu 
viðskiptavinar. Gefi mat jákvæða niðurstöðu er skoðað að sameina 
skuldir í nýja fyrirgreiðslu eða lengja lánstíma.

Eingöngu vaxtagreiðslur í eitt ár
Viðskiptavinir geta sótt um að greiða eingöngu vexti af lánum með 
veði í íbúðarhúsnæði í allt að 12 mánuði. Ef lán er í vanskilum er 
skoðaður sá möguleiki að skuldbreyta vanskilunum.

Tímabundin föst greiðsla
Viðskiptavinum býðst að semja við bankann um að greiða fasta 
greiðslu af íbúðalánum í tiltekinn tíma. Þetta léttir greiðslubyrðina 
og gefur svigrúm til endurskipulagningar fjármála heimilisins.

Frysting afborgana í allt að þrjú ár
Viðskiptavinum stendur til boða að fresta afborgunum og greiðslu 
vaxta af íbúðalánum í allt að 3 ár að uppfylltum ákveðnum  skilyrðum. 
Ekkert þarf að greiða af lánum þann tíma, en höfuðstóllinn hækkar 
sem nemur áföllnum vöxtum og verðbótum. Ef viðskiptavinur hefur 
áður fengið frystingu dregst lengd þeirrar frystingar frá. Ef lán er í 
vanskilum er sá möguleiki skoðaður að skuldbreyta vanskilunum.

Frestun vegna sölutregðu
Þeir sem eru að byggja eða hafa keypt fasteign en hefur ekki 
tekist að selja eignina sem þeir áttu fyrir, geta óskað eftir að fresta 
greiðslu afborgana af höfuðstóli og vaxtagreiðslum af annarri 
eigninni. Þegar frystingu er aflétt bætast vextir og verðbætur við 
höfuðstólinn og greiðslubyrðin er umreiknuð.

Sértæk skuldaaðlögun
Sértæk skuldaaðlögun er ætluð þeim sem eru í verulegum   
greiðsluerfiðleikum. Hún felur í sér samning milli kröfuhafa og lántaka 
til þriggja ára. Skuldir sem eru umfram 110% af virði íbúðarhúsnæðis 
eru felldar niður standi viðkomandi við samninginn.

Opinber greiðsluaðlögun
Opinber greiðsluaðlögun er ætluð þeim sem hafa leitað 
annarra tiltækra greiðsluerfiðleikaúrræða sem eru í boði hjá 
lánastofnunum og sýnt fram á að þau úrræði hafa reynst 
ófullnægjandi. 

Kynntu þér málin vel
Landsbankinn leggur ríka áherslu á að viðskiptavinir kynni sér vel 
þær fjölmörgu lausnir sem þeim standa til boða. Nánari upplýsingar 
er að finna á landsbankinn.is eða hjá þjónustufulltrúa í næsta útibúi.

Útibú Landsbankans eru opin frá kl. 11-16 í dag. 

LAUSNIR FYRIR HEIMILIÐ   |  landsbankinn.is  |  410 4000

50% endurgreiðsla vaxta
 - til þeirra sem ekki hafa nýtt úrræði vegna 

íbúðalána

Til að koma til móts við viðskiptavini sem ekki 

hafa þurft að grípa til annarra úrræða en greiðslu-

jöfnunar mun Landsbankinn endurgreiða 50% af 

vöxtum íbúðalána í íslenskum krónum sem voru 

til greiðslu í desember. Endurgreiðslan verður lögð 

inn á reikning viðskiptavina bankans í lok janúar.  
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timamot@frettabladid.is

Tilkynningar um merkis atburði, stórafmæli og 
útfarir má senda á netfangið timamot@frettabladid.is. 

Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettabladid.is eða 
hringja í síma 512 5000.

„Blessuð vertu, ég er löngu kominn úr 
tísku,“ segir Davíð Scheving og þyk-
ist varla trúa að verið sé að falast eftir 
viðtali við hann í tilefni áttræðisaf-
mælisins. Hann er á leiðinni vestan 
af Snæfellsnesi, ásamt frúnni, þegar 
í hann næst í síma. Eins og hjá flest-
um sem fara um Vesturland er Borgar-
nes sjálfsagður viðkomustaður og þar 
tyllir hann sér niður í einni sjoppunni 
meðan spjallið fer fram. Fyrst er for-
vitnast um hvað hann hafi verið að gera 
fyrir vestan. „Hefurðu komið í Stykkis-
hólm?“ spyr hann á móti. „Jæja, þá hef-
urðu séð Helgafell. Við erum skrifuð 
fyrir smá athvarfi í Sauraskógi, næsta 
bæ við Helgafellið. Það er dásamleg-
ur staður.“  

Ísafjörður er fæðingarbær Davíðs 
og hann kveðst bæði Vestfirðingur og 
Norðlendingur að uppruna. „En ég var 
bara fimm mánaða þegar ég fluttist til 
Reykjavíkur og þar ólst ég upp, nánar 
tiltekið við Laufásveginn. Þar var og 
er besta brekkan í borginni og alltaf 
logn,“ rifjar hann upp. Skólana hafði 
hann innan seilingar. Austurbæjar-
skólann, æfingadeild Kennaraskólans 
sem var við Laufásveginn og svo MR 

þar sem hann setti upp hvíta kollinn 
1949. Svo tók atvinnulífið við. „Já, ég 
byrjaði að vinna 21 árs og var á launa-
skrá á ýmsum stöðum til 78 ára ald-
urs,“ upplýsir hann. 

Davíð stóð í framleiðslu á íslenskum 
iðnaðarvörum, fyrst í Smára, Ljóma 
og Smjörlíkisgerðinni og svo drykkj-
arvöruverksmiðjunni Sól. Hann er 
guðfaðir hins sívinsæla Svala sem þar 
var framleiddur − og er enn, þótt af-
skiptum Davíðs af fyrirtækinu hafi 
lokið um miðjan tíunda áratug síðustu 
aldar. „Svalinn heitir í höfuðið á kon-
unni minni, Stefaníu Svölu Borg,“ segir 
hann stoltur. Of langt væri að telja upp 
allar þær stjórnir sem Davíð hefur átt 
sæti í en nefna má Félag íslenskra iðn-
rekenda og Vinnuveitendasambandið 
og hann er í Hugmyndaráðuneytinu 
sem sett var á fót á síðasta ári til að 
virkja einstaklinginn og atvinnulífið 
án þess að hið opinbera blandi sér í það 
starf. Hann kveðst hafa haft gaman af 
að vasast í félagsmálum en úr því hafi 
dregið í seinni tíð. „Nema hvað ég er 
aðalræðismaður Írlands og hef verið 
það síðan sjötíu og eitthvað. Þarf til 
dæmis að útskýra Icesave og aðildar-

umsókn Íslands að Evrópusambandinu 
fyrir Írum og hef fylgst með umræð-
um á Alþingi og atkvæðagreiðslum til 
að geta sett mig inn í málin. Það er nú 
ekki öfundsvert hlutskipti að hlusta á 
það sem þar fer fram.“ En hver skyldu 
helstu áhugamálin vera þegar félags-
lífinu sleppir? „Þau snúast til dæmis 
um að keyra vestur á Snæfellsnes og 
dvelja þar stund og stund. Ég hef líka 
afskaplega gaman af músík, við vorum 
að hlusta á Exultate jubilate eftir Moz-
art í bílnum áðan. Svo les ég tals-
vert, einkum söguleg skrif. Er núna á 
kafi í Snorra sem ég hafði með mér í 
Saura og er búinn með Ragnar í Smára 
sem var minn yfirboðari í smjörlíkinu í 
fjörutíu ár. Þetta eru frábærlega góðar 
bækur.“ 

Að lokum er Davíð spurður hvað 
standi upp úr eftir þessi áttatíu ár og 
þarf engan umhugsunarfrest. „Það er 
hvað ég hef verið lánssamur og hvað 
Guð hefur verið þolinmóður og góður 
við syndaselinn mig. Ég hef hesta-
heilsu, á góða konu og 19 afkomendur 
sem allir eru yndislegir. Ég er lukk-
unnar pamfíll.“

gun@frettabladid.is 

DAVÍÐ SCHEVING THORSTEINSSON FRAMKVÆMDASTJÓRI:  ER ÁTTRÆÐUR Í DAG

Guð hefur verið þolinmóður 
og góður við syndaselinn mig

DAVÍÐ SCHEVING. „Ég byrjaði að vinna 21 árs og var á launaskrá á ýmsum stöðum til 78 ára aldurs. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Æðurin er stór kafönd sem 
heldur sig nær eingöngu á og 
við sjó og er algengasta önd 
landsins. Karlfuglinn, blikinn, 
er skrautlegur, svartur og hvít-
ur, með rauðleita bringu og 
græna flekki á hnakka. Kven-
fuglinn, kollan, er í felulitum 
eins og flestar andakollur. Æð-
arfuglinn er sjófugl, einnig á 
varptíma, en slæðingur verpur 
við ár og vötn allt að 20 km frá 
sjó. Hann verpur í byggðum, 
oft stórum og þéttum, í hólm-
um eða þar sem hann nýtur 
verndar. Hreiðrið er opið, fóðr-
að með hinum verðmæta dúni 
sem er verðmæt útflutnings-
vara. Það er oftast staðsett við 
einhverja mishæð eða í mann-
gerðum varphólfum. Fæðan er 
kræklingur og önnur skeldýr, 

krabbadýr, grásleppuhrogn og 
fiskúrgangur.
Í árlegum vetrarfuglatalning-
um, sem Náttúrufræðistofn-
un skipuleggur um land allt á 
þessum árstíma (talningadag-
urinn nú er 27. desember) og 
hafa staðið samfellt frá árinu 
1952, er æðurin ávalt algeng-
asti fuglinn. Talið er á um 100 
svæðum um land allt, flest-
um við ströndina og hafa sést 
milli 50 og 60.000 æðarfugl-
ar í hverri talningu á undan-
förnum árum. Nánari upplýs-
ingar um talningarnar á vefn-
um www.ni.is. Á útmánuðum 
má oft sjá þúsundir æðar-
fugla í höfnum, sérstaklega þar 
sem loðnu er landað en fuglin-
um finnst loðnuhrognin mikið 
hnossgæti. www.fuglavernd.is 

FUGL VIKUNNAR:  ÆÐUR

Algengasti fuglinn við 
Ísland á veturna

ÆÐUR Það er stóísk ró og fegurð yfir æðarblikanum.
MYND/JÓHANN ÓLI HILMARSSON.

SIR ISAAC NEWTON (1643-1727) 
FÆDDIST ÞENNAN DAG

„Við byggjum of marga 
veggi og of fáar brýr.“

Sir Isaac Newton var enskur 
stærðfræðingur, eðlisfræð-

ingur, stjarnfræðingur, nátt-
úruspekingur og gullgerðar-

maður. 

Á þessum degi árið 1983 skall á mikið óveður 
á Suður- og Vesturlandi og þurftu lögregla og 
björgunarsveitir að koma mörgum til aðstoðar. 
Hundruð björgunar- og lögreglumanna voru að 
störfum allan daginn en á höfuðborgarsvæðinu 
lánuðu björgunarsveitirnar bíla sína og annan út-
búnað til lögreglunnar þar sem bílafloti lögregl-
unnar réði ekki við aðstæður. 
Mikill fjöldi bíla sat fastur og mörg dæmi voru 
um að fólk þyrfti að bíða eftir aðstoð, fast í bíl-
unum, í margar klukkustundir.
Ástandið varð verst á Suðurlandi og lá skólahald 
þar víðast hvar niðri í tvo daga og mjólkurflutn-
ingar fóru úr skorðum. Reykjanesbrautin lokað-
ist og marga smábíla fennti nánast í kaf í byln-
um. Daginn eftir, þann 5. janúar, varð aftur ófært 
þegar ein dýpsta lægð sem sögur fara af gekk yfir 
landið.
Nákvæmlega ári síðar, hinn 4. janúar 1984, gerði 

aftur stórviðri með snjókomu sem olli miklum 
samgönguerfiðleikum á höfuðborgarsvæðinu 
með þeim afleiðingum að skólastarf féll niður og 
vinnustöðum var lokað. Þá varð einnig mikið tjón 
af völdum sjávarflóða, meðal annars í Sandgerði 
og á Akranesi.      

ÞETTA GERÐIST:  4. JANÚAR 1983

Mikið óveður í Reykjavík

Frá áramótum fá grunnskólabörn á Akureyri frítt í sundlaug-
ar bæjarins eftir því sem norðlenski fréttamiðillinn Viku-
dagur greinir frá. Því mun verða um tólf prósentum ódýrara 
fyrir fjögurra manna fjölskyldu að fara í sund á nýju ári. 

Frá þessu sagði Ólafur Jónsson, formaður íþróttaráðs, í 
hófi sem Afreks- og styrktarsjóður Akureyrar stóð fyrir í 
Íþróttahöllinni nýlega. Áður kostaði 100 krónur fyrir  börn 
í sund.

Börnin fá frítt
SUNDLAUG AKUREYRAR Grunnskólabörn á Akureyri fá frítt í sund frá 
áramótum.

MERKISATBURÐIR
1917 Ríkisstjórn Jóns Magnús-

sonar tekur við völdum 
og fyrsta íslenska ráðu-
neytið er sett á flot.

1948 Burma öðlast sjálfstæði 
Landið var áður undir 
Bretlandi.

1958  Sir Edmund Hillary nær á 
Suðurpólinn. 

1989  Stórbruni verður að Rétt-
arhálsi þegar Gúmmí-
vinnustofan brennur 
ásamt fleiri fyrirtækjum í 
kring. Tjónið nemur rúm-
lega fjögur hundruð millj-
ónum króna.

1994  Samið er við Banda-
ríkjamenn um samdrátt 
í rekstri varnarliðsins á 
Keflavíkurflugvelli.

2006  Forsætisráðherra Ísraels, 
Ariel Sharon, fær hjarta-
áfall. Ehud Olmert tekur 
við embættinu. 

ÓVEÐUR Í REYKJAVÍK



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

Hann er kíminn og lætur blaða-
mann hafa fyrir því að draga það 
upp úr honum. „Þetta er þýsk 
hönnun,“ segir Július Brjáns-
son leikari og glottir spurður 
um uppáhaldshlutinn í eldhúsinu 
sínu. Þetta afbrigði af Frúnni í 
Hamborg heldur áfram, jafnvel 
þótt leikreglurnar séu ekki alveg 
skýrar. „Þetta er svart á litinn,“ 
segir hann drjúgur með sig. „Það 
er til fullt af þessum í kompum 
landsmanna en það er samt ekk-
ert þeirra eins flott og mitt,“ segir 
leikarinn og blaðamaður stendur á 
gati og játar sig sigraðan. „Þetta 
er Soda Stream,“ segir Júlíus og 
hlær. Og blaðamaður hlær með. 

„Það er nokkuð langt síðan ég 
hætti að drekka gosdrykki og nú 
drekk ég bara vatn, réttara sagt 
kolsýrt vatn úr Soda Stream-tæk-

inu mínu, sem mér finnst algjör 
snilld.“

Og ertu búin að eiga það lengi? 
„Nei, nei, ég fékk það nú bara í 
jólagjöf en ég ætla að nota það 
lengi. Ég hafði nú bara ekki 
kynnst þessu áður, nema náttúr-
lega þegar tískuæðið gekk hér yfir 
fyrir um tuttugu árum eða svo. Þá 
ætlaði ég sko ekki að fá mér svona 
Soda Stream. Ég hafði megnustu 
fyrirlitningu á þeim sem keyptu 
slíkt tæki þá, fannst þeir bæði 
smáborgaralegir og hallærisleg-
ir. En nú sé ég vitaskuld að það 
er ekkert nema skynsemi að eiga 
svona tæki, þetta er náttúrlega 
mjög heilsusamlegt. Svona hef ég 
þroskast á tuttugu árum,“ segir 
hann grafalvarlegur. „Og veistu 
hvað, maður getur sett alls konar 
bragðefni út í vatnið, ég hef nú 

ekki prófað það enn þá en ég ætla 
að gera það. Nú býð ég gestum 
bara upp á vatn úr svörtu, straum-
línulaga, flottu þýsku hönnun-
inni minni, sem svo smellpassar 
inn í eldhúsið. Ég er meira að að 
segja að hugsa um að stofna félag 
um Stream-ið, við myndum hitt-
ast einu sinni í mánuði og liggja í 
vatninu − það væri ægilegt stuð,“ 
segir Júlíus sem er dálítið reið-
ur sjálfum sér fyrir að hafa ekki 
gefið Soda Streaminu tækifærinu 
fyrr en nú. „Ég vil hér með biðja 
þá fjölmörgu Soda Stream-eig-
endur sem ég hef talað illa um í 
gegnum tíðina innilega afsökun-
ar. Ég skil þá núna, þetta er tær 
snilld,“ segir Júlíus Brjánsson 
og fær sér sopa af tæru, íslensku 
vatni, kolsýrðu úr þýsku hönnun-
inni.   unnur@frettabladid.is

Straumlínulaga hönnun 
sem gefur kolsýrt vatn
Júlíus Brjánsson fékk nýlega að gjöf tæki sem gefur vatni gosbólur og er nú uppáhaldið hans í eldhús-
inu. Lengi vel var hann hatrammur andstæðingur þeirra og kallaði eigendur þeirra smáborgara.  

Júlíus er nú eldheitur aðdáandi Soda Stream-tækisins sem börnin gáfu honum í jólagjöf og liggur nú í vatninu.  FRÉTTABLAIÐ/VALLI

ENDURNÝIÐ UPPÞVOTTABURSTANN  Tveir hlutir eru oft í hræði-

legu ásigkomulagi í eldhúsum fólks en það eru uppþvottahanskarnir og 

uppþvottaburstinn. Þeir fá yfir sig alls kyns skít og drullu en alltof sjaldan er 

hugað að því að þrífa þá almennilega eða veita þeim sómasamlega bless-

un og dauðdaga og kaupa nýtt sett. Um áramót er gott að huga að þessu. 

Elín Sigurðardóttir
Rope Yoga Meistarakennari
Íþróttafræðingur

Rope Yoga • elin.is • Bæjarhrauni 2 Hfj. • Sími: 696 4419

Við bjóðum upp á átta byrjendanámskeið, eitt 
lyftingarnámskeið og ástundunartímarnir verða 
áfram eins og áður. 

Rope Yoga 
Námskeið hefjast 4. janúar

                
TTT AAA III CCC HHH III

Listhúsinu Laugardal, 581 2233 • Baldursnesi 6, Akureyri, 461 1150

Fyrst og fremst í heilsudýnum

TÍU
ÞÚSUND
KRÓNUR
TÍU

ÞÚSUND
KRÓNUR

PENINGABANKI
ÍSLANDS

SAMKVÆMT SVEFN & HEILSU

JANÚAR 2005

E20052006

E20052006

TTT

10.000 kr. vöruúttekt 
fylgir hverju heilsurúmi

Ein besta heilsudýna í heimi

3 mán.
vaxtalausar greiðslur Opið virkadaga frá 10.00-18.00 lau 12.00-16.00 sun 13.00-17.00

20% afsláttur
af öllum fylgihlutum

nema sængum, svefnsófum og iRobot

Auglýsingasími

– Mest lesið
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Sá sem á heiðurinn að sköpun létta 
og sniðuga String hillukerfisins er 
sænski arkitektinn Nisse Strinning 
(1917-2006), einn af upphafsmönn-
um skandinavískrar hönnunar eins 
og hún þekkist í dag. 

Strinning nam arkitektúr í 
Stokkhólmi og á þeim tíma, árið 
1946, hóf hann hönnun á sínum 
heimsfrægu String-hillum. Hill-
urnar komu á markað árið 1949 og 
á þeim rúmu sextíu árum sem liðin 
eru frá því að hillurnar litu dags-
ins ljós, hafa þær fimmtán sinn-
um unnið til alþjóðlegra hönnunar-
verðlauna. Með hillunum sem eru 
núna komnar á markað eru fleiri 
möguleikar á samsetningu og upp-
röðun, og einnig eru nokkrir litir í 
boði í vasaútgáfunni. Epal er sölu-
aðili hérlendis.  -jma

Lífi blásið í 
String-hillurnar
Margir muna eflaust eftir String-hillukerfinu sem öðlaðist heims-
vinsældir upp úr miðri síðustu öld. Framleiðendurnir hafa nú glatt 
aðdáendur hillanna með endurgerðri útgáfu þeirra.

Nisse Strinning, einn af feðrum skandin-
avísks arkitektúrs og hönnuður hillanna, 
lést árið 2006. 

Vasa-útgáfan af String hillunum hentar sérstaklega vel í lítil rými þar sem veggplássið 
nýtist fullkomlega og hillurnar falla vel inn í umhverfið. Hægt er að fá vasaútgáfurnar 
í nokkrum litum, meðal annars bláu. 

String-hillurnar voru upphaflega hannaðar til að mæta þörfum heimilisfólks þannig 
að hægt væri að bæta við einni og einni hillu eftir því sem bókasafn heimilisins 
stækkaði.

OFHLAÐNAR ÍBÚÐIR  Margar íbúðir eru ofhlaðnar og 

margir eiga of margt af mörgu. Eitt af áramótaheitunum gæti 

verið að losa sig við hluti sem ekki hafa verið notaði í tvö ár 

eða lengur. 

Grænt í stofuna
VÍTAMÍNSPRAUTA Í JANÚAR

Sænska tímaritið Elle interiör 
hefur ætíð puttana á púlsinum 
og í nýjasta tölublaðinu segja 
gúrúar blaðsins að grænn litur, 
í hvers kyns formi, sé það besta 
sem hægt sé að fá í stofuna í 
janúar og hreinlega nauðsynlegt 
í grámanum. 
Ef þið eigið ekki græna púða 
eða mottur til að draga fram eru 
pottablóm hvers kyns upplagður 
og ódýr kostur. Við mælum með 
friðarliljunni (Spatiphyllum) fal-
legu en sendingar af henni eru 
að koma í blómabúðir þessa 
dagana. Auk þess er friðarliljan 
þeim eiginleikum gædd að hún 
hreinsar loftið en slíkt hið sama 
gera pottaplönturnar pottakrýsi 
og tannhvöss tengdamamma.
Friðarliljan er hálfskuggaplanta 
og hentar því vel í norðurglugga 
eða inn af glugga. Gott er að láta 
hana þorna aðeins á milli vökv-
unar.    - jma 

Friðarliljan hefur falleg dökkgræn 
blöð og hvítt háblað.

ÁRMÚLA 42 - SÍMI 553 4236

BÍLSKÚRS OG IÐNAÐARHURÐIR
• Hurðir til á lager  • Smíðað eftir máli

• Eldvarnarhurðir  • Öryggishurðir

Borgartúni 25 | Reykjavík | Sími 570 4000 | raudakrosshusid@redcross.is | www.raudakrosshusid.is | Opið virka daga kl. 12-17

Ókeypis námskeið og ráðgjöf 
Mánudagur 4. janúar

Miðvikudagur  6. janúar

Fimmtudagur  7. janúar

Qi – Gong - Viðar H. Eiríksson kennir æfingar sem 
hjálpa fólki að afla, varðveita og dreifa orku um líkam-
ann. Tími: 12.00-13.00.

Gönguhópur - Klæddu þig eftir veðri. Tími: 13.00 -14.00.

Mannlífsmyndir og dans frá Kína – Unnur Guðjóns-
dóttir, ballettmeistari, færir gestum nýja sýn á mannlífið
í Kína og dansar kínverskan dans. Tími: 13.30 -14.30.

Skiptifatamarkaður -  Barnaföt - Athugið nýjan 
opnunartíma! Tími: 16.00 -19.00.

Föndur, skrapp myndaalbúm - Gott er að hafa 
skæri meðferðis. Tími: 12.00-14.00.

Saumasmiðjan - Ertu stopp í saumaskapnum? Getur
þú ekki klárað flíkina? Fáðu leiðbeiningar og komdu 
með saumavél ef þú getur. Tími: 13.00-15.00.

Jóga - Viltu prófa jóga? Tími: 15.00-16.00.

Hvað er í boði? - Nýtt eintak kemur út. Fjölmargt
ódýrt og ókeypis er kynnt á aðgengilegan hátt .
Tími: 12.30 -13.30.

Gönguhópur - Klæddu þig eftir veðri. Tími: 12.30 -13.30.

Pub Quiz - Spurningakeppni – Sannaðu hvað þú 
getur! Tími: 14.00-15.00.

Hláturjóga - Viltu losa um spennu og fylla lífið af hlátri 
og gleði? Tími: 15.30-16.30. 

Föstudagur  8. janúar

Facebook - Lærðu á samskiptavefinn. Tími: 12.30-14.00.

Prjónahópur - Vertu með!  Tími: 13.00-15.00.

Sálrænn stuðningur - Fjallað er um áhrif alvarlegra 
atburða á andlega líðan fólks. Umræður í lokin.
Tími: 14.00-15.30.

Skákklúbbur - Fyrir byrjendur jafnt sem lengra komna.
Tími: 15.30-17.00.

Allir velkomnir!

Slökun og kristin íhugun - Gott er að hafa með sér
Biblíu og opinn huga! Tími: 14.00-15.00.

Verkefni Rauða kross Íslands - Kynntu þér starfið
innanlands. Getur þú lagt eitthvað af mörkum?
Tími: 15.30-16.30.

Þriðjudagur  5. janúar

Rauðakrosshúsið

Tölvuaðstoð - Persónuleg aðstoð. Hafðu fartölvu með
ef þú getur. Tími: 13.30-15.30.

Bókaklúbbur - Við spjöllum um bókina Hús úr húsi 
eftir Kristínu Marju Baldursdóttur. Tími: 14.00-15.00.

Briddsklúbbur - Hefur þú gaman af bridds? Eða alltaf 
langað til að læra bridds? Tími: 14.00-16.00.

Framundan eru mörg skemmtileg námskeið, þar á

meðal gítarnámskeið fyrir 35 ára og yngri. 

Skráðu þig núna í síma 570 4000.

Sjálfboðaliðar Rauða krossins veita stuðning og 

ráðgjöf alla virka daga í Rauðakrosshúsinu.

Bæjarlind 6      -       Eddufelli 2
Sími 554-7030        Sími 557-1730

www.rita.is

ÚTSALIN ER HAFIN
Allt nýr og nýlegur fatnaður
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Fasteignamarkaðurinn hefur til sölu fallegt og 
nýlegt raðhús á einni hæð í Viðarási í Árbæjar-
hverfi.

R aðhúsið í Viðarási er 172,5 fm með innbyggð-
um 28,2 fm bílskúr sem innangengt er í. 

Í húsinu eru fjögur svefnherbergi, stofa bað-
herbergi og gestasalerni.

Komið er inn í forstofu með fataskápum. Hol er 
parketlagt. Við hol er flísalagt gestasalerni. Barna-
herbergin eru þrjú og öll parketlögð auk þess sem 
fataskápar eru í öllum herbergjum. Hjónaherbergi 
er parketlagt og með fataskápum. 

Baðherbergið er með flísalögðu gólfi og veggjum 
og er bæði með hornbaðkari og sturtuklefa. Baðher-

bergisinnréttingarnar eru með graníti á borðum. 
Rúmgóðar parketlagðar stofur með útgangi á ver-

önd til austurs með skjólveggjum. Í stofum er gert ráð 
fyrir arni. Eldhúsið er stórt og með fallegum innrétt-
ingum úr kirsuberjaviði með graníti á borðum. Vönd-
uð tæki eru í eldhúsi, tengi fyrir uppþvottavél og út-
gangur á verönd til suðurs og vesturs. Góð borðað-
staða er í eldhúsi. 

Þvottaherbergi er inn af eldhúsi og er það með 
glugga og vinnuborði. Sjónvarpsaðstaða er framan 
við eldhús.

Bílskúr er með rafmagni, hita og rennandi vatni. 
Loft í bílskúr er óklætt. Geymsla er inn af bílskúr. 
Hiti er í innkeyrslu framan við húsið.

Húsið er í góðu ástandi að utan og lóð er nánast 
alveg fullfrágengin.

Raðhús á einni hæð

Raðhúsið er um 172 
fm, fallegt og nýlegt.

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

heimili@heimili.is
Sími 530 6500
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Sverrir Kristinsson,
framkvæmdastjóri,
lögg. fasteignasali

Guðmundur
Sigurjónsson,
lögfræðingur,
lögg. fasteignasali

Þorleifur St. 
Guðmundsson,
lögg. fasteignasali

Kjartan Hallgeirsson,
lögg. fasteignasali

Geir Sigurðsson,
lögg. fasteignasali

Hilmar Þór 
Hafsteinsson,
lögg. leigumiðlari,
lögg. fasteignasali

Magnús Geir 
Pálsson,
sölumaður

Þórarinn M. 
Friðgeirsson,
lögg. fasteignasali

Jóhanna
Valdimarsdóttir,
gjaldkeri

Elín Þorleifsdóttir,
ritari

Reykjavík

Frá 1957
Elsta starfandi fasteignasala landsins
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Lausar íbúðir: Umsóknarfrestur til 11. nóvember. Úthlutun er 12. nóvember
Öryggi til framtíðar, frelsi þegar þér hentar

™
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Lausar íbúðir til úthlutunar 13. janúar. Umsóknarfrestur til og með 12. janúar
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Möguleiki á láni fyrir allt að helmingi lágmarks búseturéttar

Veitir ýmist rétt til vaxtabóta eða húsaleigubóta
 
Mánaðarlegt búsetugjald innifelur heildarhúsnæðiskostnað fyrir utan eigin rafmagnsnotkun
 

Kristnibraut 61-63

Laugaveg 135-137 

Kirkjustétt 7-13

Blikaás 19

Berjarimi 1-7 hámark  lágmark af ósk eiganda

                                    

hámark  lágmark af ósk eiganda

Áður auglýst til sölu – tilboð óskast

Staður Íbúð nr. Fm  Fj.herb         Búseturéttur    Búseturéttur             Búsetugjald     Tegund láns    Afhending/losnar

Reykjavík        
Frostafold 20 602 78,1  3  2.097.777 1.401.070  74.469  Lán með tekjumarki Samkomulag
Berjarimi  1 301 71,8  3  2.412.032  1.638.719  66.496  Lán með tekjumarki Sem fyrst

Álftanes        
Skólatún 6 101 93,0  3  2.426.885 1.545.249  63.860  Lán með tekjumarki Strax

Hafnarfjörður        
Þrastarás 12 201 155,0  5  3.759.057  2.297.436  151.919  Almennt lán Samkomulag

Lækkuð mánaðargjöld 

v/greiðslujöfnunar”   

Staður  Íbúð nr. Fm  Fj.herb Búseturéttur Búseturéttur Búsetugjald  Tegund láns Afhending/losnar
         
Reykjavík        
Laugavegur 137 101 51,0  2  1.810.998 1.127.680  73.717  Almennt lán Samkomulag
Laugavegur 137 201 51,0  2  1.810.998   1.127.680  73.716  Almennt lán Sem fyrst
Laugavegur 137 202 52,2  2  1.853.609   1.159.937  75.905  Almennt lán Strax
Bjallavað 9 301 118,1  4  3.712.200  2.774.249  149.809  Almennt lán Samkomulag
Bjallavað 7 302 122,4  5  3.808.538   2.839.830  154.540  Almennt lán Samkomulag
Frostafold 20 405 78,1  3  2.863.704  1.844.283  73.129  Lán með tekjumarki Sem fyrst
Kirkjustétt 9 304 105,8  4  3.254.873  1.886.949  130.811  Almennt lán Strax
Kristnibraut  61 402 98,3  4  3.093.206   1.971.246  116.570  Almennt lán Samkomulag
Kristnibraut 65 401 93,7  3  3.062.823  1.908.031  109.842  Almennt lán Samkomulag

Mosfellsbær        
Þverholt 13 502 80,6  2  2.504.372  1.602.320  105.679  Almennt lán Byrjun janúar
Þverholt 15 303 100,2  4  2.938.666   1.870.285  122.541  Almennt lán Samkomulag

Akranes        
Lerkigrund 7 102 80,0  3  3.897.415  3.897.415  75.101  Almennt lán Strax

Hafnarfjörður        
Blikaás 19 103 110,1  4  2.437.163   1.791.951  121.370  Almennt lán Sem fyrst



BÍLAR &
FARATÆKI

Ford escape 3.0 4x4 sjálfskiptur 2002 
ek 126 þús km álfelgur allt rafdrifið verð 
1390 þús Tilboð 990 þús !!!!! Bílfang 
567-2000

Hyundai accent 2002 ek 106 þús km 
sjálfskiptur cd rafdrifnar rúður nytt í 
bremsum ny tímareim ny vetrardekk 
verð 660 þús Tilboð 490 þús !!!!!! 
Bílfang 567-2000

Ford exsplorer xlt 2002 ek 140 þús 
mílur álfegur dráttarkúla fallegur bíll 
ny skoðaður verð 1590 þús Tilboð 990 
þús !!!! Bílfang 567-2000

MMc Lancer 4x4 wagon árgerð 2000 
ek 189 þús km ny skoðaður nytt í 
bremsum góður bíll verð 380 þús !!!!!! 
Bílfang 567-2000

Hyundai cupe 1999 einn eigandi ekinn 
136 þús km sjálfskiptur leður verð 
490 þús Tilboð 290 þús !!!!!! Bílfang 
567-2000

 Landrover Frelander 4x4 2002 ek 106 
þús km 5 gíra cd álfelgur verð 1290 þús 
Tilboð 990 þús !!!!!! Bílfang 567-2000

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 567 2000
www.bilfang.is

Honda Cr-v EXE, árg. 7/2006, ek.aðeins 
18þús.km, sjálfskiptur, leður, lúga, krók-
ur, ofl. Einn eigandi, Stór glæsilegur bíll!! 
Ásett verð 3190þús.kr! 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

 Bílar óskast

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

 Jeppar

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

 Vörubílar

Snjótannarbúnaður til sölu á góðu 
verði. Plata,stýripinni og kista fyrir 
fjölplóg. uppl 8921208 eða einar @
tandraberg.is

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

 Bílaþjónusta

 Varahlutir

VW, Skoda, Audi. 
 S. 534 1045

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

Bílhlutir, Kaplahrauni 14, 
S. 555 4940.

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

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.

www.netpartar.is 
Bílapartasala

Notaðir varahlutir í nýlega bíla. Opið 
virka daga 9-18. S. 486 4499 & 486 
4477.

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.

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

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.

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.

ÞJÓNUSTA

 Veislusalir

Leigjum veislusal, með eða án veitinga. 
Rúmar 120 manns í sæti. S. 696 2242.

 Hreingerningar

Hreingerningar - Bónun - Bónleysing 
Flutningsþrif - Þrif eftir iðnaðarmenn 
thvegillinn.is - Stofnað 1969 Traustir og 
vanir menn

A-Ö Þrif & Hreinlæti Sími 
662 0 662

Hreingerningar, Flutningsþrif, 
Gólfbónun, Teppahreinsun og 
Húsgagnahreinsun.

 Bókhald

Account Bókhald og 
rekstrarráðgjöf slf.

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

Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og 
stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð á 
sanngjörnu verði. Bókhald og þjónusta 
ehf. Sími 511 2930.

 Vöruflutningar

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

 Húsaviðhald

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.

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

 Stífluþjónusta

 Tölvur

Tölvuviðgerðir frá Kr. 
3900

Við tengjumst við skjáinn þinn og leys-
um tölvuvandamálin. Nánar á www.
midnet.is Opið 18-24 alla virka. Miðnet 
ehf. S 564-0690. 

Tölvuviðgerðir, gagnabjörgun. Kem 
á staðinn. Gott verð. S. 699 6735 
Baldvin.

 Nudd

Sælunudd í boði, mjög notalegt líkams-
nudd. láttu dekra við þig S:6984105

 Spádómar

Spámaðurinn
Les úr sígaunaspilum, ræð 

drauma. Sími 857-9799.
Ódýra spástofan.

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

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

661 3839 - Símaspá
Tímapantanir frá kl. 16.00. Alla daga.

 Rafvirkjun

 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

 Gefins

Óska eftir ísskáp og þvottavél gefins, 
má vera bilað. Uppl. í s. 896 8568.

 Óskast keypt

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.

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

 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

 Sjónvarp

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

 Til bygginga

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

 Verslun

Smáauglýsingasíminn 
er opinn alla daga kl. 8–17

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

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga   8–17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is

Tilkynningar

Atvinna
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 Verslun

HEILSA

 Heilsuvörur

ÓKEYPIS RÁÐGJÖF 
 Í ÞYNGDARSTJÓRNUN!

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

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

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.

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

HERBALIFE. Reynsla í heilsuráðgjöf 
og þyngdarstjórnun. Einstaklingar 
og hópar. www.rkb.heilsuskyrsla.
is. Rannveig iðjuþjálfi/einkaþj. s. 862 
5920.

 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.

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

 Þjónusta

Er andlega orkan 
á þrotum?

Miðlun og heilun vinnur á sorg, kvíða, 
verkjum og streitu. Tímapantanir 
Guðrún 695 5480.

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Ökukennsla

www.aksturinn.is
 S. 694 9515

Öku og bifhjólakennsla. Tek einnig að 
mér akstursmat. Uppl. í s. 694 9515 
Haukur Vigfússon.

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

Kenni á Ford Focus tdci disel ‘07 Uppl. 
í s. 892 9490 & 557 9387, Guðný I. 
Einarsdóttir.

 Námskeið

Skoðaðu úrvalið af námskeiðum og 
fyrirlestrum með Guðjóni Bergmann á 
www.gudjonbergmann.is.

HEIMILIÐ

 Dýrahald

Duffy týndist á gamlárskvöld hjá 
Furugrund í kópavogi,vinsamlega hafið 
samband í síma 6969141 ef þið hafið 
séð hana.

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

STAY APARTMENTS - 
VIKULEIGA

Vikuleiga á vönduðum stúdíó íbúðum 
og stærri íbúðum í 105 Rvk. Studio 
íbúðir frá 25.000 kr. 2ja-3ja. herb. frá 
35.000 kr. www.stay.is s: 517 4050.

Vantar eignir á skrá í Hafnarfirði, 
Kópavogi og nágrenni, www.lmh.issími 
517-0150.

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

í 105 RVÍK ERU HERB.TIL LEIGU M/
HÚSG. 8-20FM.V/ FRÁ 35.000 Á 
MÁN. LEIGUTÍMI FRÁ EINNI VIKU EÐA 
LENGUR. SJÁ WWW.HOTELFLOKI.IS. 
BJARNI S.660-7799

2ja herb kjíbúð í einbýli til leigu í R-109. 
Verð 73þús. Upplýsingar á takkar@
visir.is

60 ferm. 3ja. herb. á jarðhæð í 
109, 90.000 pr mán hiti innif. Uppl. 
6988980

Stúdíóíbúðir í hverfi 101. 
Skammtímaleiga/langtímaleiga. Uppl. í 
s. 568-1848/691-4050. alla virka daga.

Stúdíóíbúðir í hverfi 101. 
Skammtímaleiga/langtímaleiga. Uppl. í 
s. 568-1848/691-4050. alla virka daga.

Fullbúið herb/baðherb, sérinngangur í 
einbýli. R.108. ge224@simnet.is

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

 Húsnæði óskast

Snyrtileg 3 til 4 herb íbúð óskast á 
svæði 104. Langtímaleiga. Reglusemi 
og skilvísar greiðslur Uppl í s:6161811

Óska eftir 3-4 herb. íbúð frá 1 feb. 
helst í 107. Reglusemi heitið. Uppl. í 
s. 696 8663.

 Fasteignir

Óska eftir eignum í hfj. til kaups gegn 
niðurtöku lána. Uppl. í síma 891-6768 
og 695-1095.

 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.

 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

Ert þú fyrirsæta?
Á kanínunni (The Purple Rabbit) bjóð-
ast íslenskum konum allskonar mögu-
leikar til að hagnast á fegurð sinni og 
kynþokka. ATH: Nú leitum við sérstak-
lega að smekklegum en svolítið djör-
fum klippum og vídeómyndum. Kynntu 
þér málið. PurpleRabbit.is

Players bar auglýsir eftir hressu og 
skemmtilegu fólki í lifandi og spenn-
andi starf. Áhugasamir vinsamlegast 
sendið tölvupóst á players@players.is

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.

Á Rauða Torginu Stefnumót er fjöldi 
nýrra auglýsinga frá fólki sem býður 
upp á eða leitar að tilreytingu og 
ævintýrum, en líka frá fólki sem leitar 
varanlegra kynna. Konur auglýsa frítt í 
s. 555-4321, karlar, hommar, lesbíur og 
pör í s. 535-9923. Auglýsingar má heyra 
í s. 905-2000 og 535-9920. www.
raudatorgid.is

HH Ráðgjöf • Fiskislóð 81 • 101 Reykjavík • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is

Ráðningarþjónusta

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Leitar þú að starfsmanni?

HH Ráðgjöf er alhliða ráðningarþjónusta og við státum okkur af því að veita framúrskarandi
þjónustu hvort sem um ræðir ráðningu ófaglærðra, faglærðra eða sérfræðinga.

Ráðgjafar okkar veita fúslega frekari upplýsingar í síma 561 5900 eða sendu okkur tölvupóst: hhr@hhr.is

 Vinnusparnaður                    
Við vinnum úr umsóknum, leitum í gagnagrunni okkar, 
tökum forviðtöl og öflum umsagna. 

 Markviss leit                         
Sérskrifaður hugbúnaður gerir leit afar markvissa og 
tryggir að við finnum hæfasta einstaklinginn.

 Þriggja mánaða ábyrgð        
Ef starfsmaður hættir störfum innan þriggja mánaða er 
ráðning í hans stað án endurgjalds.

 Ekkert staðfestingargjald
Við leggjum áherslu á að rækta árangursríkt og ánægjulegt 
langtímasamband við viðskiptavini okkar og því greiðir þú 
ekkert ef ekki verður af ráðningu.

 Fjöldi hæfra umsækjenda
Fjöldi umsækjenda er á skrá í almennum gagnagrunni 
okkar sem tryggir að við finnum rétta einstaklinginn 
fyrir starfið.

 Fjölbreyttar þjónustuleiðir
Í boði eru fjölbreyttar þjónustuleiðir sniðnar að þörfum 
og væntingum viðskiptavina okkar. Þú finnur lausnina 
hjá okkur.

 Reynsla og þekking
Hjá HH Ráðgjöf starfa sérfræðingar á sviði starfsmanna-
mála sem búa m.a. yfir mikilli reynslu af ráðningum og 
hagnýtri menntun.

 Sanngjarnt verð
Bjóðum mjög hagstætt og samkeppnishæft verð á 
þjónustu okkar. Gerðu verðsamanburð!

HH Ráðgjöf hefur vönduð vinnubrögð og fagmennsku að leiðarljósi. Við leggjum metnað okkar í að veita
afburðarþjónustu og finna réttan einstakling fyrir þá aðila sem leita okkar aðstoðar við ráðningu starfsfólks. 

Kostir þess að nýta sér þjónustu HH Ráðgjafar eru m.a.:

Atvinna

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki



UNDANÚRSLIT Í ENSKA DEILDARBIKARNUMBlackburn – Aston VillaMan.City – Man.Utd.

Barcelona - VillarrealDeportivo - Real Madrid

SPÆNSKI BOLTINN

PGA MÓTARÖÐIN HEFST

NBA
Besti 
körfubolti 
í heimi

ENSKI BIKARINN
Öll stærstu liðin
Man.Utd., Liverpool, 
Chelsea, Arsenal

TOPPSLAGUR
Í ENSKA BOLTANUM Í JANÚAR

ARSENAL - MAN. UTD.



BAKÞANKAR 
Gerðar 

Kristnýjar
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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

Mannætu-
skurðaðgerðir

Til hamingju 
með þetta, 

Pondus!

Takk 
fyrir allt 
saman.

Og ég vona að þú 
hafir lausa vinnu 
fyrir mig þegar ég 

kem aftur.

Við skul-
um sjá ...

Þú verður að 
spila rétt úr 

þínum spilum til 
þess! hahahaha!

Sjáumst!
Góða 
ferð!

Hvar er nú raf-
magnspannan 

mín?

Uhmm, 
hún er 

kannski uppi 
í herbergi 
hjá mér.

Uppi í 
herbergi 
hjá þér.

Ég bjó 
til stóran 

skammt af 
spagettíi 

með osti og 
borðaði uppi 

í herbergi.

Og það er alveg mögu-
leiki á því að ég hafi 

sett hana inn í skáp hjá 
mér í stað þess að bera 

hana alla leið niður.

En þú ert 
ekki viss.

Nei, kannski 
er ég að 

hugsa um 
brauðristina.

Gaffal!

Mamma sagði henni að leika við 
pabba og pabbi sagði mér að 
leika við hana og núna er ég að 
segja þér að leika við hana.

Það er allt í lagi, ég er 
vanur því að taka við 
verkefnum af öðrum.

Teiknimyndirnar í Ríkissjónvarpinu 
eru oft býsna skemmtilegar. Mikið er 

lagt í góðar talsetningar með eðalleikur-
um og gaman að heyra hvað krakkarnir 
sem fengnir eru í þær hafa náð góðu valdi 
á listinni. Þýðingarnar eru líka afbragð 
þótt stundum verði fígúrurnar uppvísar 
að orðalagi sem vekur upp hjá mér spurn-
ingar, orðalagi sem ég hnýt hvorki um í 
bókum né leikritum fyrir börn. Um daginn 
stóð ég til dæmis eina fígúruna að því að 
„krossa hjarta sitt“ sem er auðvitað beint 
úr ensku. Þarna hefði verið hægur vandi 
að lofa frekar upp á æru og trú.

UM daginn keyrði þó um þverbak. Þá 
var boðið upp á örstutta mynd sem hét 
Úganda því það var einmitt þar sem 
hún gerðist. Lítil stelpa vildi fá að 
leika við bróður sinn en þurfti þess í 
stað að sækja vatn í brunninn fyrir 
mömmu þeirra. Á leiðinni varð hún að 
gæta sín á ljóni og fíl sem urðu á vegi 

hennar. Allt fór þó á besta veg og stúlk-
an rataði heim með vatnið. Ekki voru 

það ljónin eða fíllinn sem skutu mér 
skelk í bringu, heldur sú staðreynd 
að stúlkan var karlkennd allan tím-
ann auk þess sem drengur las inn 
frásögnina í 1. persónu. Á meðan 
stúlkan arkaði eftir sléttunni 
klædd þessum fína kjól sagðist 
drengurinn verða að vera „vökull“ 
og gott ef ekki „duglegur“ líka.

ÞESSI vinnubrögð eru einfaldlega van-
virða við börn. Ég velti því líka fyrir mér 
hvers vegna þýðandinn, gefi ég mér að 
hann hafi aðeins fengið textann á blaði á 
ensku eða Norðurlandamáli, hafi gert ráð 
fyrir að vökult og duglegt barn hljóti að 
vera drengur. Engum blöðum er um að 
fletta að íslenskan hefur breyst talsvert 
frá því ég var barn. Nú virðist til dæmis 
hægt að elska hvað sem er, jafnvel ullar-
sokka og osta. Ég vandist því að aðeins 
væri hægt að elska aðra manneskju og þá 
helst bara eina í einu – annars komst fólk 
í bobba.

 ÞEGAR ég heyrði fyrst einhvern segj-
ast  „elska að hlaupa“ sá ég viðkomandi 
fyrir mér fara höndum um sig kviknakinn 
á spretti. Nú fer slíkum sýnum fækkandi, 
enda er ég farin að venjast þessu orðalagi. 
Sonur minn elskar til að mynda sjóræn-
ingja og vinur hans elskar löggur. Þegar 
vinahópurinn safnast saman heima hjá 
okkur bregður hann sér gjarnan í bún-
inga og lítur þá út eins og Village Peop-
le. Maður bugtar sig bara og beygir fyrir 
svona fallegum tilfinningum. Þegar ég fer 
aftur til þess tíma þegar ég var lítil stelpa 
í Safamýri er ég heldur ekki frá því að ég 
hafi einmitt elskað skotbolta, rúmenska 
fimleikaundrið Nadiu Comaneci og bragð-
ið af mjólkinni sem varð eftir í skálinni 
þegar kókópöffsið var búið. Ég vissi það 
bara ekki þá.

Ég elska alla!



Hollusta á nýju ári

Skráðu þig á póstlistann á www.netto.is
Mjódd - Salavegi - Hverafold - Akureyri - Höfn - Grindavík - Reykjanesbær

Á meðan birgðir endast
Birt með fyrirvara um prentvillur

598 kr/kg

 

KJÚKLINGABRINGUR
900g

KJÚKLINGALUNDIR
700g

1.398kr/pk. 1.098kr/pk. 989 kr/kg

  áður 1.499 kr/kg



ÚTSALA
ALLT AÐ 50% AFSLÁTTUR

FULLT VERÐ 259.990
TILBOÐ 199.990

42” LCD SJÓNVARP

AFSL. 60.000

FULLT VERÐ 139.990
TILBOÐ 109.990

AFSL. 30.000

FULLT VERÐ 49.990FULLT VERÐ 99.990
TILBOÐ 29.990TILBOÐ 59.990

iPOD VAGGAGÆÐA HLJÓMTÆKI

32” LCD MEÐ DVB-T

AFSL. 40.000 AFSL. 40%



1971 - 2010 www.sm.is ALLAR GERÐIR

MINNISKORT

ÚTSALA
ALLT AÐ 50% AFSLÁTTUR

FULLT VERÐ 59.990
TILBOÐ 49.990

STAFRÆN TÖKUVÉL

AFSL. 17%

FULLT VERÐ 19.990
TILBOÐ 15.990

AFSL. 20%

FULLT VERÐ 6.990FULLT VERÐ 14.990
TILBOÐ 4.990TILBOÐ 9.990

MP3 SPILARIDVD SPILARI

FERÐA DVD SPILARI

AFSL. 33% AFSL. 29%



22  4. janúar 2010  MÁNUDAGUR

folk@frettabladid.is

Áramótahelgin fór að mestu í að rifja upp það markverð-
asta sem gerðist á árinu. En það eru alltaf einhverjir hlutir 
sem fólk gleymir og Fréttablaðið rifjar upp allt hitt sem 
gerðist á árinu og gefur því þýðingu.

Allt hitt sem gerðist á gamla árinu

> VERST KLÆDD

Ofurfyrirsætan Kate Moss 
lenti efst á lista PETA-samtak-
anna yfir verst klæddu konur 
ársins. Moss hlaut þennan vafa-
sama heiður vegna þess hve oft 
hún sést í pels, en PETA-samtök-
in berjast gegn misnotkun dýra 
og eru mjög mótfallin því að fólk 
klæðist pelsum.

Gunnlaug Þorvaldsdóttir samdi tónlist-
ina fyrir stuttmyndina A‘mare sem var 
meðal annars sýnd á Sundance-kvik-
myndahátíðinni í janúar síðastliðinn. 
Myndin er í leikstjórn Martina Amati og 
fjallar um tvo drengi sem fara á haf út 
og ætla sér að veiða „þann stóra“.

Aðspurð segir Gunnlaug spennandi að 
stuttmyndin hafi verið sýnd á Sundance. 
„Það er auðvitað æðislegt að mynd-
in hafi verið sýnd á svona stórri kvik-
myndahátíð, en verðlaunin fyrir mér 
voru þau að leikstjórinn var svo ánægð-
ur með vinnu mína að hún bað mig um 
að semja tónlistina fyrir næstu tvær 
myndir sínar. Þá hlýtur maður að vera 
að gera eitthvað rétt,“ segir Gunnlaug.

Gunnlaug hefur verið búsett í Róm 
síðan 2006 þar sem hún starfar sem tón-
listarkona og nemur söng hjá japönsku 

söngkonunni Michiko Hirayama.
Gunnlaug segir skemmtilegt að semja 

tónlist fyrir kvikmyndir enda fylgi því 
ákveðið frelsi. „Þetta er eitthvað sem ég 

hefði áhuga á að gera meira af í framtíð-
inni. Það er alltaf gaman að prófa eitt-
hvað nýtt og þegar maður semur kvik-
myndatónlist þá þarf maður að setja 
sig í öðruvísi stellingar en þegar maður 
semur til dæmis fyrir sjálfan sig. Þegar 
ég samdi tónlistina fyrir A‘mare hafði 
ég ekki séð myndina sjálfa heldur bara 
lesið handritið og þannig fékk ég tilfinn-
ingu fyrir andrúmslofti myndarinnar,“ 
útskýrir hún.

Gunnlaug er um þessar mundir að 
vinna að handriti fyrir heimildarmynd, 
en myndin mun fjalla um ævi söngkenn-
ara hennar, Michiko Hirayama. „Ég er 
eiginlega rétt að byrja að skrifa handrit-
ið. Hirayama er 86 ára í dag og er sann-
kallaður brautryðjandi í nútímasöng, 
enda hefur hún alltaf farið eigin leiðir,“ 
segir Gunnlaug að lokum.  -sm

Kvikmyndatónlist fylgir frelsi

SEMUR AF TILFINNINGU Gunnlaug Þorvalds-
dóttir samdi tónlistina fyrir stuttmynd sem sýnd 
var á Sundance. Hér er hún ásamt leikstjóra og 
framleiðanda myndarinnar.

Jóhanna ársins: Jóhanna 
Guðrún

Orð ársins: Úrræði

Hlekkir ársins: Myntkörfulán

Ísland ársins: Dúbaí

Gamla Ísland ársins: Nýja 
Ísland

Biðröð ársins: Hjá McDonalds

Ásláttarleikari ársins: Ásta R. 
Jóhannesdóttir

Týnda borg ársins: Skjald-
borgin

Safnarar ársins: 
Stýrivaxtakokk-
arnir

Forseti ársins: Vig-
dís Finnbogadóttir

Nefnd ársins:
Mæðrastyrks-
nefnd

Tískumiðstöð 
ársins: Kolaportið

Framkvæmda mað-
ur ársins: Brjálaði 
maðurinn á gröf-
unni á Álftanesi

Sundlaug ársins: 
Þessi á Álftanesi

Málari ársins: 
Skapofsi

15 mínútna 
frægð ársins: 
Sú sem vann 
Idol – hvað 
sem hún 
hét nú 
aftur

Tískutengd matvæli ársins: 
Skinkur

Drykkur ársins: Það sem 
Sigmundur Ernir drakk

Gos ársins: Diet-kókið hans 
Jóns Ásgeirs

Krydd ársins: Piparúði

Fljótt skipast veður í lofti- 
ársins: Siggi Stormur

Tærasta snilld ársins: Icesave

Djammari ársins: Fjármála-
stjóri KSÍ

Töfraljómi ársins: Icelandic 
Fashion Week

Fyrirsagnasmiður ársins: 
Ellý Ármanns - myndir

Rithöfundur ársins: 
Gillz

Íslandsvinur 
ársins: Ess-

asa Sue

Hetja ársins: 
Fjölnir Þor-
geirsson

Gel ársins: 
The Silver handbolta-
kappanna

Sundskýla ársins: 
Sú sem Ragnar 

Kjartansson 
málaði látlaust í 
Feneyjum

Aðstoð ársins: 
Styrktartónleikar 
D.A.D. á Nasa

Engill ársins: 
Annþór Karls-
son

Kombakk ársins: Gylfi Ægis-
son

Píslarvottur ársins: Bubbi 
Morthens

Kórfélagi ársins: Friðrik Ómar

Dulmálssérfræðingur árins: 
Björn Jörundur Friðbjörnsson

Úthald ársins: Borgarahreyf-
ingin

Afmáun árins: 
Frjálslyndi flokk-
urinn 

Kjósandi ársins: 
Sú sem kúkaði

Dýr ársins: 
Gerviöndin og 
uppstoppaði 
ísbjörninn í 
Mogganum

Chuck Norris 
ársins: Eva 
Joly

Davíð 
ársins: 
David 
Lynch

Blaðberinn
bíður

þín
Þú færð Blaðberann þinn í

Skaftahlíð 24 alla virka daga
frá kl. 8-17.

...góðar fréttir fyrir umhverfið

Blaðberinn...

óðar fréttir fyrir umðar fréttir fyrir um
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Ný kómedía 
frá meistara Ang 

Lee um partý 
aldarinnar.

SÍMI 564 0000

L
L
10
10
L

MAMMA GÓGÓ kl. 3 - 6 - 8 - 10.35
MAMMA GÓGÓ LÚXUS kl. 4 - 6 - 8 - 10
AVATAR 3D kl. 4.40 - 8 -  10 - 11.15 
AVATAR 2D kl. 8 - 11.15 
ALVIN OG ÍKORNARNIR 2 kl. 3.10 - 4.10 - 5.20 - 6.20 - 8.30

SÍMI 462 3500

MAMMA GÓGÓ  kl. 6 - 8 - 10
ALVIN OG ÍKORNARNIR 2  kl. 6
AVATAR 2D kl. 8

L
L
10

L
L
10
10
7
12

MAMMA GÓGÓ                           kl. 4 - 6 - 8 - 10
ALVIN OG ÍKORNARNIR 2          kl. 3.40 - 5.50
AVATAR 3D   kl. 4.30 - 8 - 11.15
AVATAR 2D kl. 4.40 - 8 - 11.15
WHATEVER WORKS    kl. 8
A SERIOUS MAN    kl. 10.10

SÍMI 530 1919

14
L
L
10
L

TAKING WOODSTOCK kl. 5.30 - 8 - 10.30
ALVIN & ÍKORNARNIR 2 kl. 6  íslenskt tal
ALVIN & THE CHIPMUNKS 2 kl. 6 - 8 - 10 enskt tal
AVATAR 2D                  kl.  6.45 - 10.10
JULIE & JULIA                 kl. 8 - 10.35 

SÍMI 551 9000

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

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. 3:50 - 5:40 -  8 - 9 - 10 - 10:20 - 11:20
PRINSESSAN OG FROSKURINN M/ ísl. Tali  kl. 4:10 - 6
OLD DOGS kl. 8
A CHRISTMAS CAROL M/ ísl. Tali kl. 6:20(3D)

PRINSESSAN OG FROSKURINN M/ ísl. Tali

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

1. 2. 3. og 4. jan í Álfabakka
Kynnið ykkur tímana fyrir 2. - 4. jan. í 

kringlunni, Akureyri, Selfossi og í Keflavík 
á www.SAMbio.is
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7

7 L

L
L

L

L

L

L

L
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16

16

12

7

7

MEÐ ÍSLENSKU TALI
SELMA BJÖRNSDÓTTIR - LADDI - RÚNAR FREYR GÍSLASSON - EGILL ÓLAFSSON

YFIR 31.000 GESTIR!

NÝTT Í BÍÓ - bara lúxus
Sími: 553 2075

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

GLEÐILEG JÓL

MAMMA GÓGÓ kl. 2, 4, 6, 8 og 10 L

ALVIN OG ÍKORNARNIR 2 kl. 2 og 4 L

AVATAR 3D - POWER kl. 3.50, 6, 7, 9 og 10.10 10

ARTÚR 2 - Íslenskt tal kl. 2 L

JÓLAMYNDIN Í ÁR

POWERSÝNING
 

KL. 10.10

Samkvæmt News of the World er 
Ronnie Wood á góðri leið með að 
drekka sig í hel. Og hafa vinir og 
vandamenn miklar áhyggjur af 
honum, þá sérstaklega fyrrver-
andi eiginkona hans, Jo Wood og 
börnin þeirra tvö. News of the 
World heldur því fram að liðs-
maður The Rolling Stones drekki 
tvær flöskur af vodka á hverj-
um degi og að hann sé að rústa 
eigið líf. Eins og komið hefur 
fram í fjölmiðlum skildi Ronnie 
við eiginkonu sína og tók saman 
við rússnesku fyrirsætuna Ekat-
erinu. Því sambandi lauk með 
miklum látum þegar fyrirsætan 
unga kærði Ronnie fyrir heimilis-
ofbeldi. News of the World hefur 
eftir henni að hún hafi hreinlega 
óttast um líf sitt og að hún hafi 
verið svo óhamingjusöm að hún 
hafi íhugað sjálfsmorð.

Jo Wood, eiginkonan fyrr-
verandi, hefur hins vegar ekki 
gefið upp alla von og reynir allt 
sem hún getur til að fá Ronnie til 
að hætta allri drykkju. Börnin 
þeirra tvö, Leah og Tyrone, hafa 
gengið í lið með móður sinni og 
þau hafa farið þess á leit við liðs-
menn The Rolling Stones um að 
þeir geri allt sem þeir geti til að 

hífa Ronnie upp úr vodkadrykkj-
unni. „Mick hefur sagt við Ronnie 
að ef hann láti ekki af drykkjunni 
þá fái hann ekki að koma með í 
næsta tónleikaferðalag,“ hefur 
News of the World eftir heimild-
armanni sínum.

Ronnie drekkur

Í RUGLI Ronnie Wood virðist vera í 
miklu rugli og drekkur tvær flöskur af 
vodka á dag ef marka má fréttir News of 
the World.  NORDIC PHOTOS/GETTY

Breska sunnudagsblaðið 
News of the World heldur 
því fram að Elin Nordegren 
hafi fengið 300 milljón 
dollara frá fráfarandi eigin-
manni sínum, Tiger Woods, 
um jólin. Tiger sjálfur er 
enn í felum.

News of the World hélt því fram 
fyrir tveimur vikum að Elin ætl-
aði ekki að gefa neitt eftir þegar 
skilnaðurinn yrði tekinn fyrir og 
krefðist þess að fá minnst helming 
auðæfa Tiger Woods en þau eru 
talin nema 600 milljónum dollara 
eða 75 milljörðum íslenskra króna. 
Og svo virðist sem þessi spá hafi 
gengið eftir því samkvæmt News 
of the World þá var svar Elinar við 
spurningum vina sinna um hvað 
Tiger hefði gefið henni í jólagjöf 
mjög einfalt. „300 milljónir doll-
ara, takk fyrir kærlega,“ á Elin 
að hafa sagt samkvæmt heimild-
armanni News of the World.

Heimsbyggðin hefur að undan-
förnu fylgst með hrakförum Tig-
ers eftir að upp komst um stöðugt 
framhjáhald hans með hinum og 
þessum konum. Tiger er sjálfur í 
felum og hefur ekki rætt við neina 
fjölmiðla um málið. Heimildar-
menn News of the World halda 
því fram að kylfingurinn ætli sér 
jafnvel að vera í fríi lengur en árið 

2010. „Sumir hafa heyrt af því að 
Tiger muni jafnvel ekkert snúa 
aftur fyrr en 2012. Og einhverjir 
eru ekki einu sinni vissir um að 
hann muni koma aftur þá,“ hefur 
News of the World eftir heimild-
armanni sínum. Tiger ku þó ræða 
reglulega við Mark O‘Meara, sinn 
besta vin úr golfheiminum, en 
sá stóð víst í erfiðum skilnaði á 
sínum tíma.

Tiger fékk hins vegar ekki að 
hitta börnin sín um jólin heldur 
gat hann einungis rætt við þau 
í gegnum síma. Hann hefur nú 
ekki séð þau í heilan mánuð. Sam-
kvæmt News of the World hefur 
Elin mestar áhyggjur af andlegu 
ásigkomulagi Tigers en hún telur 
að hann sé ekki í góðu jafnvægi. 
Þá er víst ákaflega stirt milli 
móður Tigers, Tidu, og Elinar, en 
Tida hefur meðal annars kennt 
Elinu um að hafa ráðið „of falleg-
ar“ konur til að hjálpa sér á heim-
ilinu og að þær hafi verið of mikil 
freisting fyrir Tiger.

News of the World heldur því 
jafnframt fram að flestir ráðgjaf-
ar Tigers óttist um sínar stöð-
ur enda hafi hann ekki talað við 
neitt af sínu starfsfólki síðan upp 
komst um lauslæti hans. Þá hefur 
því verið haldið fram að Tiger hafi 
þurft að fara í lýtaaðgerð vegna 
kjálkabrots sem hann hlaut eftir 
að Elin sveiflaði 9-járninu framan 
í hann af töluverðu afli.

Elin fékk millj-
arða í jólagjöf

VILL NÝTT LÍF Elin ætlar að hefja nýtt líf án Tigers Woods samkvæmt News of the 
World. Hún ku hafa fengið 300 milljónir dollara í jólagjöf frá fráfarandi eiginmanni 
sínum en það er helmingur allra auðæfa golfgoðsagnarinnar.   NORDISK PHOTO/GETTY
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sport@frettabladid.is

Sparaðu á nýju ári!

580-0000
NÝTT SÍMANÚMER HJÁ A4 SKRIFSTOFU OG SKÓLA

Af hverju að sækja þegar þú getur fengið sent?

Smáratorgi + Kópavogi
Dalsbraut 1 + Akureyri
sala@a4.is + www.a4.is

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.

Verð frá 

6.537 kr.

HP 12A 17.990 kr. 6.537 kr.

15%
AFSLÁTTUR

Fjölnotapappír

499 kr.frá

Bréfabindi

99 kr.frá

Gylfi Þór Sigurðsson átti magnaðan leik með Reading er liðið gerði 
1-1 jafntefli við Liverpool í leik sem Reading hefði hæglega getað 
unnið. Gylfi var ánægður með leikinn en var aftur á móti ekki eins 
kátur yfir sigri Leeds á Man. Utd.

„Ég er mikill United-maður og vildi fá United í næstu 
umferð og það á Old Trafford,“ sagði Gylfi Þór við 
Fréttablaðið skömmu eftir leik Man. Utd og Leeds. 
Hann var enn að jafna sig eftir leikinn gegn 
Liverpool.

„Ég ligg bara uppi í rúmi og safna kröftum. 
Leikurinn tók vel í enda var völlurinn líka 
mjög þungur. Stemningin eftir leik í gær 
var misjöfn. Auðvitað var flott að gera 
jafntefli við sterkt lið eins og Liverpool en 
við vildum vinna og fengum tækifærin til 
þess,“ sagði Gylfi sem hlakkar þó til að fara 
á Anfield að spila.

„Það er ein flottasta stemningin í enska boltanum á 
Anfield og að spila á slíkum velli er eitthvað sem mig hefur 

dreymt um síðan ég var lítill. Eins að spila á móti gaurum eins 
og Gerrard og Torres. Það var góð reynsla að fá að spila á móti 
svona flottum knattspyrnumönnum,“ sagði Gylfi en hann 
segist ekki hafa fengið neinar stjörnur í augun er hann sá að 
Gerrard og Torres voru með hjá Liverpool.

„Við áttum alveg von á því að Liverpool myndi stilla upp 
sterku liði í leiknum en kannski ekki alveg svona sterku liði. 
Það hefur engin áhrif á mig að spila á móti stórum nöfnum. 

Það var svolítið skrítið fyrst en það venst,“ sagði Gylfi sem 
átti afbragðsleik eins og áður segir. „Það hefur gengið vel 
síðustu vikur og ég hélt bara áfram að spila minn leik.“

Gylfi segir að Reading hafi ætlað að nýta sér veikleika 
Liverpool í leiknum og það hafi gengið vel.

„Við vissum sem var að liðið hefur verið að fá 
á sig mikið af mörkum úr föstum leikatriðum og 

létum því til okkar taka þar. Skoruðum markið úr föstu 
leikatriði og hefðum alveg getað skorað fleiri. Liverpool fékk 

einnig sín færi en mér fannst við betri og stýrðum leiknum 
oft ágætlega.

GYLFI ÞÓR SIGURÐSSON, LEIKMAÐUR READING:  SVEKKTUR YFIR SIGRI LEEDS Á MAN. UTD

Vildi fá Man. Utd í næstu umferð bikarkeppninnar
> Arnór tryggði FCK bikarinn

Arnór Atlason og félagar í danska liðinu FCK urðu danskir 
bikarmeistarar í handbolta um helgina er liðið lagði 
Bjerringbro/Silkeborg að velli, 31-30. 
Arnór skoraði sigurmark leiksins tæpum 
tveimur mínútum fyrir leikslok. Arnór 
átti annars frábæran leik. Skoraði 
þrjú af fyrstu fjórum mörkum 
liðsins og ein sjö mörk í 
heildina. Hann er nú kom-
inn heim og byrjar að æfa 
með íslenska landsliðinu 
í vikunni en það styttist 
óðum í EM í Austurríki.

FÓTBOLTI David Beckham segir að 
hroki og hræðsluáróður Fabios 
Capello eigi mikinn þátt í frá-
bæru gengi enska landsliðsins.

„Leikmenn stíga á völlinn með 
sjálfstraustið í lagi og trúa því að 
þeir muni vinna leikinn. Sjálfs-
traustið kemur frá Capello. Hann 
hefur fengið menn til þess að 
taka á hlutunum á alvarlegan og 
fagmannlegan hátt. Hann hræð-
ir mann á virðingarfullan hátt,“ 
sagði Beckham.

Beckham viðurkennir að 
hann væri líklega enn að spila 
með United ef samband hans og 
Fergusons hefði ekki farið út um 
þúfur á sínum tíma.

„Ég hefði mjög gjarnan viljað 
spila með United allan minn feril 
en það átti ekki að verða.“  - hbg

David Beckham:

Vildi ekki fara 
frá United

BECKHAM Hefði glaður viljað spila allan 
sinn feril hjá United. NORDIC PHOTOS/GETTY

FÓTBOLTI Hið fornfræga félag 
Leeds United komst óvænt í aðal-
fyrirsagnirnar á nýjan leik í gær 
er liðið skellti Man. Utd í þriðju 
umferð ensku bikarkeppninnar. 
Það sem meira er þá kom sigur-
inn á Old Trafford og United skor-
aði ekki mark. Eina mark leiksins 
skoraði hinn 26 ára gamli Jerma-
ine Beckford.

Sá strákur kemur úr unglinga-
starfi Chelsea en náði ekki að næla 
sér í atvinnumannasamning. Hann 
fór því að þvælast í utandeildinni 
áður en Leeds samdi við hann 
árið 2006. Þar hefur hann skor-
aði 63 mörk í 105 leikjum. Hann 
er þegar búinn að skora 20 mörk 
fyrir Leeds í vetur og það verð-
ur þrautin þyngri fyrir félagið að 
halda honum.

Newcastle er á meðal þeirra 
félaga sem hafa sýnt honum áhuga 
og svo er Beckford samningslaus 
í lok leiktíðar. Hann gæti þó vel 
verið áfram hjá félaginu enda er 
Leeds komið með annan fótinn upp 
í B-deildina.

„Hann sýndi í dag hvað hann 
getur. Vann vel fyrir liðið og nýtti 
svo færið sitt. Hann er kominn 
með fimm mörk í síðustu þrem-
ur leikjum. Það er ekki ónýtt. Við 
erum ekki að reyna að selja hann 
en peningar hafa samt mikið með 

málið að gera,“ sagði Simon Gray-
son, stjóri Leeds, en hann gæti 
hæglega misst þennan aðalmarka-

skorara sinn áður en mánuðurinn 
er á enda. Grayson var eðlilega 
afar stoltur af strákunum sínum 

sem spiluðu frábæran leik og voru 
síst lakari aðilinn í leiknum. Leeds 
fékk þess utan betri færi og flest-
ir á því að sigur liðsins hefði verið 
sanngjarn. 

„Þetta er gríðarlegt afrek og 
strákarnir spiluðu stórkostlega. 
Það hefur verið mikið um neikvæð-
ar fréttir hjá þessu félagi síðustu 
fimm ár. Við höfum farið á haus-
inn og niður um deildir. Stuðn-
ingsmennirnir hafa samt staðið 
með okkur. Komu 9.000 á þennan 
leik og meira að segja 3.000 á úti-
leik gegn Bristol Rovers. Það hefur 
svo sitt að segja að fá alltaf um 25 
þúsund manns á hvern heimaleik. 
Þessi sigur er fyrir stuðnings-
mennina sem hafa aldrei snúið 
baki við félaginu.“

Sir Alex Ferguson, stjóri Man. 
Utd, var í áfalli eftir leikinn og 
bauð ekki upp á neinar afsakan-
ir. Hann ætlar samt að refsa þeim 
sem stóðu sig ekki í dag. 

„Við eigum undanúrslitaleik í 
deildarbikarnum á miðvikudag og 
margir þessara leikmanna í dag 
fá ekki að spila. Ég er í áfalli yfir 
þessari frammistöðu því undirbún-
ingurinn var góður. Við komumst 
aldrei í gang og Leeds var mun 
hungraðra en við og spilaði vel. 
Leeds átti skilið að vinna,“ sagði 
Ferguson. henry@frettabladid.is

Beckford sökkti United á heimavelli
Fyrrum leikmaður Wealdstone og Uxbridge, Jermaine Beckford, skoraði sigurmark Leeds gegn Man. Utd 
á Old Trafford. Úrslitin klárlega með þeim óvæntari í langri sögu ensku bikarkeppninnar enda er Leeds í 
ensku C-deildinni en United Englandsmeistarar. Þetta var fyrsti sigur Leeds á Old Trafford síðan 1981.

SIGURMARKI FAGNAÐ Jermaine Beckford fagnar hér sigurmarki sínu í leiknum í gær 
ásamt félögum sínum. NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES

FÓTBOLTI Íslendingaliðið Reading 
sýndi magnaða frammistöðu gegn 
Liverpool er liðin mættust í þriðju 
umferð ensku bikarkeppninnar á 
laugardag. Gylfi Þór Sigurðsson, 
Brynjar Björn Gunnarsson og Ívar 
Ingimarsson voru allir í byrjunar-
liði Reading og áttu góðan leik.

Rafa Benitez, stjóri Liverpool, 
ætlar sér augljóslega stóra hluti 
í keppninni og hann tefldi fram 
afar sterku liði í leiknum þar sem 
bæði Steven Gerrard og Fernando 
Torres voru í byrjunarliðinu. Þrátt 
fyrir það sýndi Liverpool ekki 
góðan leik og mátti að lokum þakka 
fyrir 1-1 jafntefli. Liðin þurfa því 
að mætast á nýjan leik og að þessu 
sinni á Anfield.

„Mér er létt,“ sagði Benitez eftir 
leikinn og það ekki að ástæðu-
lausu. Jöfnunarmark Liverpool 

var heppnismark og margoft slapp 
liðið með skrekkinn er Reading 
þjarmaði að því úr föstum leika-
triðum.

„Að spila fyrir framan sjón-
varpsáhorfendur og gegn Liver-
pool kveikti augljóslega í liði 
Reading sem spilaði mjög vel. 
Þetta var erfiður leikur og það 
jákvæða við hann er að við fáum 
annan leik heima,“ sagði Benitez.

Það hefur ekki gengið vel hjá 
Reading í vetur og liðið er í fall-
baráttu ensku B-deildarinnar. 

„Við þurfum að spila svona í 
hverri viku. Mér fannst frammi-
staðan vera frábær og við hefðum 
hæglega getað stolið sigrinum. Það 
er samt frábært að fá annan leik á 
Anfield,“ sagði Brian McDermott, 
bráðabirgðastjóri Reading.  

 - hbg

Engin flugeldasýning í upphafi árs hjá Liverpool:

Reading beit vel frá sér

FÖGNUÐUR Gylfi Þór Sigurðsson fagnar hér Simon Church eftir að hann kom 
Reading yfir í leiknum. NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES
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Til hamingju
með tilnefninguna

til Íþróttamanns ársins,
árið 2009.

Björgvin Páll Gústavsson
handboltamaður

Hólmfríður Magnúsdóttir
knattspyrnukona

Náðu árangri með NOW.

HÁGÆÐA VÍTAMÍN OG BÆTIEFNI

Enski bikarinn:
Man. Utd-Leeds   0-1
0-1 Jermaine Beckford (19.)
Chelsea-Watford   5-0
1-0 Daniel Sturridge (5.), 2-0 John Eustace, 
sjm (15.), 3-0 Florent Malouda (22.), 4-0 Frank 
Lampard (64.), 5-0 Daniel Sturridge (68.).
Sheff. Utd-QPR   1-1
0-1 Jay Simpson (39.), 1-1 Richard Cresswell (45.)
West Ham-Arsenal   1-2
1-0 Alessandro Diamanti (45.), 1-1 Aaron Ramsey 
(78.), 1-2 Eduardo (83.).
Tranmere-Wolves   0-1
0-1 Matthew Jaris (77.)
Aston Villa-Blackburn   3-1
1-0 Nathan Delfouneso (12.), 2-0 Carlos Cuellar 
(37.), 2-1 Nikola Kalinic (55.), 3-1 John Carew, 
víti (90.).
Blackpool-Ipswich   1-2
0-1 Jack Colback (3.), 1-1 Brett Ormerod (51.), 
1-2 Owen Garvan (77.)
Bolton-Lincoln   4-0
1-0 Moses Swaibu, sjm (49.), 2-0 Chung-yong 
Lee (51.), 3-0 Gary Cahill (83.), 4-0 Mark Davies 
(90.)
Everton-Carlisle United   3-1
1-0 James Vaughan (12.), 1-1 Kevan Hurst (18.), 
2-1 Tim Cahill (82.), 3-1 Leighton Baines, víti 
(90.)
Fulham-Swindon   1-0
1-0 Bobby Zamora (16.).
Huddersfield-WBA   0-2
0-1 Graham Dorrans (77.), 0-2 Chris Woods (82.)
Leicester-Swansea  2-1
0-1 David Cotteril (10.), 1-1 Andy King (39.), 2-1 
Dany N´Guessan (89.)
Middlesbrough-Man. City   0-1
0-1 Benjani (45.)
Millwall-Derby County   1-1
1-0 Lewis Grabban (49.), 1-1 Kris Commons 
(52.).
MK Dons-Burnley   1-2
0-1 Graham Alexander, víti (23.), 0-2 Steven 
Fletcher (35.), 1-2 Dean Morgan (89.)
Nott. Forest-Birmingham   0-0
Plymouth-Newcastle   0-0
Portsmouth-Coventry City   1-1
0-1 David Bell 830.), 1-1 Kevin-Prince Boateng 
(45.).
Preston-Colchester   7-0
Jon Parkin 3, Chris Brown, Chris Sedgwick, Ben 
Williams (sjm), Darren Carter.
Scunthorpe-Barnsley   1-0
1-0 Paul Hayes (68.)
Sheff. Wed-Crystal Palace   1-2
0-1 Neil Danns (19.), 1-1 Clint Hill, sjm (44.), 1-2 
Calvin Andrew (68.).
Southampton-Luton   1-0
1-0 Richard Lambert (36.)
Stoke City-York City   3-1
0-1 Neil Barrett (22.), 1-1 Daniel Parslow, sjm 
(24.), 2-1 Ricardo Fuller (25.), 3-1 Matthew 
Etherington (58.).
Sunderland-Barrow   3-0
1-0 Steed Malbranque (17.), 2-0 Fraizer Campbell 
(52.), 3-0 Fraizer Campbell (58.).
Torquay United-Brighton   0-1
0-1 Andrew Crofts (77.).
Tottenham-Peterborough   4-0
1-0 Niko Kranjcar (35.), 2-0 Niko Kranjcar (57.), 
3-0 Jermain Defoe (70.), 4-0 Robbie Keane, víti 
(90.).
Wigan Athletic-Hull City   4-1
0-1 Geovanni (35.), 1-1 Charles N´Zogbia (47.), 
2-1 James McCarthy (63.), 3-1 Charles N´Zogbia 
(66.), 4-1 Scott Sinclair (90.).
Reading-Liverpool   1-1
1-0 Simon Church 824.), 1-1 Steven Gerrard (36.)

ÚRSLIT

FÓTBOLTI Francesco Totti hefur 
ákveðið að gefa aftur kost á sér í 
ítalska landsliðið en hann hefur 
ekkert spilað með landsliðinu 
síðan 2006.

Totti vill komast í liðið fyrir 
HM í sumar og klára landsliðs-
ferilinn þar.

„Ég mun ákveða mig í apríl ef 
Lippi og strákarnir eru til í að fá 
mig aftur,“ sagði Totti. „Ég hef 
alltaf átt frábært samband við 
þjálfarann sem snýst um meira 
en fótbolta. Ég mun ekki gleyma 
því sem hann gerði fyrir mig í 
Þýskalandi. Hann beið alltaf eftir 
mér og veitti mér mikið traust.“

.   - hbg

Francesco Totti:

Gefur kost á sér 
í landsliðið á ný

TOTTI Vill spila á HM í sumar.
NORDIC PHOTOS/GETTY

FÓTBOLTI Hin 29 ára gamla Hrefna 
Huld Jóhannesdóttir söðlaði um 
í gær og samdi við 1. deildarlið 
Þróttar. Tíðindin komu verulega 
á óvart enda hefur Hrefna verið 
einn besti leikmaður úrvalsdeild-
arinnar undanfarin ár.

Hún hefur alls skorað 148 mörk 
í 173 leikjum í efstu deild. Flest 
mörk hefur hún skorað fyrir KR 
(129) en hún hefur einnig skorað 
fyrir ÍBV (12) og Breiðablik (7). 
Hún er fimmti markahæsti leik-
maður úrvalsdeildarinnar frá upp-
hafi og vantar aðeins sjö mörk til 
þess að komast upp í þriðja sætið.

„Eina hvatningin til að vera 
áfram í efstu deild var til þess að 

setja einhver met. Ég nenni samt 
ekki að vera í fótbolta til þess að 
setja met,“ sagði Hrefna Huld.

„Ég er búin að spila í efstu deild 
frá 1995 og eiginlega orðin leið á 
þessu. Búin að vinna allt og gera 
allt sem hægt er að gera. Það verð-
ur skemmtilegt verkefni að hjálpa 
þessu liði að koma upp og ég get 
sett einhver met árið eftir,“ sagði 
Hrefna Huld létt.

Theodór Sveinjónsson, þjálfari 
Þróttar, er afar ánægður með nýja 
liðsstyrkinn. „Þetta sýnir metn-
aðinn sem við Þróttarar höfum. 
Við stefnum upp næsta sumar og 
ætlum að styrkja liðið enn frekar,“ 
sagði Theodór.   - hbg

Ein helsta markadrottning íslenskrar knattspyrnu ákveður að söðla um og ganga til liðs við 1. deildarfélag:

Nenni ekki að vera í fótbolta til að setja met

KOMIN Í ÞRÓTT Hrefna er hér í nýja búningum ásamt þjálfaranum, Theodóri Svein-
jónssyni.
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Íbúar á höfuðborgarsvæðinu yngri en 60 ára sem búa á 
áskriftarheimilum Morgunblaðsins 

lesa frekar Fréttablaðið.

Staðreyndir um dagblaðalestur

Heimild: Lestrarkönnun Capacent maí-okt 2009.

17.45 E.R.   STÖÐ 2 EXTRA

SJÓNVARPIÐ SKJÁR EINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

20.00 Prime   STÖÐ 2 BÍÓ

20.10 Glee   STÖÐ 2

21.15 Sporlaust   SJÓNVARPIÐ

21.50 CSI. New York   SKJÁREINN

STÖÐ 2

06.00 Pepsi MAX tónlist

08.00 Dr. Phil  (e)

08.45 Pepsi MAX tónlist

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

18.15 Fréttir  Fréttir og veður frá fréttastofu 
Morgunblaðsins. 

18.30 Survivor  (9:16) Bandarísk raun-
veruleikasería þar sem venjulegt fólk þarf að 
þrauka í óblíðri náttúru og keppa innbyrð-
is þar til aðeins einn stendur eftir sem sig-
urvegari. (e) 

19.30 Fréttir  (e)

19.45 King of Queens  (4:25) Bandarísk-
ir gamanþættir um turtildúfurnar Doug og 
Carrie. (e)

20.10 Kitchen Nightmares  (10:13) 
Kjaftfori kokkurinn Gordon Ramsey heim-
sækir veitingastaði sem enginn vill borða á 
og hefur eina viku til að snúa við blaðinu. 
Núna reynir Gordon að bjarga mexíkósk-
um veitingastað þar sem maturinn er fjölda-
framleiddur en enginn vill borða hann.

21.00 The Prisoner  (1:6) Glæný þátta-
röð með Ian McKellen og Jim Caviezel í 
aðalhlutverkum. 

21.50 CSI: New York  (17:25) Banda-
rísk sakamálasería um Mac Taylor og fé-
laga hans í rannsóknardeild lögreglunnar í 
New York. 

22.40 The Jay Leno Show  Spjallþátta-
kóngurinn Jay Leno tekur á móti góðum 
gestum og slær á létta strengi. 

23.25 Dexter  (1:12) (e) 

00.25 United States of Tara  (11:12) (e)

00.55 King of Queens  (4:25) (e)

01.20 Pepsi MAX tónlist

16.35 Leiðarljós

17.20 Táknmálsfréttir

17.30 Pálína  (17:28)

17.35 Stjarnan hennar Láru  (12:22)

17.50 Róbert bangsi  (3:26)

18.05 Latibær

18.30 Latibær

19.30 Veðurfréttir

19.35 Kastljós

20.20 Stórviðburðir í náttúrunni  (Nat-
ure’s Great Events) (6:6) Í þáttunum er 
sýnt hvernig náttúruöflin setja af stað keðju-
verkanir sem gjörbreyta landslagi og ráða 
örlögum stórra dýrahjarða, oft í órafjarlægð 
frá upptökunum. 

21.15 Sporlaust  (Without a Trace) 
(2:18) Bandarísk spennuþáttaröð um sveit 
innan Alríkislögreglunnar sem leitar að 
týndu fólki. Í þessum þætti leitar sérsveit-
in að horfinni móður og spurningin er hvort 
hún hafi horfið þegar hún var að reyna að 
hafa uppi á syni sínum sem var við sjálf-
boðaliðastörf í Gvatemala. 

22.00 Tíufréttir

22.15 Veðurfréttir

22.25 Trúður  (Klovn VI) (2:10) 

22.55 Lewis - Friðþæging  (Lewis: Expi-
ation) Bresk sakamálamynd þar sem Lewis, 
áður aðstoðarmaður Morse sáluga, lögreglu-
fulltrúa í Oxford, glímir við dularfullt saka-
mál. (e)

00.30 Kastljós  (e)

01.10 Dagskrárlok

20.00 Ertu í mat?  Skyggnst bak við tjöld-
in hjá íslenska kokkalandsliðinu. 

20.30 Anna og útlitið  Anna Gunnars-
dóttir og félagar flikka upp á útlitið á fólki 
svo það þekkir varla sjálft sig í spegli. 

21.00 Sjö leiðir með Gaua litla  Þáttur 
um heilsufar og mataræði. 

21.30 Í nærveru sálar  PMT: uppeldis-
tækni sem virkar. Gestur Kolbrúnar Baldurs-
dóttur er Margrét Sigmarsdóttir sálfræðingur.

07.00 West Ham - Arsenal Útsending 
frá leik í ensku bikarkeppninni.

17.10 West Ham - Arsenal Útsending frá 
leik í ensku bikarkeppninni.

18.50 Man. Utd. - Leeds Útsending frá 
leik í ensku bikarkeppninni.

20.30 Ensku bikarmörkin 2010 Farið 
yfir allar viðureignir umferðarinnar í ensku 
bikarkeppninni í knattspyrnu.

21.00 Spænsku mörkin Allir leikir um-
ferðarinnar í spænska boltanum skoðaðir. Öll 
mörkin og öll bestu tilþrifin á einum stað.

22.00 Bestu leikirnir: Breiðablik - 
Grindavík 26.05.08 Það var ekki mikið 
búið af mótinu þegar Grindavík heimsótti 
Breiðablik í Kópavoginn þann 26. maí 2008. 
Leikurinn var stórbrotin skemmtun þar sem 
Scott Ramsey sýndir listir sínar hvað eftir 
annað.

22.30 Final Table Sýnt frá World Series of 
Poker 2009 en þangað voru mættir til leiks 
allir bestu og snjöllustu pókerspilarar heims.

 

17.15 Premier League World 2009/10 
Enska úrvalsdeildin skoðuð frá ýmsum hlið-
um.

17.45 Premier League Review 
2009/10 Rennt yfir leiki helgarinnar í ensku 
úrvalsdeildinni og allt það helsta úr leikjun-
um skoðað gaumgæfilega.

18.45 PL Classic Matches Leeds - 
Totten ham, 2000. 

19.15 Aston Villa - Liverpool Útsending 
frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

21.00 Premier League Review 
2009/10 

22.00 Coca Cola-mörkin 2009/2010 
Sýnt frá öllum leikjunum í Coca Cola-deild-
inni. 

22.30 Man. Utd. - Wigan Útsending frá 
leik í ensku úrvalsdeildinni.

06.25 Prime 

08.10 I‘ll Be Home for Christmas 

10.00 She‘s the One 

12.00 Fred Claus 

14.00 I‘ll Be Home for Christmas 

16.00 She‘s the One 

18.00 Fred Claus

20.00 Prime Rómantísk gamanmynd 
með Meryl Streep og Umu Thurman í aðal-
hlutverkum. 

22.00 The Business 

00.00 Return to Paradise 

02.00 Red Dust 

04.00 The Business 

06.00 Dying Young 

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Áfram Diego, 
áfram!, Kalli litli kanína og vinir og Krakkarn-
ir í næsta húsi.

08.15 Oprah 

08.55 Í fínu formi 

09.10 Bold and the Beautiful 

09.30 The Doctors 

10.15 The Moment of Truth (17:25)

11.00 Ghost Whisperer (53:62)

11.45 60 mínútur

12.35 Nágrannar

13.00 The Birdcage 

15.10 ET Weekend 

15.55 Njósnaskólinn 

16.18 Barnatími Stöðvar 2 Kalli litli kan-
ína og vinir, Áfram Diego, áfram!

17.08 Bold and the Beautiful 

17.33 Nágrannar

17.58 Friends (9:25) 

18.23 Veður 

18.30 Fréttir Stöðvar 2 

18.47 Íþróttir 

18.54 Ísland í dag 

19.11 Veður 

19.20 The Simpsons (15:25) Lífið hjá 
Hómer og Marge Simpson gengur sinn vana-
gang en ekki líður sá dagur að þau eða börn-
in, Bart, Lísa og Maggie, rati ekki í vandræði! 
Fjölskyldan býr í bænum Springfield þar sem 
ekki verður þverfótað fyrir furðufuglum. 

19.45 Two and a Half Men (21:24) 
Charlie Sheen og John Cryer leika Harper-
bræðurna gerólíku, Charlie og Alan í þessum 
vinsælu gamanþáttum.

20.10 Glee (10:22) Frumleg og 
skemmtileg gamanþáttaröð sem gerist í 
menntaskóla þar sem metnaðarfullur kennari 
og fyrrverandi nemandi skólans ákveður að 
setja aftur saman sönghóp skólans sem gerði 
einmitt stormandi lukku í sönghópakeppnum 
á árum áður.

20.55 So You Think You Can Dance 
(22:25) Sjötta þáttaröðin þar sem leitað er 
að næstu dansstjörnu Bandaríkjanna. 

22.20 So You Think You Can Dance 

23.05 K-Ville (6:11)

23.50 Secrets of Angels, Demons and 
Masons 

01.25 Lie With Me 

02.55 The Birdcage 

04.50 Glee (10:22) 

05.35 Fréttir og Ísland í dag

> Meryl Streep
„Ég er ánægð með sjálfa mig. Mér 
líður vel og finnst ég vera frjáls 
og hef enga ástæðu til að láta 
mér líða illa yfir því að vera 
að eldast.“ 
Streep fer með annað 
aðalhlutverkið í kvik-
myndinni Prime sem 
Stöð 2 Bíó sýnir í kvöld 
kl. 20.00.

▼

▼

▼

▼

Ég strengi aldrei áramótaheit. Eða réttara sagt þá þykist ég aldrei 
strengja áramótaheit því ég skrifa þau aldrei niður. En inni í höfð-
inu á mér sveima loforðin … hvað ég ætla að vera góð við fólkið 
mitt (og jafnvel annað fólk líka), gleðjast yfir litlu, fara oft út að 
dansa og mæta á marga tónleika. Sjónvarpið er 
ekki undanskilið, það þarf að þaulskipuleggja 
umgengnina við það alveg eins og allt annað. 

Á árinu 2009 glápti ég óvenjulítið á 
sjónvarpið. Nánast ekki neitt nema ég væri 
óvart stödd heima hjá einhverjum sem 
átti flatskjá. Þá var ég óviðræðuhæf. Þetta 
skýrðist ekki af prinsippi heldur framtaks-
leysi. Á nýju heimili þurfti nýja snúru, enginn 
nennti út að kaupa hana og þess vegna varð 
útvarpið ofan á. 

Nú er fjölskyldan enn á ný flutt og á nýja 
heimilinu virkar gamla snúran. Strax á öðrum 
degi ársins mölbraut ég nokkur af ekki-

áramótaheitunum mínum, þegar ég lá yfir tveimur unglingabíó-
myndum í röð og það á laugardagskvöldi. Það var ómenningarlegt, 
sorglegt og gaman. En þetta má ekki halda áfram svona! 

Eftir að hafa stúderað dagskrá Ríkisútvarpsins hef ég ákveðið að 
mánudagskvöld verði mín sjónvarpskvöld. Dagskráin 
verður á þessa leið: Hún hefst með fræðsluþætti 
fljótlega eftir kvöldmat. Við tekur spenna í þættin-
um Sporlaust. (Hver vill ekki lifa sig inn í hrylling 
á borð við að verða einn daginn klófestur, læstur 
ofan í dimmum kjallara og látinn dúsa þar til 

æviloka undir oki viðbjóðslegs geðsjúklings?). Eftir 
spennuna koma svo dönsku trúðarnir Frank og Cas-

per, láta mig gráta úr hlátri og engjast úr vandræðaleg-
heitum. Eftir það verður gott að skríða upp í rúm með 
sjónvarpssuðið í eyrunum.

Aðra daga en mánudaga verður slökkt á sjónvarp-
inu. Nú er að sjá hvort (hvenær) þessi ófrávíkjanlega 

regla verður brotin. 

VIÐ TÆKIÐ HÓLMFRÍÐUR HELGA SIGURÐARDÓTTIR SKIPULEGGUR SJÓNVARPSGLÁPIÐ

Fræðsla, hryllingur og hlátur á mánudögum
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RÁS 1 FM 92,4/93,5

▼Í KVÖLD

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

06.39 Morgunútvarp hefst
06.50 Bæn
07.03 Vítt og breitt
07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir
08.05 Morgunstund með KK
08.30 Fréttayfirlit
09.05 Okkar á milli
09.45 Morgunleikfimi
10.13 Stefnumót
11.03 Samfélagið í nærmynd
12.00 Fréttayfirlit
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.50 Dánarfregnir og auglýsingar
13.00 Hringsól
14.03 Bak við stjörnurnar

15.03 Útvarpssagan: Við fótskör meist-
arans
15.25 Fólk og fræði
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Víðsjá
18.00 Kvöldfréttir
18.16 Spegillinn
18.53 Dánarfregnir
19.00 Endurómur úr Evrópu
20.00 Leynifélagið
20.30 Kvika
21.10 Heimur hugmyndanna
22.12 Orð kvöldsins
22.17 Handhafi viðurkenningar úr rithöf-
undasjóði Ríkisútvarpsins 2009
23.10 Lostafulli listræninginn
00.05 Næturtónar

12.00 After You‘ve Gone 12.30 The Black Adder 
13.05 Lead Balloon 13.35 Doctor Who 14.20 
Doctor Who 15.05 Absolutely Fabulous 15.35 
Dalziel and Pascoe 16.25 Judge John Deed 17.15 
EastEnders 17.45 The Weakest Link 18.30 Lab 
Rats 19.00 The Green Green Grass 19.30 This Is 
Dom Joly 20.00 Life on Mars 20.50 Hustle 21.40 
The Green Green Grass 22.10 Only Fools and 
Horses 22.40 After You‘ve Gone 23.10 The Black 
Adder 23.45 Lead Balloon 

12.30 Seinfeld 12.50 Året der gik i Aftenshowet 
13.10 På eventyr med Aller 14.00 DR Update 
- nyheder og vejr 14.10 Boogie Mix 15.05 Family 
Guy 15.30 Den lyserode panter 15.35 Svampebob 
Firkant 16.00 Chiro 16.05 Ni-Hao Kai Lan 16.30 
Cirkeline 17.00 Aftenshowet 17.30 TV Avisen med 
Sport 18.00 Aftenshowet med Vejret 18.30 De 
store katte 19.00 Oceaner af liv 20.00 TV Avisen 
20.25 Horisont 20.50 SportNyt 21.00 Mord på 
hjernen 22.35 OBS 22.40 Så er der pakket 23.10 
Boogie Mix 

12.10 Berulfsens konspirasjoner 12.40 Med hjartet 
på rette staden 13.30 330 skvadronen 14.00 
NRK nyheter 14.10 Dynastiet 15.00 Derrick 16.00 
NRK nyheter 16.10 Herskapelige gjensyn 16.40 
Oddasat - nyheter på samisk 16.55 Nyheter på 
tegnspråk 17.00 Førkveld 17.40 Distriktsnyheter 
18.00 Dagsrevyen 18.45 Tour de Ski 19.15 Klasse 
10 B 19.55 Distriktsnyheter 20.00 Dagsrevyen 21 
20.30 Orkestergraven 21.30 Rødt, hvitt og skrått 
22.00 Kveldsnytt 22.15 Poirot 23.55 Løvebakkens 
beste

13.30 Soldat Bom 14.55 Mitt i naturen möter 
15.00 Rapport 15.05 Gomorron Sverige 15.55 
Fiskaren i Oslofjorden 16.25 Solens mat 16.55 
Sportnytt 17.00 Rapport med A-ekonomi 17.10 
Regionala nyheter 17.15 Regional årskrönika 18.15 
Anslagstavlan 18.20 Regionala nyheter 18.30 
Rapport med A-ekonomi 19.00 Kraschen 20.00 
Collision 20.45 Bye Bye C‘est Fini 21.00 Världens 
undergång 21.55 Chasing Liberty 23.45 John 
Adams 

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 E.R. (1:22) Þættir sem gerast á 
bráðamóttöku sjúkrahúss í Chicago þar sem 
erillinn er næstum óviðráðanlegur og lækn-
arnir fá nánast engan tíma til að taka ákvarð-
anir upp á líf og dauða.

18.30 Seinfeld (10:22) Jerry Seinfeld 
nýtur mikillar kvenhylli en á í stökustu vand-
ræðum með eðlileg samskipti við annað fólk 
því hann er bæði smámunasamur og sér-
vitur. 

19.00 The Doctors 

19.45 E.R. (1:22) 

20.30 Seinfeld (10:22) 

21.00 Fréttir Stöðvar 2 

21.25 Ísland í dag 

22.00 Cold Case (1:23) Sjöunda spennu-
þáttaröðin um Lilly Rush og félaga henn-
ar í sérdeild lögreglunnar þar sem þau halda 
áfram að upplýsa sakamál sem stungið hefur 
verið óupplýstum ofan í skjalakassann.

22.45 The Mentalist (6:22) Patrick Jane 
er sjálfstætt starfandi ráðgjafi rannsóknarlög-
reglunnar í Kaliforníu. Hann á að baki glæsi-
legan feril við að leysa flókin glæpamál með 
því að nota hárbeitta athyglisgáfu sína. 

23.30 Mad Men (11:13) Önnur þáttaröðin 
þar sem fylgst er með daglegum störfum og 
einkalífi auglýsingapésans Dons Drapers og 
kollega hans í hinum litríka auglýsingageira á 
Madison Avenue í New York. 

00.20 Sjáðu 

00.50 Fréttir Stöðvar 2 

01.50 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

Sjötta þáttaröðin 
í stórskemmtilegri 
þáttaröð þar sem 
leitað er að næstu 
dansstjörnu Banda-
ríkjanna. Keppendur 
vinna með bestu og 
þekktustu danshöf-
undum Banda-
ríkjanna til að ná 
tökum á nýrri dans-
tækni í hverri viku 
þar til að lokum 
stendur einn eftir 
sem sigurvegari.

STÖÐ 2 KL. 20.55

So You Think You Can Dance

Nýir þættir endurgerðir eftir frægri 
þáttaröð frá 1967 sem á stóran hóp 
aðdáenda enn í dag. Maður er fastur 
í undarlegum bæ í miðri eyðimörk og 
man ekki hvernig hann komst þang-
að. Bæjarbúar hafa enga vitneskju 
um veröldina fyrir utan bæinn og þeir 
sem leita sannleikans eru í bráðri 
hættu. Aðalhlutverk: Ian McKellen og 
Jim Caviezel. 

   VIÐ MÆLUM MEÐ
The Prisoner

Skjár einn kl. 21.00

▼
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HVAÐ SEGIR MAMMA?

„Það eru engin jól í íslamska lýð-
veldinu Jemen! Ekki frekar en eid-
hátíðir á Íslandi. Aðfangadagur var 
eins og hver annar fimmtudagur,“ 
segir ljósmyndarinn Egill Bjarna-
son.

Egill, sem er sonur bóksalans 
Bjarna Harðarsonar frá Selfossi, 
hefur verið á ferðalagi um Mið-
Austurlönd frá því október. Hann 
er nú staddur í Egyptalandi, en 
eyddi aðfangadegi í þorpinu Man-
akka í Jemen. 

„Um miðjan dag ætlaði ég í 
fjallgöngu með myndavélina en 
lenti í brúðkaupsveislu. Ég ætl-
aði að hringja heim á Selfoss og 
óska familíunni gleðilegra jóla en 
það mistókst vegna þess að hann 
Achmed sem rekur símaþjónust-
una í bænum mætti ekki til vinnu. 
Ástæðurnar voru líklegast ekki 
kristilegar,“ segir Egill. „Í brúð-
kaupinu var mér færður hellingur 
af khat, plöntu sem Jemenar jórtra 
daginn út og daginn inn. Plant-
an hefur sljógandi áhrif og dreg-
ur mjög úr matarlyst. Ég borðaði 
því ekkert það sem eftir var dags. 
Khat var jólamaturinn ár!“

Hversu sterk eru áhrif khat?
„Álíka mikil og  af hundasúrum. 

Maður verður að jórtra á þessu í að 
minnsta kosti fjóra klukkutíma til 
þess að verða smá hífaður.“

Egill segir að Jemenar séu mjög 
gestrisið fólk og líti á gesti sem 
gjöf frá Guði. „Ég átti leið fram 
hjá brúðkaupsveislunni og staldr-
aði við þegar ég sá hóp manna stíga 
þjóðdansa með hnífa á lofti,“ segir 
hann. „Áður en ég vissi af var búið 
að draga mig inn í danshringinn – 
með vígalegan rýting í hendi.“

Egill er búinn að vera á ferð-
inni frá því í október þegar hann 
flaug til Eþíópíu. Þar dvaldi hann í 
mánuð áður en hann hélt til Sómal-
ílands. „Mér mistókst að húkka 
far með báti frá Sómalílandi yfir 
til Jemen og varð því að splæsa í 
20 mínútna flug yfir Adenflóa sem 
skilur að Afríku og Arabíu,“ segir 

Egill. Frekari ævintýri eru fyrir-
huguð. „Á annan í jólum flaug ég 
til Egyptalands á stefnumót við 
vinkonu frá New York. Nýársfögn-

uðurinn var því á bökkum Nílar. Á 
næstunni sigli ég svo yfir til Súdan, 
ef mér tekst að fá vegabréfsárit-
un.“  atlifannar@frettabladid.is

EGILL BJARNASON:  KHAT VAR JÓLAMATURINN Í ÁR

JÓL Í JEMEN OG ÁRAMÓT 
Á BÖKKUM NÍLARFLJÓTS

ÆVINTÝRI EGILS Í 
FJARLÆGUM LÖNDUM 
Egill Bjarnason er búinn að vera á 
ferðalagi um Mið-Austurlönd frá því 
í október. Þá flaug hann til Eþíópíu. 
Þar dvaldi hann í mánuð áður en 
hann hélt til Sómalílands. Hann   er 
nú staddur í Egyptalandi og  eyddi 
aðfangadegi í Jemen og fagnaði ára-
mótunum á bökkum Nílar. 

Baldvin Kári Sveinbjörnsson, 
hefur fengið handritsstyrk frá 
Kvikmyndasjóði Íslands vegna 
kvikmyndar í fullri lengd sem ber 
heitið Davíð. „Þetta er eiginlega 
uppvaxtarsaga fimmtán ára ungl-
ingsstráks sem heitir Davíð og er 
að takast á við kynhneigð sína,“ 
segir Baldvin Kári, sem steig 
sín fyrstu spor í kvikmyndagerð 
í sjónvarpsþáttunum Hjartslátt-
ur á Skjá einum. Núna stundar 
hann nám í leikstjórn og handrita-
gerð í Columbia-háskólanum í New 
York. Þar hefur hann lokið þrem-
ur árum og býst við að klára tvö til 
viðbótar. „Þetta hefur gengið vel. 
Fyrstu tvö árin var ég í mjög stífu 
prógrammi með mikilli vinnu en 
núna hefur maður meiri frjálsan 

tíma í að vinna sjálfstætt að verk-
efnum.“

Baldvin er að vonum ánægður 
með handritsstyrkinn en tekur 
fram að óvíst sé hvenær mynd-
in líti dagsins ljós. „Ég sótti um í 
sumar og fékk fréttirnar í haust 
eftir að ég var kominn út. Það er 
bara frábært að það skuli vera 
til svona styrkjakerfi sem getur 
stutt við bakið á kvikmyndagerð-
arfólki.“ 

Spurður hvort foreldrar hans, 
kvikmyndagerðarfólkið Svein-
björn I. Baldvinssonar og Jóna 
Finnsdóttur, hafi ekki gefið honum 
góð ráð í gegnum tíðina segir hann 
þau vera hans helsta hvatningarlið. 
„Það er gott að eiga hauk í horni í 
þeim.“  - fb

Handritsstyrkur vegna Davíðs

BALDVIN KÁRI SVEINBJÖRNSSON Baldvin Kári er mjög ánægður með handritsstyrk-
inn sem hann fékk fyrir myndina Davíð. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

LÁRÉTT
2. jurt, 6. í röð, 8. í viðbót, 9. mæli-
eining, 11. gelt, 12. skipshöfn, 14. yfir-
stéttar, 16. umhverfis, 17. hrygning, 
18. andmæli, 20. mun, 21. tigna.

LÓÐRÉTT
1. glansa, 3. guð, 4. brá, 5. skjön, 7. 
spámaður, 10. gat á steðja, 13. iðn, 
15. högg, 16. dvelja, 19. gangþófi.

LAUSN

„Þetta er samið til hans. Maður er svo rómant-
ískur,“ segir söngkonan Kolbrún Eva Viktors-
dóttir sem tekur þátt í Eurovison í fyrsta sinn 
9. janúar. Lagið sem hún syngur nefnist You 
Are The One, eða Þú ert sá eini rétti, og fjallar 
um eiginmann hennar og lagahöfundinn Harald 
Gunnar Ásmundsson. Saman mynda þau hljóm-
sveitina Myst sem gaf út sína fyrstu plötu fyrir 
fjórum árum.

Að sögn Kolbrúnar Evu ætluðu þau hjónin 
ekki að taka þátt í Eurovision en skjótt skipast 
veður í lofti. „Eitt kvöldið byrjaði maðurinn að 
spila og leika sér eitthvað á meðan ég lagði mig. 
Svo kom ég niður og heyrði þvílíkt flott lag,“ 
segir hún. „Þá var hann búinn að semja lagið. 
Þannig að ég henti bara inn texta og söng það 
inn um nóttina. 

Svo brunaði hann í bæinn seinasta skiladag-
inn með fjörutíu stiga hita og birtist skjálfandi 
með lagið. Það var alveg ótrúlega gaman þegar 

við fengum símhringinu um að við hefðum 
verið valin.“

Hinn margreyndi poppari Þorvaldur Bjarni 
Þorvaldsson útsetti lagið fyrir þau og bætti 
við Eurovision-kryddinu sem til þurfti. „Það 
er búið að vera gaman að vinna með honum og 
maður er alltaf að heyra eitthvað nýtt og nýtt í 
laginu,“ segir Kolbrún.

Hún hlakkar að sjálfsögðu mikið til undanúr-
slitakvöldsins sem verður í beinni útsendingu 
Sjónvarpsins. „Ég er rosalega spennt en maður 
er að reyna að gera sig ekki stressaðan. Maður 
er vanur að koma fram á tónleikum og þess 
háttar en aldrei neinu svona. Það þarf aðeins að 
læra á þetta.“  - fb

Ástaróður til eiginmannsins

EUROVISION-HJÓN Hjónin Kolbrún Eva Viktorsdóttir 
og Haraldur Gunnar Ásmundsson 

taka þátt í Eurovision 9. janúar. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

LÁRÉTT: 2. gras, 6. lm, 8. auk, 9. júl, 
11. gá, 12. áhöfn, 14. aðals, 16. um, 
17. got, 18. nei, 20. ku, 21. aðla. 

LÓÐRÉTT: 1. gljá, 3. ra, 4. augnlok, 5. 
ská, 7. múhameð, 10. löð, 13. fag, 15. 
stuð, 16. una, 19. il. 

„Ég hef fylgst náið með honum 
á þessari leið sem hann valdi sér 
og er mjög stolt af honum. Það 
er ótrúlegt hvað Vaktar-þættirn-
ar hafa slegið í gegn og orðið til 
að gleðja okkur í þessu árferði. 
Ekki veitir af. Hann hefur verið 
gleðigjafi frá fæðingu, en oft 
vissi maður ekki af honum því 
það fór svo lítið fyrir honum.“

Jóhanna Sigríður Sigurðardóttir kennari 
er mamma Pétur Jóhanns Sigfússonar. 

Auglýsingasími

– Mest lesið

Bjarnfreðarson, 
kvikmynd Ragnars 
Bragasonar, stefnir 

hraðbyr að meti 
Mýrarinnar, stór-

myndar Baltas-
ars Kormáks. 
Samkvæmt 
tölfræð-
inni hefur 

aðsóknin á Bjarnfreðarson fyrstu 
dagana verið betri en á Mýrina og 
kvikmyndaspekúlantar velta því nú 
fyrir sér hvort það sé raunhæfur 
möguleiki á að Bjarnfreðarson 
nái að brjóta hundrað þúsund 
gesta múrinn. Frá því að skipu-
lagðar mælingar hófust hefur 
engin íslensk mynd náð því marki 
en aðsóknin á Mýrina og Engla 
alheimsins er í algjörum sérflokki, 
þær báðar náðu yfir áttatíu þúsund 
gestum.

Áramótaskaup Gunnars 
Björns Guðmunds-
sonar virðist hafa farið 
vel ofan í þjóðina og 
fáir hafa séð nokkra 
annmarka á því. 
Svanhildur Hólm, 
framkvæmdastjóri 
þingflokks Sjálf-
stæðisflokksins, var 
mjög hrifin ef marka má Facebook-
síðu hennar og undir það taka 
merkismennirnir og húmoristarnir 
Hallgrímur Helgason og Ingólfur 
Margeirsson. Þorfinnur Ómarsson, 
fjölmiðlamaður með meiru, lýsir 
því síðan yfir að hann hafi horft á 
Skaupið í gegnum Netið í Panama.

Og kvikmyndin Hurt Locker bætir 
á sig blómum reglulega, hún var 
tilnefnd til þriggja Golden Globe-
verðlauna og þykir ansi líkleg 
þegar kemur að Óskarnum. Karl 
Júlíusson hannaði leikmyndina en 
hann breytti Amman í Bagdad fyrir 
tökurnar. Leikstjóri myndarinnar 
er síðan Kathryn Bigalow en hún 
gerði einmitt K-19 með Ingvari E. 
Sigurðssyni og framleiðandi þeirrar 
myndar var Sigurjón Sighvats-

son. Jeremy Renner leikur 
síðan aðalhlutverkið í 
Hurt Locker en hann lék 
einmitt aðalhlutverkið í A 
Little Trip to Heaven sem 

Baltasar Kormákur 
leikstýrði.  - fgg

FRÉTTIR AF FÓLKI

VEISTU SVARIÐ 
Svör við spurningum á síðu 8

 1   Terminal með Hjaltalín.

 2   Mið-Ísland.

 3   Gunnar Björn Guðmundsson.



„Borgarleikhúsið er með
stórsýningu í höndunum,

vel heppnaða, skemmtilega
og afar vel unna.“

IÞ, Morgunblaðið

„Eintóm yndislegheit.“
JVJ, DV

„Þakið ætlaði að rifna
af Borgarleikhúsinu.“
BIH, pressan

PBB, Fréttablaðið

Miðasölusími 568 8000 | borgarleikhus.is

Sunnudaginn 3. jan kl. 14
Sunnudaginn 10. jan kl. 14
Sunnudaginn 17. jan kl. 14

Sunnudaginn 24. jan kl. 14
Sunnudaginn 31. jan kl. 14

Tryggðu þér miða á síðustu sýningarnar

Vinsælasti

söngleikur

ársins kveður

í janúar
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Jogastudio.org

11. janúar hefst spennandi dagskrá 
sem hentar þér fullkomlega

klúbburinn er lausnin fyrir þig:

-Hagstæðasta leiðin til að stunda heilsurækt
-Afsláttur af nudd- og snyrtistofu  

-Afsláttur af snyrtivörum
    -Afsláttur af heilsudrykkjum

-Frjáls mæting í alla opna tíma 
-Frjáls mæting í tækjasal, heita laug, vatnsgufu 

og hvíldarhreiður.

Vertu hagsýn, fjárfestu í sjálfri þér 
og fáðu þér áskrift að betri heilsu 

með þátttöku í KK klúbbnum.

Verð frá 4.990 á mánuði.

S í m i  5 1 5  1 9 0 0

Nánari upplýsingar á www.badhusid.is/kk

FRÉTTIR AF FÓLKI

Ánægðir Leedsarar
Aðdáendur Leeds 
United glöddust heldur 
betur í gær þegar lið 
þeirra sló ensku 
meistarana í 
Manchester United 
út úr bikarkeppn-
inni. Þorkell 
Máni Pétursson, 
útvarpsmaður á X-inu 
og þjálfari kvennaliðs 
Stjörnunnar, er gallharður stuðn-
ingsmaður Leeds. Hann hafði svo 
mikla trú á sínum mönnum að 
hann veðjaði heilum bjórkassa við 
sjónvarpsmanninn Loga Berg-
mann Eiðsson, sem er stuðnings-
maður Manchester United, um að 
þeir hvítklæddu myndu hafa betur. 
Þorkell Máni hafði því ríka ástæðu 
til að gleðjast í gær, enda Leeds 
komið áfram í elstu bikarkeppni 
heims, uppáhaldsliðið hans að 
vinna United á Old Trafford í fyrsta 
skipti í 29 ár, og hann 24 bjórum 
ríkari. 

Frábær lagalisti
Margir tóku endursýningu á ára-
mótaskaupinu á laugardag fegins 
hendi enda þykir skaupið í ár hlað-
ið smáatriðum og bröndurum sem 
erfitt er að grípa í fyrstu yfirferð. 
Þannig ráku glöggir áhorfendur 
augun í það að lagalistinn sem lát-
inn var rúlla milli atriða á disknum 
„Pottþétt kreppa“ innihélt lagaheiti 
eins og „Creep“ í flutningi Gunnars 
Björnssonar, fyrrverandi sóknar-
prests á Selfossi, og „Ég sé um 
hestinn“ í flutningi Ólafs Ragnars 
Grímssonar forseta. Þá voru ein-
hverjir sem gátu rýnt betur í draslið 
í eftirpartínu á Bessastöðum í 
annað skiptið en þar var meðal 

annars falinn Kristján 
Arason, eiginmaður Þor-
gerðar Katrínar Gunnars-

dóttur, í skyrtu 
númer 10, ofurölvi 
uppi í sófa. Kristján 
var sem kunnugt 
er einn af lykil-
starfsmönnum 
Kaupþings banka. 
 - kh /jma

1 Stefndi í hópslagsmál í 
Kringlunni 

2 Enn allt óvíst um afstöðu 
forsetans 

3  Fullyrt að Sullivan og Gold 
kaupi 50 prósent í West Ham

4  Engin viðbrögð frá 
forsetaembættinu

5  Frostavetur í Danmörku
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