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„Ég átti nú ekki að fæðast fyrr 
en á þrettándanum en dreif mig 
svo í heiminn á nýársnótt og varð 
fyrsta barn ársins 1991, sem hefur 
svo fylgt mér æ síðan,“ segir Carl 
Jónas Árnason, rafvirki og lands-liðsmaður í íshokkí, sem klukkan 
tólf mínútur yfir eitt í nótt mælir 
tuttugu ár af ævi sinni.„Áramót eru almennt gleðileg-ur hápunktur og mikið um fagn-aðarlæti og fjör, en ég efast um að 

fögnuðurinn heima hafi alltaf snú-ist um mig einan,“ segir Carl og brosir sposkur. „Ég fékk þó alltaf 
afmælispakka á nýársnótt og fæ 
enn hlýjar kveðjur og gjafir frá 
mínum nánustu á þessum tíma-mótum,“ segir Carl sem reyndar 
hefur aldrei haldið upp á afmæl-ið sitt með veisluhöldum á nýárs-

dag. „Mig langaði alltaf að prófa 
það en fékk aldrei því dagurinn 
þykir óhentugur til afmælishalds. 
Afmælisveislan var því alltaf hald-in seinna í janúar og svo verður 
einnig í tilefni tvítugsafmælis-ins nú,“ segir Carl, sem ætlar að 
verja áramótunum í góðu yfirlæti 
með tveggja ára syni sínum suður 
í Grindavík hjá móður sinni.„Öllum að óvörum tók mamma upp á því að bjóða til brúðkaups 

á gamlársdag og því mætum við 
feðgar galvaskir í óvænta brúð-kaupsveislu. Ég gleðst fyrir henn-ar hönd og hlakka til látlausra 

veisluhalda og friðsælla áramóta með fjölskyldunni. Skemmtileg-ustu áramótin hef ég upplifað eftir 
að ég varð faðir og þótt strákur-inn hafi mestmegnis sofið fyrstu 

áramót sín af sér var einfaldlega æðislegt að hafa hann og hlökk-um við mikið til ljósadýrðarinnar 
nú,“ segir Carl og faðmar son sinn 
í bjarma stjörnuljósa.„Mér hefur aldrei þótt neinu 
breyta hvort ég hefði fæðst fyrir miðnætti áramótin 1990/1991 utan 
hvað ég gladdist mjög að hafa 
fæðst á nýársdag þegar ég komst 
á bílprófsaldurinn,“ segir Carl 
kátur, en hann er skírður í höfuð hálfdansks afa síns, sem skýrir C-ið í nafni hans.„Nýárið leggst vel í mig og ég 

kveð það gamla sáttur því það 
hefur verið vandræðaár. Því fylg-ir góð tilfinning að verða tvítugur 
í nótt og ég fer inn í nýja árið með 
ferska byrjun.“

thordis@frettabladid.is

Gleðst fyrir hönd mömmu sinnar sem giftir sig í dag
Það tilheyrir áramótum að fá augum litið fyrsta barn ársins á nýársdag. Íshokkíkappinn og rafvirkinn 

Carl Jónas Árnason fæddist fyrstur íslenskra barna í Reykjavík 72 mínútum yfir miðnætti árið 1991.

Hér eru þeir feðgar Carl Jónas Árnason og Jóhann Andri, tveggja ára, með skínandi stjörnuljós í félagi við kátan jólasvein.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Flugeldar  eru yfirleitt búnir til úr tveimur aðskildum hylkjum. 

Annað er fyllt með grófu púðri sem kemur flugeldinum á loft en í 

hinu er fíngert púður sem veldur sprengingu eftir að flugeldurinn 

er kominn á loft. Í seinna hylkinu eru einnig efni sem mynda liti 

þegar þau eru hituð upp.

Nánar á vef Perlunnar, perlan.is

Nýársfagnaður
1. janúar 2011

Nýju ári fagnað með stórkostlegri veislu með mögnuðum 4 rétta matseðli.
Verð frá 6.990 kr.

FORRÉTTIR
· Heitreykt bleikja ·

og
· Steinseljurótasúpa ·

AÐALRÉTTIR (veljið einn)· Fiskur dagsins ·· Steikt heiðagæsabringa ·· Wellington nautalund ·· Ofnsteiktur lambahryggur ·
EFTIRRÉTTUR· Súkkulaði og pistasíu kaka ·
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Starfs- og ábyrgðarsvið: 

• Nánari útfærsla á nýrri stefnumótun í samráði við stjórn  og innleiðing hennar
• Frumkvæði að stöðugri framþróun félagsins í samráði við stjórn  • Stjórnun og ábyrgð á daglegum rekstri• Ábyrgð á áætlanagerð, eftirfylgni áætlana, gæðastjórnun, fjármálastjórnun, þekkingar- og starfsmannastjórnun• Innlend og erlend samskipti við birgja, viðskiptavini og aðra samstarfsaðila  
• Stuðningur og uppbygging metnaðarfulls starfsumhverfis með samráði við starfsmenn og öflugu upplýsingaflæði

Menntunar- og hæfniskröfur: 

• Háskólamenntun á framhaldsstigi sem nýtist í starfinu• Farsæll starfsferill sem sýnir leiðtoga- og samskipta-hæfileika, frumkvæðis- og framkvæmdavilja og metnað  til að ná árangri 
• Reynsla af stjórnunarstörfum, sérstaklega á breytinga-tímum, er skilyrði
• Hæfni í að styðja og byggja upp öflugan hóp starfsmanna ásamt færni í að móta og innleiða framtíðarsýn• Stjórnunarreynsla í fjármálafyrirtæki, upplýsingatækni-fyrirtæki eða á sviði þjónustu er æskileg• Gerð er krafa um frumkvæði, fagmennsku, jákvæðni og sjálfstæði í vinnubrögðum 

Nýstofnað hlutafélag, Reiknistofa bankanna hf., mun yfirtaka alla starfsemi Reiknistofu bankanna á 
næstunni. Félagið er í eigu banka, sparisjóða og kortafélaga. Skilgreind hafa verið meginatriði í nýrri 
stefnumótun félagsins og mótuð áhersluatriði í starfsemi þess á næstu misserum.
Reiknistofa bankanna var stofnuð árið 1973 og hefur til þessa verið rekin sem kostnaðareining. 
Reiknistofan er traust og öflugt þjónustufyrirtæki á sviði upplýsingatækni sem þjónar bönkum, 
sparisjóðum og kortafyrirtækjum. Hjá fyrirtækinu starfa um 120 manns, ársvelta þess var á árinu 
2009 um 2.700 milljónir króna. Sjá nánar á www.rb.is.

Nánari upplýsingar veitir:
Katrín S. Óladóttir, 
katrin@hagvangur.is.  

Umsóknarfrestur er til og 
með 12. janúar nk.  

Umsóknir óskast fylltar út á 
www.hagvangur.is með 
ítarlegum upplýsingum um 
náms- og starfsferil ásamt 
kynningarbréfi.  

Forstjóri Reiknistofu bankanna hf.  Leitað er að forstjóra til að leiða félagið til móts við nýja tíma. Ögrandi starf bíður forstjórans þar sem reynir á nútímastjórnun, framsækni og metnað.   

Hlutverk Háskólans í Reykjavík (HR) er að skapa og miðla þekkingu til að auka samkeppnishæfni og lífsgæði.  
Nemendur eru um 3000 við skólann og starfsmenn eru yfir 500, þar af um 270 fastráðnir í fullu starfi. HR rekur 
einnig Opna háskólann þar sem um 500 námskeið eru haldin á ári. Bæði íslenskir og erlendir fræðimenn koma 
að kennslu og rannsóknum innan HR auk sérfræðinga úr íslensku atvinnulífi.
HR einbeitir sér einkum að kennslu og rannsóknum á sviðum tækni, viðskipta og laga. Lögð er áhersla á 
nýsköpun og tengsl við atvinnulíf í landinu. Öll starfsemi HR er staðsett í nýbyggingu skólans við Nauthólsvík.  
Húsnæðið er um 30.000 fermetrar að stærð með aðstöðu í fremstu röð hér á landi til kennslu og rannsókna
Áhersla er lögð á góða vinnuaðstöðu og þjónustu við d
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Þóra Arnórsdóttir og Guðni 
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Gleðilegt nýtt ár Fréttablaðið þakkar lesendum samfylgdina á gamla 
árinu og óskar landsmönnum velfarnaðar á nýju ári.

Gleðilegt ár!

Opið 10–13 í dag

Verðlækkun
framundan 
Kynning fylgir blaðinu í dag

– Lifið heil

www.lyfja.is

Við höfum 
opið um áramótin

Opið gamlársdag:

kl. 7–18 í Lágmúla
kl. 8–18 á Smáratorgi

Opið nýársdag:

kl. 10–1 í Lágmúla
kl. 9–24 á Smáratorgi
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ATVINNUMÁL Nýtt afgreiðslukerfi 
verður tekið í notkun hjá bifreiða-
stöðinni Hreyfli fljótlega á nýju ári. 
Um er að ræða GPS-kerfi, sem bæði 
eykur öryggi leigubílstjóra og hefur 
ýmsa fleiri kosti í för með sér, að 
sögn Sæmundar Sigurlaugssonar 
framkvæmdastjóra á Hreyfli.

Í síðustu viku varð leigubílstjóri 
fyrir því að fíkniefnaneytandi ógn-
aði honum með sprautunál og rændi 
hann. Bílstjórinn sagði þá í viðtali 
við Fréttablaðið að sitt fyrsta verk 
yrði að fá sér öryggismyndavél í 
bifreið sína, með tilheyrandi merk-
ingum á rúðum hennar.

„Það eru vélar í nokkrum bílum 
á Hreyfli,“ segir Sæmundur og 
bætir við að það sé einkamál hvers 
og eins bílstjóra hvað hann geri í 
þeim efnum. 

„Við höfum ekkert á móti því að 
bílstjórarnir fái sér myndavélar. 
Það er hverjum og einum í sjálfs-
vald sett,“ bætir hann við. „Hins 
vegar rekum við engan áróður 
fyrir þessum vélum. Vissulega 
næst mynd af þeim sem brýtur af 
sér gegn bílstjóra en skaðinn er þá 
skeður fyrir það.“

Spurður um varnir sem bílstjórar 
á Hreyfli geti gripið til komi eitt-
hvað upp á segir Sæmundur að í bíl-
unum sé neyðarhnappur sem hægt 
sé að ýta á.

„Þá opnast fyrir allt sem gerist 
í bílnum inn á símaafgreiðslu hjá 
okkur. Bílstjórinn þarf að greina 
frá því hvar hann er.“

Í kringum 1. mars næstkomandi 
verður nýja kerfið tekið í notkun. 
Þá þarf bílstjórann einungis að ýta 
á neyðarhnappinn og þar með  sér 
afgreiðslan nákvæmlega hvar hann 
er staddur og að hann þurfi neyðar-
aðstoð. Sæmundur segir þessa 

fjárfestingu kosta um 140 milljón-
ir króna.

„Það koma litaskjáir í alla bíla og 
afgreiðslukerfið verður GPS-vætt,“ 
útskýrir hann. „Auk þessa teljum 
við að þetta eigi að spara bílstjórum 
eldsneyti, vinni þeir eftir kerfinu. 
Viðskiptavinirnir fá bílana einnig 
fyrr. Kerfið verður þannig forritað 
að sé stæði leigubíla orðið autt þá 
leitar kerfið að þeim bíl sem næstur 

er í stað þess að senda frá svæðum 
sem eru lengra í burtu. Þetta er til 
mikilla bóta fyrir viðskiptavini og 
bílstjórana okkar.“

Guðmundur Börkur Thorarensen, 
framkvæmdastjóri BSR, segir enga 
bílstjóra með myndavélar í bílum 
stöðvarinnar og ekki standi til nein-
ar breytingar á því. Menn hafi tal-
stöð sem í sé öryggis hnappur. 
 jss@frettabladid.is

HREYFILL Afgreiðslukerfið verður GPS-vætt á nýju ári, sem eykur öryggi bílstjóra og 
kemur viðskiptavinum til góða. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Nýtt GPS-öryggis-
kerfi sett í leigubíla
Sett verður upp nýtt afgreiðslukerfi hjá Hreyfli á nýju ári sem hefur meðal ann-
ars í för með sér stóraukið öryggi fyrir bílstjórana. Stutt er síðan leigubílstjóra 
var ógnað með sprautunál og hann rændur. Ekki standa til breytingar hjá BSR.

SPURNING DAGSINS

DÝRAHALD Ljós í hesthúsinu, mjúk tónlist og loftvift-
urnar á hæsta styrk eru þau heilræði sem Sigurbjörn 
Bárðarson hestamaður gefur þeim sem eru með 
hross á húsi á gamlárskvöld. Hann og fjölskylda hans 
eru með hross í Breiðahvarfi í Kópavogi og hafa því 
reynslu af því hvernig best sé að búa að hrossunum 
meðan flugeldaskothríðin gengur yfir um áramótin.

„Best er að hafa útvarpið fremur hátt stillt með 
mjúkri tónlist. Hún dregur athygli hrossanna frá 
hávaðanum í flugeldunum,“ segir Sigurbjörn enn 
fremur og bætir við að suðið í loftræstikerfinu geri 
það einnig. Loka skuli öllum gluggum. Þá sé gott að 
gefa hrossunum heldur meira en venjulega.

„Hljóðið skiptir höfuðmáli við þessar aðstæður,“ 
segir hann.

Sigurbjörn getur sem hundaeigandi einnig gefið 
góð ráð varðandi hunda á gamlárskvöld.

„Við höfum okkar hunda í því rými sem þeir eru 
vanir að vera í, drögum fyrir glugga, kveikjum ljós 
og höfum einnig tónlist þar. 

Við höfum nóg af vatni hjá þeim og gefum þeim 
bein að naga.“

Hrafnhildur Ósk Halldórsdóttir, kattaræktandi 
í Hlíðunum, segir að kettirnir eigi að fá að vera 

frjálsir ferða sinna á heimilinu. Þeir velji sér sjálfir 
stað, þar sem þeir upplifi sig öruggasta og kúri sig 
þar. Alls ekki eigi að loka þá inni í búrum eða að 
reyna að halda á þeim vilji þeir það ekki.

„Svo þarf að passa að hafa alla glugga vel lokaða 
og dregið fyrir þá,“ bætir Hrafnhildur við mælir 
með tónlist fyrir kettina. Hins vegar kveðst hún ekki 
mæla með róandi lyfjum fyrir dýrin. - jss

DÝR Á GAMLÁRSKVÖLD Gera má ýmsar ráðstafanir á gamlárs-
kvöld til að dýrunum líði vel.

Hestar, hundar og kettir geta orðið skelkaðir í skoteldalátunum á gamlárskvöld:

Ljós og tónlist best fyrir dýrin

Snorri, er ekki útilokað að láta 
hendur standa fram úr ermum 
í þessum bol?

„Jú, en þá lætur maður bara hendur 
standa fram úr hlýrum.“

Handknattleikskappinn Snorri Steinn 
Guðjónsson og félagar hans í AG 
Kaupmannahöfn spila í nýstárlegum 
ermalausum keppnistreyjum sem hafa 
hlotið blendin viðbrögð í boltanum.

DANMÖRK, AP Þrír mannanna fjög-
urra sem handteknir voru í Kaup-
mannahöfn á miðvikudag voru í 
gær úrskurðaðir í fjögurra vikna 
gæsluvarðhald. Þeir eru sakaðir 
um að hafa ætlað sér að gera árás á 
danska dagblaðið Jyllandsposten.

Þeir eru allir búsettir í Svíþjóð. 
Einn er 44 ára og ættaður frá 
Túnis, annar 29 ára og fæddur í 
Líbanon en sá þriðji er þrítugur. 
Ekki var gefið upp hvaðan hann 
er. Fjórði maðurinn var látinn 
laus, en hann er frá Írak og býr í 
Danmörku. Við húsleit á heimili 
hans fannst hvítt duft, sem þegar 

til kom reyndist vera meinlaust, 
líklega hveiti.

Lögreglan segir hann enn 

grunaðan um aðild að málinu, en 
bróðir hans segir hann saklausan: 
„Hann er kallaður hryðjuverka-
maður vegna þess að hann er sann-
trúaður múslimi,“ segir bróðirinn.

Fimmti maðurinn er í haldi 
lögreglunnar í Svíþjóð, einnig 
grunaður um að hafa tekið þátt í 
skipulagningu árásarinnar.

Jakob Scharf, yfirmaður leyni-
þjónustu dönsku lögreglunnar, 
segir að mennirnir hafi ætlað sér 
að gera árásina nú fyrir helgi. Hún 
átti að sögn Scharfs að verða með 
svipuðu móti og árásirnar í Múm-
baí á Indlandi árið 2008. - gb

Þrír hinna handteknu úrskurðaðir í fjögurra vikna gæsluvarðhald í Danmörku:

Einn mannanna látinn laus

GRUNSAMLEGT EFNI Lögreglan hafði 
mikinn viðbúnað þegar hvítt efni fannst 
í íbúð eins hinna handteknu.

NORDICPHOTOS/AFP

DÓMSMÁL Maður hefur í Héraðs-
dómi Suðurlands verið dæmdur í 
tólf mánaða fangelsi fyrir að hafa 
ráðist á lögregluvarðstjóra. Hann 
sló varðstjórann, sem var við 
skyldustörf, í andlitið.

Maðurinn, sem játaði sök fyrir 
dómi, hefur nokkrum sinnum 
hlotið dóma, meðal annars vegna 
fíkniefnabrota. Síðast var hann 
dæmdur á skilorð í febrúar á 
þessu ári. Það skilorð rauf hann 
með broti sínu nú. Málin voru 
því bæði tekin til meðferðar og 
dæmd í einu lagi.  - jss

Tólf mánaða fangelsi:

Réðst á lög-
regluvarðstjóra

REYKJAVÍK Borgarbúar geta farið 
með jólatrén sín endurgjalds-
laust á endurvinnslustöð eða 
keypt þjónustuna hjá sorphirðu-
fyrirtækjum og íþróttafélögum. 
Sorphirða Reykjavíkur hirðir 
ekki jólatré nú fremur en í 
fyrra. 

Nokkur íþróttafélög í Reykja-
vík munu á nýju ári bjóða 
borgar búum upp á þá þjónustu 
að hirða jólatré að hátíðunum 
loknum. Skógræktarfélag 
Reykjavíkur og Gámaþjónust-
an hafa til að mynda samstarf 
um hirðingu jólatrjáa. Íslenska 
gámafélagið sækir jólatré á 
heimili og í fyrirtæki. Hægt er 
að panta hirðingu trjáa á netinu 
hjá fyrirtækjunum.

Sparnaður hjá borginni:

Jólatrén verða 
ekki sótt heim

NEYTENDUR Fréttablaðskassar 
Pósthússins á landsbyggðinni hafa 
verið teknir niður tímabundið. 
Þeir verða settir upp aftur eftir 
þrettándann. 

Ástæða þess að kassarnir voru 
teknir niður er hætta á skemmdar-
verkum í kringum áramót. Á 
heimasíðu Pósthússins má sjá 
hvar hægt er að nálgast Frétta-
blaðið í millitíðinni. Þá hefur 
Pósturinn læst póstkössum sem 
staðsettir eru utanhúss á höfuð-
borgarsvæðinu yfir áramótin.  - þeb

Koma aftur upp eftir áramót:

Fréttablaðskass-
ar teknir niður

PÓLLAND, AP Anders Högström, 
35 ára sænskur nýnasisti, hefur 
verið dæmdur í tveggja ára og 
átta mánaða fangelsi í Póllandi 
fyrir að hafa skipulagt þjófnað á 
alræmdu skilti Auschwitz-útrým-
ingarbúðanna í lok síðasta árs.

Högström viðurkenndi aðild 
sína að ráninu. Búist er við að 
hann verði fluttur til Svíþjóðar á 
næstu vikum til að afplána dóm-
inn þar. Sex menn tóku þátt í rán-
inu. Tveir Pólverjar hlutu örlítið 
styttri fangelsisdóma en Hög-
ström, en þrír Pólverjar voru 
dæmdir í mars. Pólski saksóknar-
inn segir megintilgang þeirra 
hafa verið að hagnast á sölu skilt-
isins. - gb

Sænskur nýnasisti dæmdur:

Stóð að stuldi 
alræmds skiltis

SKILTIÐ Í AUSCHWITZ Mennirnir rændu 
því aðfaranótt 18. desember á síðasta 
ári. NORDICPHOTOS/AFP

DÓMSMÁL Andri Árnason, verj-
andi Geirs H. Haarde, fyrrver-
andi forsætisráðherra, kveðst 
furða sig á að þingnefndin sem 
yfirfór skýrslu 
rannsóknar-
nefndar Alþing-
is um hrunið 
og síðar þingið 
sjálft skuli ekki 
hafa haft aðgang 
að lykilgögnum 
þegar ákvörð-
un var tekin 
um að ákæra 
Geir fyrir landsdómi. Þetta 
kom fram á í fréttum Stöðvar 
2 í gær. Andri byggir ályktun 
sína á því að Sigríður J. Friðjóns-
dóttir, saksóknari Alþingis, 
hefur óskað eftir gögnum sem 
tengjast Geir. Er þar um að 
ræða tölvupósta, skýrslutökur 
og minnisblöð sem voru í vörslu 
rannsóknarnefndar Alþingis og 
eru geymd hjá Þjóðskjalasafni 
Íslands.  - gar

Verjandi Geirs Haarde hissa:

Þingnefnd var 
án lykilgagna

ANDRI ÁRNASON
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VIÐSKIPTI Velta hlutabréfa dróst 
saman um helming milli áranna 
2009 og 2010 samkvæmt nýbirtum 
tölum Kauphallar Íslands (Nas-
daq OMX Iceland). Dagleg velta 
á skuldabréfamarkaði jókst hins 
vegar um rúm 3,6 prósent.

Dagsvelta á hlutabréfamarkaði 
fór úr 203 milljónum króna í 102 
milljónir, um leið og dagleg velta á 
skuldabréfamarkaði fór úr 11 millj-
örðum króna í 11,4 milljarða.

Í tilkynningu Kauphallarinnar 
er veltuaukning ársins sögð nema 
þremur prósentum frá fyrra ári, 
en hún er rakin til skuldabréfa-

veltunnar, sem nú er 99 prósent 
af heildarveltu Kauphallarinnar. 
Heildarviðskipti með skuldabréf 
námu 2.840 milljörðum á árinu og 
25 milljörðum með hlutabréf. 

Haft er eftir Þórði Friðjónssyni, 
forstjóra Kauphallarinnar, að þar 
geti fólk vel unað við uppskeru 
þessa árs, þrátt fyrir erfið skil-
yrði og að áætlanir hafi ekki allar 

gengið eftir. „Nýskráningar fyrir-
tækja á hlutabréfamarkað létu á sér 
standa, en Úrvalsvísitalan stóð sig 
samt á árinu með 15 prósenta hækk-
un, sem er í takt við þá þróun sem 
á sér stað á mörkuðum á Norður-
löndunum. Viðskipti á skuldabréfa-
markaði héldu vel í við síðasta ár 
og árið var skuldabréfafjárfest-
um gjöfult,“ segir Þórður og telur 
stórlega vannýtt tækifæri á bæði 
skuldabréfa- og hlutabréfamarkaði 
fyrir traust fyrirtæki og fjárfesta. 
Hann bendir á að á nýju ári hafi 
um tíu fyrirtæki boðað komu sína 
á hlutabréfamarkað.   - óká

Viðskipti með skuldabréf voru um 99 prósent allra viðskipta í Kauphöllinni á árinu 2010:

Hlutabréfavelta dróst saman um helming
Helstu stærðir kauphallarviðskipta 2009 og 2010

                                     2009 2010
Skuldabréfamarkaður, dagl.velta 11,0 milljarðar 11,4 milljarðar
Hlutabréfamarkaður, dagl. velta 203 milljónir 102 milljónir
Úrvalsvísitala breyting       -18,5% +14,6%
Vísitala 5 ára óverðtr. skbr.  21,8%  21,6%
Vísitala 10 ára verðtr. skbr. 18,5%  12,5%
Mesta hlutdeild á hlutabr.markaði Arion banki (28%) Landsbankinn (28%)
Mesta hlutdeild á skuldabr.markaði MP banki (32%) MP banki (28%)
 Heimild: Nasdaq OMX Iceland

EVRÓPUSAMBANDIÐ Í bígerð er að 
samninganefnd Íslands í aðildar-
viðræðum við Evrópusambandið, 
ESB, og ráðherranefnd um Evr-
ópumál sæki um styrki vegna 
umsóknarferlis að bandalaginu 
og til að búa landið undir aðild að 
ESB. 

Hugmyndin var kynnt á fundi 
ríkisstjórnar fyrir jól og var 
ákveðið að setja málið í hendur 
ráðherranefndar um Evrópumál. 
Katrín Jakobsdóttir menntamála-
ráðherra,  sem sæti á í nefndinni, 
segir ekki búið að afgreiða málið 
og vildi ekki tjá sig frekar um 
það. Auk hennar sitja í nefndinni 
Jóhanna Sigurðardóttir forsætis-
ráðherra, Steingrímur J. Sigfús-
son fjármálaráðherra og Össur 
Skarphéðinsson utanríkisráðherra. 
Össur vildi ekki tjá sig um málið í 
gær þegar eftir því var leitað.

Um tvenns konar styrki er að 
ræða, annars vegar svokallaða 
IPA-styrki, sem ESB veitir hugsan-
legum aðildarríkjum til að búa sig 
undir aðild að bandalaginu, og 
hins vegar TAIEX-styrki, sem 
fela í sér sérfræðiaðstoð. Fyrri 
styrkjaflokkurinn felur í sér 
beinan óaftur kræfan fjárhagsleg-
an stuðning við hugsanleg aðildar-
ríki. Í hinum felst að ESB greiðir 
fyrir komu sérfræðinga um ein-
staka málaflokka á vegum aðildar-
ríkja sambandsins hingað.

Upphaflega átti hvert ráðu-
neyti fyrir sig að sækja um styrki 
til ESB. Andstaða var mikil gegn 
þeim í röðum þeirra sem mótfalln-
ir eru aðildarviðræðum og styrkj-
unum líkt við mútur. Ögmundur 
Jónasson dóms- og samgöngumála-

Hjáleið undirbúin 
fyrir ESB-styrkina
Ríkisstjórnin hefur rætt um breytt fyrirkomulag á umsóknum um styrki frá ESB 
vegna aðildarumsóknar stjórnvalda. Tvær nefndir sækja um styrkina fyrir hönd 
ríkisins. Ráðherrar VG þurfa ekki að sækjast sjálfir eftir peningum frá ESB. 

■ IPA er skammstöfun fyrir Instrument for Pre-accession Assistance. Styrkur-
inn er hluti af stækkunarstefnu ESB. 
■ Íslendingum býðst að þiggja styrkina ásamt öðrum hugsanlegum aðildar-
ríkjum: Albaníu, Bosníu og Hersegóvínu, Kósóvó, Króatíu, Makedóníu, 
Svartfjallalandi og Tyrklandi. Mörg þessara ríkja hafa raunar þegið styrkina 
árum saman. 
■ Styrkjunum er ætla að aðstoða ríki við umbætur í stjórnmálalífi, efna-
hagslífi og á öðrum sviðum.
■ Styrkirnir eru óafturkræfir, hvort sem af ESB-aðild viðkomandi ríkis verður 
eða ekki.
■ TAIEX er skammstöfun á Technical Assistance and Information Exchange. 
Þetta er sjóður sem heyrir undir stjórn stækkunarstjóra ESB og hefur það 
hlutverk að veita þeim ríkjum sem sækja um aðild að bandalaginu aðstoð 
sérfræðinga við að innleiða eða undirbúa innleiðingu regluverks ESB í lög.

Styrkirnir í hnotskurn

KATRÍN JAKOBSDÓTTIR 
Ríkisstjórnin kynnti 
fyrir jól hjáleið fyrir 
styrkumsóknir frá 
Evrópusambandinu 
sem sætta á andstæð-
inga aðildarumsóknar. 
Menntamálaráðherra 
segir ekki búið að 
afgreiða málið.
 FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

ráðherra setti umsóknir forvera 
sinna um ESB-styrki á ís auk þess 
sem Steingrímur J. Sigfússon fjár-
málaráðherra og Jón Bjarnason, 
sjávarútvegs- og landbúnaðarráð-
herra, lýstu því yfir að þeir ætl-
uðu ekki að sækja um styrki fyrir 
ráðuneyti sín. Katrín Jakobsdóttir 
segist reikna með að sótt verði um 
lágan styrk, aðallega í tengslum 
við þýðingar.

Eftir því sem næst verður 

komist var gerð sátt í málinu við 
þá ráðherra sem harðastir stóðu 
gegn styrkjum ESB. Í sáttinni 
felst að þeir sækja ekki sjálfir um 
styrki heldur er farin fyrrnefnd 
hjáleið. Hugmyndin hafi því verið 
kynnt með vitund og vilja ráðherra 
Vinstri grænna. 

Ekki náðist í Stefán Hauk 
Jóhannesson, formann samninga-
nefndar Íslands, vegna málsins.

 jonab@frettabladid.is

VIÐSKIPTI Rannveig Rist, forstjóri 
Rio Tinto Alcan á Íslandi, hlaut 
Viðskiptaverðlaun Viðskipta-
blaðsins í ár. Árni Páll Árnason, 
efnahags- og viðskiptaráðherra, 
afhenti verðlaunin við hátíðlega 
athöfn í hádeginu í gær. 

Um leið afhenti ráðherrann, 
fyrir hönd blaðsins, hugbúnaðar-
fyrirtækinu Betware Frum-
kvöðlaverðlaun Viðskiptablaðs-
ins 2010.

Björgvin Guðmundsson, rit-
stjóri Viðskiptablaðsins, hrós-
aði við athöfnina Rannveigu 
fyrir réttar ákvarðanir í rekstri 
álversins sem tryggt hefðu 
rekstur þess til lengri tíma.

Rannveig Rist er fyrsta konan 
til að fá viðskiptaverðlaun Við-
skiptablaðsins frá því þau voru 
fyrst afhent árið 1996. - óká

Viðurkenning Viðskiptablaðsins:

Rannveig Rist 
og Betware 
hlutu verðlaun

VERÐLAUN Björgvin Guðmundsson 
ritstjóri, Rannveig Rist forstjóri og Árni 
Páll Árnason ráðherra.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

FÉLAGSMÁL Nýtt hjúkrunarheim-
ili á að rísa á Seltjarnarnesi árið 
2013. Guðbjartur Hannesson, 
félags- og tryggingamálaráðherra, 
og Ásgerður Halldórsdóttir, bæjar-
stjóri Seltjarnarnesbæjar, undir-
rituðu samning þess efnis í gær. 

Samkvæmt samningnum mun 
sveitarfélagið leggja til lóð og ann-
ast hönnun og byggingu hjúkrunar-
heimilisins. Ráðuneytið mun á 40 
árum greiða sveitarfélaginu hlut-
deild í húsaleigu, sem ígildi stofn-
kostnaðar. 

Hönnunarvinna á að hefjast 
þegar í stað og áætlað er að þrjá-
tíu rýma hjúkrunarheimili verði til-
búið seinni hluta ársins 2013.  - þeb

30 rými á Seltjarnarnesi:

Hjúkrunar-
heimili rís 2013

VEÐURSPÁ
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San Francisco
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GLEÐILEGT ÁR!  
Flott áramóta veður 
um nánast allt 
land en það dregur 
úr vindi og léttir 
víðast til síðdegis. 
Hins vegar verður 
skýjað og örlítið 
stífari suðaustanátt 
á suðvesturhorninu 
en fínt veður engu 
að síður. Það kóln-
ar heldur með 
deginum og verður 
frost í nótt víða á 
bilinu 0-7 stig. 

VEÐRIÐ UM MIÐNÆTTI Í KVÖLD

Elísabet
Margeirsdóttir
veður-
fréttamaður

RÚSSLAND, AP Rússneski auðjöfurinn 
Mikhaíl Khodorkovskí fékk fjórtán 
ára fangelsisdóm í gær fyrir að hafa 
stolið olíu frá eigin olíufélagi, Yukos. 
Khodorkovskí hefur setið í fangelsi 
frá árinu 2003 fyrir aðrar sakir og 
dregst sá tími frá dómnum.

Platon Lebedev, viðskiptafélagi 
Khodorkovskís, hlaut einnig fjór-
tán ára fangelsisdóm. 

Vladimír Pútín forseti hefur 
verið sakaður um að hafa beitt 
þrýstingi sínum og réttarhöldin 
séu því hefndaraðgerð fyrir það 
hve Khodorkovskí hefur verið 
óhræddur við að gagnrýna og 
standa uppi í hárinu á Pútín.  - gb

Khodorkovskí dæmdur:

Fékk enn lengri 
fangelsisdóm

MIKHAÍL KHODORKOVSKÍ OG PLATON 
LEBEDEV Sakborningarnir tveir bak við 
gler í réttarsal.  NORDICPHOTOS/AFP

Greitt í dag
Tryggingastofnun hefur ákveðið 
að greiðslur vegna janúarmánaðar 
verði greiddar út í dag en nokkurrar 
óánægju gætti meðal skjólstæð-
inga stofnunarinnar þar sem til 
stóð að greiða bæturnar út hinn 1. 
janúar.

TRYGGINGASTOFNUN 

GENGIÐ 30.12.2010

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

 208,0272
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

 115,46  116,02

 178,48  179,34

 153,09  153,95

 20,536  20,656

 19,589  19,705

 17,005  17,105

 1,4174  1,4256

 177,87  178,93

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 

AUGLÝSINGADEILDIR FRÉTTABLAÐSINS – AUGLÝSINGASTJÓRI: Jón Laufdal jonl@frettabladid.is  ALMENNAR SÍMI 512-5401: Hendrik Sigurðsson hendrik@frettabladid.is, Guðmundur Steinsson gudmundurs@365.is, Laila Awad laila@365.is, Örn Geirsson orn.geirsson@365.is, Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is 
ALLT  SÍMI 512-5402: Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is, Þórdís Hermannsdóttir thordish@365.is  SÉRBLÖÐ SÍMI 512-5016: Sigríður Hallgrímsdóttir sigridurh@frettabladid.is, Hlynur Þór Steingrímsson hlynurs@365.is, Benedikt Freyr Jónsson benediktj@365.is  

RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 512-5403: Hrannar Helgason hrannar@365.is, Viðar Ingi Pétursson vip@365.is  ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 512-5407: Sigurlaug Aðalsteinsdóttir sigurlaug@365.is, Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@365.is, Guðný Gunnlaugsdóttir gunny@365.is 

Þjálfað er í rólegu, þægilegu umhverfi og undir stöðugu eftirliti 
fagfólks, sjúkraþjálfara og hjúkrunarfræðings

með áralanga reynslu og mikla þekkingu.

Kynntu þér málið. 
Nánari upplýsingar undir hópþjálfun á heimasíðunni www.gigt.is

Upplýsingar og skráning á skrifstofu G.Í.
Ármúla 5, sími 5303600

Leikfiminámskeið hefjast
miðvikudaginn 5. janúar 

Fjölbreytt úrval tíma  - skráðu þig á skrifstofu GÍ

STOTT-PILATES
jóga

karlahópur 
 vatnsleikfimi

Almenn leikfimi



Gleðilegt nýtt ár

OPNUNARTÍMI VERSLANA:

31. desember
Opið til 18:00 í Garðabæ og Skeifunni
Opið frá 09:00 - 14:00 í Holtagörðum, Kringlunni, 
                                     Smáralind, Spöng, Eiðistorgi 
                                     og á Akureyri 
Opið frá 10:00 - 14:00 í Borgarnesi og Njarðvík

1. janúar
Opið frá kl.11:00 í Garðabæ og Skeifunni
Aðrar verslanir – Lokað
 
2. janúar
Opið allan sólarhringinn í Garðabæ og Skeifunni
Opið 12:00 - 20:00 í öðrum verslunum
Opið frá 12:00 - 18:00 í Borgarnesi og Njarðvík

þökkum viðskiptin á liðnu ári
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Heldur fleiri virðast hafa það gott
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Fleiri veikir heima á meðan fótboltinn rúllaði í sumar
Veikindi landsmanna virðast ekki bara sveiflast eftir 
árstíðum, því umtalsvert fleiri voru frá vinnu eða skóla 
vegna veikinda eftir að Heimsmeistaramótið í fótbolta 
hófst í júní en yfir sumarmánuðina almennt. Þetta kemur 
fram í könnunum Capacent Gallup.

Að meðaltali voru landsmenn heima veikir hálfan dag 
í mánuði yfir sumartímann almennt. Skömmu eftir að 
heimsmeistaramótið hófst fór fjöldi veikindadaga nálægt 
því að verða einn í mánuði. Ekki er hægt að fullyrða 
um tengsl fótboltamótsins og veikindadaga. Haraldur 
Briem sóttvarnalæknir segist ekki vita til þess að einhver 
skæður smitsjúkdómur hafi lagt landann í rúmið.

Yfir það tímabil sem Capacent hefur kannað, frá 
miðjum maí fram til loka desember, segjast þátttakendur 
í könnunum að meðaltali hafa verið veikir í 0,65 daga 
í mánuðinum áður en hver könnun var gerð. Sé það 
meðaltal svipað þá mánuði sem könnunin nær til má 
reikna með að meðalmaðurinn sé frá vinnu eða skóla 
sökum veikinda í átta daga á ári. Sveiflur í fjölda veik-
indadaga fylgja árstíðunum, fleiri eru veikir þegar fer að 
hausta, og færri á sumrin þegar færri pestir eru í gangi. 

Í könnunum Capacent Gallup er nú líka spurt um 
líkamlega heilsu fólks. Þar kemur í ljós að um 12,9 
prósent að meðaltali höfðu einhver einkenni veikinda; 

hausverk, flensu eða kvef; daginn áður en könnunin var 
gerð. Heilsufar landsmanna sveiflast eftir árstíðum, eins 
og lesendur gætu þekkt á eigin skinni. Þannig voru að 
meðaltali 11,3 prósent með einhver af ofangreindum 
einkennum veikinda yfir sumartímann, en 14,2 yfir 
vetrartímann.

FRÉTTASKÝRING 
Hvað má lesa úr könnunum þar sem 
reynt er að meta líðan og heilsu 
landsmanna?

Heldur meiri bjartsýni virðist gæta 
meðal landsmanna um aðstæðurn-
ar í eigin lífi eftir því sem líður á 
árið, samkvæmt nýjum mæling-
um Capacent Gallup. Sveiflurnar 
í líðan landsmanna eru þó tölu-
verðar, og virðast gjarnan standa í 
samhengi við stóra viðburði í sam-
félaginu.

Capacent Gallup hefur frá því 
í maí síðastliðnum spurt þátttak-
endur í vikulegum netkönnun-
um nánar út í eigin líðan en áður 
hefur þekkst. Hingað til hafa efna-
hagslegir þættir verið í forgrunni 
þegar staðan hjá fólkinu í landinu 
er könnuð, en nú bætist í flóruna.

Meðal þess sem nú er farið að 
kanna eru gæði lífs landsmanna. 
Þar er fólk annars vegar beðið 
um að meta líf sitt á skalanum 0 
til 10. Það er einnig beðið um að 
meta hvernig líf þess gæti þróast 
á næstu fimm árum.

Meirihluti landsmanna dafnar 
ágætlega, samkvæmt könnunum 
Capacent. Það þýðir að fólk telur 
líf sitt nú gott, og telur að það verði 
jafnvel betra eftir fimm ár. Þegar 
staðan var fyrst könnuð um miðjan 
maí féllu ríflega 45 prósent í þann 
hóp, en nú er þar ríflega helming-
ur, um 53 prósent.

Heldur færri telja sig eiga í 
þrengingum nú en þegar mælingar 
hófust. Með þrengingum er átt við 
að fólk telur líf sitt frekar slæmt, 
og það komi ekki til með að verða 
betra eftir fimm ár. Alls eru 2,2 
prósent í þeirri stöðu nú, en voru 
3,1 prósent um miðjan maí.

Færri í basli en and-
legri heilsu hrakar
Nýjar mælingar Capacent Gallup sýna að landsmenn verða heldur bjartsýnni 
um eigið líf eftir því sem líður á árið. Stórir viðburðir á borð við gengislánadóm 
Hæstaréttar og mótmæli við Alþingi virðast hafa bein áhrif á líðan almennings.

Þeir sem falla í hvorugan hóp-
inn eru þeir sem sagðir eru í basli. 
Heldur hefur fækkað í þeirra hópi 
á sama tíma og þeim sem dafna vel 
fjölgar. Um 45 prósent teljast vera 
í basli nú, en voru um 52 prósent 
í maí.

Talsverðar sveiflur eru á því 
hvernig fólk metur stöðu sína. 
Til dæmis jókst bjartsýni þegar 
gengis lána dómur Hæstaréttar 
féll um miðjan júní, en minnkaði 
hratt aftur. Mögulega gæti það 
tengst viðbrögðum stjórnvalda og 
annarra við dóminum. Svartsýnin 
jókst svo talsvert þegar mótmælt 
var við setningu Alþingis í byrjun 
október. 

Andleg líðan fer versnandi
Þrátt fyrir þá auknu bjartsýni á 
eigin stöðu í dag og í framtíðinni 
sem mælist í könnun Capacent 
virðist andlegri líðan landsmanna 
heldur hraka.

Í könnunum fyrirtækisins er nú 
spurt ýtarlega um andlega líðan 
fólks. Svör fólks skipa því í tvo 
hópa. Þá sem upplifðu mikla ham-
ingju eða gleði og litlar áhyggj-
ur eða streitu daginn fyrir könn-
unina. og þá sem upplifðu mikla 
streitu og áhyggjur en ekki mikla 
hamingju eða gleði.

Þar virðist heldur halla undan 
fæti hjá landsmönnum, þrátt fyrir 
að gleðin virðist aukast lítillega 
um jólin. Nú upplifa um 33 pró-
sent frekar gleði en áhyggjur, en 
hlutfallið var um 38 prósent um 
miðjan maí. 

Áberandi fleiri upplifðu gleði 
frekar en áhyggjur um miðjan 
júní, þegar gengislánadómur 
Hæstaréttar féll. Það sama átti 
við nokkrum mánuðum síðar, 
á sama tíma og mótmælt var 
við setningu Alþingis í byrjun 
október.

 brjann@frettabladid.is
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Heimild: Capacent Gallup

Heimild: Capacent Gallup

ÖRYGGISMÁL Persónuvernd segir að Hagar og 
Norvík megi ekki dreifa myndum af meintum 
þjófum í verslunum félaganna til dótturfélaga 
sinna.

Bæði Hagar og Norvík eru með miðlægan 
gagnagrunn með myndum af meintum þjófum 
í verslunum í eigu dótturfyrirtækja félaganna. 
Persónuvernd fékk athugasemdir frá við-
skiptavinum vegna notkunar slíkra mynda 
í versluninni Zöru í Kringlunni og Nóatúns-
verslunum á Háaleitisbraut og í Nóatúni.

„Í vettvangsheimsókn í Nóatúnsverslun að 
Hringbraut 121 reyndust allmargar myndir 
vera hengdar upp á veggi og í Nóatúni 18 var 
fjöldi mynda í harðspjaldamöppum. Myndirn-
ar voru sagðar hafa komið frá Norvík,“ segir í 

úrskurði Persónuverndar um Norvík. Svipaða 
sögu hefur Persónuvernd að segja úr verslun-
inni Zöru sem er í eigu Noron ehf., dóttur félags 
Haga. „Í ljós kom að í tölvu í verslun Zöru í 
Kringlunni var margar myndir að finna. Þá var 
einnig stórt safn mynda að finna hjá öryggis-
deild Haga,“ segir í úrskurðinum um Haga.

Persónuvernd segir fyrirtæki mega verja sig 
með almennu eftirliti í þágu öryggis og eigna-
vörslu, svo sem með notkun eftirlitsmynda-
véla. Þau geti eftir því sem þörf krefji miðlað 
til lögreglu upplýsingum um refsivert athæfi. 
„Að baki þessu ákvæði býr meðal annars sú 
grunnregla íslensks réttar að uppljóstran saka-
mála og refsivarsla er á hendi lögreglu,“ segir 
Persónuvernd. - gar

Persónuvernd segir stórfyrirtæki ekki mega dreifa myndum af meintum þjófum til verslana dótturfyrirtækja:

Bannað að skiptast á búðarþjófamyndum

HANDTÖKUR Á LAUGAVEGI Lögreglan hafði hendur 
í hári þjófagengis sem lét greipar sópa á Laugavegi í 
mars síðastliðnum.  FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Þú getur alltaf lesið Fréttablaðið frítt á Vísi 

eða fengið sendan daglegan tölvupóst 

með blaði dagsins. Nánari 

upplýsingar á: visir.is/dreifing

FRÉTTABLAÐIÐ Á NETINU

vupóst

Námskeið 
Kvíðameðferðar -
stöðvarinnar á næstunni
Kvíðameðferðarstöðin mun bjóða upp á nokkur 
námskeið á komandi mánuðum. Unnið er út frá 
aðferðum hugrænnar atferlismeðferðar þar sem 
kenndar eru aðferðir til að ná tökum á vanda af 
ýmsum toga.

Einnig eru námskeið við hundafælni og 
víðáttufælni framundan.

Nánari upplýsingar um námskeið Kvíðameð-
ferðar  stöðvarinnar má finna á www.kms.is. 
Skráning fer fram í símum 534-0110 eða með 
tölvupósti á kms@kms.is.

Námskeið: Námskeið hefst:
Námskeið við félagsfælni 10. janúar
Námskeið við ræðukvíða 10. janúar
Almenn kvíðastjórnun 1. febrúar
Námskeið við ofsakvíða 3. febrúar
Námskeið við svefnvanda 2. febrúar

Virðing
Réttlæti

VR |  KRINGLUNNI 7  |  103 REYKJAVÍK
S. 510 1700 |  F. 510 1717  |  WWW.VR.IS
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Verður haldinn á Hilton Reykjavik Nordica hotel þann
11. janúar nk. kl. 19.30.

Dagskrá :

Lagabreytingar.

Samkvæmt 28. grein laga VR skal skila tillögum um lagabreytingar 
til félagsstjórnar eigi síðar en 7 dögum fyrir fund.

Önnur mál.

Félagsmenn hvattir til að mæta.

Framhaldsaðalfundur VR

Á að skera niður í mennta-
málum?
Já 33,8%
Nei 66,2%

SPURNING DAGSINS Í DAG

Stóðst þú við áramótaheitið 
sem þú strengdir síðast?

Segðu þína skoðun á visir.is

KJÖRKASSINN



Rio Tinto Alcan 
Straumsvík
Pósthólf 244
222 Hafnarfjörður

Sími 560 7000
www.riotintoalcan.is

Starfsfólk ISAL í Straumsvík og Rio Tinto Alcan óska 
landsmönnum gleðilegs árs með kærum þökkum fyrir 
gifturíkt samstarf í meira en fjóra áratugi.

Gæfuríkt komandi ár

2011
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NÁMSSTYRKIR TIL 
FRAMHALDSNÁMS ERLENDIS
Viðskiptaráð auglýsir eftir umsóknum um fjóra styrki:

Styrkirnir eru veittir vegna framhaldsnáms við erlenda háskóla í 
greinum sem tengjast atvinnulífinu og stuðla að framþróun  þess. 
Tveir styrkjanna gera kröfu um nám á sviði upplýsingatækni.

Hver styrkur er að fjárhæð krónur 400.000
og verða þeir afhentir á Viðskiptaþingi,
þann 16. febrúar næstkomandi.

Umsóknarfrestur rennur út klukkan 16.00 
föstudaginn 28. janúar 2011.

Nánar á: www.vi.is/namsstyrkir

Viðskiptaráð tekur virkan þátt í uppbyggingu menntunar og er 

bakhjarl bæði Verzlunarskóla Íslands og Háskólans í Reykjavík.

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

Sunddeild Ármanns

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

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

Námskeiðið hefst 25. febrúar 2011 í Árbæjarlaug.
Innritun virka daga frá kl. 17.00 og um helgar frá kl. 13.00 
í síma 557-6618 Stella, stellag@torg.is  stella.gunnarsdottir@reykjavik.is

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

Þökkum viðskiptin 

á liðnu ári

Humar frá 
Hornarfirði

Stór Humar
Skötuselur

1.990 (áður 3.990)

Þorskhnakkar
besti bitin

Laxaflök
Beinhreinsuð

og flott

Innbakaður Humar
Skelflettur Humar
Humarsúpa/
Humarsoð

Fiskikóngurinn • Sogavegi 3 • sími 587 7755

Lúðuflök

Opið í dag til 

kl. 14

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

MÁ BJÓÐA YKKUR MEIRI VÍSI?
Stærsti frétta- og afþreyingarvefur landsins.

ÍSRAEL, AP Moshe Katsav, fyrr-
verandi forseti Ísraels, var í gær 
dæmdur sekur um að hafa tvisvar 
sinnum nauðgað konu í starfsliði 
sínu þegar hann var ráðherra árið 
1998.

Hann var einnig dæmdur sekur 
um ósæmilega hegðun og kynferðis-
lega áreitni gegn tveimur öðrum 
konum, sem störfuðu hjá honum 
meðan hann var forseti.

Katsav er 65 ára. Hann á líklega 
yfir höfði sér fjögurra til sextán 
ára fangelsisdóm. 

Hann var ferðamálaráðherra í 
hægristjórn Likud-bandalagsins 
áður en hann tók við forsetaemb-
ættinu árið 2000. Hann sagði af 
sér árið 2007, hálfum mánuði áður 
en sjö ára kjörtímabil hans rann 
út.

Afsögnin var hluti af réttarsátt, 
sem fólst í því að hann játaði sig 
sekan um kynferðislega óviðeig-
andi framkomu en slyppi þá við 
fangelsisdóm vegna alvarlegri 
brota.

Árið 2009 sneri hann hins vegar 
við blaðinu, rauf sáttina og sagð-
ist ætla að sanna sakleysi sitt fyrir 
dómstólum. Hann boðaði til blaða-
mannafundar, þar sem hann titraði 
af bræði, formælti saksóknara 
og fjölmiðlum, æpti á viðstadda 
blaðamenn og veifaði tölvudisk 
sem hann sagði innihalda sönnun 
á sakleysi sínu.

Honum tókst þó ekki að sann-
færa þriggja manna dómstól um 
sakleysi sitt. Réttarhöldin voru 
haldin fyrir luktum dyrum en 
úrskurður dómaranna var gerður 
opinber í gær.

Niðurstaða dómaranna þykir 
ótvíræður sigur, bæði fyrir 
ísraelskt réttarkerfi og fyrir 

réttindabaráttu kvenna í Ísrael.
Hundruð kvenna stóðu fyrir 

utan dómssalinn í gær með skilti, 
þar sem stóð meðal annars: „Öll 
þjóðin veit að Katsav er glæpa-
maður.“

Katsav er hæst setti embættis-
maður landsins sem dreginn hefur 
verið fyrir dómstól fyrir jafn 
alvarlega glæpi. 

Undanfarin ár hafa þó fleiri 
ráðamenn þurft að svara til saka 
fyrir dómstólum vegna ýmissa 
afbrota.

Þannig situr Avraham Hirchson, 
fyrrverandi fjármálaráðherra 
landsins, í fangelsi fyrir að hafa 
svikið fé út úr verkalýðsfélagi. 
Haim Ramon, fyrrverandi dóms-
málaráðherra, hlaut árið 2007 dóm 
fyrir að hafa með valdi kysst kven-
kyns hermann. 

Þá standa enn yfir réttarhöld 
yfir Ehud Olmert, fyrrverandi for-
sætisráðherra, sem sakaður er um 
spillingu. gudsteinn@frettabladid.is

Katsav sekur 
um nauðgun
Fyrrverandi forseti Ísraels dæmdur sekur um nauðg-
un og kynferðislega áreitni. Niðurstaðan þykir sigur 
fyrir réttarkerfi landsins og réttindabaráttu kvenna.

FYRIR UTAN RÉTTARSALINN Tugir kvenna biðu fyrir utan með skilti. NORDICPHOTOS/AFP

MOSHE KATSAV Fyrrverandi forseti Ísra-
els eftir að dómstóll kvað upp úrskurð 
sinn í gær. NORDICPHOTOS/AFP

FJÁRMÁL Seðlabanki Íslands hefur 
lokið samningum um skuldir 
fimm sparisjóða sem ekki upp-
fylltu skilyrði um lágmark eigin 
fjár í kjölfar bankahrunsins að 
því er segir í frétt frá bankanum. 
Þetta eru Sparisjóður Bolungar-
víkur, Sparisjóður Norðfjarðar, 
Sparisjóður Svarfdæla, Sparisjóð-
ur Vestmannaeyja og Sparisjóður 
Þórshafnar og nágrennis. 

Þá hafa Sparisjóður Suður-Þing-
eyinga og Sparisjóður Höfðhverf-
inga greitt skuldir sínar við Seðla-
bankann.

Endurskipulagning skulda spari-

sjóða átti að byggja á neyðarlög-
unum en staða sjóðanna reyndist 
verri en talið var. Þá varð ljóst að 
framlag samkvæmt neyðarlögun-
um myndi ekki duga til að endur-
reisa sparisjóðina fjárhagslega. 
Seðlabankinn varð helsti kröfuhafi 
sparisjóðanna í apríl 2009. Bank-
inn fékk kröfurnar sem endurgjald 
þegar honum var gert að taka yfir 
innlán sparisjóða hjá Sparisjóða-
bankanum við fall hans. 

Tæpir fjórir milljarðar króna 
fengust upp í kröfurnar en nú 
er ljóst að afskrifa þarf tæpa 4,7 
milljarða króna. - gar

Seðlabankinn semur um skuldir fimm sparisjóða:

Tapið 4,7 milljarðar
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Allir þeir sem Ísland byggja
okkar bestu kveðjur þiggja.
Fögur heit og fyrirhyggja
í framtíðinni skulu liggja.
Okkar hlutverk er að tryggja. 
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FÓLK Í FRÉTTUM ÁRIÐ 2010

Anna Björk Ólafsdóttir er bóndi á bænum Raufarfelli undir Eyjafjöllum. Skömmu 
eftir að eldgosið í Eyjafjallajökli hófst flutti hún með fjölskylduna sína á Hvolsvöll. 
„Við tókum þá ákvörðun á laugardag að fara. Þá var allt í svartamyrkri og við 
ósofin vegna hávaða sem fylgdi gosinu aðfaranótt laugardags þegar þrumur 
og eldingar voru,“ sagði hún í samtali við Fréttablaðið 19. apríl. „Við snerum að 
mestu leyti aftur að Raufarfelli í sumar,“ upplýsir Anna Björk þegar slegið er á 
þráðinn til hennar. „Þá hafði gróður tekið alveg ótrúlega vel við sér, miklu betur 
en við höfðum þorað að vona.“

Kýrnar á bænum voru fluttar austar í sveitir og eru þar enn, en á Raufarfelli er 
þó megináhersla á nautgriparækt. Meðan fjölskyldan dvaldi á Hvolsvelli var því 
ekin 40 kílómetra leið til að sinna skepnunum. „Við höfum samt ekki þurft að 
nýta okkur afleysingaþjónustuna sem bændum stóð til boða, góðir grannar hafa 
stundum hjálpað okkur,“ segir Anna Björk.

Anna Björk kveður það hafa verið ótrúlegt að fylgjast með hversu vel gróðurinn dafnaði í sumar. „Við áttum ekki von á 
því, en þrátt fyrir það þá verður maður mikið var við öskuna enn hér. Það var til dæmis öskubylur hér í viku um daginn. 
Það gerist ef ekki hefur rignt um skeið þá þornar askan strax og fýkur um ef vind hreyfir. Og hún smýgur alls staðar inn. 
Á svona dögum er heldur ekki verandi úti nema með grímur,“ segir Anna og bætir við að haustið hafi samt verið nokkuð 
gott vegna góðrar tíðar.

„Það sem við kvíðum hér núna er hvernig vorleysingarnar verða og hvað mun fylgja þeim. Það er svo mikil aska uppi 
í fjöllunum, þetta er svo gríðarlegt magn af efni og maður áttar sig ekki á hvernig það mun berast með vorflóðum. Svo 
vitum við að sjálfsögðu ekki núna hvort við munum geta heyjað af túnum næsta sumar, það gátum við ekki síðasta 
sumar,“ segir Anna Björk en bætir við að þrátt fyrir þessa óvissu ætli fjölskyldan sér ekki annað en að búa áfram að 
Raufarfelli. 

Hún segir ólýsanlega lífsreynslu að hafa upplifað nálægðina við gosið. „Það er í fyrsta lagi sérkennileg reynsla að þurfa 
að yfirgefa húsið sitt að næturþeli vegna eldgoss, eins og við þurftum fyrst að gera vegna eldgossins á Fimmvörðuhálsi. 
Við vorum mátulega búin að jafna okkur á því þegar við vorum aftur ræst út vegna gossins í Eyjafjallajökli.“  - sbt

FLUTT AFTUR AÐ RAUFARFELLI

Halldór Elías Guðmundsson djákni var staddur á Haítí þegar stærðar jarðskjálfti 
reið yfir eyjuna 12. janúar síðastliðinn með þeim afleiðingum að 200 þúsund 
manns létust og mörg hundruð þúsund urðu heimilislaus.

Halldór Elías var í námsferðalagi á Haítí og hafði einungis dvalist á eynni í 36 
tíma þegar skjálftinn reið yfir. Hann segist oft hugsa til fólksins sem hann hitti þar 
úti, en hann komst til Dómíníska lýðveldisins nokkrum dögum eftir skjálftann:

„Ég hugsa ekki endilega svo mikið um skjálftann sjálfan og sef alveg á nóttnni. 
Ég passaði mig líka mjög á því að taka ekki allt inn sem ég sá og setja mig ekki 
í aðstæður sem ég réði ekki við. Tengslin sem ég myndaði við fólk þennan tíma 
eru mér hins vegar mjög hugleikin. Þá er ég að tala um íbúa landsins sem fylgdu 
hópnum sem ég var í eftir skjálftann, þar með talið starfsfólk Sameinuðu þjóð-
anna, fólk sem var að vinna við gríðarlega erfiðar aðstæður en tóku okkur engu 
að síður að sér.“

Halldór Elías var staddur á Haítí til þess að skoða hjálparstarf sem banda-
rískur söfnuður hefur staðið fyrir á Haítí og hvernig kirkja og hjálparstarf geta 
spilað saman. „Ég sá það með eigin augum á Haítí hversu mikilvægt það er fyrir 
innfædda að hafa sjálfir úrræði til að vinna úr, frekar en að hjálpin berist öll að 
utan,“ segir Halldór Elías sem hefur fylgst grannt með þróun mála á Haítí síðan 
hann kom heim. „Mér sýnist það ganga misvel að reisa landið úr rústum, það 
hefur verið ágætis uppbygging í bænum þar sem við vorum en í Port au Prince 
er til dæmis svo mikið flæmi að það er miklu erfiðara að ná yfir ástandið þar. Svo eru alls konar óvænt vandamál sem 
hafa skotið upp kollinum, húsaleiga hefur til dæmis þotið upp út af erlendu hjálparstarfsmönnunum sem þó eru enn 
nauðsynlegir.“

Halldór Elías segist hafa verið mjög upptekinn af því fyrst eftir að hann fór frá Haítí að hann yrði að koma þangað aftur. 
„En aðstæður eru bara svo erfiðar þarna enn að ég yrði meiri byrði en góður gestur eins og staðan er,“ segir hann. - sbt

FYLGIST VEL MEÐ HAÍTÍ

Fréttir snúast um fólk. Fréttablaðið heyrði í nokkrum einstaklingum sem komust í fréttirnar á árinu sem er að líða.

Upplifðu hamfarir, áföll og óvissu

Júlíus Már Baldursson landnámshænuræktandi missti allar hænur sínar þegar 
útihúsin við bæinn Tjörn á Vatnsnesi brunnu til kaldakola 28. mars síðastliðinn. 
„Ég er bara í áfalli og enn að átta mig á þessu,“ sagði Júlíus í samtali við Frétta-
blaðið en í húsunum voru 250 landnámshænur, fjórir heimiliskettir og um þús-
und egg með lifandi ungum, sem áttu að klekjast út á næstu fjórum dögum. 

„Ég ákvað strax á mánudeginum eftir brunann að halda áfram,“ sagði 
Júlíus þegar Fréttablaðið sló á þráðinn til hans í vikunni. „Ég átti tíu hana sem 
björguðust og eggjunum sem ég hafði tekið frá daginn fyrir brunann kom ég til 
góðra vina í útungun. Svo fékk ég líka egg frá bændum sem hafa fengið hænur 
frá mér þannig að ég er kominn með minn stofn aftur.“

Í júlí var Júlíus kominn með fugla og þeir fyrstu fóru að verpa í nóvember, 
markmið hans var alltaf að ná sömu stofnstærð í mars og hann hafði verið 
með, 250 fugla. „Ég ætlaði að hefja sölu á eggjum þá en vandamálið er að það 
er pattstaða hjá mér út af útihúsum og aðstöðu. Ég gerði bráðbirgðaaðstöðu í 
fjárhúsinu fyrir hænurnar en hún dugar ekki til frambúðar. Tjörn er ríkisjörð og 
framkvæmdir eru í höndum landbúnaðarráðuneytisins, og ég veit ekki hvort 
fjárhúsin verða tekin í gegn eða byggt nýtt. Ég er í raun að verða tilbúin með 
stofninn en vantar aðstöðuna.“

Stór hluti vandans liggur að sögn Júlíusar í því að hann hefur ekki fengið 
tjónið bætt. „Tryggingafélagið, TM, hefur ekki haft samband við mig síðan þeir 
komu hingað daginn eftir brunann, málið er að á meðan ég fæ ekki trygginga-
bæturnar get ég ekkert gert, ég er bara blankur.“ 

Júlíus segir brunann hafa verið mikið áfall. „Það var náttúrlega mikið sjokk og 
áfall að vakna við svona lagað og líðanin er eins og að vera í rússibana. Fyrstu 
dagana eftir brunann voru dýrin líka úti um allt og ömurlegt að þurfa að horfa 
upp á það. En þegar rannsókn var lokið tók hreinsunin skamman tíma.“ Rann-
sókn lögreglu leiddi í ljós að kviknað hafði í út frá rafmagni. 

Júlíus segir þann hlýhug sem hann fann í kjölfar eldsvoðans hafa styrkt sig 
til dáða. „Ég fékk 900 tölvupósta í kjölfar eldsvoðans bæði frá fólki sem hafði 
keypt af mér og fólki sem ég þekkti ekki neitt,“ segir Júlíus sem bíður með 
óþreyju eftir að fá lausn sinna mála, til þess að hann geti byrjað á nýjan leik að 
selja landnámshænuhegg. „Það hefur verið hefur verið mitt helsta áhugamál í 
þrjátíu ár að vernda stofninn og ég hyggst halda því áfram.“  - sbt

FÉKK 900 TÖLVUPÓSTA

Við óskum viðskiptavinum okkar og samstarfsaðilum 
gleðilegrar hátíðar og farsældar á komandi ári með 
þökkum fyrir viðskiptin á því sem er að líða.

Árlegur styrkur MP banka til góðgerðarfélags, sem 
viðskiptavinir tóku þátt í að velja, fer til Einstakra barna, 
stuðningsfélags barna með sjaldgæfa sjúkdóma eða 
skerðingar.

Starfsfólk MP banka

Hátíðarkveðja 
frá MP banka
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Gleðilegt ár
Starfsfólk TM færir landsmönnum öllum óskir um gleðilegt ár, 

með von um velsæld og gæfu á nýju ári.



12  31. desember 2010  FÖSTUDAGUR

E
inhvern veturinn fyrir um það 
bil fimm eða sex árum fór ég að 
taka eftir því hvernig strákar í 
umhverfi mínu ferðuðust um. 
Þeir brunuðu um á hálfgerð-

um barnahjólum með háu stýri og háu 
sæti – einhvers konar hjólabrettahjól – 
þeir voru ljóslausir, hjálmlausir, 
endurskinsmerkja lausir, með 
dökkar húfur og dökkklæddir að 
öllu öðru leyti í vetrar rökkrinu, 
héldu sig minnst við hjólastíga en 
skutust yfir göturnar fram og til 
baka til að stytta sér leið, algjör-
lega eftir eigin geðþótta og hent-
ugleikum. Ég man að ég hugsaði 
með mér að hér væri ég að fylgj-
ast með því hvernig íslensk karl-
amenning verður til: þetta voru 
hressir og klárir strákar en þeir 
brutu allar reglur – og komust 
upp með það, við þessi fullorðnu 
brostum umburðarlynd og jafn-
vel svolítið hrifin af einkafram-
takinu. Gangandi fólk, hundar og kettir 
áttu fótum fjör að launa þegar þessar 
dökku verur skutust út úr myrkrinu á 
fleygiferð og það var algjörlega á ábyrgð 
akandi vegfarenda að sjá til þess að þess-
ir drengir færu sér ekki að voða í alsælu 
hinnar hraðfleygu stundar; sjálfir virt-
ust þeir ekki leiða hugann að því að þeir 
þyrftu að sjást, þyrftu að vera með hjálm 
til að fá ekki heilahristing ef þeir dyttu á 
hausinn eða ættu að forðast bíla á ferð.

Allt saman fínir strákar, gleymum því 
ekki. En þeir voru mótaðir af landlægu 
virðingarleysi fyrir reglum og hefðum, 
landlægu tillitsleysi við aðra, landlægum 
skorti á samfélagslegri vitund, landlægri 
fífldirfsku – þeirri hugmynd að árangur í 
lífinu sé undir því kominn að maður brjóti 
reglur sem aðrir fylgja. 

Fullir þess sjálfstrausts sem aðeins 
vanþekking og vanþroski og velþóknun 
annarra færir manni höfðu þeir fært 
umferðar- og leikreglur brettavallanna 
yfir á stærri og almennari vettvang. 

Kunnuglegt.

Rit um siðrof
Þessi menning – þessi viðskiptamenning, 
stjórnmálamenning, karlamenning – hlaut 
sinn dóm í merkasta riti ársins 2010 sem 
hefði getað fengið heitið Íslensk menning 
II en hlaut í staðinn öllu óskáldlegra heiti: 
Aðdragandi og orsakir falls íslensku bank-
anna 2008 og tengdir atburðir. En hvað 
sem líður þurrlegum titlinum og kafla-

fyrirsögnum á borð við „Lágvaxtastefna 
og lausafjárgnótt“ og „Skuldatrygginga-
markaðurinn og lánshæfistengd skulda-
bréf“ og „Almennt um heildarskiptasamn-
inga“ þá er þetta rétt eins og Sturlunga að 
sínu leyti, eða Grettis saga, rit um siðrof 
í samfélagi og hvernig það dregur fram 

ýmsa lesti í fari nokkurra manna 
sem ekki fá aðeins að fara sínu 
fram óáreittir heldur eru bein-
línis hvattir áfram svo að ofsi 
þeirra magnast sífellt með óhjá-
kvæmilegum afleiðingum. 

Skýrslan er í níu bindum auk 
þess sem átta viðaukar eru ein-
göngu birtir á netinu. Í nefnd-
inni sem rituðu skýrsluna voru 
Páll Hreinsson hæstaréttar-
dómari, Tryggvi Gunnarsson, 
umboðsmaður Alþingis, og Sig-
ríður Benediktsdóttir, hagfræði-
kennari við Yale-háskóla, en auk 
þeirra rituðu kafla heimspeking-
arnir Vilhjálmur Árnason próf-

essor og Salvör Nordal, forstöðumaður 
Siðfræðistofnunar Háskólans, og Kristín 
Ástgeirsdóttir, framkvæmdastýra Jafn-
réttisstofu.

Þetta fólk kynnti skýrsluna á eftir-
minnilegum blaðamannafundi í Iðnó þann 
12. apríl. Mikil spenna hafði skapast í 
aðdragandanum, ekki síst sökum þess að 
birtingu hennar hafði verið frestað og þeir 
Páll Hreinsson og Tryggvi – orðvarir og 
grandvarir lögmenn – höfðu látið dram-
atísk og tilfinningaþrungin ummæli falla 
um efni skýrslunnar.

Þessi mikla spenna í ókyrru andrúms-
lofti þjóðlífsins leiddi samt ekki til spennu-
falls eins og hefði kannski mátt ætla með 
gamalkunnum birtingarmyndum tuðs 
og reiðinöldurs um „sama rassinn undir 
þeim öllum“. Fólk virtist upp til hópa 
hrifið af skörulegri framgöngu skýrslu-
höfunda og eiginlega hálf-hissa yfir henni. 
Vendipunkturinn var líka fólginn í þessu: 
Við fengum loksins að sjá eitthvað gert 
almennilega hér á landi. Við fengum að 
sjá fólk sem trúað hafði verið til vanda-
samra verka og réði við að leysa þau af 
hendi með sóma. Um leið og við hugsuðum: 
ótrúlegt hvað við höfum hegðað okkur 
heimskulega – þá gátum við líka horft á 
þessa skýrslu með vissu stolti og hugsað 
sem svo að okkur væri kannski ekki alls 
varnað þrátt fyrir allt: þótt „stórasta þjóð 
í heimi“ væri jafn mikil hugsanavilla og 
það var málvilla og íslenskir viðskipta-
menn og bankamenn væru sennilega með 

þeim verri í heimi – þá hefði okkur þrátt 
fyrir allt loksins tekist að gera eitthvað 
rétt. 

Ólík viðbrögð
Í kjölfarið lét Alþingi þingmannanefnd 
fara í saumana á þessari skýrslu og sam-
þykkti í haust ályktun samhljóða þar sem 
tekið er undir niðurstöður skýrslunnar og 
hvatt til þess meðal annars að hún verði 
höfð að leiðarljósi í framtíðinni enda sé 
hún „áfellisdómur yfir stjórnvöldum, 
stjórnmálamönnum og stjórnsýslu, verk-
lagi og skorti á formfestu.“

Því miður féll þessi merka þingsályktun 
alveg í skuggann af þjarki um það hvaða 
einstaklingar skyldu dregnir fyrir Lands-
dóm og gerðir þar með að syndahöfrum 
hrunsins. Þar með hefur umræðan tekið að 
snúast um glæp og refsingu einstaklinga 
fremur en eðli og ábyrgð samfélags – af 
hverju þessi og hinn gangi enn laus meðan 
sá eða sá sæti ákæri. Ekki skal dregið úr 
afglöpum einstaklinga og ábyrgð þeirra 
en við þurfum engu að síður ævinlega að 
muna að hrunið varð ekki vegna þess að 
Geir Haarde sé slæmur maður – eða hafi 
gert allt rangt – eða sé til komið út af inn-
ræti og athöfnum Davíðs Oddssonar, Hall-
dórs Ásgrímssonar, Bakkabræðra, Jóns 
Ásgeirs, Karls Wernerssonar, Hannesar 
Smárasonar og hvað þær nú hétu allar 
þessar hetjur gærdagsins. Öllum varð 
þeim ýmislegt á, vegna valdagræðgi 
eða peningagræðgi, blindu eða hroka en 
munum samt að einn af helstu lærdómun-
um sem draga má af skýrslu rannsóknar-
nefndarinnar er að þetta var kerfishrun. 
Þetta var inngróin ranghugmynd um 
þjóðar eðli. Þetta var siðrof.

Djúp áhrif
En ábyrgðin: það er svolítið kaldhæðnis-
legt í ljósi almennrar umræðu, sem ein-
kennist ekki síst af andúð á stjórnmála-
mönnum, að það framtak Alþingis að láta 
gera þessa skýrslu og heitstrenging þess í 
kjölfarið að láta hana vera sér leiðarljós í 
umbótum á stjórnsýslunni – þetta framtak 
er ásamt framsali þings og ríkisstjórnar 
á hluta af valdi sínu til sérstaks Stjórn-
lagaþings í rauninni eini votturinn um að 
valdastofnun í samfélaginu gangist við 
ábyrgð sinni á falli bankanna og leitist við 
að gera það sem í hennar valdi stendur til 
að slíkir atburðir endurtaki sig ekki. 

Fyrstu viðbrögð ýmissa lykilpersóna og 
-stétta skýrslunnar einkenndust af afneit-
un og ekkiég-isma. Endurskoðendur þver-

skallast meira að segja enn við að horfast 
í augu við sína ábyrgð á umfangsmiklum 
lýtaaðgerðum sem fóru fram á ársreikn-
ingum fráleitustu fyrirtækjanna og for-
svarsmenn viðskiptadeilda Háskólanna 
sem bjuggu til þau efnahags-séní sem 
veðsettu landið til andskotans, bregðast 
ókvæða við þegar látið er að því liggja að 
eitthvað í fræðum þeirra kunni að vera 
málum blandið. 

Nema hvað. En hvað sem því líður – 
og hvað sem líður furðulegum ákvörð-
unum skilanefnda sem virðast líta á það 
sem hlutverk sitt að skila alskuldugustu 
skussunum aftur þeim fyrirtækjum sem 
þeim tókst að veðsetja til andskotans – þá 
er samt sem áður ekki allt eins og það var 
áður í íslensku samfélagi. Þessi skýrsla 
um aðdraganda og orsakir falls íslensku 
bankanna hefur haft djúp áhrif á íslenskt 
samfélag, íslenska menningu, íslenska 
hugmyndafræði, íslenska réttlætiskennd, 
íslenska sjálfsmynd: hugmyndir okkar um 
dyggðir og lesti, rétt og rangt. Þótt menn 
safni ef til vill rangfengnum auði sem 
fyrr þá verður það við lítinn orðstír. Það 
er meðal annars vegna þessarar skýrslu. 
Hún sýndi svart á hvítu þann ófarnað sem 
leiddi af þeim viðskiptaháttum sem tíðkuð-
ust. Hún hefur vakið almenna löngun til að 
breyta rétt því að hún sýnir svo vel hvað 
gerist þegar maður brýtur allar reglur. 

Útkoma þessarar skýrslu var án vafa 
einn merkasti atburður þess árs sem nú 
er að líða.

Annars segja stelpurnar mínar mér að 
það sé komin ný tíska hjá strákunum á 
hjólunum. Þeir séu farnir að sjást sumir 
með mótorhjólahjálm á hausnum þegar 
þeir eru á ferðinni. 

Uppgangur og fall íslenska heimsveldisins
Rannsóknarskýrslan sem ber hinn þurrlega titil Aðdragandi og orsakir falls íslensku bankanna 2008 og tengdir atburðir hefði að mati 
Guðmundar Andra Thorssonar allt eins getað fengið heitið Íslensk menning II enda lýsir hún djúprættri og langvarandi viðskiptamenn-
ingu, stjórnmálamenningu og karlamenningu. 

EFTIRMINNILEGUR BLAÐAMANNAFUNDUR „Mikil spenna hafði skapast í aðdragandanum, ekki síst sökum þess að birtingu hennar hafði verið frestað og þeir Páll Hreinsson og Tryggvi – orðvarir og grandvarir lögmenn 
– höfðu látið dramatísk og tilfinningaþrungin ummæli falla um efni skýrslunnar.“ FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

INNLENDIR VENDIPUNKTAR 2010

Innlendir vendipunktar 2010
Fréttablaðið gerir upp árið með greinum um 
innlenda vendipunkta eftir valda höfunda. 
Vendi punktarnir snúast um markverðar frétt-
ir og atburði sem gerðust á árinu og gætu 
haft áhrif til frambúðar á Íslandi.

Guðmundur Andri 
Thorsson er ritstjóri 
Tímarits Máls og menn-
ingar og pistlahöfundur í 
Fréttablaðinu.

Fyrstu við-
brögð ýmissa 
lykilpersóna 
og -stétta 
skýrslunnar 
einkenndust 
af afneitun og 
ekkiég-isma.
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Hreindýr við Grenisöldu á Fljótsdalsheiði í desember 2009. Ljósmynd: Ari Magg.

Senn lýkur ári sem er minnisstætt fyrir margra hluta 

sakir. Tvö eldgos á skömmum tíma minna okkur á þá 

krafta sem náttúran getur leyst úr læðingi. Þjóðin þarf 

að finna hjá sér sambærilegan kraft í samstilltu átaki 

til að skapa atvinnutækifæri fyrir alla – því atvinna 

er undirstaða lífsgæða og velferðar.

Öflugur hópur starfsmanna N1 til bæja og sveita kapp-

kostar að leggja viðskiptavinum lið með úrvals þjónustu 

allt í kringum landið. Við þökkum landsmönnum öllum 

fyrir viðskiptin á árinu sem er að líða. Með bjartsýni og 

kjark að leiðarljósi höldum við áfram að bjóða meira í 

leiðinni á nýju ári.

N1 óskar þér og þínum gleðilegrar hátíðar 
og farsældar á komandi árum.
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FRÁ DEGI TIL DAGS
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Er heilbrigðiskerfið ekki dýrt? Launa-
kostnaður of mikill? Þarf ekki að skera 
niður útgjöld?

Allt of lengi hefur umræða innan þings 
og utan um heilbrigðiskerfið og heilbrigðis-
stéttir verið bjöguð í meira lagi. Allt of 
lengi hefur verið einblínt á hvað kerfið 
kostar, hversu mannfrekt það 
er og skelfilegar launakröfur 
þeirra sem telja sig of góða til 
að framfleyta fjölskyldunni 
á hugsjón og ánægju einni 
saman.

Auðvitað skiptir máli hvernig 
fjármunir eru nýttir sem lagðir 
eru inn í heilbrigðiskerfið. En 
þegar einblínt er á kostnað inn 
en blinda auganu snúið að fram-
legðinni, er nema von að heildar-
sýnin verði bjöguð? Röng?

Oft gleymist að heilbrigðis-
þjónusta er ekki bara þjónusta, 
heldur iðnaður. Hún framleiðir 
hagnað og virðisauka – manns-
lífa. Hún mælist kannski illa 
sem hluti af vergri landsfram-
leiðslu en var það ekki Robert 
Kennedy sem kvað verga landsframleiðslu 
mæla allt nema það sem gerði lífið þess 
virði að lifa því?

Hugleiðum hvernig líf okkar og sam-
félag væri nyti heilbrigðisþjónustu ekki 
við. Hvers við færum á mis. Því þegar 
barn heldur heyrninni og málinu eftir 

endurteknar eyrnabólgur – þakkaðu heil-
brigðisstarfsmanni. Þegar fjölskyldu-
föður batnar af þunglyndi eða áfengis-
sýki – þakkaðu heilbrigðisstarfsmanni. 
Þegar amma og afi halda sjóninni eða fá 
hana aftur – þakkaðu heilbrigðisstarfs-
manni. Við hjálpum fólki og hjálpum 

því að hjálpa sér. Við styðjum, 
við styrkjum, við læknum. Við 
framleiðum heilsu. Vegna okkar 
skila einstaklingar þjóðarinnar 
meiru til fjölskyldu og samfélags; 
efnahagslega, félagslega og 
menningar lega.

Slæmt er að blinda augað sér 
ekki gæðin sem koma úr heil-
brigðiskerfinu. Verra er að blinda 
augað sér ekki óveðursskýin 
hrannast upp, rétt eins og fyrir 
bankahrun. Blinda augað sér 
ekki að fjöldi almennra lækna á 
LSH er hættulega lágur eftir um 
20% niðurskurð á einu ári. Blinda 
augað sér ekki að læknar sækja 
ekki um lausar stöður. Blinda 
augað sér ekki að læknar fara nú 
fyrr út til sérnáms og snúa ekki 

heim að því loknu. Blinda augað sér ekki 
að læknum fækkar og fækkar og fækkar …

Er blinda augað blint eða bara lokað? 
Hvort heldur, þá virðist erfitt að lækna 
það. En kannski þarf ekki lækna til þess að 
lækna blinda augað – heldur einmitt það að 
enginn læknir verði eftir.

Blinda augað
Heilbrigðis-
mál

Eyjólfur 
Þorkelsson
formaður Félags 
almennra lækna

SPOTTIÐ

Ráðherrar 
geta ekki 
beitt handafli 
gegn ákvörð-
unum sem 
teknar eru af 
stjórnendum 
háskóla.

F
yrir fáeinum vikum flutti Michael Porter, prófessor við 
Harvard-háskóla, merkilegan fyrirlestur í Háskólabíói, 
þar sem hann dró upp mynd af þeim gríðarlegu tæki-
færum sem gætu falizt í jarðvarmaauðlindum Íslands og 
þeirri þekkingu á nýtingu þeirra, sem hefur byggzt upp 

hér á landi, til að skapa arðvænlega, alþjóðlega atvinnustarfsemi. 
Porter sagði við sama tækifæri að Íslendingar einblíndu í baksýnis-
spegilinn og hugsuðu og töluðu um hrunið og hverjum það væri að 
kenna, í stað þess að horfa fram á við, leita að tækifærum landsins 
og grípa þau.

Vissulega er mikilvægt að ljúka 
uppgjörinu við bankahrunið. Þeir 
sem brutu af sér í aðdraganda 
þess eiga að sæta ábyrgð. Fyrir 
framtíð Íslands er hins vegar 
miklu mikilvægara að læra af 
mistökunum sem voru gerð fyrir 
hrun og gera breytingar sem 
koma í veg fyrir að þau endurtaki 

sig. Þannig skiptir hin víðtæka umbótaáætlun, sem þingmannanefnd 
um viðbrögð við rannsóknarskýrslu Alþingis lagði fram, langtum 
meira máli fyrir framtíðina en réttarhöldin fyrir Landsdómi, sem 
kalla má afleiðingu starfs sömu nefndar. Þó er hætt við að athyglin 
beinist fremur að réttarhöldunum á nýja árinu en hvernig gengur 
að hrinda í framkvæmd breytingum í pólitík, stjórnsýslu og löggjöf 
sem eiga að hindra að sagan endurtaki sig. Vonandi gleyma alþingis-
menn ekki fyrirheitunum sem þeir gáfu allir sem einn.

Á nýju ári skulum við endilega ekki láta bölmóðinn bera bjart-
sýnina ofurliði. Bankahrunið á Íslandi er ekki versta efnahagshrun 
sem ríki hefur gengið í gegnum. Mörg hafa fengið stærri skell og 
engu að síður náð sér á strik á ný. Mikill meirihluti Íslendinga býr 
við lífskjör sem flestir jarðarbúar telja öfundsverð. Tækifærin eru 
óteljandi til að auka á ný verðmætasköpun og hagvöxt, bæta lífs-
kjörin og búa til störf handa þeim sem hafa misst vinnuna eftir 
hrun.

Við eigum að forðast minnimáttarkennd í samskiptum við 
umheiminn og þvert á móti einsetja okkur að sýna að við höfum 
lært af mistökunum og séum þjóð meðal þjóða. 

Við eigum að taka alvarlega ábendingar manna eins og Michaels 
Porter um að horfa fram á veg í stað þess að stara í baksýnis-
spegilinn. Þannig komum við auga á tækifærin og getum fært okkur 
þau í nyt. Við eigum að sjálfsögðu að skoða þau með gagnrýnum 
huga, en forðast að láta tortryggni og öfund í garð frumkvöðla og 
athafnamanna ýta undir kyrrstöðu og aðgerðaleysi. Án þeirra mun 
efnahagslífið nefnilega aldrei ná sæmilegum kröftum. Við getum 
vel samfagnað þeim sem koma ár sinni vel fyrir borð þótt við látum 
ekki blindast af sömu peningaglýjunni og villti mörgum sýn á upp-
gangsárum áratugarins.

Á áratugnum sem nú er senn liðinn hefur íslenzkt þjóðfélag 
sveiflazt öfganna á milli. Á nýjum áratug tekst okkur vonandi að 
finna skynsamlegri meðalveg. 

Gleðilegt ár!

Árið 2011 getur orðið ár tækifæranna.

Bjartsýni 
í stað bölmóðs

Ólafur Þ. 
Stephensen
olafur@frettabladid.is
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Það er magnaður stígandi í þessari. 
Rauðar kúlur með hala sem springa 
út í þéttar silfraðar stjörnur, stígandi 
ljósagangur sem endar síðan með 
miklum hávaða og látum. Ein af 
þeim betri.

2

Rugl ársins
Um áramót er til siðs að velja hitt 
og þetta ársins. Nokkrir flokkar liggja 
enn óbættir hjá garði. Einn er rugl-
ingur ársins. Þeim heiðri verður hér 
deilt á milli þingkonunnar Vigdísar 
Hauksdóttur, sem lagði fram 
óþingtæka tillögu um þjóðar-
atkvæðagreiðslu um Evrópu-
sambandið og kenndi síðan 
starfsfólki þingsins um, og 
stjórnlagaþingmannsins 
Péturs Gunnlaugsson-
ar, sem jós úr skálum 
vandlætingar sinnar 
yfir Kristínu Árna-
dóttur á blaða-
mannafundinum 

um skýrslu rannsóknarnefndar en 
fékk svo að vita að hann væri að tala 
við Kristínu Ástgeirsdóttur. Hann stóð 
samt við gagnrýnina.

Hreinskilni ársins
Hreinskilni ársins kom frá 
Þór Sigfússyni, fyrrverandi 
forstjóra Sjóvár. Ólíkt kok-
hraustum bræðrum sínum 
úr viðskiptalífinu viður-
kenndi hann í fréttaviðtali 

að óttast mjög niður-
stöður rannsóknar 
sérstaks saksókn-
ara á málefnum 
tryggingafélags-
ins, enda hefði 

hann kvittað upp á samninga út og 
suður án þess að lesa þá. Þeir voru 
nefnilega margir svo hrikalega langir.

Orð ársins
Orð ársins gæti verið hestapest eða 
öskuspá, en þau blikna hins vegar í 
samanburði við hinn ótvíræða sigur-
vegara: Tussufínt. Á því orði hófst 
tölvupóstur aðstoðarmanns mennta-
málaráðherra um upplýsingaleka til 

blaðamanns, sem átti að 
fara yfir götuna til aðstoðar-
manns fjármálaráðherra en 
endaði óvart í Bandaríkj-
unum – hjá blaðamanni 
með tengsl við Ísland.
 stigur@frettabladid.is



Kadeco er þróunarfélag sérhæft í fasteignaþróun, frumkvöðlaþróun og eflingu samkeppnishæfni Reykjaness. 
Frá árinu 2006 hefur Kadeco, ásamt fjölda samstarfsaðila, byggt upp samfélag frumkvöðla, fræða og
atvinnulífs á Ásbrú í Reykjanesbæ þar sem fjöldi manns nemur og vinnur í dag.

Skotfærageymslur hafa breyst í ballettskóla, þotuskýli í kvikmyndaver og verslunarhúsnæði í hátæknigagnaver. 
Nýsköpun í sinni víðustu merkingu er lykilorð þróunar á Ásbrú og mun vera það áfram um ókomna tíð.

Árið 2010 störfuðu á annað hundrað manns við uppbyggingu á Ásbrú. Í öllum framkvæmdum er þess gætt 
að endurnýta efni eins mikið og mögulegt er. Árangur þessarar endurnýtingarstefnu er að Ásbrú er stærsta 
endurvinnsluverkefni Íslandssögunnar.

Samfélag frumkvöðla, fræða og atvinnulífs

Við dönsum ballett  
í skotfærageymslum
Kadeco óskar samstarfsaðilum sínum og landsmönnum öllum 
gleðilegra jóla og farsældar á nýju ári

www.asbru.is
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Gleðilegt nýtt ár frá 
Jónum um heim allan



www.jonar.is

Á hverju ári flytja Jónar Transport vörur heimshorna á milli. 
Jón, Jón og Jón óska öllum farsældar á nýju ári og þakka 
fyrir samstarfið á árinu sem er að líða.
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sland stendur á tímamótum. Björgunarleið-
angrinum vegna hrunsins er að mestu lokið 
og uppbyggingarstarfið tekur nú í vaxandi 
mæli við. 

Verkefni okkar undanfarin tvö ár hafa 
verið risavaxin og kallað á róttækar breyt-
ingar á flestum sviðum samfélagsins. Um 
þessi áramót er því hollt að virða fyrir sér 

þá heildarmynd sem við blasir í efnahagsmálum þjóð-
arinnar, þann mikla árangur sem náðst hefur og þau 
spennandi viðfangsefni sem bíða okkar á nýju ári.

Mikill árangur í efnahagsmálum
Samdrátturinn hefur verið stöðvaður, hagvöxtur er 
hafinn,  kaupmáttur launa vex og störfum fjölgar á ný. 
Verðbólgan hefur ekki verið lægri í sjö ár, stýrivextir 
aldrei lægri, gengið styrkist og fjárlagahallinn hefur 
minnkað úr rúmum 200 milljörðum í tæpa 40. Skuldir 
ríkissjóðs eru lægri en reiknað var með, fullnægjandi 
gjaldeyrisforði hefur verið tryggður og skuldatrygg-
ingaálagið er lægra en fyrir hrun.

Vegna þessa góða árangurs getum við nú sótt fram. 
Við þurfum að halda áfram með þær umfangsmiklu og 
róttæku samfélagsbreytingar sem settar hafa verið á 
dagskrá og jafnframt taka veigamiklar ákvarðanir um 
stöðu Íslands í samfélagi þjóðanna. 

Sátt um auðlindir
Á næsta ári verður mótuð ný stjórnarskrá á vettvangi 
Stjórnlagaþings. Í því ferli verða teknar ákvarðanir 
um stórmál sem geta varðað veg þjóðarinnar um 
ókomna tíð: Sameign Íslendinga á auðlindum, framtíð 
forsetaembættisins, þingræðisins og þjóðkirkjunnar, 
aukið vægi þjóðaratkvæðagreiðslna og þá hugmynd 
að landið verði eitt kjördæmi. Stjórnlagaþingið þarf 
að komast að niðurstöðu um öll þessi mikilvægu mál á 
næsta ári. 

Við þurfum að leiða til lykta áratuga deilur um 
eignarétt og nýtingu á sameiginlegum auðlindum 
þjóðar innar, m.a. um fiskveiðistjórnunarkerfið. Auð-
lindir sjávar, orkan í iðrum jarðar og þau verðmæti 
sem felast í vatninu verða varin og þannig um nýtingu 
þeirra búið að arðurinn renni með sanngjarnari hætti 
til þjóðarinnar allrar. 

Kraftmikil sókn í atvinnumálum
Við verðum að tryggja frið á vinnumarkaði. Slík 
stöðug leikasátt er forsenda aukins hagvaxtar, kaup-
máttar og fjölgunar starfa. Eitt af stóru málunum 
á nýju ári verður að marka nýja atvinnustefnu 
sem byggir á traustum grunni og varðar veginn til 
framtíðar. Þegar hefur verið lagður grunnur að slíkri 
vinnu. Þá verður fyrir tilstuðlan ríkisstjórnar innar 
á komandi ári ráðist í mjög umfangsmiklar fram-
kvæmdir víða um land og hagfellt efnahagsumhverfi, 
lægri vextir og víðtæk skuldaaðlögun lífvænlegra 

fyrirtækja gefa fyrirheit um kröftuga viðspyrnu 
atvinnulífsins. Nefna má framkvæmdir við Búðarháls-
virkjun, einhverjar umfangsmestu vegaframkvæmdir 
Íslandssögunnar, aukin umsvif ferðaþjónustunnar, 
m.a. með nýjum framkvæmdasjóði, framkvæmdir við 
nýtt fangelsi, tónlistarhús og háskólasjúkrahúsið, upp-
byggingu gagnavera og umfangsmiklar framkvæmdir 
við álverin í Straumsvík og á Reyðarfirði. Allir sem 
vettlingi geta valdið þurfa að leggja hönd á plóg til 
þess að skapa hér störf, ekki síst smærri fyrirtæki og 
hinar skapandi greinar sem sífellt öðlast aukið vægi.

Skuldaaðlögun heimila og fyrirtækja
Ljúka þarf skuldaaðlögun heimila og fyrirtækja á 
grundvelli þeirra viðamiklu úrræða sem nú hafa verið 
innleidd. Hrun krónunnar, hækkun verðlags og hrun 
eignaverðs hafa legið sem mara á samfélaginu allt frá 
hruni. En nú eru allar forsendur til staðar til að ganga 
rösklega til verks og aðlaga skuldabyrðina að þeim 
raunveruleika sem við búum við. Fyrir mitt næsta ár 
ættu öll fyrirtæki og heimili landsins að hafa fengið 
niðurstöðu í sín mál í samvinnu við viðkomandi fjár-
málastofnanir og á þeim grundvelli ættu þau að geta 
unnið sig áfram sem virkir þátttakendur í uppbygging-
unni sem fram undan er. Í þeim efnum skiptir miklu 
máli að húsnæðisöryggi fólks sé tryggt og aðstæður 
hvers og eins séu metnar með sanngjörnum og raun-
sæjum hætti.

Uppstokkun stjórnarráðsins verður fram haldið og 
þær fjölmörgu tillögur, sem komið hafa fram verða 
innleiddar, ein af annarri: Fækkun ráðuneyta, samein-
ing stofnana, ábyrgari stjórnsýsla, aukið gegnsæi og 
bætt vinnubrögð.

Nú um áramótin hefst síðan vonandi nýtt uppbygg-
ingarskeið í þjónustu við fatlað fólk þegar málefni þess 
færast frá ríkinu til sveitarfélaga.

Við munum enn fremur stíga frekari skef til að 
tryggja grundvöll þeirrar efnahagslegu endurreisnar 
sem nú er hafin. Samkomulag um Icesave er vonandi í 
augsýn og í kjölfarið getum við stigið markviss skref 
til að afnema gjaldeyrishöftin. Á árinu 2011 mun far-
sælu samstarfi okkar við AGS ljúka og Ísland getur á 
ný staðið eitt og óstutt í ólgusjó alþjóðlegra efnahags-
mála, reynslunni ríkara og fullt sjálfstrausts í ljósi 
árangurs undangenginna ára. Á sama tíma munum 
við færast nær niðurstöðu í samningaviðræðum okkar 
við ESB sem að mínu mati skiptir gríðarlegu máli 
varðandi þá framtíðarsýn og þau lífskjör sem við 
Íslendingar kjósum að hafa. 

Á árinu 2011 höfum við allar forsendur til að sækja 
fram með jákvæðni,  kjark og dug að leiðarljósi. Ég 
óska Íslendingum öllum gæfu og góðs gengis á kom-
andi ári.

Höfundur er forsætisráðherra og formaður 
Samfylkingarinnar.

Nú sækjum við fram!

JÓHANNA SIGURÐARDÓTTIR

V
ið lok þessa árs má finna sterkt 
fyrir þeirri von hjá fólki að næsta 
ár geymi betri tíma. Til þess er 
ætlast að okkur takist betur en 
raunin varð á líðandi ári að leggja 
til hliðar óeiningu og sundurlyndi 
sem því miður hefur einkennt þjóð-
félagsumræðuna frá hruni. Eigi 

von okkar um betri tíð að rætast verða allir að leggj-
ast á eitt.

Ýmis mál voru gerð upp á árinu 2010. Fæst þeirra 
geyma góðan vitnisburð fyrir stjórnarflokkana. Það 
væri nær að segja að ríkisstjórnin hafi verið í sam-
felldum átökum við þjóðina. Samkomulag við aðila 
vinnumarkaðarins rann út í sandinn, næstum hver 
einasti kjósandi í þjóðaratkvæðagreiðslu um Icesave-
samningana hafnaði niðurstöðu ríkisstjórnarinnar 
og fjárlög byggðust á enn frekari álögum á heimili 
og fyrirtæki og niðurskurði sem ekkert samráð hafði 
verið haft um. Getuleysi stjórnvalda við að taka á 
skuldavanda heimilanna skapaði ósætti í samfélaginu 
og margt fleira má tína til af þessum toga.

Dapurleg mistök
Gott samstarf náðist á milli stjórnmálaflokka á 
Alþingi um viðbrögð við rannsóknarskýrslu Alþingis. 
Vonandi leiðir það samstarf til bættra vinnubragða 
á þingi og í stjórnsýslunni. En dapurleg voru mistök 
meirihluta Alþingis sem ákvað að kalla saman lands-
dóm til að rétta yfir fyrrverandi forsætisráðherra og 
draga þar með stjórnmálin inn í réttarsal. Þau mála-
lok voru Alþingi til minnkunar og skömm að atkvæða-
greiðslu sumra þingmanna þar sem höggi var komið á 
pólitíska andstæðinga en eigin flokksmönnum hlíft. 

Þörf á styrkri stjórn
Þrátt fyrir að liðið ár geymi fjölmörg dæmi um mis-
tök, rangar áherslur og sundurlyndi er eina leiðin 
fram á við að láta ekki deigan síga. Við erfiðar 
aðstæður er sem aldrei fyrr þörf á sáttavilja, skýrri 
framtíðarsýn og bjartsýni um að hægt sé að sigrast á 
erfiðleikunum.

Staðreyndin er að við höfum öll færi á að skapa hér 
bjartari framtíð. Það er því full ástæða til bjartsýni 
ef rétt er á málum haldið. Sundurlyndi á stjórnar-
heimilinu og ágreiningur um grundvallarmál, þar 

sem engin málamiðlun er í augsýn, eykur hins vegar 
á vandann einmitt þegar þörf var á styrkri stjórn 
og skýrri stefnu. Það er táknrænt fyrir það, hvernig 
ástandið er orðið, að helsta fréttaefni síðustu daga 
ársins er af átökum innan stjórnarliðsins og augljóst 
að líf ríkisstjórnarinnar hangir á bláþræði.

Endurreisn á traustum grunni
Næstu mánuðir verða afdrifaríkir um það, hvernig til 
tekst næstu árin við að bæta lífskjörin. Afar mikil-
vægt er að ná ábyrgum kjarasamningum sem stuðla 
að endurreisn á traustum grunni. Eins er það grund-
vallaratriði að fjárfesting í atvinnulífinu hefjist, því 
með henni fylgir brýn atvinnu- og verðmætasköpun.

Í efnahagsmálum leggjum við sjálfstæðismenn 
áherslu á að hlífa fólki og fyrirtækjum við frekari 
álögum, örva hagvöxt og styðja þá sem vilja láta til 
sín taka. Við trúum því að leiðin til þess að vinna 
bug á efnahagsvandanum sé að virkja alla til þátt-
töku. Leið ríkisstjórnarinnar hefur á hinn bóginn því 
miður orðið til þess að auka byrðar þeirra sem hafa 
það erfitt fyrir og gera þeim erfiðara fyrir sem vilja 
reyna að spreyta sig og finna kröftum sínum viðnám. 
Þannig dýpkar efnahagslægðin og dregst á langinn. 
Það er því óhjákvæmilegt að breyta um stefnu við 
stjórn landsins.

Nýtum tækifærin
Við búum í fámennu landi með tiltölulega einfalda 
atvinnuvegi. Lýðræðishefð er rík á Íslandi og okkur 
hefur tekist, þrátt fyrir ágreining um stefnu og 
áherslur, að tryggja miklar framfarir í þjóðlífinu. Sá 
árangur og reynsla getur reynst okkur mikilvægt 
veganesti ef við berum gæfu til að leysa úr læðingi 
það afl sem býr í fólkinu. Nú berast jákvæð tíðindi af 
ástandi fiskistofnanna í kringum landið, við eigum 
dýrmætar orkuauðlindir og þjóðin er vel menntuð. 
Það er því engum vafa undirorpið að allt það sem 
þarf til að binda skjótt enda á efnahagsþrengingarn-
ar er til staðar. Nú þarf einungis að bretta upp ermar, 
ganga hreint til verks og nýta tækifærin.

Fyrir hönd Sjálfstæðisflokksins óska ég lands-
mönnum öllum hamingju og velfarnaðar á komandi 
ári.

Höfundur er formaður Sjálfstæðisflokksins.

Stöndum saman – nýtum tækifærin

BJARNI BENEDIKTSSON
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Gleðilegt nýtt ferðaár!
SUMAR 2011 - ÓDÝRUSTU SÆTIN BÓKAST FYRST!

ALICANTE - HÁLFT FÆÐI

Verð á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn.
Verð frá kr. 97.000 á mann fyrir 2 fullorðna.
Brottför: 9. júní í viku.

83.500 kr.*frá
Herbergi í 1 viku 
með HÁLFU FÆÐI

Gran Hotel Bali

TENERIFE - ALLT INNIFALIÐ

Verð á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn.
Verð frá kr. 115.900 á mann fyrir 2 fullorðna í stúdíóíbúð.
Brottför: 28. júní í viku.

98.900 kr.*frá
Íbúð í 1 viku og 
ALLT INNIFALIÐ

Tropical Playa

Ferðaskrifstofa * Flug, flugvallarskattar, íslensk fararstjórn og gisting. Hálft fæði = Morgun-, og hádegismatur. Allt innifalið = Morgun-, hádegis- og kvöldmatur, snarl milli mála og innlendir drykkir.



Skattar, gjöld og  
Staðgreiðsla 2011
Staðgreiðsla skatta 2011 er reiknuð í þremur þrepum.
Útreikningur fyrir mánaðartekjur er sem hér segir:

Af fyrstu 209.400 kr. ........................... 37,31%
Af næstu 471.150 kr.  ........................... 40,21%
Af fjárhæð umfram 680.550 kr.  ......... 46,21% 

Frá reiknuðum skatti dregst persónuafsláttur, sem er 44.205 kr. 
Sjómannaafsláttur er 740 kr. á dag.

  Laun frá fleiri en einum launagreiðanda
Þeir sem hafa laun frá fleiri en einum launagreiðanda þurfa að passa að rétt hlutfall sé notað við 
útreikning á staðgreiðslu. Fari laun yfir 209.400 kr. hjá einum launagreiðanda þarf að reikna 40,21% 
staðgreiðslu af launum hjá öðrum launagreiðendum, eða eftir atvikum 46,21%. 

  Tryggingagjald
Tryggingagjald er 8,65%, frá 1. janúar 2011.

  Fjármagnstekjuskattur
Frá 1. janúar 2011 er skattur á fjármagnstekjur 20%.

Framtal og álagning 2011
  Barnabætur

Fjárhæðir barnabóta eru óbreyttar frá fyrra ári. Skerðing vegna tekna verður 3% með fyrsta barni 
(var 2% áður), 5% með öðru barni og 7% með þremur börnum og fleiri. Þá eru greiðslur með hverju 
barni yngra en 7 ára nú tekjutengdar en voru það ekki áður. Þær skerðast með hverju barni um 3% 
af tekjum umfram 1.800.000 kr. hjá einstæðum foreldrum og 3.600.000 kr. hjá hjónum  
og sambúðarfólki.

  Vaxtabætur
Hámark vaxtabóta fyrir einhleyping verður 400.000 kr. (var 246.944 kr.), fyrir einstætt foreldri 
500.000 kr. (var 317.589 kr.) og fyrir hjón/sambúðarfólk 600.000 kr. (var kr. 408.374 kr.).
Skerðing vegna tekna verður 8% af tekjustofni (var 6%).
Vaxtabætur einhleypinga og einstæðra foreldra byrja að skerðast við nettóeign 4.000.000 kr. 
(var 7.119.124 kr.) og falla niður þegar eignin nær 6.400.000 kr. (var 11.390.599 kr.).
Vaxtabætur hjóna og sambúðarfólks byrja að skerðast við nettóeign 6.500.000 kr.  
(var 11.390.599 kr.) og falla niður þegar eignin nær 10.400.000 kr. (var 18.224.958 kr.).



bætur
  Sérstök vaxtaniðurgreiðsla 

Til viðbótar við hefðbundnar vaxtabætur kemur sérstök niðurgreiðsla vaxta við álagningu 
opinberra gjalda árin 2011 og 2012.
Vaxtaniðurgreiðslan er 0,6% af skuldum vegna íbúðarhúsnæðis til eigin nota, þó að hámarki 
200.000 kr. hjá einhleypingi og 300.000 kr. fyrir hjón, sambúðarfólk og einstæða foreldra. 
Niðurgreiðslan og vaxtabætur getur ekki orðið hærri en vaxtagjöld ársins.
Vaxtaniðurgreiðslan er ekki tekjutengd, en skerðist miðað við eignir.  
Skerðing hjá einstaklingi byrjar við nettóeign 10.000.000 kr. og fellur niður þegar eignin nær 
20.000.000 kr. Skerðing hjá hjónum, sambúðarfólki og einstæðum foreldrum byrjar við nettóeign 
15.000.000 kr. og fellur niður þegar eignin nær 30.000.000 kr. 
Vaxtaniðurgreiðsla er greidd út í tvennu lagi, 1. maí og 1. ágúst.

  Auðlegðarskattur
Á nettóeign einhleypings umfram 75 milljónir kr. og nettóeign hjóna umfram  
100 milljónir kr. er lagður 1,5% auðlegðarskattur. 
Auðlegðarskattur er ekki lagður á félög.

  Fjármagnstekjuskattur
Frítekjumark vegna vaxtatekna er 100.000 kr. á mann.
Frítekjumark vegna leigutekna manna af íbúðahúsnæði er 30% af leigutekjum.
Frítekjumark gildir ekki um arð, söluhagnað og leigutekjur af öðru en íbúðarhúsnæði.

  Skattlagning lögaðila
Tekjuskattur hlutafélaga, einkahlutafélaga og samvinnufélaga verður 18% við álagningu 2011.
Tekjuskattur annarra lögaðila verður 32,7%.  
Gildir það m.a. um sameignar- og samlagsfélög, þrotabú og dánarbú.

Allir vinna
Í framtali 2011 er veitt lækkun á tekjuskattsstofni manna vegna vinnu við endurbætur og viðhald 
á íbúðar- og frístundahúsnæði til eigin nota. Frádrátturinn er 50% af vinnu, án vsk., þó að hámarki 
200.000 kr. hjá einhleypingi og einstæðu foreldri og 300.000 kr. hjá hjónum og sambúðarfólki.
Skilyrði er að sótt hafi verið um frádráttinn, með umsókn um endurgreiðslu 
á virðisaukaskatti, fyrir 1. febrúar 2011 (sjá eyðublaðið RSK 10.18).

Nánari upplýsingar á www.rsk.is
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H
var erum við sem þjóð á vegi 
stödd rúmum tveimur árum bak 
hruninu sem hér varð í október 
2008? Óumdeilt er að við höfum 
glímt við mikla erfiðleika og 
hefur orðið heilmikið ágengt 
í að vinna okkur út úr þeim. 
Áfallið sem hér varð var af því-

líkri stærðargráðu að óraunsætt og barnalegt væri að 
ætla að allt væri komið í samt lag tveimur árum síðar 
enda er það auðvitað ekki svo. Fjórir fimmtu hlutar 
fjármálakerfisins fóru á hliðina, ofvaxinn bygginga- 
og mannvirkjageiri hrundi saman, þúsundir misstu 
vinnuna á örfáum mánuðum, skuldir hlóðust á ríkið, 
tekjur féllu og útgjöld jukust. Samanburður við það 
sem var á árunum um og fyrir 2007 er líka óraunhæf-
ur því þá lifðum við sannarlega um efni fram, í bólu 
skuldsetningar og sýndarverðmæta. En, raunhag-
kerfið íslenska sem ekki hrundi hefur sannað styrk 
sinn og aðlögunarhæfni. Við áramót 2010 er staðan 
þessi:

Ísland er löngu horfið af listum yfir þær þjóðir sem 
í mestri hættu eru taldar. Áhættuálagið á Ísland, sem 
fór yfir 1.000 punkta þegar verst lét eftir hrun, er nú 
komið niður í um 270 og fer lækkandi, er sem sagt 
orðið lægra en það var mánuðina fyrir hrunið 2008. 
Gengi krónunnar hefur styrkst umtalsvert á árinu 
og nú upp á síðkastið hefur Seðlabankinn hafið kaup 
gjaldeyris á markaði. Endurfjármögnun bankakerfis 
og sparisjóða er að mestu lokið og klárast það sem út 
af stendur væntanlega á allra næstu vikum. 

Vextir hafa lækkað skarpt eða úr 18% niður í 4,5%, 
til mikilla hagsbóta fyrir skuldsett heimili og atvinnu-
líf sem og þá sem hyggja á fjárfestingar. Vextir hér á 
landi eru nú á svipuðum slóðum og þeir voru á evru-
svæðinu 2008. Verðbólga lækkaði jafnt og þétt og er 
nú í desember komin inn fyrir viðmiðunarmörk Seðla-
bankans (2,5%) í fyrsta sinn í 7 ár. 

Gripið hefur verið til umfangsmikilla aðgerða 
til að aðstoða heimili og fyrirtæki í skuldavanda. 
Munu yfir 60 þúsund heimili njóta góðs af aðgerðum 
ríkisstjórnar innar. Munar þar ekki síst um hærri 
vaxtabætur og sérstaka vaxtaniðurgreiðslu sem munu 
nema í heild um 18 mia. kr. Árlegur heildarkostnaður 
heimila í landinu vegna vaxta og afborgana af hús-
næðislánum er um 60 mia. kr. Til viðbótar þessu hafa 
fyrri úrræði verið verulega bætt, embætti umboðs-
manns skuldara komið á fót og sú starfsemi verið stór-
efld. Samkomulag hefur tekist um að vinna hratt úr 
skuldavanda lítilla og meðalstórra fyrirtækja.

Fjárlögin 2011 marka mikil tímamót í ríkisfjármál-
um. Án aðgerða áranna 2009-2011 hefði ríkis sjóður 
stefnt í þrot vegna þess tekjufalls sem hann varð 
fyrir eftir hrun sem og þeirrar útgjaldaaukningar 

sem varð í formi stóraukins vaxtakostnaðar, aukins 
atvinnuleysis og margvíslegs herkostnaðar af völdum 
hrunsins. Þrátt fyrir mikinn niðurskurð hefur vel-
ferðarkerfið verið varið. Samdrátturinn í velferðarút-
gjöldunum á tveimur og hálfu ári er sennilega á bilinu 
6-8% á meðan yfirstjórn og almennur rekstur er kom-
inn í nálægt 20%. 

Samkvæmt fjárlögum næsta árs verður rétt tæp-
lega 1% afgangur af frumjöfnuði í rekstri ríkisins 
(15,5 mia kr.). Gangi það eftir verður Ísland eitt af 
aðeins 8-10 OECD ríkjum sem ná jákvæðum frum-
jöfnuði á næsta ári. Fáir hefðu spáð að það tækist 
haustið 2008. Þessum árangri tókst að ná við loka-
afgreiðslu fjárlaga þó verulega væri dregið úr niður-
skurði, einkum til velferðarmála og sums staðar 
bætt við. Með fjárlögum ársins 2011 er stærstur hluti 
nauðsyn legrar aðlögunar ríkisfjármálanna að baki. Í 
ársbyrjun er fjórða endurskoðun efnahagsáætlunar 
íslenskra stjórnvalda og Alþjóðagjaldeyrissjóðsins á 
dagskrá og mun marka tímamót. Með henni opnast 
aðgangur að síðasta hluta gjaldeyrislánanna og sér 
fyrir endann á áætluninni. 

Hagvöxtur og atvinna
Hagvöxtur er talinn hafa verið 1,2% á þriðja ársfjórð-
ungi þessa árs og allar hagspár gera nú ráð fyrir við-
snúningi hagkerfisins, þ.e. landið er að komast út úr 
kreppunni. Öll skilyrði eru til að fjárfestingar fari 
vaxandi á næsta ári. Lækkun vaxta og úrvinnsla á 
skuldum heimila og ekki síður lítilla og meðalstórra 
fyrirtækja munu hafa örvandi áhrif. Búast má við að 
á nýju ári fari ýmis atvinnuverkefni í gang sem sum 
hver hafa beðið í óvissu frá hruni en önnur eru nýrri 
af nálinni. Um leið og stöðugleika hefur verið náð og 
staða landsins og orðspor fer batnandi bíða tækifærin 
í röðum. Flest bendir til þess að metár sé í vændum 
í ferðaþjónustu, tækni- og þekkingargreinar og hinn 
skapandi geiri sækja fram. Glíman við að ná niður 
atvinnuleysi og áframhaldandi aðgerðir til að gera 
fjármál hins opinbera sjálfbær verða í forgangi næstu 
mánuði og misseri. 

Við erum á réttri leið, en glímunni er hvergi nærri 
lokið. Auðnist okkur að vinna áfram í sæmilegum friði 
að hinu gríðarlega mikilvæga verkefni, endurreisn 
landsins, þá eru okkur allir vegir færir Íslendingum. 
Góður vinnufriður og stöðugleiki, í efnahagsmálum, 
á vinnumarkaði og í stjórnmálum, er okkur áfram 
lífsnauðsynlegur. Það er í okkar höndum að gera árið 
2011 að góðu ári, ári mikils umsnúnings til hins betra.

Ég þakka Fréttablaðinu og lesendum þess samfylgd-
ina á árinu og óska landsmönnum öllum gleðilegs nýs 
árs. 

Höfundur er fjármálaráðherra og formaður VG.

2011, ár endurreisnar!

STEINGRÍMUR J. SIGFÚSSON

Þ
etta verður ekki hefðbundin áramóta-
grein um þau miklu tækifæri sem bíða 
þjóðarinnar á nýju ári. Um það hef ég 
fjallað við hvert tækifæri stóran hluta 
ársins 2010. Það er enda fullt tilefni til 
því framtíðarmöguleikar Íslands eru 
meiri en flestra ríkja heims. Þær ábend-
ingar og staðreyndirnar sem liggja þar 

að baki hafa hins vegar vakið litla athygli í fjölmiðlum 
og átt almennt erfitt uppdráttar í umræðunni. 

Ástæðan er sú að umræða um þjóðfélagsmál á Íslandi 
er föst í ,,niðurrifsspíral“. Afleiðingin er sú að sam-
félagið hefur ekki nýtt þau uppbyggingartækifæri sem 
hafa verið til staðar. Ástandið er þegar orðið mjög skað-
legt og það er alveg sérstaklega varhugavert til lengri 
tíma litið. 

Við þessu verðum við að bregðast á nýju ári. 
Á árinu 2011 kemur í ljós hvort við festumst í niður-

rifsspíralnum eða snúum dæminu við og hefjum upp-
bygginguna.

Hvað þarf til?
Til að átta sig á því er gagnlegt að líta aðeins til baka og 
læra af reynslunni. Það þarf ekki að fara langt aftur til 
að sjá hversu miklu máli það skiptir fyrir farsæld sam-
félagsins að ræða kosti og galla pólitískra lausna fremur 
en að festast í ímyndar- og frasastjórnmálum.

Ég þori að fullyrða að nánast allar þær lausnir sem 
við í Framsókn höfum  barist fyrir frá efnahagshruninu 
hafi sannað gildi sitt. Það er auðvelt að færa rök fyrir 
því að hefði t.d. tillögum okkar frá því í febrúar 2009 
verið fylgt væri staða íslenskra heimila, fyrirtækja og 
ríkisins allt önnur og betri en hún er nú. Ísland væri 
komið aftur á fullan skrið. 

Nokkur dæmi:
1. Það er ljóst að tækifæri var til að endurskipuleggja 

skuldir heimila og fyrirtækja á meðan þær skuldir voru 
afar lágt metnar, þar var um hundruð milljarða að ræða.

2. Það var hægt að forða því 108 milljarða tjóni sem 
ráðherrar töldu hafa lent á ríkinu vegna gengislánadóm-
anna og stofna nýja banka með traust eignasöfn sem 
væru orðnir öflugir bakhjarlar atvinnuuppbyggingar. 

3. Það þurfti ekki að bæta á þjóðina mörg hundruð 
milljarða Icesave-kröfum.

4. Það var hægt að breyta jöklabréfafarginu í efna-
hagslegt eldsneyti og koma af stað fjölmörgum atvinnu-
verkefnum og svo mætti lengi telja eins og ég hef gert í 
greinum fyrr á árinu. 

Þetta sjáum við allt núna en það mátti líka sjá þetta 
á sínum tíma hefðu menn verið tilbúnir til að ræða rök. 
Hugmyndir fengust hins vegar ekki ræddar vegna þess 
að pólitík hefur ekki fengið að snúast um það sem hún á 
að gera; samanburð ólíkra lausna. 

Hvað er að?
Í því óstöðuga ástandi sem ríkir á Íslandi, þar sem 
gremjan og tortryggnin ráða för, nær pólitísk rökræða 
ekki í gegn. Í staðinn snýst umræðan öll um ímynd og 
þá stimpla sem settir eru á stjórnmálamenn og flokka. 

Stjórnmálunum er ætlað að leysa vandann en for-
senda þess að þau geti það er að fólk geri upp á milli 
ólíkra flokka á grundvelli þeirra lausna sem þeir tala 
fyrir. Ef hins vegar allir eru settir undir sama hatt og 
stjórnmálamenn og flokkar metnir eftir fyrir fram gef-
inni ímynd hættir lýðræðið að virka. 

Mikilvægi fjölmiðla
Við þessar aðstæður veltur mikið á fjölmiðlum. Þeir 
ráða umræðunni og umræðan ræður því hvort ofan á 
verður pólitísk rökræða eða sleggjudómar. Vandinn 
er hins vegar sá að tilhneiging fjölmiðla er gjarnan sú 
að magna upp tíðarandann hverju sinni í stað þess að 
veita honum aðhald. Þeir viðmælendur sem fella hörð-
ustu dómana og tala mest inn í ástandið ráða umræð-
unni. Um leið gætir stundum (hér má alls ekki alhæfa) 
tilhneigingar til þess að umfjöllun snúist um að skapa 
atburðarás fremur en að segja frá henni.

Það er allt til taks
Það er allt til taks til að hefja öfluga uppbyggingu 
íslensks efnahagslífs og samfélags. Forsendan er sú að 
við veljum bestu leiðirnar. Til þess að svo megi verða 
þarf samvinnu. Stjórnmálamenn þurfa að leggja fram 
lausnir, milliliður stjórnmálanna og almennings, fjöl-
miðlarnir, að miðla þeim hugmyndum áfram á hlutlæg-
an hátt og fólk að gefa sér tíma til að kynna sér hvað 
stjórnmálaflokkar og -menn standa raunverulega fyrir 
og gera upp á milli þeirra á grundvelli þess. Þannig 
vinna allir saman og þannig verða vonandi bestu lausn-
irnar fyrir valinu. 

Réttu lausnirnar eru til og það er ekkert því til fyrir-
stöðu að nýta þær á árinu 2011 þannig að það verði ár 
viðsnúnings og framfara.

Ég óska landsmönnum gleðilegs og gæfuríks árs.

Höfundur er formaður Framsóknarflokksins.

Það eru til lausnir

SIGMUNDUR DAVÍÐ GUNNLAUGSSON



ÓSKUM LANDSMÖNNUM 
GÆFU Á KOMANDI ÁRI OG 
ÞÖKKUM VIÐSKIPTIN Á ÁRINU 
Upplýsingatækni er leið til sóknar og framfara fyrir íslenskt samfélag. 

Megi árið 2011 verða okkur öllum gjöfult og gott. 

Nýherji hf. er samstæða framsækinna þekkingarfyrirtækja í upplýsingatækni með 550 starfsmenn á Íslandi, í Danmörku og Svíþjóð.
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Þ
að er ófriður á Íslandi. Í ranglátu 
samfélagi ríkir ófriður. Stór hluti 
almennings hefur glatað trausti á 
æðstu stofnanir landsins, aðeins 
9% aðspurðra treysta Alþingi. Van-
traustið hríslast um allt samfélagið, 
því ráðamenn og stofnanir hafa 
brugðist trausti fólksins. Við lifum 

í samfélagi þar sem ljóst er að lögin ná ekki til 
allra þeirra sem landið byggja. Hinir ósnertan-
legu ganga enn um göturnar og halda áfram að 
þiggja greiða frá stjórnmálafólki sem þykist ekki, 
þrátt fyrir að sitja að völdum, geta gert neitt til að 
breyta því ástandi óréttlætis sem við búum við. Til 
að endurheimta traust þurfa þeir sem hafa völdin 
að sýna í verki að þeir séu traustsins verðir. Orð 
skulu standa en ekki vera föl fyrir völd. 

Skipta þarf út efstu lögum stjórnenda
Margir hafa furðað sig á að það fólk sem flestir 
treystu til að mynda skjaldborg um heimilin í land-
inu, hafi brugðist því trausti á jafn afgerandi hátt 
og raun ber vitni. En það er ekkert furðulegt við 
það. Kerfið sjálft er ónýtt. Hefð hefur skapast fyrir 
því að ráða fólk eftir flokkskírteinum í efstu lögin 
á kerfinu. Þeir sem fara með æðstu völdin eru ekki 
ráðnir eftir menntun, hæfni eða getu. Ef kerfið er 
eins og skemmd móðurkartafla er ljóst að þeir sem 
standa henni næst skemmast. Það er nákvæmlega 
sama hverjir komast til valda – þeir munu skemm-
ast ef ekki verður alvöru uppstokkun í kerfinu. 
Til hvers að reyna stöðugt að tjasla í götin á ónýtu 
kerfi þegar tækifæri til endurnýjunar er til staðar? 
Það er ekki aðeins hérlendis sem fólk hefur gert 
sér grein fyrir því að kerfi sem þjónar alltaf hinum 
ósnertanlegu er ekki lengur ásættanlegt. Sam-
hljómur almennings víðs vegar um heim verður 
sífellt sterkari. Fólk er hætt að bærast sem einstök 
hálmstrá í vindi. Samstaða er möguleg á víðtæk-
um grunni vegna tilkomu netsins og þar má finna 
sístækkandi hópa fólks sem er byrjað að undirbúa 
breytingar í takt við þá staðreynd að við eigum 
bara eina plánetu og ef heldur fram sem horfir 
munu lífsgæði barna okkar og barnabarna verða 

mjög slæm miðað við það sem við höfum fengið að 
njóta. 

Stefnuskrá Hreyfingarinnar er einfaldur tékklisti
Við í Hreyfingunni höfum stundað tilraunapólitík. 
Við skilgreinum okkur hvorki til hægri né vinstri. 
Það er ljóst að sú hugmyndafræði er að renna sitt 
skeið á enda. Við skilgreinum okkur út frá málefn-
unum. Þegar stefna Hreyfingarinnar var mótuð í 
árdaga Borgarahreyfingarinnar var ákveðið að setja 
saman stefnuskrá sem er tékklisti. Þessari tiltölu-
legu einföldu stefnu fylgjum við en hún lýtur fyrst 
og fremst að því að koma hér á víðtækum lýðræðis-
umbótum. Að færa völd og ábyrgð til almennings. 
Þetta er hægt að gera með því að lögfesta réttinn til 
að kalla eftir þjóðaratkvæðagreiðslum, persónukjöri 
þvert á flokka, skera á tengslin milli fyrirtækja og 
flokka og nýrri stjórnarskrá sem tryggir að auðlind-
ir þjóðar tilheyra henni en ekki hinni ósnertanlegu 
valdamafíu sem hefur hrifsað til sín þessar auðlind-
ir á markvissan hátt allt frá upphafi hins unga lýð-
veldis okkar. 

Almenningur taki þátt í að móta samfélagið
Stefnuskráin er grunnstoðin sem við í þinghópnum 
virðum og vorum kosin út á. Öðrum málum sem ekki 
falla undir þessa stefnu fylgjum við sem einstakl-
ingar rétt eins og kveður á um í því drengskapar-
heiti sem við skrifum undir sem nýir þingmenn. Við 
sækjumst ekki eftir völdum. Sú blinda foringjaholl-
usta sem hefur einkennt mannkynið um árþúsundir 
er nokkuð sem almenningur verður að láta af. Þessi 
öld verður öld almennings, ekki leiðtoga. Völdum 
fylgir mikil ábyrgð. Er almenningur tilbúinn að taka 
við völdum með því að gefa þau ekki frá sér heldur 
verða virkir þátttakendur í að móta samfélagið sitt? 
Ég vona það. Sífellt fleiri kalla eftir því. Ég mun gera 
mitt besta til að skapa nauðsynleg verkfæri til að 
það sé hægt. Þegar stefnumálum Hreyfingarinnar 
verður náð getum við með góðri samvisku lagt hana 
niður, því þá hefur traust brú á milli þings og þjóðar 
verið smíðuð.

Höfundur er þingmaður Hreyfingarinnar.

Brú á milli þings og þjóðar

BIRGITTA JÓNSDÓTTIR



Okkar var ánægjan.

Við hjá Verði metum árið með því að mæla ánægju viðskiptavina 
okkar og samkvæmt henni var 2010 gott ár. Ánægðustu 
viðskiptavinir tryggingafélaga árið 2010 eru hjá Verði.

Við ætlum að leggja okkur fram við að gera árið 2011 jafn gott 
eða betra og óskum viðskiptavinum okkar, samstarfsfólki 
og landsmönnum öllum ánægju og farsældar á komandi ári. 

ÁNÆGÐUSTU VIÐSKIPTAVINIR 
TRYGGINGAFÉLAGA ERU HJÁ VERÐI



Eimskipafélag Íslands óskar landsmönnum
gleðilegs nýs árs og farsældar á komandi ári.

Selfoss og Goðafoss í Sundahöfn 2010.



Gleðilegt nýtt ár
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Síðasta stóra hljóðversplata Bjarkar, 
Volta, kom út vorið 2007. Nú í vor, fjór-

um árum síðar, er von á þeirri næstu.
„Ég er langt komin með hana,“ segir 

Björk. „Ég fer út núna 10. janúar og tek 
lokahnykkinn. Ég ætti svo vonandi að geta 
spilað hérna heima í haust.“

Björk er dul þegar hún er spurð um plöt-
una. „Ég hef dálítið slæma reynslu af að 
tala um hlutina áður en ég geri þá. Ég er 
svo hjátrúarfull. Þá fer maður í stúdíóið 
og ætlar að fara að gera það sem maður 
var að tala um og þá er málið hálfdautt. Ég 
verð að fá að tala um það bara þegar ég er 
búin að klára það.“

Björk hefur á síðustu plötu verið dugleg 
að finna sér samstarfsmenn úr hinum og 
þessum áttum. Á Medúllu vann hún meðal 
annarra með Robert Wyatt, Mike Patton 
og taktkjaftinum Rahzel úr sveitinni The 
Roots, og á Volta fékk hún útsetjarann 
Timbaland og söngvarann Antony Hegarty 
til liðs við sig. Hún segir að á nýju plötunni 
verði hellingur af fólki sem hún hefur ekki 
unnið með áður.

En engin þekkt nöfn sem þú getur sagt 
okkur frá?

„National Geographic. Ég er búin að 
vinna mikið með þeim og það hefur verið 
mjög gaman. Ég fór fyrir einu og hálfu ári 

í höfuðstöðvar þeirra í Washington sem 
voru stofnaðar 1888 og sótti könnuðaráð-
stefnu. Ég horfði á 100 fyrirlestra og hitti 
alla sérvitringana sem höfðu verið í Afríku 
í fjögur ár með ljónum og skordýrum. Svo 
fór maður á kvöldin og drakk viskí með 
þeim og fékk að heyra sögurnar. Þetta er 
einn samstarfsaðili sem ég get talað um.“

Geturðu farið nánar út í það hvernig 
það samstarf gengur fyrir sig á hljóm-
plötu?

„Ekki núna nei. En það eru nokkrir 
könnuðir þarna.“

Ertu að fara í algjörlega nýjar áttir, 
eins og þú hefur stundum gert?

„Já, ég mundi segja það, þótt mér finn-
ist reyndar stundum of mikið gert úr því. 
Ég er jú með mína rödd og mína texta og 
sjálfri finnst mér svo pirrandi stór hluti 
af því sem ég geri alltaf eins. Þannig að 
þótt ég fái nýja hljóðfæraleikara og nýtt 
þema þá er það bara eins og ég sé komin 
í nýja kápu. En ég viðurkenni að ég er 
svolítið nýjungagjörn – annars mundi ég 
líklega deyja úr leiðindum. Mér finnst 
svo spennandi að byrja með bundið fyrir 
augun og vita ekki neitt og þreifa fyrir 
mér. Það verður að vera smá „danger“. 
Þetta verkefni hefur það, ég get lofað 
því.“

■ VINNUR MEÐ LANDKÖNNUÐUM Á SJÖUNDU HLJÓÐVERSPLÖTUNNI
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M
ig langar að færa 
þessa baráttu 
aftur þangað 
sem hún byrj-
aði, í tónlistina. 
Það væri stór-

kostlegt ef við gætum endað þetta 
á tónlist og gleði og fögnuði yfir 
því að við eigum þessar auðlind-
ir.“

Þetta segir Björk Guðmunds-
dóttir, sem á þrettándanum stend-
ur fyrir karókímaraþoni í Norræna 
húsinu ásamt öðru landsþekktu 
tónlistarfólki til að vekja áhuga 
á baráttu sinni fyrir þjóðareign á 
auðlindum landsins og því að efnt 
verði til þjóðaratkvæðagreiðslu 
um eignarhald og nýtingu þeirra.

„Það er ekki tilvilj-
un að við skulum hafa 
þetta á þrettándanum,“ 
segir hún. „Álfarnir, 
tröllin og landvættirn-
ar koma út og syngja 
með okkur.“

Allir ánægðir en ekkert 
gerðist
Björk hefur verið áber-
andi hér heima undan-
farna mánuði vegna 
andstöðu sinnar við 
söluna á HS Orku til 
kanadíska fyrirtæk-
isins Magma Energy. 
Hún segir þann eld-
móð sinn mega rekja 
til þess þegar hún 
hélt fjölsótta tónleika 
undir heitinu Nátt-
úra í Laugardals höll 
sumarið 2008 ásamt 
Sigur Rós, Ólöfu Arn-
alds og Ghostigital.

„Þegar þeir voru 
búnir áttaði ég mig á 
því að allir voru mjög 
ánægðir með þá en að 
það myndi samt ekkert 
breytast. Ég kláraði 
síðustu sex vikurnar 
af túrnum mínum, kom 
svo til baka og ákvað að 
bretta upp ermarnar.“

Í kjölfarið hafði 
Oddný Eir Ævarsdóttir 
samband við hana og 
þær vörðu nokkrum mánuðum í að 
smíða áætlun þar sem skorað var á 
stjórnvöld að hlúa betur að sprota-
fyrirtækjum á Íslandi. „Þetta er í 
raun framhald á þeirri vinnu,“ 
segir Björk.

Hún segist telja að barátta 
þeirra í Magma-málinu hafi skil-
að árangri. „Auðlindirnar eru til 
dæmis eitt af aðalmálefnunum á 
stjórnlagaþinginu,“ bendir hún á.

Skítkastið við Ross ýkt í fjölmiðlum
En þótt Björk hafi nú um nokkurra 
ára skeið sýnt náttúruverndarmál-
um áhuga hefur hún látið óvenju-

mikið á sér bera í Magma-málinu. 
Hvað er það við Magma-málið sem 
slíkt sem gerir hana svona ákafa?

„Ég hef alltaf verið týpan sem 
gerir annað hvort núll eða 500 pró-
sent. Ég gerði ekki neitt áður, var 
beðin um að taka þátt í alls konar 
en fannst ég ekki geta gert bara 
smá. Svo fannst mér vera komið að 
mér þegar ég hélt Náttúrutónleik-
ana. Það var líka hálfgert þema 
Volta-plötunnar, baráttumál og 
annað sem ég forðaðist áður. Ég 
var eiginlega alin upp af hippa og 
fannst þetta sem pönkara minnst 
kúl í heimi, sérstaklega hvað tón-
listina varðaði. 

Svo bara tók ég mig til, ullaði 
á sjálfa mig og samdi lög eins og 

Declare Independence, 
sem var pólitískt lag. 
Kannski langaði mig 
líka að uppfæra þessa 
hugmynd, að baráttu-
söngvar væru ekki bara 
hippalög með kassagít-
ar heldur gæti líka til 
dæmis verið elektrón-
ík í þeim. Ég held að 
margt fólk í Bandaríkj-
unum, þar sem hippa-
menningin á uppruna, 
hugsi um náttúruna 
sem fiðrildi og sítt hár 
og eitthvað voðalega 
sætt og blítt. Á Íslandi 
er náttúran hins vegar 
pönk og eldfjöll og 
eitthvað hættulegt og 
dauðarokk. Þess vegna 
finnst mér að tónlist 
tengd svona baráttu-
málum eigi ekki að vera 
eintómt kjútíbolludót.

Við höfum ekkert á 
móti Magma sem slíku, 
það er bara eitt af þess-
um fyrirtækjum. Skít-
kastið á milli mín og 
þeirra hefur verið svo-
lítið ýkt í fjölmiðlum og 
mér þætti mjög vænt 
um ef athyglin færðist 
af mér og Ross [Beaty, 
forstjóra Magma] og 
yfir á þjóðina og auð-
lindirnar. Þess vegna 
kom þessi hugmynd um 

að þjóðin fengi að syngja auðlind-
irnar aftur til sín,“ útskýrir hún.

Notum röddina sem auðlind
Til stendur að syngja í minnst þrjá 
daga í Norræna húsinu, frá þrjú 
til tólf á hverjum degi, og byrja 
á þrettándanum. „Jóhanna Sig-
urðardóttir hefur lýst því yfir að 
ef 35 þúsund manns skrifi undir 
undirskriftasöfnunina okkar á net-
inu um þjóðaratkvæðagreiðslu þá 
geti stjórnvöld ekki hunsað hana. 

Á Íslandi er náttúran pönk
Björk Guðmundsdóttir hefur haft hátt um Magma-málið og og skylmst opinberlega við forstjóra fyrirtækisins. Á þrettándanum 
stendur hún fyrir karókímaraþoni svo þjóðin geti sungið auðlindirnar aftur til sín. Stígur Helgason spjallaði við söngkonuna.

Ég held að 
margt fólk í 
Bandaríkj-
unum, þar 
sem hippa-
menningin 
á uppruna, 
hugsi um 
náttúruna 
sem fiðrildi 
og sítt hár 
og eitthvað 
voðalega 
sætt og blítt. 
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Sól hækkar á lofti. Daginn lengir. Skuggar styttast. Fyrr en varir er komið sumar á ný. 
Fluga leggst á vatnsflötinn. Ólga. Lína strekkist. Bogin stöng. Fallegur fiskur.

Sól hækkar á lofti. Daginn lengir. Skuggar styttast. Fyrr en varir er komið sumar á ný. 
Fluga leggst á vatnsflötinn. Ólga. Lína strekkist. Bogin stöng. Fallegur fiskur.

Gleðilegt nýtt árGleðilegt nýtt ár
Um leið og við þökkum vinum okkar ánægjulegar samverustundir á

 árinu sem nú er að líða hlökkum við til að hittast á ný í 
Veiðihorninu eða á bakkanum á nýju ári.

Gleðilegt og fengsælt komandi ár
María, Óli og starfsfólk Veiðihornsins

Um leið og við þökkum vinum okkar ánægjulegar samverustundir á
 árinu sem nú er að líða hlökkum við til að hittast á ný í 

Veiðihorninu eða á bakkanum á nýju ári.

Gleðilegt og fengsælt komandi ár
María, Óli og starfsfólk Veiðihornsins
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Við erum komin með 21 þúsund 
og þetta maraþonkaróki er í raun-
inni til að safna hinum 14 þúsund,“ 
segir Björk.

„Fólk getur komið og skráð sig í 
Norræna húsinu. Við verðum með 
karókívél og hljóðfæraleikara og 
sjálfspilandi pípuorgel og ég vil 
endilega að þeir Íslendingar sem 
vilja halda auðlindunum sínum 
og aðganginum að þeim komi og 
syngi – noti röddina sem auðlind 
og orkugjafa og tryggi að málefn-
ið verði ekki alltaf númer tuttugu 
á listanum hjá ráðamönnum. Ég 
hef mikla meðaumkun með ráða-
mönnum núna – þetta er ekkert 
smá subb sem þeir þurfa að taka 
til – en þetta má ekki ganga í gegn. 
Það er enn hægt að stöðva þetta.“

Mjög svipað og hvernig bankarnir 
voru rændir að innan
Snýst þetta um að það sé að koma 
hérna erlent fyrirtæki sem ætlar 
að nýta orkuauðlindirnar eða bara 
að það sé einkaaðili yfir höfuð? 
Skiptir máli hvort hann er íslensk-
ur eða útlenskur?

„Nei, mér finnst það ekki. 
Íslensku einkaaðilarnir fóru nú 
ekki mjög vel með landið. Helm-
ingurinn af því fólki sem ég hef 
unnið með er útlendingar og þeir 
eru heiðarlegasta fólk sem ég hef 
kynnst. Þannig að það er ekki 
málið, heldur að fá góða samn-
inga og að við fáum sjálf að taka 
ákvörðun. Ef niðurstaðan úr þjóð-
aratkvæðagreiðslu yrði að við vild-
um einkavæðingu á góðum kjörum 
þá mundi ég segja: Ókei, ég er ekki 
sammála en þjóðin ákvað þetta að 
minnsta kosti.

Þegar þið Eva Joly hélduð blaða-
mannafundinn saman þá talaði 
hún um að það ætti hreinlega að 
rannsaka þetta Magma-mál sem 
sakamál. Ertu sammála því?

„Já, mér finnst það.“
Hver er glæpurinn?
„Ég er nú enginn peningasér-

fræðingur þótt þjóðin hafi öll 
verið í hraðnámi í hagfræði und-
anfarin tvö, þrjú ár, en þetta er 
mjög svipað og hvernig bankarnir 
voru rændir að innan. Það þarf að 
rannsaka þetta og ef það eru ekki 
til lög um þetta þá þarf að búa þau 
til. Árin 2003 til 2007 var venjan 
að ef eitthvað var ekki bannað þá 
bara gerðu menn það. Það gengur 
náttúr lega ekki. Ef það er tækni-
lega ekki verið að brjóta nein lög þá 
er það bara af því að það er verið 
að fara út á svæði sem menn hafa 
ekki farið á áður. Ef við viljum að 
erlend fyrirtæki noti auðlindirnar 
okkar þá þarf fyrst að búa til laga-
umhverfi sem er heilbrigt en ekki 
að menn geti bara valsað um og 
sjálfir samið lögin jafnóðum.

Við höfum komist að því að 
lagalega séð er hægt að komast 
út úr þessum samningum. Það 
var bandarískt fyrirtæki sem 
hafði áhuga á aðgangi að auðlind-
um Kanadamanna en heimamenn 
voru mjög á móti því að útlending-
ar væru að vasast í þeirra auðlind-
um. Ross Beaty stóð meðal annars 
upp og var á móti þessu. Honum 
var bent á að hann væri nú bara að 
hegða sér eins og Björk. Þá sagði 
hann: God forbid og reddaði sér út 
úr þessu með því að bæta við að 
auðvitað ættu útlendingar að fá að 
kaupa auðlindir. 

Fyrir tveimur mánuðum 

stöðvuðu kanadísk stjórnvöld 
söluna á fyrirtækinu með þeim 
rökum að hún væri ekki góð fyrir 
kanadísku þjóðina. Fyrirtækið hót-
aði málaferlum en það hefur ekk-
ert gerst.“

Ég á mína auðlind sjálf
Margir hafa áhyggjur af því að við-
brögð stjórnvalda í Magma-málinu 
hafi fælingarmátt á aðra erlenda 
fjárfesta. Er það ekki hættulegt?

„Það er mjög fallegt sem nýi for-
stjóri Landsvirkjunar var að tala 
um, að við ættum kannski ekki að 
virkja eins mikið í framtíðinni og 
við gerðum heldur hækka frekar 
verðið á orkunni. Það myndi jafn-
vel skila meiri pening en virkjan-
ir. Þetta mun kannski fæla frá ein-
hverja útlendinga í þrjú til fimm ár 
en síðan koma þeir aftur í heilbrigt 
viðskiptaumhverfi til langs tíma. 
Ef við höldum það út þá munum 
við græða meiri pening. 

Þetta snýst líka um sjálfsvirð-
ingu. Ef við erum alltaf að selja 
okkur mjög billegt út af minni-
máttarkennd yfir því að fá annars 
ekki að vera með í hinu alþjóðlega 
viðskiptaumhverfi þá fer auðvit-
að allt í vaskinn. Ég sem tónlist-
armaður hef reynslu af þessu. Ef 
Sykurmolarnir hefðu skrifað undir 
fyrsta samninginn sem þeim var 
boðinn hjá Warner, til rosalega 
margra ára og á lágri prósentu, 
þá væri ég ekki í þeirri stöðu sem 
ég er í í dag. Ég á mína tónlist og 
fæ að taka allar mínar ákvarðan-
ir listrænt séð. Ég á mína auðlind 
sjálf.“

Fjárfestingar myndu flækja málin
Í lok árs 2008 setti Auður Capital 
á laggirnar fjárfestingarsjóð fyrir 
frumkvöðlastarfsemi og sprota-
fyrirtæki í samstarfi við Björk. 
Sjóðurinn er kenndur við hana og 
sjálf er Björk verndari sjóðsins. 
Hún segist hitta stöllurnar í Auði 
Capital reglulega og fá að vita 
hvernig gengur. 

„Það er gomma af fyrirtækj-
um sem hafa fengið úthlutað úr 
sjóðnum,“ segir hún. Hins vegar 
taki tíma fyrir sprotafyrirtæki að 

vaxa og dafna. „Það er talað um 
að það taki tíu ár fyrir þau frá því 
að hugmyndin kviknar og þangað 
til þau geta staðið á eigin fótum,“ 
útskýrir Björk. Sjálf lagði Björk 
ekki peninga í sjóðinn, en er þó 
síst á flæðiskeri stödd hvað fjár-
mál varðar. 

Hefurðu velt því fyrir þér að nota 
þína peninga til að fjárfesta hérna 
heima?

„Mér fyndist það flækja málin of 
mikið. Síðustu tvö ár er ég í raun-
inni búin að leggja helminginn af 
mínum tíma í þessa baráttu fyrir 
náttúruvernd og sprotastarfsemi. 
Ég vildi frekar leggja það til mál-
anna. Ég er ekkert mjög klár í pen-
ingum og er klaufi með þá. Ég hef 
meira sýnt lit með sjálfboðastarfi 
í kringum tónlist og ef ég styð eitt-
hvað peningalega er það helst tón-
list. Ágóðinn af minni plötusölu á 
Íslandi hefur til dæmis runnið til 
Smekkleysu, sem er rekin í sjálf-
boðavinnu, og það hefur hjálpað 
hljómsveitum. Maður er meira 
að hlúa að tónlistarsprotum með 
þessum hætti. Mér finnst það bera 
meiri árangur.“

Ætlar aldrei í pólitík
Margir góðir vinir Bjarkar eru 
starfandi með Besta flokknum, 
sem kom, sá og sigraði í borgar-
stjórnarkosningunum síðastliðið 
vor. Meðal þeirra má nefna Einar 
Örn Benediktsson, Sjón og Jón 
Gnarr. Sjálf er Björk farin að tala 
á pólitískum nótum en hún segist 
hins vegar ekki geta hugsað sér að 
taka þátt í pólitík. 

„Aldrei. Við Oddný höfum verið 

í hláturskasti yfir öllum Power-
point-fundunum sem við höfum 
haldið, enda er þetta ekki alveg 
okkar sérsvið. Ég gæti aldrei gert 
þetta. Án þess að ég hafi talað um 
það við vini mína í Besta flokkn-
um þá get ég ímyndað mér að 
fólki á þessum aldri sem er komið 
með börn finnist eðlilegt að deila 
ábyrgðinni og axla hluta hennar 
sjálft – sitja ekki bara og kvarta 
yfir því hvað strætókerfið og hitt 
og þetta í borgarkerfinu er glatað 
heldur taka bara stjórnina.“

Björk segir að fólk á þessum 
aldri þyrsti í að deila reynslunni 
sem það hefur aflað sér í lífinu. 
„Ég hef í rauninni rekið sprota-
fyrirtæki núna í 20 ár og það sama 
gildir til dæmis um Jón Gnarr og 
Einar Örn [Benediktsson]. Þeir 
vita hvernig á að reka fyrirtæki 
sem gengur ekki út á völd og 
gróða heldur að vera trúr sjálf-
um sér – og snýst í rauninni eins 
lítið um pólitík og hægt er. Það er 
dálítið fyndið að það gildi núna um 
pólitíkina.“

Hið pólitíska landslag sé gjör-
breytt. „Eftir bankahrunið vildi 
þjóðin fá fólk í stjórnunarstöð-
ur sem í raun vill ekki stjórna og 
stendur meira fyrir almúgann. 
Ég segi fyrir sjálfa mig að ég hef 
engan áhuga á pólitískum ferli 
og mér finnst ekkert ólíklegt að 
það sama gildi um fólkið í Besta 
flokknum. Þau eru ekki að plana 
tuttugu ár í ráðherrastól og það er 
einmitt þess vegna sem þau voru 
kjörin. Þau vilja bara koma inn og 
breyta hlutunum og fara svo aftur 
út.“

Margir gagnrýna að miklum fjármunum sé varið í að reisa hér 
tónlistarhús á meðan verið sé að skera grunnstoðirnar inn að 

beini. Hvað finnst þér um það?
„Mér finnst alveg rosalegt að það hafi ekki verið neitt hús hérna 

byggt fyrir gott sánd. Ekki eitt einasta. Það er ógeðslega fyndið að 
túra heiminn og koma svo hingað og það er ekki ein almennileg bygg-
ing – hún þarf ekki að vera stór eða neitt – en svo loksins þegar hún 
kemur þá er hún með fjórum sölum. Það er alltaf annað hvort í ökkla 
eða eyra hérna. Það er týpískt íslenskt. En það er samt of seint að 
bakka út úr þessu. Það er sárt, en það er þá allavega kominn einn 
salur. 

Það er náttúrlega fáránlegt að þetta tónlistarhús sé jafnstórt og 
tónlistarhúsið í Kaupmannahöfn, það hefði átt að vera fjórðungur. 
En hvað eigum við að gera núna? Það er ódýrara að klára það en að 
breyta því. Þannig að þetta er það sem Jón Gnarr mundi kalla „lose-
lose díll“.“

TÓNLISTARHÚSIÐ ALLT OF STÓRT

Íslendingar hafa orðið mjög varir við nærveru Bjarkar undanfarna mánuði. 
Það býður upp á að spurt sér hversu mikið hún sé eiginlega hérlendis.

„Fólk sem túrar er dálítið eins og sjómenn. Ég er í rauninni þriðjung ársins 
hér, þriðjung í New York og þriðjung alls staðar annars staðar,“ útskýrir 
Björk, sem þó er með lögheimili í London. Þaðan rekur hún fyrirtækið utan 
um tónlist sína.

„Munurinn er sá að þangað til ég fór af stað í þessi náttúrumál fór ég ekki 
í nein viðtöl þegar ég var á Íslandi. Þá hélt fólk alltaf að ég væri að drekka 
kampavín með Michael Jackson eða í einhverju Hello Magazine partíi. En þá 
var ég bara í Melabúðinni.“

„ÞÁ VAR ÉG BARA Í MELABÚÐINNI“
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„Ég átti nú ekki að fæðast fyrr 
en á þrettándanum en dreif mig 
svo í heiminn á nýársnótt og varð 
fyrsta barn ársins 1991, sem hefur 
svo fylgt mér æ síðan,“ segir Carl 
Jónas Árnason, rafvirki og lands-
liðsmaður í íshokkí, sem klukkan 
tólf mínútur yfir eitt í nótt mælir 
tuttugu ár af ævi sinni.

„Áramót eru almennt gleðileg-
ur hápunktur og mikið um fagn-
aðarlæti og fjör, en ég efast um að 
fögnuðurinn heima hafi alltaf snú-
ist um mig einan,“ segir Carl og 
brosir sposkur. „Ég fékk þó alltaf 
afmælispakka á nýársnótt og fæ 
enn hlýjar kveðjur og gjafir frá 
mínum nánustu á þessum tíma-
mótum,“ segir Carl sem reyndar 
hefur aldrei haldið upp á afmæl-
ið sitt með veisluhöldum á nýárs-

dag. „Mig langaði alltaf að prófa 
það en fékk aldrei því dagurinn 
þykir óhentugur til afmælishalds. 
Afmælisveislan var því alltaf hald-
in seinna í janúar og svo verður 
einnig í tilefni tvítugsafmælis-
ins nú,“ segir Carl, sem ætlar að 
verja áramótunum í góðu yfirlæti 
með tveggja ára syni sínum suður 
í Grindavík hjá móður sinni.

„Öllum að óvörum tók mamma 
upp á því að bjóða til brúðkaups 
á gamlársdag og því mætum við 
feðgar galvaskir í óvænta brúð-
kaupsveislu. Ég gleðst fyrir henn-
ar hönd og hlakka til látlausra 
veisluhalda og friðsælla áramóta 
með fjölskyldunni. Skemmtileg-
ustu áramótin hef ég upplifað eftir 
að ég varð faðir og þótt strákur-
inn hafi mestmegnis sofið fyrstu 

áramót sín af sér var einfaldlega 
æðislegt að hafa hann og hlökk-
um við mikið til ljósadýrðarinnar 
nú,“ segir Carl og faðmar son sinn 
í bjarma stjörnuljósa.

„Mér hefur aldrei þótt neinu 
breyta hvort ég hefði fæðst fyrir 
miðnætti áramótin 1990/1991 utan 
hvað ég gladdist mjög að hafa 
fæðst á nýársdag þegar ég komst 
á bílprófsaldurinn,“ segir Carl 
kátur, en hann er skírður í höfuð 
hálfdansks afa síns, sem skýrir C-
ið í nafni hans.

„Nýárið leggst vel í mig og ég 
kveð það gamla sáttur því það 
hefur verið vandræðaár. Því fylg-
ir góð tilfinning að verða tvítugur 
í nótt og ég fer inn í nýja árið með 
ferska byrjun.“

thordis@frettabladid.is

Gleðst fyrir hönd mömmu 
sinnar sem giftir sig í dag
Það tilheyrir áramótum að fá augum litið fyrsta barn ársins á nýársdag. Íshokkíkappinn og rafvirkinn 
Carl Jónas Árnason fæddist fyrstur íslenskra barna í Reykjavík 72 mínútum yfir miðnætti árið 1991.

Hér eru þeir feðgar Carl Jónas Árnason og Jóhann Andri, tveggja ára, með skínandi stjörnuljós í félagi við kátan jólasvein.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Flugeldar  eru yfirleitt búnir til úr tveimur aðskildum hylkjum. 
Annað er fyllt með grófu púðri sem kemur flugeldinum á loft en í 
hinu er fíngert púður sem veldur sprengingu eftir að flugeldurinn 
er kominn á loft. Í seinna hylkinu eru einnig efni sem mynda liti 
þegar þau eru hituð upp.

MiðvikudagaJóna María Hafsteinsdóttir
jmh@365.is - sími 512 5473

Henný Árnadóttir
henny@365.is - sími 512 5427

Þórdís Hermannsdóttir
thordish@365.is - sími 512 5447

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

Nánar á vef Perlunnar, perlan.is

Nýársfagnaður
1. janúar 2011

Nýju ári fagnað með stórkostlegri veislu 
með mögnuðum 4 rétta matseðli.

Verð frá 6.990 kr.

FORRÉTTIR

· Heitreykt bleikja ·
og

· Steinseljurótasúpa ·

AÐALRÉTTIR (veljið einn)

· Fiskur dagsins ·
· Steikt heiðagæsabringa ·
· Wellington nautalund ·

· Ofnsteiktur lambahryggur ·

EFTIRRÉTTUR

· Súkkulaði og pistasíu kaka ·
FORSÍÐA VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meiri Vísir.

MEIRI 
GLAMÚR
Deildu Vísi með öðrum. Þeir sem 
setja „like“ við Vísi á Facebook 
geta unnið óvænta vinninga í 
hverri viku.

FORSÍÐA VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

m.visir.is
Fáðu Vísi í símannog iPad!



AÐ VENJU VERÐUR HÆGT AÐ 
TAKA Á MÓTI NÝJU ÁRI MEÐ ÞVÍ 
AÐ STINGA SÉR Í ÍSKALDAN SJÓ Í 
NAUTHÓLSVÍK Á NÝÁRSDAG.

Ylströndin í Nauthólsvík mun 
að venju standa fyrir nýársbaði 
eða nýárssundi í ísköldum sjó 
og bjóða gestum að fara í heitan 
pott að því loknu. Opið verður 
á frá klukkan 11-14. Til að fagna 
nýju ári ætlar sjósund- og sjó-
baðsfélag Reykjavíkur, Sjór, auk 
þess að bjóða upp á kaffi, te, 
kakó og piparkökur.

Aðgangur er ókeypis og eru 
búningsklefar og sturtuaðstaða á 
staðnum.

Nú um stundir er sjórinn í 
Nauthólsvík í kringum frostmark 
og því mikið hreysti að skella sér 
í ískaldan sjó. Stöðug aukning 
hefur verið í sjóböð á undan-
förnum árum og voru gestir í 
nýársbaði í fyrra í kringum þrjú 
hundruð talsins.

Sjóbað á nýársdag

Í kringum þrjú hundruð manns 
tóku þátt í nýársbaðinu í fyrra.

Áfengur
1 tsk. Grand Marnier
1 tsk. Martell v.s.o.p. koníak
1 tsk. síróp
2 tsk. eða skvetta af appelsínusafa
15 cl Bollinger eða annað sambærilegt 
kampavín

Setjið klaka í stórt glas og setjið 
fyrstu fjögur atriðin þar í og hrærið 
saman, hellið kampavíninu í kampa-
vínsglas og síið því næst innihaldið 
úr hinu glasinu yfir kampavínsglasið. 
Skreytið með strimli af appelsínu-
berki og lítilli appelsínusneið.

Óáfengur 
12 cl appelsínusafi
6 cl ananassafi
1 cl sítrónusafi
1 tsk. flórsykur

Setjið allt í saman í hristara með 
miklum klaka og hristið kröftuglega, 
hellið ásamt klakanum í stórt kokk-
teilglas. Skreytið með sítrónusneið.

ÁRAMÓTAKOKKTEILAR 
VEISLUTURNSINS

Drykkurinn Danny Boy vann 
Finlandia-keppnina 2010
3 cl Mangó Fusion Finlandia
2 cl Wild Strawberry Kuyper
2 cl Banana Joseph Cartron
2 cl mangó purré 
1 tsk. flórsykur
9 cl ananassafi
klaki

Hrist vel saman í hristara

Óáfengur jarðarberjamojito 
með Burn
1 msk. hrásykur
1/2 límóna
6 lauf mynta
4 jarðarber 
klaki 

Allt sett í 
glas, hnoðað 
með mortéls-
staut og svo 
fyllt upp 
með Burn.

ÁRAMÓTAKOKKTEILAR 
SILFURSINS

Óáfengur  
1 cl kókossíróp
9 cl ananassafi
9 cl trönuberjasafi
skvetta af grenadín-
sírópi

Hristið með klaka. 
Setjið smá Red Bull 
orkudrykk út í og 
fyllið upp með Sprite.

Áfengur 
3 cl vodka
2 cl Cointreau
1 cl Amaretto Disa-
ronno
1 skvetta af límónu-
safa
10 hindber

Maukið hindberin 
og setjið þau í hrist-
arann ásamt klak-

anum, blandið svo 
víninu saman við 
og hristið vel. Setjið 
skvettu af Red Bull 
orkudrykk og fyllið 
upp með Sprite.

Ingólfur, 
veitingastjóri 
og yfirþjónn á 
Grand hótel, bjó til 
kokkteilana.

ÁRAMÓTAKOKKTEILAR FRÁ GRAND HÓTEL

Glösunum lyft og 
glaðst yfir nýju ári
Við fögnum nýju ári í kvöld og af því tilefni lyfta margir glösum. Fréttablaðið fékk 
þrjá veitingastaði til að gefa uppskrift að ljúffengum kokkteilum til að skála í 
fyrir nýju ári. Ferskleikinn ræður ríkjum og gegna ber og ávaxtasafar mikilvægu 
hlutverki, hvort sem um er að ræða áfenga eða óáfenga drykki. Ekki spillir fyrir 
að færa þá upp í falleg glös og skreyta eftir kúnstarinnar reglum.

Áramótaskaupið  er árlegur fimmtíu mínútna sjónvarpsþáttur sem er sýndur í 
Ríkissjónvarpinu á gamlárskvöld. Fyrsta sjónvarpsskaupið fór í loftið árið 1966. 
Leikstjóri Áramótaskaupsins í ár er Gunnar Björn Guðmundsson.

Grand Hótel

Silfrið

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Veisluturninn

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

VILDARÁSKRIFT AÐ STÖÐ 2 SPORT INNIHELDUR 512 5100   STOD2.IS   VERSLANIR VODAFONE   VERSLANIR OG ÞJÓNUSTUVER SÍMANS 800 7000

Eftirvæntingin hefur aldrei verið meiri enda verða yfir 30 leikir í beinni útsendingu
á Stöð 2 Sport. Umfjöllun í umsjón Þorsteins Joð verður betri og ítarlegri en nokkru 
sinni. Áhorfendur heima í stofu geta tekið þátt í umræðunni í gegnum Facebook. 
Tryggðu þér áskrift og misstu ekki af þessum stórviðburði í janúar!

ÍSLAND Á HM Á STÖÐ 2 SPORT

ALLIR LEIKIR ÍSLANDS SÝNDIR Í HD!

13. jan. Opnunarleikur mótsins

14. jan. Ísland – Ungverjaland

15. jan. Ísland – Brasilía

17. jan. Ísland – Japan

18. jan. Ísland – Austurríki

20. jan. Ísland – Noregur

22.–25. jan. Leikið í milliriðlum

28. jan. Undanúrslitaleikir

30. jan. Úrslitaleikur um bronsverðlaunin

30. jan. Úrslitaleikur um heimsmeistaratitilinn
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  Sölufulltrúar Viðar Ingi Pétursson vip@365.is 512 5426 Hrannar Helgason hrannar@365.is 512 5441

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700
www.hagvangur.is

Starfs- og ábyrgðarsvið: 

• Nánari útfærsla á nýrri stefnumótun í samráði við stjórn  
og innleiðing hennar

• Frumkvæði að stöðugri framþróun félagsins í samráði við stjórn  
• Stjórnun og ábyrgð á daglegum rekstri
• Ábyrgð á áætlanagerð, eftirfylgni áætlana, gæðastjórnun, 

fjármálastjórnun, þekkingar- og starfsmannastjórnun
• Innlend og erlend samskipti við birgja, viðskiptavini og 

aðra samstarfsaðila  
• Stuðningur og uppbygging metnaðarfulls starfsumhverfis 

með samráði við starfsmenn og öflugu upplýsingaflæði

Menntunar- og hæfniskröfur: 

• Háskólamenntun á framhaldsstigi sem nýtist í starfinu
• Farsæll starfsferill sem sýnir leiðtoga- og samskipta-

hæfileika, frumkvæðis- og framkvæmdavilja og metnað  
til að ná árangri 

• Reynsla af stjórnunarstörfum, sérstaklega á breytinga-
tímum, er skilyrði

• Hæfni í að styðja og byggja upp öflugan hóp starfsmanna 
ásamt færni í að móta og innleiða framtíðarsýn

• Stjórnunarreynsla í fjármálafyrirtæki, upplýsingatækni-
fyrirtæki eða á sviði þjónustu er æskileg

• Gerð er krafa um frumkvæði, fagmennsku, jákvæðni og 
sjálfstæði í vinnubrögðum 

Nýstofnað hlutafélag, Reiknistofa bankanna hf., mun yfirtaka alla starfsemi Reiknistofu bankanna á 
næstunni. Félagið er í eigu banka, sparisjóða og kortafélaga. Skilgreind hafa verið meginatriði í nýrri 
stefnumótun félagsins og mótuð áhersluatriði í starfsemi þess á næstu misserum.

Reiknistofa bankanna var stofnuð árið 1973 og hefur til þessa verið rekin sem kostnaðareining. 
Reiknistofan er traust og öflugt þjónustufyrirtæki á sviði upplýsingatækni sem þjónar bönkum, 
sparisjóðum og kortafyrirtækjum. Hjá fyrirtækinu starfa um 120 manns, ársvelta þess var á árinu 
2009 um 2.700 milljónir króna. Sjá nánar á www.rb.is.

Nánari upplýsingar veitir:
Katrín S. Óladóttir, 
katrin@hagvangur.is.  

Umsóknarfrestur er til og 
með 12. janúar nk.  

Umsóknir óskast fylltar út á 
www.hagvangur.is með 
ítarlegum upplýsingum um 
náms- og starfsferil ásamt 
kynningarbréfi.  

Forstjóri Reiknistofu bankanna hf.  
Leitað er að forstjóra til að leiða félagið til móts við nýja tíma. Ögrandi starf bíður 
forstjórans þar sem reynir á nútímastjórnun, framsækni og metnað.   

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700
www.hagvangur.is

Helstu starfsþættir:
• Byggja upp og bera ábyrgð á ferlum og stoðkerfum 

sem lúta að akademísku starfi, þar með talið ráðningum, 
framgangi, frammistöðumati, gæðamati, o.fl.

• Vinna með rektor, deildarforsetum og öðrum starfs-
mönnum að stefnumótun, mannauðsmálum, stoðþjón-
ustu fyrir akademíska starfsemi og þróun innra starfs

• Hafa yfirumsjón með rekstri kennslusviðs, þjónustusviðs, 
stúdentaþjónustu, bókasafns, rannsóknarsviðs og 
annarrar stoðþjónustu við akademískt starf

Hæfnisviðmið:
• Framhaldsmenntun á háskólastigi og góð þekking 

á háskólastarfi
• Reynsla af stjórnun og mannaforráðum
• Stjórnunar- og leiðtogahæfileikar með áherslu á 

frumkvæði, samskiptahæfni, skipulögð vinnubrögð 
og hugmyndaauðgi 

Hlutverk Háskólans í Reykjavík (HR) er að skapa og miðla þekkingu til að auka samkeppnishæfni og lífsgæði.  
Nemendur eru um 3000 við skólann og starfsmenn eru yfir 500, þar af um 270 fastráðnir í fullu starfi. HR rekur 
einnig Opna háskólann þar sem um 500 námskeið eru haldin á ári. Bæði íslenskir og erlendir fræðimenn koma 
að kennslu og rannsóknum innan HR auk sérfræðinga úr íslensku atvinnulífi.

HR einbeitir sér einkum að kennslu og rannsóknum á sviðum tækni, viðskipta og laga. Lögð er áhersla á 
nýsköpun og tengsl við atvinnulíf í landinu. Öll starfsemi HR er staðsett í nýbyggingu skólans við Nauthólsvík.  
Húsnæðið er um 30.000 fermetrar að stærð með aðstöðu í fremstu röð hér á landi til kennslu og rannsókna.  
Áhersla er lögð á góða vinnuaðstöðu og þjónustu við nemendur.  

Nánari upplýsingar veitir:
Katrín S. Óladóttir, 
katrin@hagvangur.is.  

Umsóknarfrestur er til og 
með 7. janúar 2011. 

Umsóknir óskast fylltar út á 
www.hagvangur.is 

Framkvæmdastjóri mannauðs og þjónustu  
við Háskólann í Reykjavík 
Háskólinn í Reykjavík auglýsir eftir kraftmiklum og drífandi framkvæmdastjóra fyrir uppbyggingu á innra 
starfi skólans með áherslu á mannauðsmál, þjónustu, stuðning við akademískt starf og þróun leiða til að 
efla starfsemi háskólans. Framkvæmdastjóri ber ábyrgð á mótun og framkvæmd stefnu í mannauðsmálum, 
þjónustu og öðrum tengdum þáttum. Hann situr í framkvæmdastjórn og vinnur með rektor, forsetum deilda, 
framkvæmdastjórum og forstöðumönnum að öllum þáttum mannauðsmála, þjónustu og innra starfs.
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Sími 412 2500  -  sala@murbudin.is  -  www.murbudin.is

– Afslátt eða gott verð?

MARGAR STÆRÐIR

Viltu hjálpa öðrum?
… þá áttu heima í okkar liði.

Vegna aukinna umsvifa óskar Sinnum 
heimaþjónusta eftir að ráða í eftirfarandi störf:

·
Rekstur eldhúss á Sinnum sjúkrahóteli í Ármúla; umsjón 
með matargerð, ábyrgð á innkaupum og gerð matseðla. 

·
Skipulag og stjórnun verkefna og aðhlynning í heimahúsum. 
Menntun á sviði félagsráðgjafar eða iðjuþjálfunar er kostur 
en ekki skilyrði. 

·
Launavinnsla, ráðningarsamningar, almenn starfsmannamál 

og kjaramálum nauðsynleg.

·
Almenn heimaþjónusta og þrif, aðallega á suðursvæði 

að hafa bíl til umráða.

· Starfsmenn í framreiðslu og þrifum
Framreiðsla matar á sjúkrahóteli Sinnum í Ármúla 
og þrif á herbergjum. Dagvinna að mestu en stundum 

og umsóknarform: www.sinnum.is

fatlaðra og annarra sem þurfa aðstoð á eigin heimili. 

sinnu m
www.ncc.no/jobb

VI FORMER NORGE

NCCs visjon er å lede utviklingen av fremtidens  
miljø for arbeid, bolig og kommunikasjon.

NCC i Norge søker tunnelarbeidere

I 2009 hadde NCC i Norge en omsetning på  
4,9 milliarder NOK og ca 1800 ansatte. 
NCC Construction AS bygger boliger,  
kontorer, veier, anlegg og infrastruktur. 

Region Anlegg gjennomfører større anleggs-
prosjekter som kraftverk, infrastruktur,  
oljerelatert utbygginger mv. Vi ønsker å  
styrke og videreutvikle vårt distriktskontor 
Spesialprosjekt. Distriktet har store infra-
strukturprosjekter som sin spesialitet, bl.a. 
underjordsarbeider i form av tunneler, haller  
og sjakter.
 
Vi søker etter:
• FAGARBEIDERE
• TUNNELFORMENN
• STIKNINGSINGENIØRER
 
Du finner mer informasjon og utfyllende  
stillingsannonser på www.ncc.no/jobb
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Verkefnastjóri
Byggðasamlag Vestfjarða um málefni fatlaðs fólks

Byggðasamlag Vestfjarða um málefni fatlaðs fólks (BSV), auglýsir 
hér með nýtt starf á sviði félagsþjónustu sveitarfélaga um málefni 
fatlaðs fólks.  

Starfssvið

Verkefnastjóri BSV hefur umsjón og eftirlit með framkvæmd nýs 
þjónustusamnings um málefni fatlaðra og ber ábyrgð á því gagnvart 
framkvæmdastjóra og stjórn BSV að honum sé framfylgt. 
Verkefnastjóri stýrir vinnu verkefnahóps félagsþjónustusvæða 
sveitarfélaga er standa að BSV.  Helstu verkefni eru:

• Vinna að stefnumótun og framþróun málaflokksins fyrir 
starfssvæðið

• Setja og fylgja eftir gæða- og þjónustumarkmiðum þannig að 
skjólstæðingar fái þá þjónustu sem nauðsynleg er til að efla 
sjálfstæði þeirra og færni.

• Vinna að gerð fjárhags-, rekstraráætlana og skýrslugerð vegna 
starfseminnar. 

• Hafa eftirlit með því að fjárhagslegar skuldbindingar séu 
samkvæmt ákvæðum þjónustusamnings og stofnanir sem veita 
fötluðu fólki þjónustu starfi innan ramma laga og fjárveitinga á 
hverjum tíma.

Byggðasamlag Vestfjarða (BSV) er nýstofnað byggðasamlag sveitarfélaga á Vestfjörðum, vegna tilflutnings á málefnum fatlaðra frá ríki til sveitarfélaga 
um komandi áramót, á grundvelli nýrra laga um breytingu á lögum á málefnum fatlaðra nr. 59/1992.

Menntun og hæfniskröfur
Krafist er háskólaprófs sem nýtist í starfi auk reynslu á vettvangi 
félagsþjónustu og þekkingar og áhuga á málefnum fatlaðs 
fólks. Leitað er að hæfum einstaklingi, karli eða konu, sem hefur til 
að bera frumkvæði, sjálfstæði, hæfni í mannlegum samskiptum, 
nákvæmni í vinnubrögðum og forystu- og skipulagshæfileika. Gott 
vald á íslensku máli í ræðu og riti og hæfni í framsetningu 
upplýsinga er skilyrði. Góð tölvuþekking er nauðsynleg, þ.m.t. excel, 
bæði til öflunar og úrvinnslu upplýsinga.

Staðsetning, upphaf starfs og starfskjör
Staðsetning starfstöðvar er á Vestfjörðum og miðað er við að 
viðkomandi geti hafið störf hið allra fyrsta, þó eigi síðar en í lok 
janúar 2011. Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands 
íslenskra sveitarfélaga og hlutaðeigandi stéttarfélags

Umsjón með ráðningu
Díana Jóhannsdóttir – diana@tf.is 
Aðalsteinn Óskarsson, framkvæmdastjóri BSV, 
adalsteinn@fjordungssamband.is - sími 450 3001.

Umsóknarfrestur
Umsóknarfrestur er settur til og með 13. janúar 2011. Umsóknir 
sendist á uppgefin netföng.

Ertu í stuði? 
Hófst þú nám í rafiðngrein,  

raf- eða rafvélavirkjun, rafveituvirkjun eða 
rafeindavirkjun en laukst því ekki? 

Ertu að starfa við þær greinar  þrátt fyrir að 
hafa ekki lokið sveinsprófi? 
Hefur þú hug á að ljúka því námi sem þú hófst? 

Kynningarfundur verður á Stórhöfða 31 
þriðjudaginn 4. janúar 2010 kl. 17:00.

“Ertu í stuði?” er verkefni sem ætlað er að finna leiðir
til að meta þá færni sem þátttakendur hafa aflað sér í 
námi og starfi.
Markmiðið er að þátttakendur ljúki sveinsprófi.

Nánari upplýsingar er hægt að fá á 
heimasíðu Fræðsluskrifstofu rafiðnaðarins
             www.fsraf.is - Raunfærnimat

eða í  síma 580 5252 

 

Útboð skila árangri!

14984 Fullbúið skrifstofu-
húsnæði óskast á leigu fyrir 
Vinnumálastofnun 
Ríkissjóður óskar eftir að taka á leigu skrifstofuhúsnæði fyrir Vinnu-
málastofnun. Miðað er við að húsnæðið verði tekið á leigu til 10 ára, 
fullbúið til notkunar, án lauss búnaðar. 

Gerð er krafa um góða staðsetningu miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu, 
gott aðgengi og næg bílastæði. Æskilegur afhendingartími er 15. mars 
2011. 

Húsrýmisþörf stofnunarinnar fyrstu fimm árin er áætluð um 1920  
fermetrar, en að þeim tíma liðnum  mun stofnunin áskilja sér rétt til að 
minnka stærð hins leigða um a.m.k. 300-500 m2. Húsnæðið skal vera 
hefðbundið skrifstofuhúsnæði, þó með óvenju stóru móttökusvæði. 

Frekari upplýsingar um þær kröfur sem húsnæðið verður að uppfylla 
verða aðgengilegar á heimasíðu Ríkiskaupa www.rikiskaup.is mánu-
daginn, 27. desembermánaðar, 2010. 

Fyrirspurnir varðandi verkefni nr. 14984 skulu sendar á netfangið: 
www.utbod@rikiskaup.is og verða svör birt á vef Ríkiskaupa. 

Fyrirspurnarfrestur rennur út 28. desember 2010, en svarfrestur er 
til og með 30. desember 2010. 

Leigutilboðum þar sem fram kemur stærð, ástand og staðsetning 
húsnæðis, ásamt leiguverði, skal skila til Ríkiskaupa, Borgartúni 7, 105 
Reykjavík, eigi síðar en 6. janúar 2011. 

Sálfræðingur
Félags- og skólaþjónusta Snæfellinga, FSSF,- auglýsir lausa til 
umsóknar stöðu sálfræðings við stofnunina. Um er að ræða 
100% stöðugildi.

Verksvið: Félagsþjónusta og velferðarmálefni; ráðgjöf, grein-
ing, leiðsögn, einstaklinga og fjölskyldna; barnavernd, málefni 
fatlaðra; teymisviðfangsefni. 

Starfssvæði FSSF eru sveitarfélögin á Snæfellsnesi, ennfrem-
ur er stofnunin hluti Þjónustusvæðis Vesturlands í málefnum 
fatlaðra. Auk forstöðumanns starfa við stofnunina skólasál-
fræðingur, félagsráðgjafi, kennslu- og námsráðgjafi, þroska-
þjálfi og talmeinafræðingar. Skrifstofa FSSF er á Hellissandi í 
Snæfellsbæ.

Umsækjandi skal hafa starfsbundin réttindi til starfa sem sál-
fræðingur á Íslandi, hafi til að bera góða samskiptahæfni, ríkt 
frumkvæði og samstarfsvilja til þverfaglegs samstarfs.

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Laun eru greidd skv. samningum Sálfræðingafélagsins og 
sveitarfélaganna.

Frekari upplýsingar veitir Sveinn Þór Elinbergsson, forstöðu-
maður, s. 430 7800. Skriflegar umsóknir er tilgreini menntun, 
fyrri störf og umsagnaraðila berist Félags- og skólaþjónustu 
Snæfellinga, Klettsbúð 4, 360 Hellissandi, Snæfellsbæ eða á 
netfangið sveinn@fssf.is. Slóð heimasíðu er fssf.is.

Umsóknarfrestur er til 26. janúar 2011

Auglýsingasími

Námskeið

Útboð



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

BÍLAR &
FARATÆKI

Skráið bílinn frítt hjá okkur!!, Vegna 
góðrar sölu vantar okkur allar gerðir bíla 
á skrá, Komdu á staðinn, sendu okkur 
skráningar á 100bilar@100bilar.is eða í 
síma 5179999, 100bílar.is,

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardaga 12-16
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

Til sölu Isuzu D-Max, crew cap, árg. 
2008, ekinn 58þ, 5 manna, sjálfskiftur, 
35“ breyttur, Rhino klæðning í palli, 
góð dekk, kastaragrind, lítur út eins og 
nýr, verð 3990þús, skifti á ódýrari. Uppl. 
í s. 892 1116.

Toyota Tacoma með milljóna afslætti. 
Útvegum á betri verðum fólksbíla, jeppa 
og pallbíla frá Toyota, Ford, Dodge, 
Chrysler, Audi, Benz, BMW og öðrum 
helstu framleiðendum. Nú færðu HYBRID 
bíla sem eyða 40% minna eldsneyti á 
lægra verði. Meira en milljón bílar á sölu-
skrá. Hundruð ánægðra viðskiptavina. 
www.islandus.com - Sími 5522000

Til sölu Glæsilegur Cadillac Escalade 
4dr 4WD. Árgerð 2004 ekinn 80.000 
KM bensín. Sjálfskiptur. Skipti á ódýrari 
möguleg Sími 898-1510 & 555-0156.

Til sölu Nissan Almera árg. ‚01. Vél ek. 
117.623. Tilboð 390 þús. stgr. Uppl. í s. 
897 9252.

Toyota Verso, svartur, vel með farinn 
7 manna, árgerð 2007, ekinn 39 þús. 
Aukab. Bluetooth handfrjáls og I-pod 
tengi. Listaverð 2.490.000. Tilboð ósk-
ast. Senda á svenni56@hotmail.com 
eða síma 772 6686.

 0-250 þús.

Ódýr og Góður bill Opel VectraB1.6 16 
vel 2000arg ekinn154þ.km 260 þús-
Uppl.i s.8480195

 250-499 þús.

VW Golf Comfortline 1600cc. Árg. 
2000. Ekinn 79þús. Ekta ömmubíll. 
Verð 499þús. Sími: 8603148

 2 milljónir +

Subaru Legacy Lux 4wd árg. 12/07. 
Ek. 35 þús km. Einn eigandi. Mjög vel 
farinn og vel útbúinn bíll. Sjálfsk, leður, 
xenon, sóllúga, tvívirk loftræsting ofl ofl. 
Uppl. í s. 865-2200.

 Bílar óskast

Óska eftir að kaupa bíl á verðbilinu 25-
250þús, má þarfnast lagfæringa. Uppl. 
s. 615 1810.

 Jeppar

Toyota Hilux 2005 38“ breyttur, mjög 
vel útbúin. Verðtilboð. 3.490.000. 
Verðtilboð án aukahluta 2.990.000. 
Uppl. í S: 770-3322.

Til sölu Nissan Patrol, árg.2000. 7 
manna og ekinn 170.000 km. Verðtilboð 
óskast. Sími: 8965874

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Húsbílar

 Fjórhjól

Eigum til að á lagi reimar í flestar gerðir 
vélsleða og fjórhjóla. Einnig mikið úrval 
af aukahlutum. www.msport.is. Opið 
frá kl 17:30 - 20:00

 Hjólbarðar

4 Good Year Wrangler SR-A 265/60 
R18 sem ný. Einnig nýtt 265/65 R17 
á fimm gata stálfelgu.V.100 þús. Gsm 
8931500

 Vinnuvélar

Til sölu Case 1488 grafa, 37 tonn. Árg. 
‚97, vinnustundir 9500. Selst á 4,5 
miljónir + vsk. Fyrstur kemur fyrstur fær. 
Upplýsingar í síma 897-6705.

 Varahlutir

Bílapartasala
Höfum opnað varahlutasölu með 
notaða varahluti í nýlega bíla www.
netpartar.is

Kaupum Toyota bíla. Opið virka daga 
9-18. Við erum þjónustuaðilar fyrir 
Úrvinnslusjóð. Eigum bíla til sölu. 
Bílapartar, Grænamýri 3, Mosfellsbær.

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. Musso og margt 
fleira. Kaupum bíla til niðurrifs. S. 555 
6666 & 898 8835. Hvaleyrarbraut 20 
Hafnarfirði.

Hringbraut.is 
 Varahlutasala

Eigum til notaða bílavarahluti. MMC, 
VW, Skoda, Toyota, Peugeot, Honda, 
Renault ofl . hringbraut.is S.420-1200

Bílhlutir, Kaplahrauni 14, 
S. 555 4940.

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

Partatorg.is Notaðir varahlutir í ýmsar 
gerðir nýlegra bíla. partatorg@parta-
torg.is 565-6020.

VW, Skoda, Audi, 
varahlutir og viðgerðir 

 S: 534 1045
Varahlutir í VW, Skoda og Audi bíla. 
Kaupum bíla til niðurrifs. Sérhæfum 
okkur einnig í viðgerðum á sömu teg-
undum. Bílabúið, Suðurhella 10, Hfj.

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

Partabilar.is 770-6400 
Lónsbraut 6 Haf.

Erum að rífa bmw525d 02 lanos 98-
02 carvan97 neon01 mondeo98 jeep 
grand 00 kia sportage 99 mazda323 96 
m.benz e 1980 almera 99 terrano 01 
vectra 99 twingo 99 felisia97 swift 05-
2010 xl7 05yaris 05 vw lt 35 98 kango 
99 primera diesel 99 fiesta 98.balleno 
99 caddy 02 Kaupum bíla í niðurrif eða 
uppgerðar.

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

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

 Hreingerningar

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

Gluggahreinsun, Klæðningarhreinsun, 
Teppahreinsun, Gólfbónun og Ræsting. 
S.663 0000

A-Ö Þrif & Hreinlæti 
Sími 662 0 662

Hreingerningar, Flutningsþrif, 
Gólfbónun, Teppahreinsun og 
Húsgagnahreinsun.

 Bókhald

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

 Búslóðaflutningar

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

 Húsaviðhald

 Tölvur

 Nudd

Great whole body message S: 696 
4399.

Gott nudd - good massage. S. 857 
4850 & 844 0329.

2 fyrir 1 tilboð
En skrúbb, heitur pottur, nudd f. 2 kr. 
9900,-. Detox - f. 2 kr. 9900.-. Margar 
teg. nudds, fótaðagerðir, slökun, veit-
ingar, heilsu, vítamín, næringarráðgjöf. 
Uppl. - pantanir s. 823 8280. Gjafabréf. 
JB Heilsulind Skúlagötu 40. Opið 12-18 
mán-lau.

 Spádómar

Englaljós 

908 7000 & 863 1987
opið 11-23

Hvað viltu vita á nýju ári.
visa/euro

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

Spái: í spil, bolla, lófa og rúnir. Kr. 4500. 
Tímapantanir í síma 845 8896.

 Önnur þjónusta

LIMO.IS
Stæðsta limosía landsins, tekur allt að 
15 farþega. Uppl. í síma 868 9800 eða 
kíktu á limo.is

All fullt í Partýbúðinni:
Stútfull búð af flottum vörum fyrir 
áramótin; Óáfeng verðlaunavín frá 
Napa Valley í Californíu; Chardonnay, 
Cabernet Sauvignon, Merlot og Brut 
Cuvee. Hattar og kórónur í hundraðatali 
og nú getur þú hannað þinn eigin hatt 
með átta möguleikum á íslenskum 
texta. Áramótavörubarinn þar sem þú 
færð blásturtúpur, lúðra og knöll í 
stykkjatali, - t.d. 30 cm knöll á 200 
kall! Opið 10-22 alla vikuna og til 17 á 
gamlaársdag.Partýbúðin, Faxafeni 11, 
s. 534-0534.

Páskaferð til Jerúsalem og Landsins 
helga 15. til 26. apríl nk. Örfá sæti laus. 
Verð nálægt 3000US$. Nánari upp-
lýsingar í síma 8980359 eða borgtor.
kjaernestedqgmail.com

KEYPT
& SELT

 Til sölu

Áramótagrímur
Hattar og sprell. Ykkar skemmtun - 
okkar fókus, Hókus Pókus, Laugavegi 
69, S.551 7955. hokuspokus.is

Frystiklefi 11 m3. Eins árs einingaklefi 
10 cm þykkt, án vélbúnaðar. V. 250 
þús. án vsk. Ískuldi, kælitækjaþjónusta 
gsm 8931500

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meiri Vísir.

Jóna María Hafsteinsdóttir
jmh@365.is - sími 512 5473

Henný Árnadóttir
henny@365.is - sími 512 5427

Þórdís Hermannsdóttir
thordish@365.is - sími 512 5447

Föstudaga
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 Óskast keypt

Kaupi gull !

Ég, Magnús Steinþórsson 
gullsmíðameistari, kaupi gull, 
gull peninga og gull skartgripi. 
Kaupi allt gull, nýlegt, gamalt 

og illa farið. Leitið til fagmanns 
og fáið góð ráð.

Upplýsingar á demantar.is 
í s. 699 8000 eða komið í 

Pósthússtræti 13 
( við Austurvöll ), 

Verið velkomin

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.

 Sjónvarp

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

 Verslun

 Ýmislegt

Evrur til sölu 5% yfir seðlagengi uppl. í 
síma. 857 6711.

HEILSA

 Heilsuvörur

Aloe Vera Heilsunnar vegna Betri lífstíll 
- meiri orka. Magnús og Hlíf sjálfstæðir 
dreifingaraðilar 822 8244 www.flp1.is

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

Árangur með Herbalife í 30 ár. Hringdu 
og fáðu frían prufupakka. Edda Borg S. 
896 4662 www.lifsstill.is

 Fæðubótarefni

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

 Nudd

TANTRA MASSAGE
Authentic initiation into the tantric 
mysteries with tantra massage. Unique 
experience for men, women and 
couples. Tel: 698 8301 www.tantra-
temple.com

Nudd þegar þér hentar
Vöðva og/eða slökunarnudd Sjá www.
nudd.biz Sími 77-22-600

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Ökukennsla

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

www.aksturinn.is 
 S. 694 9515

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

HEIMILIÐ

 Dýrahald

Hundagalleríið auglýsir
Kíktu á heimasíðuna 

okkar: www.dalsmynni.is 
Hundaræktun með starfsleyfi.
S. 566 8417 Tökum visa/euro

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

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

Til leigu 40 fm stúdíóíbúð frá 1.jan í 
Hraunbænum. Leiga er 70 þús á mán. 
Uppl í s. 663 9270

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.

Herbergi til leigu á Laugavegi 143, V. 
24þ. og líka 50þ, 45þ. S. 895 2138.

Rúmgott herbergi í 101 Rvk. til leigu. 50 
þús./mán. Aðg. að sturtu + eldh., frítt 
net, engin gjöld. S. 661 5154.

Seljahverfi-109 Rvk. Gott herbergi tl 
leigu aðg. að baðherb.,ísskap, þvotta-
vél,interneti o.fl. Reglusemi áskilin. 
Uppl; 8960291

Gott herb. til leigu í 101 Rvk. Rétt hjá 
Hallgrímskirkju. Allt fylgir. S. 692 1681, 
Sandra.

40 fm sér stúdíó húsnæði til leigu með 
bílastæði. Ýmis húsgögn fylgja. Á móti 
Iðnskólanum. S. 692 1681.

 Húsnæði óskast

Óska eftir rúmgóðri 2 herbergja íbúð í 
Reykjavík. 100% reglusemi. Vinsamlega 
hafið samband í síma 8996114

Reglusamri stelpu úr Eyjum vantar 
íbúð nærri HÍ. Uppl.á sas24@hi.is/849-
4794.

 Atvinnuhúsnæði

Óska eftir að taka á leigu sirka 70-150 
fm atvinnuhúsnæði helst á höfðanum 
eða kóp. Uppl. s. 661 5270.

 Geymsluhúsnæði

www.geymslaeitt.is
Sér geymslur frá 4 til 17 m2. Lágt verð. 
Opið 8-22. Búslóðir, lagerar, bókhald, 
iðnaðarmenn. Upphitað og vaktað. S: 
564-6500

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

www.buslodageymsla.is
Búslóðageymsla Olivers 100 kr. á dag 
hvert bretti. Starfað í yfir 20 ár. S. 567 
4046 & 892 0808.

 Gisting

ATVINNA

 Atvinna í boði

Yfirvélstjóri óskast á Guðrúnu 
Guðleifsdóttur IS 25. Vélastarf 530 kw. 
Vinsamlegast hafi samband í s. 894 
5125

Poszujukemy dobrego pracownika 
na czesciowy lub caty etat do kiosku 
w Reykjaviku. Wymagana znajomosc 
jezyka islandzkiego.Zgtoszenia nalezy 
przesytac na adres : voruskemman@
gmail.com

Hársmiðjan auglýsir stól til leigu á hag-
stæðu verði með frábærum startpakka. 
Áhugasamir hafi samband í síma 868-
5586

Tryggingamiðlun Íslands óskar eftir 
úthringjara til starfa. Góðir tekjumögu-
leikar í boði. uppl gefa Eiríkur og Samúel 
í s 822-7303 og 897-0948 eða netfang 
eirikur@tmi.is eða samuel@tmi.is

Bakaríið Hagamel 67
Óskar eftir að ráða starfskraft í afgreiðslu. 
Uppl. s. 897 8101 eða 868 6102.

TILKYNNINGAR

 Tapað - Fundið

Svört læða sem heitir Nera hvarf í 
Fossvogi 27 des. Sími:849-0282. 
FUNDARLAUN!

 Fundir

Lífssýn heldur fyrsta félagsfund 2011, 
þriðjudagskvöldið 4. janúar kl. 20:30 að 
Bolholti 4, 4.h. Andri Snær Magnason 
rithöfundur er gestur okkar. „Hvaðan 
koma hugmyndirnar“, hann veltir þessu 
fyrir sér og vonast eftir líflegum umræð-
um. Léttar veitingar. Allir velkomnir. 
Stjórnin

 Einkamál

Spjalldömur 908 5500
Erum við meira enn áður.

Símadama 908 2000
OPIÐ

Óskum viðskiptavinum okkar 
og landsmönnum öllum farsældar 

á nýju ári. Þökkum viðskiptin 
á liðnum árum.

Starfsfólk Eignamiðlunar

S í ð u m ú l a  2 1  ·  S .  5 8 8  9 0 9 0  ·  w w w . e i g n a m i d l u n . i s

Áramótakveðja

Þú getur alltaf lesið Fréttablaðið frítt 

á Vísi eða fengið sendan daglegan 

tölvupóst með blaði dagsins. Nánari 

upplýsingar á: visir.is/dreifing

FRÉTTABLAÐIÐ Á NETINU

GÓÐAR 
FRÉTTIR FYRIR 
AUSTURLAND
Þú færð Fréttablaðið á kostnaðarverði á 16 stöðum á Austurlandi og 120 stöðum um land allt. 

Nánari upplýsingar á visir.is/dreifing.

Fjöldi lausasölustaða á Austurlandi

Nánari upplýsingar á visir.is/dreifing.

Fjöldi lausasölustaða á Austur

Austurland

Bónus, Egilsstöðum
N1 þjónustustöð, Egilsstöðum
Olís, Fellabæ
Samkaup Úrval, Egilsstöðum
Samkaup strax, Seyðisfirði
Grillskálinn Orka, Reyðarfirði
Krónan, Reyðarfirði
Olís, Reyðarfirði

Samkaup Strax, Eskifirði
Shellskáli, Eskifirði
Olís, Neskaupstað
Samkaup Úrval, Neskaupstað
Samkaup Strax, Fáskrúðsfirði
N1, Höfn
Nettó, Höfn
Olís, Höfn



Ármúli 11 ı sími 555 7080 ı www.dale.is

Dale Carnegie réttir þér lykilinn að velgengni í lífinu. 

SETTU ÞÉR MARKMIÐ OG NÁÐU ÞEIM Á NÝJU ÁRI

Slástu í hóp með þeim sem ná árangri. Þjálfun Dale Carnegie vísar þér á leið til að njóta þín
betur á meðal fólks og til að nýta hæfileika þína til fullnustu, hvort sem er í starfi eða í einkalífi. 

Á hverjum degi heyrir þú af fólki sem skarar fram úr, í athafnalífinu, stjórnsýslu, íþróttum,
fjölmiðlum og á sviði menningar lista. Margt af þessu fólki hefur sótt þjálfun Dale Carnegie. 

GLEÐILEGT NÝTT OG GEFANDI ÁR 

með þökkum til allra þeirra sem nutu 
leiðsagnar hjá okkur á árinu sem er að líða.

Vegni ykkur vel í starfi og leik.

Dale Carnegie á Íslandi í fremstu röð í Evrópu
Á árinu sem er að líða hlutu þjálfarar hjá Dale Carnegie á Íslandi 1. og 2. verðlaun sem bestu þjálfarar hjá

Dale Carnegie í Evrópu. Af tíu þjálfurum, sem komu til álita við verðlaunaafhendinguna í Miami, voru fimm frá Íslandi.   
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Árið 2010 var ríkt merkra atburða í þjóðlífinu. 
Hér gefur að líta nokkur dæmi um hvernig ljós-
myndarar Fréttablaðsins sáu það sem gerðist.

Fréttirnar 
í myndum

Á MÓTI Þúsundir komu saman við Austurvöll í haust og höfðu uppi hávær mótmæli. Allir voru sammála um að mótmælin hefðu að mestu farið vel fram en annað var uppi á teningnum þegar spurt var hverju væri verið 
að mótmæla. Ríkisstjórnin, spilling, aðgerðaleysi vegna skuldavanda, stjórnmálamenn yfir höfuð, þetta og margt annað var nefnt til sögunnar. Í öllu falli var mótmælt.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

MINNING Fjölmenni kom saman við Lækinn í Hafnarfirði og minntist Hannesar 
Þórs Helgasonar sem var myrtur á heimili sínu í ágúst.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

JARÐSKJÁLFTI Á HAÍTÍ Þýsk fjölskylda sem var 
flutt heim með íslenskri flugvél í kjölfar jarð-
skjálftans í janúar. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

ICESAVE TIL FÓLKSINS Ólafur Ragnar Grímsson forseti neitaði að skrifa undir lögin 
um Icesave og vísaði þeim þar með í þjóðaratkvæðagreiðslu. Í henni voru lögin 
kolfelld. Fyrir vikið vilja margir meina að Ólafur sé maður ársins.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Í VARÐHALDI Hreiðar Már Sigurðsson sem var forstjóri Kaupþings var, eins og nokkrir 
samstarfsmenn hans, hnepptur í varðhald á árinu. Sérstakur saksóknari grunar 
Hreiðar og félaga um svik og pretti en Hreiðar kveðst saklaus.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

FUGLINN FELIX 
Jón Gnarr kom 

af miklum krafti 
inn í pólitíkina 

á árinu og varð 
borgarstjóri. 

Enn velta menn 
fyrir sér hvort 

Jón sé í pólitík 
af alvöru eða í 
djóki og hvort 

Besti flokkurinn 
sé bara eitt 

risastórt grín.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON



OPIÐ GAMLÁRSDAG
10:00-15:00

Gleðilegt ný t t ár !
Þökkum viðskipt in

á liðnu ár i  !
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Hvað stendur nú helst upp úr á 
árinu sem er að líða?
Guðni: „Er það ekki þetta þrennt, 
rannsóknarskýrslan, eldgosið og 
bæjarstjórnarkosningarnar?
Þóra: „Jú, ég held það. En þetta er 
illsambærilegt.“
Guðni: „Eldgos verða, Bestu flokk-
ar koma og fara, en vonandi þurf-
um við bara að skrifa eina rann-
sóknarskýrslu.“
Þóra: „Hún markaði mikil tímamót. 
Það hafði verið beðið eftir skýrsl-
unni síðan í nóvember og dálítið 
búið að draga úr væntingum, en 
enginn hefur beinlínis þorað að 
hallmæla henni.“
Guðni: „Nema Davíð.“
Þóra: „Já. Og forsetinn, sem sagði 
að skýrslan væri mjög fín fyrir 
utan það sem stóð um hann sjálf-
an í henni.“
Guðni: „Já, honum leist ekkert á 
það.“
Þóra: „Skýrslan var vel unnin og 
erfitt að benda á nokkuð í henni 
sem var rangt, illa unnið eða þar 
fram eftir götunum.“
Guðni: „Í útlöndum er horft til 
hennar sem fordæmis og sem 
dæmis um það sem við höfum þó 
gert rétt. Slíkt er sjaldgæft og við 
megum vel halda því á lofti.“
Þóra: „En svo er spurning hvort 
okkur tekst að breyta því sem þarf 
að breyta. Sama hvað hver segir 
þá var skýrslan ekki bara áfellis-
dómur yfir banka- og stjórnmála-
mönnum heldur líka stjórnsýsl-
unni, hvernig kaupin hafa gerst á 
eyrinni.“
Guðni: „Og líka yfir háskólunum og 
fjölmiðlunum. Ekki endilega fólk-
inu sem þar starfa, þótt vissulega 
séu dæmi um slíkt, heldur upp-
byggingunni. Áhrifum eignamanna 
og stórfyrirtækja innan fjölmiðla-
heimsins og of nánum tengslum 

fjármálanna og háskólanna. Það 
hefur verið bent á að þetta og ótal-
margt fleira sé ekki nógu gott, en 
svo er annað mál hvort okkur tekst 
að breyta einhverju til frambúð-
ar. Á síðasta ári kom forseti Eist-
lands hingað í opinbera heimsókn 
og lýsti því hvernig Eistar vildu 
verða. Þetta er þjóð sem fékk full-
veldi á sama tíma og við, árið 1918. 
Landafræðin var okkar besti vinur 
og þeirra versti óvinur. Tuttug-
asta öldin var meira og minna frá-
bær fyrir okkur frá fullveldi en 
Eistar misstu sjálfstæðið og voru 
undir oki í hálfa öld. Svo fengu 
þeir aftur sjálfstæði og hver er 
þeirra draumur? Forsetinn sagði: 
„We just want to be another boring 
Nordic country“. Þetta hefur setið 
mjög í mér. Ef við gætum bara sett 
okkur það markmið að verða lítið 
og leiðin legt norrænt samfélag þar 
sem hlutirnir virka ágætlega, þar 
sem ríkir tiltölulega mikið jafn-
rétti og fólki líður vel, þá væri það 
meira en nóg.“
Þóra: „Ég held líka að allt þetta tal 
um ráðherraábyrgð muni breyta 
ýmsu. Að fólk muni krefjast upp-
lýsinga og verða meðvitaðra um 
eigin ábyrgð. Sem er gott. Verður 
maður ekki að vera jákvæður og 
bjartsýnn?
Guðni: „Jú, en þetta er dálítið 
erfitt ef maður horfir á málin í 
sögulegu ljósi. Ef árið væri 1916 
og við sætum hér og ræddum um 
merkilegustu atburði ársins, þá 
myndum við kannski minnast á að 
Framsóknarflokkurinn og Alþýðu-
flokkurinn hefðu verið stofnaðir. 
En kannski ekki, því það væri svo 
nýskeð að við vissum ekki almenni-
lega hvað væri að gerast. Kannski 
verður ársins 2010 fyrst og fremst 
minnst fyrir það þegar endurskoð-
un stjórnarskrárinnar hófst fyrir 
alvöru. En kannski ekki. Kannski 
er stjórnlagaþingið eitt af hinum 
stóru floppum ársins.“
Þóra: „Það er ómögulegt að vita. En 

það er svo skemmtilegt hvernig þú 
horfir alltaf á hlutina í sagnfræði-
legu samhengi.“
Guðni: „Já, ég get ekki annað.“

Besti flokkurinn á að fá séns
Talandi um sagnfræðilegt sam-
hengi. Verður sigur Besta flokks-
ins í borgarstjórnarkosningunum 
skráður í sögubækur framtíðar?
Guðni: „Ef metið er eftir áhrifum 
í samfélaginu þá hlýtur Jón Gnarr 
að vera ofarlega á listanum yfir 
mann ársins fyrir það sem honum 
tókst að gera. Það hefur aldrei 
gerst áður í sögunni að grínisti, ef 
það er rétta orðið, bjóði fram, vinni 
stórsigur og verði borgarstjóri.“
Þóra: „Hann er sá eini sem getur 
klæðst draggi á Hinsegin dögum 
án þess að fólki þyki það asna-
legt.“
Guðni: „Og flutt jólakveðju í Svart-
höfðabúningi.“
Þóra: „Og haldið upp á Góðan dag-
inn-daginn.“
Guðni: „Núna vita allir að það ríkir 
spenna í ríkisstjórnarsamstarfinu 
og hver veit nema stjórnin springi 
fyrr en seinna? Kannski er einhver 
sameiginlegur ótti á Alþingi við að 
Halli og Laddi gætu myndað meiri-
hluta eftir kosningar. Að svokallað 
grínframboð geti gerbreytt valda-
hlutföllum.“
Þóra: „Jón Gnarr er hluti af því 
hversu mikla athygli Ísland hefur 
hlotið á árinu. Um daginn hringdi 
í mig ítalskur útvarpsmaður sem 
var að fjalla um jólin víða um 
heim. Hann spurði um það hvernig 
við héldum jól, hvað væri að frétta 
af kreppunni og hverju þessi nýi 
borgar stjóri hefði tekið upp á 
nýlega. Hann minntist ekki á eld-
gosið. Vissulega hefur Besti flokkur-
inn hrist upp í hlutunum, en á hinn 
bóginn er það nú þannig að borgar-
stjórn hefur ákveðin verkefni á 
sinni könnu. Hún hefur ákveðnar 
tekjur og þarf að ákveða hvern-
ig á að dreifa þeim, meðal annars. 

Meðlimir Besta flokksins segjast 
ekki vera stjórnmálamenn, en um 
leið og þú ert kosinn í embætti 
verður þú að stjórnmálamanni. 
Það er ekki hægt að hreinsa sig af 
þeim stimpli. Ef fólk gengur í þetta 
verða þeir að gera það alla leið. En 
það er jákvætt að sjá hvernig þetta 
hefur vakið áhuga margra á borgar-
málunum, til dæmis ungs fólks sem 
heldur að útsvar sé bara spurninga-
þáttur í sjónvarpinu og getur ekki 
lesið launaseðilinn sinn. Ég held að 
við eigum að gefa Besta flokknum 
séns á þessari tilraun.“

Stóru fyrirsagnirnar
Og eldgosið mikla í Eyjafjallajökli. 
Hvað kenndi það okkur?
Guðni: „Ýmislegt. Til dæmis sýndi 
það okkur hversu háður hinn vest-
ræni heimur er orðinn flugsam-
göngum. Svo fengum við smækkaða 
mynd af þessu yfir hátíðarnar.“
Þóra: „Það má ekki snjóa örlítið án 
þess að allt fari á haus.“
Guðni: „Einmitt, en þetta var auð-
vitað vestrænt gos. Eldgos eru 
endalaust að hamla flugi úti um 
allan heim, en þegar þetta gerist í 
Norður-Atlantshafi og hefur áhrif 
í Evrópu þá stekkur vestrænt-
miðaða heimspressan á það.“
Þóra: „Gosið kenndi okkur kannski 
líka dálitla auðmýkt. Við ráðum 
ekki öllu. Reyndar fannst mér 
menn svolítið tapa sér í því að 
vara við að þetta gos væri nú ekk-
ert miðað við Kötlugosið mikla 
sem í vændum væri. Það er ekk-
ert víst að Kötlugosið verði svona 
ofboðslegt öskugos. En þetta sýnir 
æsinginn. Fólk vill alltaf ná í stóru 
fyrirsagnirnar.“
Guðni: „Já. Ég man vel eftir fyrsta 
deginum mínum í fréttamennsku á 
Bylgjunni hér forðum daga. Fyrstu 
fréttina mína fékk ég í hausinn 
ásamt orðunum: „Gerðu fréttina 
graðari, drengur!“ Það varð sem 
sagt að vera spenna í fréttinni. 
Ísland er örþjóð í Atlantshafi sem 

enginn hefur áhuga á nema þegar 
hér gerist eitthvað stórt sem hefur 
áhrif á aðra, eins og í hruninu og 
eldgosinu.“

Frakkar þvælast fyrir
En hverjar eru jákvæðustu hliðar 
ársins?
Guðni: „Árið hófst auðvitað á því 
að karlalandsliðið í handbolta náði 
bronsinu á EM og kvennalandsliðið 
komst í úrslitakeppnina.“
Þóra: „Þessir Frakkar eru svo 
mikið að þvælast fyrir okkur, bæði 
í handboltanum og hjá kvenna-
landsliðinu í fótbolta á síðasta ári. 
Við þyrftum að finna einhverja 
veikleika hjá þeim.“
Guðni: „Já, kannski konur og 
vín?“
Þóra: „Eða karlar og vín.“
Guðni: „Svo er líka jákvætt, eftir 
þessar hörmungar og þennan 
táradal sem 2010 hefur verið, að 
Ísland er enn á sínum stað. Við sem 
landið búum erum alltaf að baka 
vandræði fyrir hvert annað, en 
náttúran og fegurðin hverfa ekki. 
Og vonandi ekki auðlindirnar held-
ur. Landið er enn fagurt og frítt og 
við getum alltaf horft til þess. Ég 
á kanadíska konu og saman eigum 
við tvo unga syni. Eins og staðan 
er í dag er engin spurning hvor 
staðurinn, Ísland eða Kanada, er 
vænlegri til að skapa sér framtíð. 
Ísland er undir í hálfleik. Sjálfur 
bölvar maður öllu í sand og ösku, 
er fúll yfir peningavandræðum og 
slíku, en finnst þó alltaf að hér eigi 
maður heima. En ég segi það ekki 
við strákana mína sem eiga þetta 
val.“
Þóra: „Ég held að við höfum haft 
mjög gott af því að draga saman 
seglin. Temja okkur nægjusemi og 
auðmýkt. Margir hafa það ljómandi 
gott, en það eru biðraðir í matar-
aðstoð. Vissulega er það smánar-
blettur á samfélaginu, en um leið 
er það bara vandamál sem þarf að 
ganga í að leysa.“

Ísland er undir í hálfleik
Fréttakonan Þóra Arnórsdóttir og sagnfræðingurinn Guðni Th. Jóhannesson eru sammála um það hvaða atvik standa upp úr 
á árinu sem er að líða. Kjartan Guðmundsson fór yfir fréttirnar með síðasta rökstólapari ársins yfir súpu og pilsner í miðbænum.

HORFT YFIR ÁRIÐ Guðni Th. segist ekki geta annað en sett hlutina í sagnfræðilegt samhengi, sem kætir Þóru mjög. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Á RÖKSTÓLUM



Gleðilegt ár!

Við óskum starfsfólki okkar, nágrönnum og Íslendingum öllum farsældar á nýju ári.  

VIð þökkum árangursríka samvinnu og höldum áfram að ljá  

íslensku atvinnulífi og verðmætasköpun krafta okkar.
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Myndagáta Fréttablaðsins 2010

SKILAFRESTUR TIL 10. JANÚAR
Í myndagátu Fréttablaðsins er ekki gerður greinarmunur á i og y 
og ekki á grönnum og breiðum sérhljóða frekar en vani er í slíkum 
gátum. Lausnum skal skilað í afgreiðslu Fréttablaðsins, Skaftahlíð 
24, 105 Reykjavík eða á netfangið krossgata@frettabladid.is. Dregið 
verður úr réttum lausnum og fá þrír getspakir þátttakendur áskrift 
að Heimsmeistarakeppninni í handbolta á Stöð 2 sport í verðlaun.
Lausnum skal skila í síðasta lagi 10. janúar 2011.
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Manúela Ósk Harðardóttir
Í hverju ertu og af hverju varð það 
fyrir valinu sem áramótadress? 
 Ég er í kjól frá Lipsy sem ég keypti í 
Selfridges í Manchester. Skórnir og 
taskan eru frá Jimmy Choo og eru 
keypt í sömu verslun. Mér finnst 
kjóllinn fallegur og þægilegur – en 
skórnir glitra og glansa og voru því 
tilvaldir áramótaskór. 

Hvað ætlarðu að gera um 
áramótin?  Ég verð í faðmi fjöl-
skyldunnar um áramótin, eins og 
alltaf. Við borðum saman góðan 
mat, skjótum upp flugeldum og 
höfum það huggulegt saman 
– rólegt og notalegt. 

Besta partíráðið?  Ég á 
flatbotna skó, sem leggjast 
saman og passa því vel í 
handtöskuna. Þessa skó tek 
ég nánast alltaf með mér 
þegar ég fer í partí, 
sérstaklega ef mig 
langar að missa mig 
á dansgólfinu. 

Uppáhalds áramóta-
minningin?  Ég missti 
pabba minn mjög ung, 
en hann átti afmæli á 
gamlársdag. Ég hef því haft 
þann sið að fara alltaf upp 
í kirkjugarð til hans, kveikja 
á kerti og jafnvel skjóta upp 
einni rakettu fyrir hann á 
þessum degi. 

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Því fylgir alltaf ákveðinn hausverkur að velja sér klæðnað fyrir gamlárs-
kvöld eða nýársfögnuð. Ákveðin pressa er um að skarta sínu fínasta pússi á 
einu hátíðlegasta og jafnframt síðasta kvöldi ársins. Fréttablaðið leitaði til 
þriggja tískusinnaðra kvenna og bað þær um að deila með lesendum hverju 
þær ætla að klæðast um áramótin ásamt því að rifja upp sína uppáhaldsára-
mótaminningu og gefa góð partíráð. 

Svart og sígilt

Dúsa Ólafsdóttir, hönnuður
Í hverju ertu og af hverju varð það fyrir valinu sem áramótadress?  Ég er 
í dragsíðum Helmut Lang kjól sem er úr japönsku silki. Japanskir vinir mínir 
gáfu mér kjólinn þegar þau voru í heimsókn yfir áramótin fyrir nokkrum árum. 
Hann er úr fyrstu Helmut Lang búðinni og frá þeim tíma sem Helmut Lang var 
sjálfur enn í tískubransanum. Við kjólinn verð ég í kokteiljakka úr KIOSK, með 
hárspöng frá Thelmu Design og skóm með glerbotni sem eru bara dregnir fram 
einu sinni á ári.

Hvað ætlarðu að gera um áramótin?  Ég ætla að borða góðan mat og drekka 
gott vín með. Framhaldið er enn á huldu, en mér er bæði boðið í brúðkaups-
veislu og fertugsafmæli á nýársdag.

Besta partíráðið?  Vel straujuð föt, góð tónlist og slatti af víni klikkar aldrei.

Uppáhalds áramótaminningin?  Ætli það sé ekki þegar ég og kærastinn dvöld-
um í Vínarborg fyrir nokkrum árum. Ég lærði fatahönnun þar og á þar marga 
vini. Við röðuðum saman nokkrum sníðaborðum og héldum mikla veislu, 
þarna var samankomið fólk frá öllum heimshornum. Við voru öll uppdressuð, 
púðruð snjóhvít í framan með fegurðarblett og barokkhárkollur. Mín kolla var 
bleik og úr hundrað prósent nælon þannig að mig klæjaði ógurlega undan 
henni. Á miðnætti var svo kveikt á austurríska ríkisútvarpinu og dansaðir vínar-
valsar eins og siður er þar í landi. Svo fórum við öll á sjúskaðan teknóklúbb og 
héldum áfram stuðinu.

Ása Ottesen, nemi og tískubloggari
Í hverju ertu og af hverju varð það fyrir valinu sem áramóta-
dress?  Ég er í kjól frá merkinu Kalda sem fæst í Einveru. Ég valdi 
kjólinn því hann er einstaklega þægilegur en á sama tíma öðruvísi. 
Skórnir eru Jeffrey Campbell og fást líka í Einveru. Þeir eru mjög 
háir, sem hentar vel fyrir dverga eins og mig, en á sama tíma er 
það gott að ganga í þeim að maður finnur ekki fyrir háa hælnum. 
Sokkabuxurnar eru Oroblu, hálsmenið er frá Kría Jewelry og hring-
arnir eru úr Rokki og rósum.

Hvað ætlarðu að gera um áramótin?  Þessi áramót verða í rólegri 
kantinum hjá mér. Allavega er ekkert planað. Ég fer í mat til ömmu 
og afa en þar verður öll föðurættin sem er þekkt fyrir mikið stuð 
og fíflagang. Afi er alveg óður í flugeldunum svo ég býst við mikl-
um látum.

Besta partíráðið?  Alls ekki fara í glænýjum skóm ef þú ætlar þér 
að dansa alla nóttina. Ég hef gert það og það er hræðilegt. Svo er 
líka mikilvægt að fara ekki í einhverju allt of þröngu eða óþægi-
legu, það er bara ávísun á vanlíðan út kvöldið. Svo má ekki gleyma 
að gera sér ekki of miklar væntingar fyrir gamlárskvöldi, þá verður 
maður bara fyrir vonbrigðum.

Uppáhalds áramótaminningin?  Þegar ég bauð föðurfjölskyldunni 
í nautalundir og gúmmelaði. Ég var stressuð að klikka á matnum 
en hann varð rosalega góður. Við fórum svo öll saman að Hall-
grímskirkju þar sem margir voru samankomnir og við sáum þrjá 
ferðamenn fara með sjúkrabíl. Við komumst þó heil og höldnu 
heim þar sem var partí fram undir morgun. Vinir og vandamenn 
mættu á svæðið og ég breytti svefnherberginu mínu í dansgólf. 
Þar dönsuðum við fjölskyldan og vinir mínir fram í nýja árið. 

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN



Við mennirnir erum félagsverur. Allt lífið erum við leitandi að félagsskap, að viðurkenningu, samsömun 
og umhyggju. Mismikið, auðvitað og af margvíslegum toga. Fjölskyldan, sem getur í raun táknað heilt 
samfélag í víðasta skilningi þess hugtaks, er eitt skýrasta birtingarform þessa eðlis og á jólum og öðrum 
hátíðlegum tímamótum leitum við uppruna okkar eða samneytis við þá sem okkur þykir vænt um. Við 
komum saman eða hugsum hvert til annars – og ekki síður til þeirra sem horfnir eru. Já, slíkar minningar 
kalla gjarnan fram bros, stundum gegnum tár.

Fjölskyldan er það öryggisnet sem tekur við okkur þegar okkur hlekkist á. Og það er þá sem kærleikurinn 
verður að geta umborið allt. Ástin, vináttan, æðruleysið, kjarkurinn, víðsýnin og vonin fleyta okkur gegnum 
alla erfiðleika og stýra okkur upp í öldu þeirra brotsjóa sem skuggahliðar lífsins ala af sér. Í þessum 
gildum finnum við þær rætur okkar sem vaxa frá hjartanu en það er birtingarmynd sálarinnar í þeim 
líkama sem við höfum fengið að láni til þess að njóta jarðvistarinnar hér – þess lífs sem hverju okkar er 
gefið aðeins einu sinni.

Stundum er sagt að hópar af ýmsu tagi starfi saman sem ein stór fjölskylda. Að þannig geti hver og einn 
notið styrkleika sinna og kosta en um leið liðsinnis annarra sem bjóða fram sína eigin styrkleika og kosti. 
Þannig upphefji hvert okkar annað og við komum fram sem ein sterk og öflug liðsheild. Slíkir eiginleikar 
prýða allar góðar fjölskyldur, hvernig sem þær eru skipaðar. 

En til þess að fjölskyldan, vinirnir, samstarfsfólkið eða aðrir geti sameinað styrkleika sína og kosti verðum 
við öll að vilja gefa af okkur það sem við höfum fram að færa. Slíkur vilji elur af sér örlætið sem 
margfaldast síðan og smitast um alla sali og kima samfélags okkar. En gjaldið sem við greiðum hvert öðru 
er aðeins smávægilegrar fyrirhafnar virði: 

Eitt lítið bros. Eitt lítið hrós. Eitt lítið takk. Hvatning. Hjálp. Huggun. Eitthvað af þessu eða allt í senn 
er sú lífsnauðsynlega næring sem þarf til þess að hver og einn einstaklingur, hver og ein fjölskylda og þar 
með hvert og eitt samfélag geti vaxið, dafnað og blómstrað af sínum eigin verðleikum. 

Við óskum landsmönnum öllum gleðilegra jóla og farsældar á nýju ári.

Starfsfólk Fjarðarkaupa

Hátíðarkveðja!
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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.

timamot@frettabladid.is

„Ég held nú ekkert upp á daginn sérstaklega. Ég hélt svo 
veglega upp á hann þegar ég varð fimmtug. Þá var það líka 
síðasti dagur aldarinnar og síðasti dagur árþúsundsins svo 
mér finnst varla hægt að halda veislu eftir það,“ segir Edda 
Erlendsdóttir píanóleikari, sem stendur á sextugu í dag, síð-
asta dag ársins. 

Edda, sembúsett er í París, er stödd hér á landi yfir hátíð-
arnar og ætlar að verja afmælisdeginum með sínun nánustu. 
Hún segir ekki alltaf hafa verið gaman að eiga afmæli á 
gamlársdag. „Mér fannst þetta ekkert gaman þegar ég var 
krakki. Það var varla hægt að halda upp á daginn og gjaf-
irnar runnu saman við jólagjafasúpuna, en það skiptir mann 
engu máli þegar maður eldist. Þetta hefur bara orðið betra 
og betra með árunum. Ég ímynda mér bara að flugeldasýn-
ingin á miðnætti sé mér til heiðurs og þá er þetta í fínu lagi,” 
segir hún hlæjandi. 

Edda stoppar stutt á landinu þetta sinnið og flýgur aftur 
til Parísar strax eftir áramótin. Hún mun þó koma oft heim 
til Íslands á næsta ári til að halda tónleika en verkefna-
skráin er þétt næsta ár.

 „Það er heilmikið um að vera hjá mér bæði í Frakklandi 
og hér heima. Kannski er það tilviljun en í raun fagna ég 
30 ára tónleikaafmæli á næsta ári. Ég hélt mína fyrstu ein-
leikstónleika á Kjarvalsstöðum hinn 3. janúar 1981 og það 
er gaman að sjá að ég er ekki að setjast í helgan stein,“ segir 
Edda, sem mun meðal annars halda einleikstónleika á Lista-
hátíð í júní í Tónlistarhúsinu Hörpu. Edda mun leika í Saln-
um með Bryndísi Höllu Gylfadóttur í apríl og spila á lands-
byggðartónleikum í sumar eða haust. „Eins mun ég kenna 
á tónlistarhátíð unga fólksins í Kópavogi og í júní spila ég í 
virtum sal í París. Það skiptir máli fyrir tónlistarfólk, eins 
og alla að hafa næg verkefni,“ segir Edda en hún gegnir 
einnig prófessorstöðu við Tónlistarskólann í Versölum.

Þegar blaðamaður náði tali af Eddu var hún á þeytingi 
milli staða, enda er þetta tími jólaboða og heimsókna. Hún 
segir alltaf gott að koma heim á jólum. „Ég hef ekki komið í 
nokkur ár en það er alltaf gott að koma heim yfir hátíðarn-
ar. En annars lærist það líka þegar búið er erlendis að leita 
inn á við. Jólin eru í hjartanu.“  heida@frettabladid.is

EDDA ERLENDSDÓTTIR:  ER SEXTUG 

Alls ekki sest 
í helgan stein

NÆG VERKEFNI FRAM UNDAN Edda Erlendsdóttir píanóleikari er 
sextug í dag. Verkefnaskráin er þétt á næsta ári en þá fagnar Edda 30 
ára tónleikaafmæli. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Ástkær eiginkona mín, móðir, tengda-
móðir og amma,

Hrafnhildur 
Gunnarsdóttir
Logafold 149, Reykjavík,

lést á líknardeild Landspítalans í Kópavogi 28. desem-
ber síðastliðinn. Útförin fer fram frá Grafarvogskirkju 
fimmtudaginn 6. janúar kl. 13.00.

Örn Jóhannesson    Anna Gréta Hrafnsdóttir          
Álfgeir Logi Kristjánsson 
Gunnar Haukur Hrafnsson Lilja Ósk Björnsdóttir 
Hildur Ýr Arnardóttir 
Svavar Þór Guðmundsson   Margrét Arna Arnardóttir          
barnabörn.

Ástkær eiginmaður minn, faðir, tengda-
faðir, afi og langafi,

Gunnlaugur Jóhannsson  
frá Núpum Ölfusi 
Birkimörk 6, Hveragerði,

lést á Heilbrigðisstofnun Suðurlands föstudaginn 
28. desember síðastliðinn. Útförin fer fram frá 
Hveragerðiskirkju laugardaginn 8. janúar kl. 14.00.

Ágústa Þorgilsdóttir
Lárus Gunnlaugsson  Guðrún Kristófersdóttir
Haukur Gunnlaugsson  Hrefna Hreiðarsdóttir
Jóhann Gunnlaugsson  Dagbjört Guðmundsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskuleg tengdamóðir, amma og 
langamma,

Ólafía Katrín 
Hjartardóttir (Lóa)
frá Fremri-Hrafnbjörgum Dalabyggð,

lést á hjúkrunarheimilinu Skjóli 28. desember.

Ólafía Bjargmundsdóttir
Ólafía Magnea Hinriksdóttir
Halldóra G. Hinriksdóttir  Páll L. Sigurðsson
Bjargey Una Hinriksdóttir  Róbert Einar Jensson
Hinrik Ingi Hinriksson 
og langömmubörn.

Hjartans þakkir fyrir auðsýnda samúð, 
hlýhug og stuðning við andlát og útför 
elskulegs eiginmanns, föður, tengda-
föður og afa,

Guðna Þórarins 
Valdimarssonar 
Hamrahlíð 21, Vopnafirði. 

Ásta Ólafsdóttir 
Valdimar Guðnason 
Droplaug Guðnadóttir  Kristján Geirsson 
Páll Guðnason 
Guðrún Anna Guðnadóttir  Sigurjón Haukur Hauksson 
Baldvin, Birkir, Anna Björk, Ásta Mekkín, Guðlaug Marín, 
Signý Malín, Guðni Þór, Haukur, Valdimar Orri. 

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir, afi og 
langafi, 

Skarphéðinn Árnason 
Dvalarheimilinu Höfða, Akranesi, 

lést 27. desember s.l. Jarðarförin fer fram frá 
Akraneskirkju, föstudaginn 7. janúar n.k. kl. 14.00. 
Blóm og kransar vinsamlegast afþakkaðir en þeim sem 
vildu minnast hans er bent á Dvalarheimilið Höfða, 
Akranesi.  

Sigurbjörn Skarphéðinsson María Karlsdóttir
Sigrún Birna Skarphéðinsdóttir   Pétur Örn Jónsson
Aðalheiður Skarphéðinsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Elsku eiginkona, móðir, systir 
og amma, 

Lind Einarsdóttir 
Regementsgatan 45, Svíþjóð,

lést á heimili sínu í Svíþjóð þriðjudaginn 28. desember.
Útför verður auglýst síðar.  

Urban Bertling
Garðar Gunnarsson      Jara Kristina Thomasdóttir
Ríkey Gunnarsdóttir 
barnabörn og aðrir aðstandendur.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Elín Jónsdóttir
frá Gemlufalli, húsfreyja að Neðra-
Hálsi í Kjós, til heimilis að Fellsmúla 
8, Reykjavík,

lést annan dag jóla, 26. desember. Útförin fer fram frá 
Bústaðakirkju þriðjudaginn 4. janúar kl. 13.00.

Ágústa Oddsdóttir Sæbjörn Kristjánsson
Ólöf Oddsdóttir
Valborg Oddsdóttir
Ólafur Oddsson
Kristján Oddsson  Dora Ruf
Lilja Oddsdóttir   Jóhann A. Kristjánsson
Kristín Linda Ólafsdóttir Rae   Stuart Alexander Rae
barnabörn og barnabarnabörn.

Móðir okkar  

Gunnhildur Steinunn 
Kristinsdóttir (Dúna)

andaðist á Hrafnistu í Reykjavík 16. desember s.l. 
Útförin hefur farið fram í kyrrþey að ósk hinnar látnu. 

Fyrir hönd fjölskyldunnar,

Guðlaug Torfadóttir, Hjördís Torfadóttir og 
Markús Torfason.

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar, 
tengdamóðir og amma,

Ásta Sveinsdóttir
Hraunbæ 111 a
(frá Sléttu í Fljótum),

lést aðfaranótt 26. desember á lungnadeild 
Landspítalans. Útför hennar fer fram frá Neskirkju 
þann 3. janúar kl. 13.00.

Þórður Guðmundsson
Sveinn Ingvar Hilmarsson          Wissane Inson
Birgit Þórðardóttir                       Lárus Sigfússon
Kristján Ólafur Sveinsson

Alúðarþakkir fyrir samúð og vináttu 
við fráfall móður okkar,

Svanlaugar Esterar  
Kláusdóttur    
Fjarðargötu 17 Hafnarfirði.

Ásgeir Árnason    Sigríður Jóhannesdóttir
Páll Árnason    Bryndís Skúladóttir
Kristín Árnadóttir    Einar Sindrason
Hólmfríður Árnadóttir
                                              Aðalsteinn Ásberg Sigurðsson 
barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabarn.



B&L og Ingvar Helgason
Sævarhöfða 2 • 110 Reykjavík
525 8000 • www.bl.is • www.ih.is
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5 ára ábyrgð
5 ára
vegaaðstoð

5 ára
léttskoðun

Hjá Hyundai er öryggið ávallt í fyrirrúmi. Nýjum 
Hyundai  fylgir nú þrefaldur öryggispakki 
sem samanstendur af 5 ára ábyrgð, 5 ára vega-
aðstoð og aðgangi að léttskoðun í 5 ár. Þessu til 

viðbótar hlaut nýr Hyundai  5 stjörnu einkunn í 
árekstrarprófi og státar af einstaklega sparneytinni 
og umhverfisvænni vél. Óhætt er að fullyrða að 
öruggari bílakaup séu vandfundin á Íslandi í dag. 

VEGAAÐSTOÐ
LÉTTSKOÐUN

Allar nánari upplýsingar á www.hyundai.is

Þrefalt betri
Nýjum  fylgir þrefaldur öryggispakki til 5 ára.

Verð frá: 2.690.000 kr.

Nýr 
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Þú getur sent brandara til krakkar@frettabladid.is

krakkar@frettabladid.is

Af hverju ertu með pylsu á 
bak við eyrað?
Ohh, þá hlýt ég að hafa borð-
að blýantinn.

Kona kom til dýralæknis: 
„Hvað á ég að gera, hundur-
inn eltir alltaf fólk á hjóli?
Dýralæknirinn: Taktu þá hjólið 
af honum.

Hafnfirðingur tók leigubíl 
heim til sín. Leigubílstjór-
inn fór að spjalla og spurði 

í gamni: „Veistu hver er ekki 
bróðir minn, ekki systir mín 
en samt barn foreldra minna?” 
Það vissi Hafnfirðingurinn 
ekki svo leigubílstjórinn sagði: 
„Nú auðvitað ég sjálfur!“
Þegar Hafnfirðingurinn kom 
heim spurði hann konu sína: 
„Heyrðu Stína, veistu hver er 
ekki bróðir minn, ekki systir 
mín en samt barn foreldra 
minna?” „Nei,“ svaraði konan. 
„Það er einhver leigubílstjóri í 
Reykjavík.“

Halda ljósálfar jól? „Já, ljósálfar 
halda hátíð um jólin en við köll�
um það ekki jól heldur „Ljósahá�
tíðina miklu“.

Hvað gerðir þú um jólin? „Við 
stráum álfadufti á húsin okkar 
á Ljósahátíðinni miklu, þá verða 
húsin sjálflýsandi í myrkrinu. 
Ég er í álfakórnum í skógin�
um og við syngjum álfasöngva 
á hátíðinni. Mamma bjó líka til 
uppáhaldsmatinn minn, fíkju�
böku með hindberjum og hrúta�
berjum.“

Hver er munurinn á íslenskum 
álfum og ljósálfum? „Íslenskir 
álfar eru mun stærri en ljósálfarljósálfar 

og þeir búa í steinum en ljósálfarljósálfar 
búa í trjám.“ 

Hefurðu hitt íslenska álfa? „Já, 
ég hitti einu sinni íslenskan álfa�
strák, hann var mjög skemmti�
legur og líka soldið sætur hí hí 
hí.“

Finnst álfum ekkert kalt að vera 
úti á Íslandi? „Við ljósálfarnir 
finnum ekkert fyrir kulda, en 
við verðum að hafa sólarljós til 
að fá orku til að fljúga.“ 

Hvað gera ljósálfar til að halda 
upp á áramótin? „Við dönsum 
alltaf sérstakan ljósálfadans 
um áramótin. Þá leiðast allir ljós�ljós�
álfarnir og mynda stóran hring, og mynda stóran hring, 

svo fljúgum við í takt við tónlist 
skógarhljómsveitarinnar.“

Þurfa þeir nokkuð f lugelda? 
„Mér finnst flugeldarnir sem 
mannfólkið skýtur upp í him�
ininn mjög fallegir. Við ljósálf�
arnir eigum ekki flugelda en ef 
ljósálfar fljúga á ofsahraða upp 
í himininn getum við búið til 
mikla ljósadýrð á himninum.“

Hvað ætlar þú að gera um ára-
mótin? „Ég ætla að bjóða ljós�ljós�
álfavinum mínum í heimsókn og mínum í heimsókn og 
bjóða þeim upp á rósavatnsgos 
og jarðarberjahnetukökur. Svo 
förum við saman út og dönsum 
ljósálfadansinn.“

Getum búið til mikla 
ljósadýrð á himninum
Áramótin eru tími álfanna. Dísa ljósálfur er á Íslandi núna og ætlar að halda upp á 
áramótin með ljósálfavinum sínum hér. En hvað gera ljósálfar um jólin?

1. Hvað sprengir fólk á gamlársdag?
2. Hvar er talið að flugeldar hafi 

verið fundnir upp?
3. Hverjir nota nýársnótt til að flytja 

samkvæmt þjóðtrú?
4. Hvar á að vera líklegt að rekast á 

álfa á nýársnótt?
5. Hvaða dýr eru talin geta talað þá 

nótt?
6. Hver skrifaði textann í laginu 

Álfareiðin (Stóð ég úti í tungls-
ljósi)?

7. Hvað var 1. janúar kallaður áður 
en hann varð nýársdagur?

8. Hvenær verða kínversku ára-
mótin?

9. Hverju má henda á áramóta-
brennur?

10. Hver leikstýrir Áramótaskaupinu 
í ár?

SvÖR

Fréttablaðið/GVa

1. Flugelda.
2. Í Kína.
3. Álfar og huldufólk.
4. Á krossgötum.
5. Kýr.
6. Jónas Hallgrímsson
7. Áttundi dagur jóla.

8. Þriðja febrúar 2011. 
Þá gengur ár kanín-
unnar í garð.

9. Hreinu timbri og 
brettum.

10. Gunnar björn Guð-
mundsson.

Við dönsum alltaf sér-
stakan ljósálfadans 

um áramótin. Þá leiðast allir 
ljósálfarnir og mynda stóran 
hring.

www.US.iS/UmFeRDARleikiR er síða á vef Umferðar-
stofu. Þar er að finna ýmsa leiki og fróðleik um umferðarmerki.

Á Vísi er hægt að horfa 
á myndskreyttan upp
lestur úr þessum sígildu
ævintýrum.

Hlustaðu á Dísu ljósálf 
og Alfinn álfakóng á Vísi

Ævintýrið um Dísu ljósálf kom fyrst út á íslensku árið 
1928 í þýðingu Árna Óla og hefur margsinnis verið 
endurprentað. Dísa ljósálfur er ein klassískra sagna holl
enska meistarans G.T. Rotman, sem fylgt hafa íslenskum 
börnum í tugi ára. 



Á hverju ári sinnum við á annað þúsund hjálparbeiðnum af öllum gerðum frá 
einstaklingum, fyrirtækjum og opinberum aðilum. Meðal þessara fjölmörgu útkalla 
má nefna aðstoð vegna óveðurs, ófærðar, sjóslysa, flóða og skipsstranda, björgun 
búpenings auk fjölda annarra viðvika. 

Björgunarsveitir okkar fjármagna starfið með margvíslegum hætti en flugeldasalan er 
langmikilvægust og skiptir sköpum í rekstri okkar. 

Einkaaðilar hafa seilst inn á þessa aðalfjáröflun okkar í von um hagnað í eigin vasa. 
Þetta þykir okkur slæm þróun og hvetjum við fólk til þess að hugsa fyrst og fremst 
um eigið öryggi og kaupa flugeldana hjá okkur.

Styddu þá sem eru tilbúnir að styðja þig  – kauptu flugeldana af 
björgunarsveitunum!

Hvað er 
þinn flugeldasali
tilbúinn að leggja á sig     
        fyrir þig?

Sjálfboðaliðar Slysavarnafélagsins 
Landsbjargar aðstoða vegfarendur í 

aftakaveðri á Eskifirði 16. desember sl.

Aðalbakhjarlar Slysavarnafélagsins Landsbjargar eru:
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BAKÞANKAR 
Brynhildar 

Björnsdóttur

1

6 7 8

10

13

119

12

15

16

18

21

20

17

14

19

2 3 4 5

krossgátakrossgáta

■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

LÁRÉTT
2. hagga, 6. mjöður, 8. meðal, 9. 
nagdýr, 11. tveir eins, 12. afspurn, 14. 
fet, 16. karlkyn, 17. bar, 18. for, 20. 
klaki, 21. fimur.

LÓÐRÉTT
1. eins, 3. gangflötur, 4. sumbl, 5. 
þróttur, 7. undirförull, 10. stykki, 13. 
struns, 15. aflast, 16. kóf, 19. slá.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. bifa, 6. öl, 8. lyf, 9. mús, 
11. ll, 12. umtal, 14. skref, 16. kk, 17. 
krá, 18. aur, 20. ís, 21. frár. 

LÓÐRÉTT: 1. sömu, 3. il, 4. fyllerí, 5. 
afl, 7. lúmskur, 10. stk, 13. ark, 15. 
fást, 16. kaf, 19. rá. 

Hvað ertu 
að gera 
hérna, 

Rósa? Ég er 
að vinna.

Ég færi 
þér slæm-
ar fréttir 
Ztefán. 
Master 

Disaster er 
dáinn!

Er Master 
Disaster 
DÁINN?!

Já, hann 
verður 

jarðsettur 
í kvöld. 

Þú verður 
að koma.

Ooohhh! 
Grimma 

veröld! Ég 
verð að fá 
smá stund til 
að átta mig á 

þessu!

Sjálfsagt 
Ztefán.

Leitt 
að 

heyra, 
vinur 
ykkar?

Svona, 
búinn!

Hamstur eins 
vinar okkar. Lenti 
í smá þvottavéla-

óheppi!

Ah. Ég sam-
hryggist!

Pabbi, má ég nota 
kreditkortið þitt til 
að kaupa svolítið á 

netinu?
Kaupa 
hvað?

Hringitóna 
fyrir sím-

ann minn.
Já, ókei. 

Passaðu...

Er ég að borga þrjú 
þúsund kall á mánuði 
fyrir símann þinn og 

hringingin er ekki 
innifalin???

Ónei!
Settu húsgögnin 

saman sjálfur

En fyrst skulum við hlýða á þjóðsönginn...

Dagar, nætur, vikur mánuðir, ár … tím-
inn látlaust áfram líður og ég vildi 

að alla daga væru jól. Hver einasta sek-
únda í lífinu er einstök, eitt augnablik sem 
aldrei kemur til baka og þó við lifum líf-
inu mörg hver í föstum skorðum og gerum 
sömu hluti á sama hátt viku eftir viku og 
jafnvel ár eftir ár eru stundirnar þó aldrei 
nákvæmlega eins.

VEÐRIÐ er síbreytilegt, fuglar syngja, 
umferðin gengur misjafnlega, einhver 
kemur of seint, annar mætir of snemma, 

tími allra og alls rennur saman og breyt-
ist í takt, skemmtilegar stundir líða 
allt of hratt meðan biðin eftir strætó 
og jólunum getur tekið heila eilífð.

ÞRÁTT FYRIR margra ára reynslu 
tekst mér alltaf að klikka á því hvað 
jólin eru stutt. Það er eins og ég 
haldi að jólin séu svarthol þar sem 
endalausum tíma er úr að moða, það 

á að fara í jólaboð til ættingja, gæta 
þess sérstaklega vel að hitta alla 

sem koma frá útlöndum, lesa 
fyrir börnin og leika við þau, 

lesa fyrir sig svo maður sé 
viðræðuhæfur í félagsskap, 
vera í slopp og sparifötum, 
vera heima og í jólaboði og 
hitta helst þrjá mismunandi 

hópa fólks, í einu. Og spila! 

Hvað tekur ein umferð af Trivial Pursuit 
eiginlega langan tíma?

OG JÓLIN eru þrátt fyrir allt ekki nema 
tveir og hálfur dagur, sérstaklega núna 
þegar þau eru svo ósvífin að leggjast á 
helgi. Þá er nú eins gott að áramótin koma 
þarna strax á eftir. Eða hvað? Eiga þessar 
tvær hátíðir eitthvað sameiginlegt? Róleg-
heit, fjölskylda og náttföt á móti flugeldum, 
vinum og pípuhöttum? Væri kannski ráð að 
taka upp rómverska siði og halda áramótin 
í lok febrúar en leyfa jólunum að líða í friði 
sínum og spekt alla þrettán dagana?

AÐ FAGNA tímamótum er góð skemmtun. 
Margir líta milli jóla til að mæla stærð 
barna eða tíma sorgar. Og áramótaspreng-
ingarnar eru fyrir sumum kveðja til árs 
sem varð þeim ekki að óskum en öðrum 
blíðar kveðjur til nýja ársins og alls sem 
það hefur að geyma. Munum bara að stund-
in sem líður er það eina sem við raunveru-
lega eigum, og besta gjöf sem við fáum. 
Þess vegna heitir hún „the present“ á 
ensku. Og þess vegna væri hægt að halda 
upp á þær allar.

Í KVÖLD kveðjum við margar stundir í 
einu og fögnum enn fleirum.

GLEÐILEG og slysalaus áramót og góðar 
stundir á ári komanda.

Gjöf sem líður

Frestur til innsendinga kvikmyndaverka til Edduverð-
launanna rennur út 10. janúar 2011, kl. 17:00.
Gjaldgeng eru kvikmyndaverk sem frumsýnd eru á 
tímabilinu 1. janúar 2010 til 31. desember 2010. 

Verðlaunin verða afhent 19. febrúar 2011 í Gamla bíói. 
Tilkynnt verður um tilnefningar 3. febrúar 2011. Eddan 
verður í beinni útsendingu á Stöð 2.

Hverju innsendu verki skal fylgja útfyllt eyðublað sem er 
að finna á vefnum www.eddan.is

Innsendingarblöðum skal skilað til Kvikmyndamiðstöðvar
Íslands að Hvefisgötu 54, info@kvikmyndamidstod.is í 
Reykjavík ásamt kvittun fyrir greiðslu innsendingargjalds. 

Innsending verka fer fram með rafrænum hætti og fást 
aðgangsheimildir hjá Kvikmyndamiðstöð eftir 
innsendingu gagna.

Allar nánari upplýsingar um innsendingarform verka og 
reglur er að finna á www.eddan.is

EDDUVERÐLAUNIN

2 0 1 1

Tæknilegir bakhjarlar Eddunar 2011

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

MEIRA AF
FRÆGA FÓLKINU

m.visir.is
Fáðu Vísi í símannog iPad!

Meiri Vísir. Deildu Vísi með öðrum. 
Þeir sem setja „like“ 
við Vísi á Facebook 
geta unnið óvænta 
vinninga í hverri viku.
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menning@frettabladid.is

Þrátt fyrir kreppu dregur 
lítið sem ekkert úr 
bókaflóðinu fyrir hver jól. 
Hér verður skyggnst yfir 
hvað skolaði á fjörur okkar 
í ár. 

Ef til vill er ótímabært að ætla að 
gera upp bókaárið áður en það er 
svo mikið sem farið að fjara undan 
bókaflóðinu og fæstum hefur 
gefist tími til að lesa nógu mikið af 
útgáfu ársins til að fá heildstæða 
yfirsýn yfir árið sem er að líða. 
Sölulistar ársins voru gefnir út á 
miðvikudag. Mest seldu skáldsögur 
ársins voru eins og undanfarin 
ár reyfarar, Furðustrandir eftir 
Arnald Indriðason er mest selda 
skáldsaga ársins en á hæla hans 
fylgir Ég man þig eftir Yrsu 
Sigurðardóttur. 

Fyrsti áratugur 21. aldarinnar 
var áratugurinn sem íslenski 
krimminn festi sig í sessi og 
ekkert bendir til þess að hann sé 
á útleið. Meira vafamál er hins 
vegar hvort Arnaldur Indriðason 
verði í fararbroddi íslenskra 
glæpasagnahöfunda mikið lengur. 
Hann verður það vissulega ef 
hann kýs, en Arnaldur hefur 
sýnt bæði metnað og færni til að 
skrifa annars konar skáldskap. Í 
Furðuströndum fær sá metnaður 
meiri útrás en áður og gefur 
fleirum en þeim lesanda sem hér 
ritar fyrirheit um að þess sé ekki 
langt að bíða að Arnaldur leggi 
glæpina á hilluna – tíma bundið 
að minnsta kosti – og skrifi sína 
fyrstu „almennu“ skáldsögu.

Aftur til fortíðar 
Óvæntasti „smellur“ ársins er 
tvímælalaust Svar við bréfi Helgu 
eftir Bergsvein Birgisson; erótísk 
ástarsaga úr sveitinni sem spurðist 
afar vel út. Þeir sem hrifust af 
sérstöku orðfæri bókarinnar 
ættu að verða sér úti um fyrstu 
skáldsögu Bergsveins, Landslag 
er aldrei asnalegt frá 2003. 

Tilnefningar til Íslensku 
bókmenntaverðlaunanna eru 
ágætlega lukkaðar í ár; allt sterkir 
titlar sem koma til greina en ég 
spái því að hnossið hreppi annað 
hvort Bergsveinn eða Gerður 
Kristný fyrir hina firnasterku 
Blóðhófni, þar sem hún endur-

segir sögu nöfnu sinnar Gymis-
dóttur úr Skírnismálum. Af 
öðrum bókum sem hefðu gjarnan 
mátt fá tilnefningu vil ég nefna 
Skáldsöguna um Jón eftir Ófeig 
Sigurðsson, Ljósu Kristínar 
Steins dóttur og Doris deyr eftir 
Kristínu Eiríksdóttur. 

Nokkuð hefur verið rætt um 
fjarveru kreppubóka í bókaflóðinu 
í ár. Erfitt er að segja til um hverju 
sætir. Kannski er fólk dauðleitt 
á að lesa um kreppuna og/eða 

rithöfundar leiðir á að skrifa um 
hana. Eitt af sérkennum bókaársins 
sem nefnt hefur verið er endurlit 
til fortíðar; ófá skáldrit þetta árið 
fjalla um liðna tíð eða gera sér mat 
úr menningararfinum með einum 
eða öðrum hætti. 

Ævisögur settu minni svip á 
árið en oft áður. Ævisaga Gunnars 
Thoroddsen eftir Guðna Th. 
Jóhannesson ber höfuð og herðar 
yfir aðrar ævisögur á sölulistum 
ársins.  Ævisögu Gunnars 
Eyjólfssonar, Alvara leiksins 
eftir Árna Bergmann, hefur 
verið vel tekið en viðbrögðin við 
ævisögu stórsöngvarans Kristjáns 
Jóhannessonar, Á valdi örlaganna, 
hljóta að teljast vonbrigði. 

Skotið yfir markið 
Markaðsklúður ársins hlýtur 
hins vegar að vera innreið N1 á 
bókamarkaðinn, eða öllu heldur 
útreið. Bók Sölva Tryggvasonar um 
Jónínu Benediktsdóttur kvað hafa 
selst í um 5.000 eintökum. Undir 
venjulegum kringumstæðum 
myndi það teljast nokkuð góður 
árangur. N1 skaut hins vegar hátt 
yfir markið með því að prenta 
bókina í tíu þúsund eintökum. Enn 
verr gekk með bók Björgvins G. 

Sigurðssonar, sem mun hafa selst 
í nágrenni við 2.000 eintök en var 
prentuð í sjö þúsund. Forstjóri 
N1 ber höfuðið hins vegar hátt og 
segir tapið ekki nema brot af veltu 
fyrirtækisins. Bíleigendur væru 
hugsanlega þakklátir ef það brot 
væri notað til að halda álagningu 
á eldsneyti í lágmarki, frekar en 
að ofprenta bækur.

Þýðingar 
Nokkur klassísk öndvegisverk 

komu út í íslenskri þýðingu á árinu, 
svo sem Gleðileikurinn guðdóm-
legi eftir Dante í þýðingu Erlings 
Halldórs sonar og Silas Marner 
eftir George Eliot í þýðingu Atla 
Magnússonar. Tvær nýjar Shake-
speare-þýðingar litu dagsins ljós; 
Lér konungur í þýðingu Þórarins 
Eldjárns og Ofviðrið í þýðingu 
Sölva Björns Sigurðs sonar. Sú 
síðar nefnda hefur að vísu ekki 
verið gefin út á bók en vonandi 
verður úr því bætt á nýju ári. 
Tvær aðrar þýðingar er vert að 
minnast sérstaklega á: Kaffihús 
tregans eftir Carson McCullers í 
þýðingu Óskars Árna Óskarssonar 
og sýnilegt myrkur eftir William 
Styron í þýðingu Ugga Jóns sonar. 
Fátt var um fína drætti í þýddum 
samtímabókmenntum, sem ein-
kenndust öðru fremur af óhóf-
legu framboði á norrænum saka-
málasögum. Mestur akkur var í 
Hreinsun Sofi Oksanen, sem Sig-
urður Karlsson þýddi, og þýðingu 
Njarðar P. Njarðvík á Vetrarbraut 
eftir Kjell Espmark.

 Hér hefur aðeins verið stiklað á 
stóru í útgáfu ársins, sem er enda 
að stærstu leyti bundin við síðasta 
hluta ársins. Oft er amast við jóla-
bókaflóðinu og útgefendum legið á 

Blautlegt svarbréf og blóðljóð Gerðar 
BERGSVEINN, GERÐUR OG ARNALDUR Bergsveinn og Gerður eru líklegust til að hreppa Íslensku bókmenntaverðlaunin í ár að mati greinarhöfundar, sem veltir líka fyrir sér 
hvort Furðustrandir séu til marks um stefnubreytingu á höfundarferli Arnaldar Indriðasonar. 

Bergsteinn 
Sigurðsson 
skrifar um bókaárið

 Eitt af sérkennum bókaársins sem nefnt hefur verið 
er endurlit til fortíðar; ófá skáldrit þetta árið fjalla um 

liðna tíð eða gera sér mat úr menningararfinum með einum 
eða öðrum hætti. 

MAÐUR OG KONA Á RÚV  Í tilefni af 80 ára afmæli Ríkisútvarpsins verður upptaka á hinum sígilda alþýðuleik 
Manni og konu flutt í Útvarpsleikhúsinu á sunnudag klukkan 13. Upptakan er frá því í desember 1960 og fer Brynjólfur 
Jóhannesson með hlutverk séra Sigvalda, en frammistöðunnar er minnst sem hans mesta stjörnuleiks.

Miðasalan er opin 
virka daga frá kl. 13-15
Sími: 527 2100  
www.tjarnarbio.is Tjarnargötu 12 - 101 Reykjavík

JANÚAR 2011
Mojito
Súldarsker
Sirkus Sóley

Ferlegheit
Sveinn skotti

SÍÐUSTU SÝNINGAR

TÓNLEIKAR
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Slysa- og bráðamóttaka Landspítala við 
Hringbraut og í Fossvogi er opin allan 
sólarhringinn og sinnir neyðartilfellum. 
Aðalsímanúmer er 543-1000. Beint innval 
við Hringbraut er 543-2050 og beint innval 
á slysadeild Landspítala í Fossvogi er 
543-2000. 

Læknavakt heilsugæslunnar
Vitjanasíminn, 1770, er opinn allan sólar-
hinginn. Læknavaktin er opin frá 17-23.30 
alla virka daga og frá 9-23.30 um helgar og 
á frídögum. Vitjunum er sinnt frá 17-20 á 
virkum dögum og allan sólarhringinn um 
helgar og hátíðisdaga.

Neyðarlínan
Neyðarsími Neyðarlínunnar 112 er opinn 
allan sólarhringinn yfir hátíðarnar og svarar 
fyrir slökkvilið, sjúkrabifreiðar og lögreglu 
um allt land.

Rauði krossinn
1717 er hjálparsími Rauða krossins og verð-
ur opinn yfir alla jólahátíðina.

Stígamót
Stígamót eru lokuð yfir hátíðarnar og verða 
opnuð aftur hinn 3. janúar. Hægt er að 
leita til Neyðarmóttökunnar.

Kvennaathvarfið
Kvennaathvarfið er opið allan sólahringinn 
yfir hátíðarnar. Síminn er 561-1205.

SÁÁ
Tekið verður á móti sjúklingum frá klukkan 
10-12 á hátíðisdögum. Afgreiðsla SÁÁ er 
opin alla virka daga frá 8-12, nema á nýárs-
dag, en þá er lokað. Bent er á slysadeild og 
bráðamóttöku Landspítala komi alvarleg 
tilfelli upp.

Apótek
Lyfja
Afgreiðslustaðir Lyfju verða opnir til kl. 12 á 
gamlársdag nema í Lágmúla, opið frá 7-18, 
Smáralind, opið frá 10-13 og Smáratorgi, 
opið frá 8-18. Afgreiðslustaðir Lyfju á 
Seyðisfirði og á Patreksfirði verða lokaðir á 
gamlársdag. Á nýársdag eru afgreiðslustað-
ir Lyfju lokaðir, nema í Lágmúla, opið frá 
10-01 og á Smáratorgi, opið frá 09-24.

Árbæjarapótek
Opið frá 9-12 á gamlársdag. Lokað nýárs-
dag og 2. janúar.

Lyfjaval, Álftamýri
Opið gamlársdag frá 9-12. Lokað nýársdag.

Lyfjaval, Mjódd
Opið gamlársdag frá 9-12. Lokað nýársdag.

Lyfjaver
Opið á gamlársdag til 12. Lokað nýársdag.

Bílaapótekið
Opið frá 10-14 á gamlársdag. Lokað 
nýársdag. 

Samöngur
Strætó BS.
Á gamlársdag hættir akstur kl. 14.  Á nýárs-
dag er enginn akstur. 

Sundlaugar ÍTR eru opnar á gamlársdag 
frá 8 til 12.30, nema Klébergslaug sem er 
opin frá 10-12.30. Á nýársdag er lokað í 
sundlaugum ÍTR, nema í Laugardalslaug 
sem er opin frá 12-18.

Stórmarkaðir
Hagkaup
Hinn 31. desember verður lokað í öllum 
verslunum Hagkaupa nema í Skeifunni 
og í Garðabæ sem verða opnar til kl. 18. 
Hinn 1. janúar er lokað í öllum verslunum 
Hagkaupa nema í Skeifunni og Garðabæ 
sem verða opnar frá kl. 11 á nýársdag.

Nóatún
Á gamlársdag verður opið til kl. 16. Lokað 
1. janúar. Hinn 2. janúar verða verslanir 
Nóatúns opnar frá miðnætti.

11-11
Gamlársdag er opið frá 9-17. Á nýársdag er 
lokað í verslunum 11-11.  Hinn 2. janúar er 
opið frá 11-23.

Bónus
Verslanir Bónus eru opnar frá 10-20 hinn 
30. desember og frá 10-15 á gamlársdag. 
Lokað á nýársdag. Aðra daga verður hefð-
bundinn opnunartími í verslunum Bónuss 
yfir hátíðirnar.

Krónan
Í verslunum Krónunnar verður opið frá 
9-15 hinn 31. desember, nema í verslunum 
Krónunnar á Reyðarfirði og í Vestmanna-
eyjum, þar verður opið frá 9-13. Lokað 
nýársdag. 2. janúar er opið frá 11-19 í 
verslunum Krónunnar um allt land.

OPNUNARTÍMI YFIR 
ÁRAMÓT

Afmælisgleði allt árið
Ár slaufunnar - 2011

Á AUSTUR KL 00:30 Á GAMLÁRSKVÖLD

SIGUR RÓS dj set
SEXY LAZER dj set MARGEIR dj set
DANIEL ÁGÚST gus gus - söngur

ÓVÆNTAR UPPÁKOMUR
BORÐAPANTANIR 772 7977FORSALA 2500 KR - MIDI.IS s.í
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Tónleikar  ★★★★

Jónsi
Laugardalshöll 29. desember

Frábær endapunktur
Jón Þór Birgisson, eða Jónsi eins og hann er alltaf kallaður, hóf tónleikaferð 
sína um heiminn í lok mars á þessu ári, til að fylgja eftir fyrstu sólóskífu 
sinni, Go, sem kom út í apríl. Tónleikarnir urðu hátt í hundrað og þá síðustu 
hélt hann í Laugardalshöll á miðvikudagskvöldið var. Það er gaman að fá 
svona stóra og flotta tónleika í lok árs og dálítið eins og að týndi sonurinn 
sé kominn heim.

Jónsi var ekki einn: með honum var einvalalið tónlistarmanna. Ótrúlegur 
trommari er Þorvaldur Þór Þorvaldsson sem á stundum stal senunni. Úlfur 
Hansson var firnasterkur á bassanum. Einnig í tónleikabandinu eru þeir Alex 
Somers og Ólafur Björn Ólafsson. Liðsheildin var góð og það var ekki að sjá 
að neinn væri útundan.

Áhorfendaskarinn var orðinn nokkuð órólegur þegar Jónsi loksins steig á 
svið enda voru liðnar um þrjátíu mínútur frá því að upphitunaratriði lauk. 
Hann byrjaði á hinu undurþýða Stars in Still Water, sem er raunar ekki á 
Go. Meðal annarra laga er vert að minnast á Kolvið, þar sem einfaldur en 
magnaður trommutaktur gaf tóninn í byrjun og var eins konar brú frá laginu 
á undan. Go Do og Animal Arithmetic eru með uppáhaldslögunum mínum 
af plötunni en þau eru bæði mun kraftmeiri og skemmtilegri á tónleikum 
en á plötunni, og það má í raun segja um flest ef ekki öll lögin. 

Þó að ekki hafi selst upp á tónleikana var góð stemning í Höllinni. Erlend-
ir aðdáendur Jónsa sem streymdu hingað í þeim tilgangi einum að sækja 
tónleikana höfðu ákveðið sín á milli að blása sápukúlur í laginu Around Us. 
Það gerðu þeir og líklega margir aðrir, og það var ansi fallegt. 

Mikið hefur greinilega verið lagt í sjónarspilið sem fylgir tónleikunum. 
Bakgrunnur sviðsins var risastórt tjald sem á er varpað stórkostlegum 
hreyfimyndum þar sem dýr og náttúra eru í aðalhlutverki. Tónlist Sigur Rósar 
hefur oft verið tengd við íslenska náttúru en myndheimur Jónsa og félaga er 
okkur meira framandi; dádýr, úlfar, uglur og maurar voru aðalleikararnir.  

Ég hef alltaf verið mikill aðdáandi Sigur Rósar en það verður að viður-
kennast að ég hef ekki fylgst nógu vel með sólóferli Jónsa. Ég skemmti mér 
hins vegar vel á tónleikunum og þegar yfir lauk var ég orðinn mikill aðdáandi 
Jónsa, að ógleymdum öllum meðlimum tónleikabandsins. Arnór Bogason

Niðurstaða: Flottir og þéttir tónleikar sem slá glæsilegan botn í tónleika-
ferðalagið. 

TÝNDI SONURINN SNERI AFTUR HEIM Tónleikar Jónsa í Höllinni á miðvikudags-
kvöldið voru afar vel heppnaðir.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Breski tónlistarmaðurinn Labrinth 
biðlar til Bjarkar Guðmundsdóttur í 
viðtali við götublaðið The Sun.

Labrinth vinnur nú að fyrstu 
breiðskífunni sinni, en hann skrifaði 
nýlega undir samning við Syco, sem 
er útgáfufyrirtæki Simons Cowell. 

Hann segist vera búinn að semja lag 
sem hentar Björk fullkomlega og 
hefur reynt að hafa uppi á henni, án 
árangurs. Hann dreymir einnig um 
samstarf með Kings of Leon og telur 
að sambönd Simons Cowell hjálpi sér 
við að láta það gerast.   - afb

Biðlar til Bjarkar

sýnd með íslensku og ensku tali

- BOXOFFICE MAGAZINE

����
- HOLLYWOOD REPORTER

����FRÁ ÞEIM SÖMU OG FÆRÐU OKKUR 
SHREK OG KUNG FU PANDA
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SPARBÍÓ KR 650 Á 
SÝNINGAR MERKTAR MEÐ 
APPELSÍNUGULU OG KR. 

950 Á 3D MERKT GRÆNU

EIN MAGNAÐASTA 
ÞRÍVÍDDARMYND ALLRA TÍMA!

�����
-  The People

“Lang
flottasta 
bíóuppli-
funin á öllu 
árinu. Það 
er loforð”
 – T.V. kvikmyndir.is

�����
„þetta er einfaldlega 
skemmtilegasta danska kvikmyndin 
sem ég man eftir að hafa séð“
- Extra Bladed

�����
„hláturvöðvarnir munu halda 
veislu í einn og hálfan tíma“
- Politiken

TRYGGÐU ÞÉR MIÐA Á SAMBIO.IS - ATH. SELT Í NÚMERUÐ SÆTI Í KRINGLUNNI

KLOVN - THE MOVIE  kl. 1:30 - 3:40 - 5:50 - 8 - 9:10 - 10:20 - 11:30
KLOVN - THE MOVIE kl. 5:50 - 8 - 10:20
TRON  LEGACY                           kl. 3:30(3D) - 6 - 8(3D) - 10:40(3D)
TRON  LEGACY-3D kl. 3:30
MEGAMIND-3D M/ ísl. Tali kl. 1:30 - 3:40 - 5:50
LIFE AS WE KNOW IT kl. 8
THE LAST EXORCISM kl. 10:40
HARRY POTTER kl. 2 - 5 - 8 - 11
DUE DATE kl. 5:50
ÆVINTÝTÝRI SAMMA-3D M/ ísl. Tali kl. 1:30
FURRY VENGEANCE kl. 1:30
KONUNGSRÍKI UGLANNA M/ ísl. Tali kl. 3:40

KLOVN          kl. 3:40 - 5:50 - 8 - 10:20
TRON kl. 3 - 5:30 - 8 - 10:10(3D) - 10:30
LITTLE FOCKERS kl. 5:50 - 8
MEGAMIND-3D M/ ísl. Tali kl. 1:30 - 3:40
ÆVINTÝTÝRI SAMMA-3D M/ ísl. Tali kl. 1:30

MEGAMIND-3D M/ ísl. Tali kl.  2 - 4 
MEGAMIND-3D enskt tal  kl.  6
TRON  LEGACY-3D kl.  8 - 10:40
HARRY POTTER kl.  2 
KLOVN - THE MOVIE kl.  5:50 - 8 - 10:10

KLOVN: THE MOVIE kl. 12 - 2, 4, 6, 8, 10, 11 og 12 á miðnætti
TRON: LEGACY kl. 12 - 2.40, 5.20, 8 og 10.40
MEGAMIND-3D M/ ísl. Tali kl. 12 - 2, 4 og 6
LITTLE FOCKERS kl. 5.50, 8 og 10.10
NARNIA-3D kl. 12 - 2.40
HARRY POTTER kl. 8

NÝTT Í BÍÓ GLEÐILEGT NÝTT ÁR

LITTLE FOCKERS 2(700kr), 4, 6, 8 og 10.10 12

DEVIL 8 og 10 16

GAURAGANGUR 5.50  7

MEGAMIND 3D - ISL TAL 2(950kr) og 4 - Gleraugu seld sér 7

THE NEXT THREE DAYS 5.40, 8 og 10.30 12

NIKO - ISL TAL 2(700kr) og 4 L

TILBOÐ Í BÍÓ - Gildir á fyrstu sýningar dagsins, merktar með rauðu.

TÍMAR OG TILBOÐ GILDA FYRIR 1. OG 2. JANÚAR 
OPNUM NÝÁRSDAG! - LOKAÐ GAMLÁRSDAG

MEÐ ÍSLENSKU OG ENSKU TALI Í 3-D

JÓLAMYNDIN Í ÁR!

JÓLAMYNDIN Í ÁR!  Í 3-D

5%

JÓLAMYNDIN Í ÁR!

SMÁRABÍÓ Nánar á Miði.is Nánar á Miði.isBORGARBÍÓ
LITTLE FOCKERS KL. 6 - 8 - 10 
GAURAGANGUR KL. 4 - 6 - 8 - 10
NARNIA 3 3D  KL. 1.40 (900kr.) - 3.50
NIKO OG LEIÐIN TIL STJARNANNA  KL. 2 (600kr.)

12
7
7
L

Nánar á Miði.is
DEVIL KL. 8 - 10.10
GAURAGANGUR KL. 3.40 - 5.50 - 8 - 10.10
LITTLE FOCKERS KL. 3 - 5.30 - 8 - 10.20
LITTLE FOCKERS LÚXUS KL. 3 - 5.30 - 8 - 10.20
MEGAMIND 3D  ÍSL. TAL  KL. 1 (950kr.) - 3.20 - 5.50
MEGAMIND 3D ENSKT TAL  KL. 1 (950kr.)  
NARNIA 3 3D   KL. 1 (950kr.) 3 - 5.30 - 8 - 10.30
NIKO OG LEIÐIN TIL STJARNANNA  KL. 1 (700KR.)

16
7
12
12
L
L
7
L

SOMEWHERE KL. 2 - 4 - 6 - 8 - 10.10
GAURAGANGUR KL. 2 - 4 - 6 - 8 -  10.10
LITTLE FOCKERS KL. 2 - 4.30 - 7 - 9.30 
NARNIA 3 3D KL. 2 (950kr.)  - 4.30 
FASTER  KL. 8 - 10.10

LOKAÐ GAMLÁRSDAG. SÝNINGARTÍMARNIR GILDA 1. OG 2. JANÚAR

12
7
12
16
L

HÁSKÓLABÍÓGLERAUGU SELD SÉR

GLEÐILEGT NÝTT BÍÓÁR!GLEÐILEG JÓL!

-H.S, MBL
-K.G, FBL



Chevrolet fagnar 100 ára afmæli sínu 2011. Um leið og við óskum öllum landsmönnum farsældar á nýju ári 
sendum við Chevrolet eigendum á Íslandi sérstakar afmæliskveðjur.

100 ára afmælið ber upp á besta tíma. Chevrolet hefur verið í mikilli sókn undanfarin misseri og notið
vaxandi velgengni þar sem hver viðurkenningin hefur rekið aðra. Einstaklega glæsileg hönnun og tímamóta
tækninýjungar hafa verið afhjúpaðar og skipað fyrirtækinu í röð framsæknustu bílasmiða heimsins. 

Gamla góða slaufan er fyrirmynd  Chevrolet gæðamerkisins. Bílabúð Benna er fulltrúi þess á Íslandi.
Hjá Bílabúð Benna mun ríkja afmælisgleði allt árið og viðskiptavinir munu njóta góðs af.
Það er spennandi ár framundan: ÁR SLAUFUNNAR 2011.

Gæðamerki í 100 ár

Bílabúð Benna - Chevrolet sýningarsalur - Tangarhöfða 8-12 - Reykjavík - sími 590 2000 - www.benni.is

Ár slaufunnar 2011

Upp með slaufurnar - upp með gæðin!
 Áfram Chevrolet!

Sérfræðingar í bílum
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DAGAR

ÍSLAND  hefur einu sinni tekið þátt á HM í Svíþjóð áður en það var þegar keppnin fór þar fram árið 1993. Íslenska landsliðið 
endaði í 8. sæti á mótinu eftir 21-22 tap fyrir Tékkóslóvakíu í leiknum um 7. sætið. Liðið vann Ungverja, Bandaríkjamenn og Dani á 
mótinu en tapaði fyrir Svíum, Þjóðverjum, Rússum og Tékkum. Ísland er í riðli með Ungverjalandi núna eins og fyrir 17 árum.

ÓTRÚLEGT ÁR Í HÓLMINUM Snæfellingar, með Hlyn Bærings-
son fremstan í flokki, urðu tvöfaldir meistarar í körfubolta á 
árinu. Liðið varð Íslandsmeistari í fyrsta sinn eftir hörkueinvígi 
gegn Keflavík í úrslitum. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

TITILL EFTIR LANGA BIÐ Berglind Íris Hansdóttir lyftir hér 
Íslandsmeistarabikarnum í handbolta en Valur varð þá 
meistari í fyrsta sinn í 27 ár.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

KLYFJAÐUR VERÐLAUNAGRIPUM Haukar 
unnu fjóra titla á síðasta keppnistímabili 
undir stjórn Arons Kristjánssonar og 
bættu þeim fimmta í safnið í haust er 
liðið vann Meistarakeppni HSÍ. Þá var 
Aron reyndar farinn til Þýskalands þar 
sem hann er þjálfari Hannover-Burgdorf.

FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Íþróttaárið 2010 í máli og myndum
Eins og ávallt kenndi ýmissa grasa í íþróttalífinu á árinu. Fréttablaðið stiklar hér á því helsta sem átti sér stað 
en fulltrúar Íslands náðu góðum árangri á Evrópumeistaramótum í handbolta, fótbolta og hópfimleikum.

VANN TVÖFALT Birgir Leifur Hafþórsson 
varð fyrsti maðurinn í mörg ár til að 
afreka það að verða bæði Íslandsmeist-
ari í höggleik og holukeppni á árinu.

FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

UNGA LIÐIÐ VARÐ MEISTARI Ungt lið Breiðabliks varð Íslands-
meistari í knattspyrnu í fyrsta sinn í sögu félagsins eftir harða 
baráttu við FH og ÍBV. Ólafur Kristjánsson, þjálfari liðsins, varð 
einnig Íslandsmeistari í fyrsta sinn á sínum langa ferli sem 
leikmaður og þjálfari. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

HM-BRONS Helga Margrét Þorsteins-
dóttir náði þeim glæsilega árangri í júlí 
í sumar að vinna til bronsverðlauna í 
sjöþraut á HM unglinga sem fór fram í 
Moncton í Kanada. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

SÖGULEGUR ÁRANGUR Íslenska karlalandsliðið, skipað 
leikmönnum 21 árs og yngri, var ein sjö Evópuþjóða sem 
komust upp úr undankeppni Evrópumeistaramótsins og 
keppir í úrslitakeppninni í Danmörku næsta sumar. Liðið vann 
glæsilegan 4-1 sigur á ríkjandi Evrópumeisturum í þessum 
aldurs flokki, Þýskalandi, í Kaplakrika í sumar og lagði svo 
Skota í umspilsleikjum í haust.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

AFTUR TVÖFALT Valur varð bæði Íslands- og bikarmeistari 
kvenna í knattspyrnu í sumar, annað árið í röð. Þetta var 
fimmti Íslandsmeistaratitill liðsins í röð. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

BRONS Í AUSTURRÍKI Ísland vann til verðlauna á sínu öðru stórmóti í handbolta karla í röð. Strákarnir okkar unnu brons á EM í Austurríki eftir sigur á Pólverjum í háspennu-
leik þar sem Alexander Petersson náði að stela boltanum í hraðaupphlaupi Pólverja á ögurstundu.  FRÉTTABLAÐIÐ/DIENER

STJARNA Í ÞÝSKALANDI Gylfi Þór 
Sigurðsson átti frábært ár. Hann varð 
fastamaður í A-landsliðinu, skoraði bæði 
mörkin í 2-1 sigri á Skotum í Edinborg 
sem tryggði U-21 landsliðinu sæti á EM 
og var valinn leikmaður ársins hjá enska 
B-deildarliðinu Reading. Hann var svo 
seldur til Hoffenheim í Þýskalandi fyrir 
metfé, um sex milljónir evra, og hefur 
slegið í gegn þar. NORDICPHOTOS/BONGARTS

EVRÓPUMEISTARAR Ísland eignaðist Evrópumeistara í hópfim-
leikum á árinu er lið Gerplu bar sigur úr býtum á EM sem fór 
fram í Malmö í Svíþjóð. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON EINOKUN SPÁNVERJA Landslið Spánar festi sig í sessi sem eitt allra besta landslið 

sögunnar með sigri á HM í Suður-Afríku í sumar eftir sigur á Hollandi í úrslitaleik. 
Liðið er einnig ríkjandi Evrópumeistari. NORDIC PHOTOS/AFP

TVÖFÖLD ÁNÆGJA Í LUNDÚNUM Chel-
sea varð bæði Englands- og bikarmeist-
ari á síðasta keppnistímabili. Hér er 
fyrirliðinn John Terry með sigurlaunin 
í einni elstu og virtustu bikarkeppni 
heims, FA-bikarnum. NORDICPHOTOS/GETTY

ÓTRÚLEGUR JOSE Inter varð þrefaldur 
meistari í vor undir stjórn Jose 
Mourinho. Liðið varð Evrópumeistari 
eftir 2-0 sigur á Bayern München í 
úrslitaleik Meistaradeildar Evrópu sem 
fór fram á Santiago Bernabeu í Madrídar-
borg. Stuttu síðar var Mourinho búinn að 
ráða sig til Real Madrid. NORDICPHOTOS/GETTY 



Loke Auriga Modular Las Vegas

Aves NikitaCatwalk Selene

Opið:
Mánudag til föstudag frá kl. 10 - 18
Laugardag frá kl. 11 - 16
Sunnudag frá kl. 12 - 16
www.rafkaup.is

Úrval ljósa á betra verði

 Hefst 3. Janúar kl.12:00  10-70% afsláttur
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OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2

SVT 1

RÁS 1 FM 92,4/93,5Í KVÖLD

08.10 Tilbake til viktoriatiden 09.10 Huset 
på prærien 10.10 Monstershopping 
11.05 Underholdningskavalkaden 2010 
12.30 NRKs sportssondag 13.30 Tour 
de Ski 14.35 Sport i dag 15.30 V-cup 
alpint 17.00 Sport i dag 17.35 Verdens 
beste SFO 18.00 Dagsrevyen 18.30 
Sportsrevyen 18.55 Hvem tror du at 
du er? 19.55 Downton Abbey 21.05 
Mari Boine - verdensnomaden 22.00 
Kveldsnytt 22.15 Countrymusikkens 
Oscar - CMA Awards 2010 23.45 Anne 
& Ronny møter 8 med vilje 00.25 Blues 
jukeboks  

08.00 Morgunstundin okkar 

08.01 Húrra fyrir Kela (51:52) 

08.24 Ólivía (11:52) 

08.34 Babar (16:26) 

08.57 Leó (5:27) 

09.00 Disneystundin 

09.01 Fínni kostur (3:21) 

09.24 Sígildar teiknimyndir (15:42) 

09.29 Gló magnaða (15:19)

09.52 Artúr (4:20) 

10.15 Valdi og Grímsi - Bölvun 
Varkanínunnar

11.45 Maraþon í 2500 ár

13.50 Með hangandi hendi e.

15.25 Húsið á Eyrarbakka

16.15 Árstíðirnar fjórar e.

17.50 Táknmálsfréttir 

18.00 Stundin okkar

18.28 Með afa í vasanum (19:52) 

18.40 Skúli Skelfir (11:52) 

19.00 Fréttir 

19.30 Veðurfréttir 

19.40 Landinn 

20.10 Kraftur - Síðasti sprettur-
inn Fylgst með undirbúningi og 
þjálfun stóðhestsins Krafts frá Bringu. 

21.00 Dorrit litla (3:8)

21.55 Sunnudagsbíó - Lesar-
inn Óskarsverðlaunamynd frá 2008. 
Atriði í myndinni eru ekki við hæfi 
ungra barna.

23.55 Túlkurinn Bandarísk bíó-
mynd frá 2005. Atriði í myndinni eru 
ekki við hæfi barna. e.

02.00 Útvarpsfréttir í dag-
skrárlok 

18.15 Bold and the Beautiful

18.35 Bold and the Beautiful

18.55 Bold and the Beautiful

19.15 Bold and the Beautiful

19.35 Little Britain Christmas 
Special Óborganlegur jólaþáttur 
með gríntvíeykinu í Little Britain. Eins 
og aðdáendur þeirra vita þá er þeim 
félögum nákvæmlega ekkert heilagt  
- allra síst jólin - og er útkoman því 
skrautleg og hreint drepfyndin eins 
og þeirra er von og vísa.

20.05 Stelpurnar (17:20) Fyndn-
ustu stelpur Íslandssögunnar geta 
aðeins fagnað áramótum á einn 
hátt; með léttu gríni og glensi. Sam-
antekt á því besta og fyndnasta sem 
þær hafa tekið sér fyrir hendur á 
árinu 2005.

20.35 Blackbeard Fyrri hluti æv-
intýralegrar framhaldsmyndar um 
Svartskegg skipstjóra.

22.00 Blackbeard Seinni hluti.

23.25 American Dad (7:20) 
Fimmta teiknimyndaserían um Stan 
og fjölskyldu hans frá höfundum Fa-
mily Guy. 

23.50 American Dad (8:20)

00.15 American Dad (4:20) 

00.40 Fréttir Stöðvar 2 

01.25 Tónlistarmyndbönd frá 
Nova TV 

Bein útsending frá nágrannaslag 
Rangers og Celtic. Það ríkir stríðs-
ástand í Glasgow þegar þessi 
leikur fer fram, enda snýst þessi 
leikur ekki einungis um fótbolta, 
heldur einnig um trúarbrögð.

STÖÐ 2 SPORT KL. 12.35

Rangers - Celtics

14.00 Heilsuþáttur Jóhönnu 
14.30 Nýju fötin keisarans 
15.00 Frumkvöðlar 15.30 Eld-
hús meistarana 16.00 Hrafna-
þing 17.00 Svartar tungur 17.30 
Svartar tungur 18.00 Björn 
Bjarna 18.30 Alkemistinn 19.00 
Golf fyrir alla 19.30 Segðu 
okkur frá bókinni 20.00 Hrafna-
þing 21.00 Under feldi 21.30 
Rokk og tjatjatja 22.00 Hrafna-
þing 23.00 Hrafnaþing 23.30 
Hrafnaþing 

09.40 EastEnders 10.10 EastEnders 
10.40 EastEnders 11.10 Deal or No Deal 
11.45 Deal or No Deal 12.20 Deal or 
No Deal 13.00 Deal or No Deal 13.35 
Deal or No Deal 14.10 The Weakest 
Link 15.00 Doctor Who 15.45 Doctor 
Who 16.30 Doctor Who 17.15 Doctor 
Who 18.05 Doctor Who 18.55 Doctor 
Who 20.00 Doctor Who 20.55 Doctor 
Who Confidential 21.50 The Weakest 
Link 22.40 The Weakest Link 23.25 The 
Weakest Link 00.15 The Weakest Link 
01.05 Doctor Who 02.00 Doctor Who 
Confidential 02.55 Deal or No Deal

06.30 Skæg med bogstaver 06.50 
Redningsbåden Rolf 07.00 Tigerdyret 
og Plys 08.00 Landet for længe siden 
09.15 Store Nørd Nytårsspecial 10.00 
Stillehavets tropiske eventyr 11.00 DR 
Update - nyheder og vejr 11.10 Boxen 
11.30 Spise med Price 12.00 Sporløs 
13.00 Gudstjeneste i DR Kirken 13.45 
Tommy Seebach 14.45 Robin Hood 
15.30 Hva‘ så Danmark? 16.30 X Factor 
17.30 TV Avisen med vejret 18.10 Reddet 
af delfiner 19.00 Lykke 20.10 Valg 2011 
21.10 Frygtelig lykkelig 22.50 Money Train 
00.30 Godnat   

Dagskrá N4 – Sjónvarp Norðurlands 
er endurtekið allan sólarhringinn og 
um helgar.

06.30 Árla dags 06.40 Veðurfregnir 07.03 
Morgunandakt 08.00 Morgunfréttir 08.05 
Nýársklukkur Dickens 09.03 Heimur 
hugmyndanna 10.05 Veðurfregnir 10.15 
Framtíðarhetjurnar 11.00 Guðsþjónusta 
í Áskirkju 12.00 Hádegisútvarp 12.20 
Hádegisfréttir 12.45 Veðurfregnir 13.00 
Útvarpsleikhúsið: Maður og kona 15.25 
Litfríð og ljóshærð 16.00 Síðdegisfréttir 
16.05 Ævintýrið um Töfraflautuna 
17.00 Í slitnum skóm 18.00 Kvöldfréttir 
18.17 Skorningar 18.50 Veðurfregnir 
18.53 Dánarfregnir 19.00 Víðsjá 21.00 
Tónleikur 22.00 Fréttir 22.05 Veðurfregnir 
22.10 Orð kvöldsins 22.20 Hendingar 
23.20 Sagnaslóð 00.00 Fréttir 00.05 
Næturtónar

09.10 Rachael Ray

13.35 Dr. Phil (82:175)
14.15 Matarklúbburinn (6:6) 

14.40 Judging Amy (20:23) 

15.25 America‘s Funniest 
Home Videos (29:46) 

15.50 Barbie in a Mermaid 
Tale

17.20 Parenthood (13:13) 

18.10 Survivor (4:16)

18.55 The Office (18:26)

19.20 30 Rock (4:22)

19.45 America‘s Funniest 
Home Videos (33:46) 

20.10 Top Gear (1:6) 

21.10 Law & Order: Speci-
al Victims Unit (21:22) Banda-
rísk sakamálasería um sérdeild lög-
reglunnar í New York sem rannsakar 
kynferðisglæpi.

22.00 Dexter (7:12) Fimmta 
þáttaröðin um dagfarsprúða morð-
ingjann Dexter Morgan sem drepur 
bara þá sem eiga það skilið.

22.50 House (18:22) Bandarísk 
þáttaröð um skapstirða lækninn dr. 
Gregory House.

23.40 One Day in September 

01.15 Saturday Night Live 
(24:24) Stórskemmtilegur grínþáttur 
sem hefur kitlað hláturtaugar áhorf-
enda í meira en þrjá áratugi.

02.00 Whose Line Is It 
Anyway? (9:39) Bráðskemmtilegur 
spunaþáttur þar sem allt getur gerst.

02.25 Jay Leno (169:260) Spjall-
þáttur á léttum nótum þar sem háð-
fuglinn Jay Leno fær til sín góða gesti 
og slær á létta strengi.

03.10 Jay Leno (170:260) 

03.55 Jay Leno (171:260)

04.40 Pepsi MAX tónlist  

07.00 Aðalkötturinn 

07.25 Elías

07.35 Sumardalsmyllan 

07.40 Lalli

07.50 Hvellur keppnisbíll 

08.00 Algjör Sveppi

09.05 Mörgæsirnar frá Mad-
agaskar

09.25 Kalli kanína og félagar

09.30 Kalli kanína og félagar

09.40 Ógurlegur kappakstur 

10.05 Histeria! 

10.30 An American Girl: 
Chrissa Stands Strong

12.00 Nágrannar

12.25 Nágrannar

12.45 Nágrannar

13.05 Nágrannar

13.25 Nágrannar

13.45 Nágrannar

14.10 Smallville (8:22)

14.55 Hawthorne (5:10)

15.40 Modern Family (23:24)

16.05 Cougar Town (1:24)

16.30 The New Adventures of 
Old Christine (6:22)

16.55 Oprah

17.40 60 mínútur

18.30 Fréttir Stöðvar 2

19.10 Frasier (21:24) 

19.35 Spaugstofan lítur um öxl

20.15 Hlemmavídeó (10:12) 

20.45 Chase (1:18) Hörkuspenn-
andi þáttaröð frá Jerry Bruckheimer 
um lögreglukonuna Annie Frost sem 
leggur sig alla fram við að vera skref-
inu á undan glæpamönnunum.

21.30 Numbers (10:16) Sjötta 
þáttaröðin í vönduðum spennuflokki 
sem fjalla um tvo ólíka bræður sem 
sameina krafta sína við rannsókn 
flókinna sakamála.

22.15 Mad Men (5:13) 

23.05 60 mínútur Glænýr þáttur í 
virtustu og vinsælustu fréttaskýringa-
þáttaröð í heimi.

23.50 Glee (7:22)

00.35 Undercovers (4:13)

01.20 Southland Tales

04.05 The Brave One

10.00 Gosi

12.00 Hairspray

14.00 The Cable Guy

16.00 Gosi

18.00 Hairspray

20.00 Old School

22.00 The Initiation of Sarah

00.00 Ask the Dust

02.00 The Number 23

04.00 The Initiation of Sarah

06.00 School for Scoundrels

09.55 Champions Tour 2010 - 
Year in Rev

10.45 Sterkasti maður Íslands 

11.20 Sterkasti maður Íslands

11.50 HP Búðarmótið

12.35 Rangers - Celtic Bein út-
sending frá nágrannaslag Rangers og 
Celtic í skosku úrvalsdeildinni.

14.35 Wendy‘s Three Tour 
Challenge Útsending frá skemmti-
legu golfmóti þar sem þrjú lið mæt-
ast. Það eru lið frá bandarísku at-
vinnumannamótaröðinni (PGA Tour), 
atvinnumótaröð kvenna (LPGA Tour) 
og öldungamótaröðinni (Champ-
ions Tour). 

15.45 Wendy‘s Three Tour 
Challenge

16.50 Spænski boltinn. Barce-
lona - Levante

18.50 PGA Tour 2010 - Year in 
Review 

19.40 Rangers - Celtic

21.25 Spænski boltinn: Barce-
lona - Levante

07.35 Stoke - Everton

09.20 Tottenham - Fulham

11.05 WBA - Man. Utd 

12.50 Premier League World 
2010/11

13.20 Chelsea - Aston Villa 
Bein útsending frá leik Chelsea og 
Aston Villa í ensku úrvalsdeildinni.

15.45 Wigan - Newcastle Bein 
útsending frá leik Wigan og New-
castle í ensku úrvalsdeildinni.

18.00 Sunnudagsmessan 
Sunnudagsmessan með þeim Guð-
mundi Benediktssyni og Hjörvari 
Hafliðasyni er þáttur sem enginn má 
láta framhjá sér fara. Leikirnir krufðir 
til mergjar af fagmönnum og lífleg 
og fagleg umræða um enska bolt-
ann.

19.00 Chelsea - Aston Villa

20.45 Sunnudagsmessan

21.45 Wigan - Newcastle

23.30 Sunnudagsmessan

00.30 Liverpool - Bolton

02.15 Sunnudagsmessan

10.35 Rapport 10.40 Asterix på olymp-
iaden 12.35 OS-krönikan 13.35 Skidor. 
Världscupen, Oberhof, Tyskland 15.15 
Rapport 15.20 Inför Idrottsgalan 2010 
15.25 Kinas mat 15.55 Stjärnorna på 
slottet 16.55 Sportnytt 17.00 Rapport 
17.10 Regionala nyheter 17.15 Minnenas 
television 18.00 Sportspegeln 18.30 
Rapport 18.55 Regionala nyheter 19.00 
Minuten 20.00 Morden i Midsomer 
21.30 Rolling Stones. Shine a Light 23.30 
Larry Sanders show 00.00 Rapports års-
krönika 2010 01.00 Ladies and gentlem-
en. The Rolling Stones 02.00 Det kungliga 
bröllopet  

> Will Ferrell
„Margt fólk hefur farið út í grínbrans-
ann vegna einhverra áhrifa í lífi þeirra 
eða sársaukafullra atburða. Ég hef virki-
lega reynt að átta mig á því hvers 
vegna ég fór í þennan bransa en 
ég átti frekar venjulega barnæsku. 
Kannski var hún of venjuleg.“
Will Ferrell leikur fullorðinn mann 
sem reynir að endurvekja hið villta 
líferni menntaskólaáranna ásamt 
vinum sínum í stórskemmtilegu 
kvikmyndinni Old School sem er á 
Stöð 2 Bíó kl. 20.

11.10 Golfing World (60:70) 
Daglegur fréttaþáttur þar sem fjall-
að er um allt það nýjasta í golfheim-
inum.

17.00 ETP Review of the Year 
2010 

17.50 Ryder Cup 2010 (4:4) 

00.00 ESPN America 



Sex vikna námskeið hefjast 10. janúar

Konuátak 

Karlaátak 

konuátak Krefjandi 

Skráning og nánari upplýsingar 
í síma 565-2212/565-2712 mottaka@hress.is

Nýtt ár - ný markmið 

•  Meiri árangur og hámarks brennsla
•  Vikulegur netpóstur
•  Vigtun og mælingar sem veita aðhald
•  Matarræði sem hreinsar, eykur bruna og gefur orku
•  Fjölbreytt þjálfunarmunstur
•  Þú kynnist m.a TABATA, Hot Yoga, Zumba, Les Mills tímum  
    og M&N-Training
•  Ótakmarkaður aðgangur að fjórum stöðvum og sundi

•  Framhaldsnámskeið-hraðferð
•  Árangur á met tíma
•  Hámarks brennsla
•  Vigtun, mælingar og matarræði sem veita strangt aðhald
•  Vikulegur netpóstur
•  Mjög fjölbreyttir tímar
•  Ótakmarkaður aðgangur að fjórum stöðvum og sundi

•  Meiri orka, kraftur og styrkur
•  Hámarks brennsla
•  Vigtun og mælingar sem veita gott aðhald
•  Vikulegur netpóstur um bætt matarræði og 
    fræðslupunkta
•   Mjög fjölbreyttir tímar m.a stöðvaþjálfun, BodyPump,
    M&N-training
•  Ótakmarkaður aðgangur að fjórum stöðvum og sundi

Námskeið kl. 6.05, 9.15, 17.30, 3 x í viku og 16.30, 2 x í viku.

Námskeið kl. 6.05 og 18.30, 3 x í viku.

Námskeið kl. 18.30, 3 x í viku.

Verð fyrir átaksnámskeið

3 x í viku   kr. 21.990.- 
Korthafar kr. 12.990.-

2 x í viku   kr. 16.990.- 
Korthafar kr.    9.990.-
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10.00 Champions Tour 2010 - 
Year in Rev

10.55 Arnold Classic

11.30 Arnold Classic

12.15 Íþróttaárið 2010 Íþrótta-
fréttamenn Stöð 2 Sport gera upp 
íþróttaárið 2010 eins og þeim einum 
er lagið.

13.55 PGA Tour 2010 - Year in 
Review

14.55 US Open 2010

20.25 Juventus - Man. Utd 
21.4 1999 Knattspyrnuárið 1999 
líður stuðningsmönnum Manchester 
United seint úr minni. 

22.15 Spænski boltinn: Barce-
lona - Real Madrid

00.00 Box - Amir Khan - 
Marcos Rene Maidana Útsend-
ing frá hnefaleikabardaga í Las Vegas 
þar sem breski boxarinn Amir Khan 
mætir argentínska rotaranum Mar-
cos Maidana.

01.35 Box - Sergio Martinez - 
Paul Williams Útsending frá hnefa-
leikabardaga í Atlantic City þar sem 
boxararnir Paul Williams og Sergio 
Martinez mætast öðru sinni. 

03.00 UFC Live Events 125 Bein 
útsending frá bardagamóti sem hald-
ið er í Las Vegas. Aðalbardaginn er á 
milli Frankie Edgar og Gary Maynard 
um meistaratitilinn í léttvigt.

07.00 Geimkeppni Jóga björns

07.25 Tommi og Jenni

07.50 Harry og Toto

08.00 Algjör Sveppi

08.05 Waybuloo

08.25 Strumparnir

08.50 Dóra könnuður

09.15 Anna og skapsveiflurnar

09.45 iCarly (19:25)

10.10 Lína Langsokkur

11.35 Fjölskyldubíó: Surf‘s Up

13.00 Kryddsíld 2010

15.00 Blackbeard

16.55 Í takt við tímann Fram-
hald vinsælustu íslensku kvikmyndar 
allra tíma, söng- og gleðimyndarinnar 
Með allt á hreinu. 

18.30 Fréttir Stöðvar 2

18.50 Afmælistónleikar Ragga 
Bjarna Í tilefni 75 ára afmælis eins 
dáðasta listamanns þjóðarinnar voru 
haldnir þessir einstaklega glæsilegu 
tónleikar í Höllinni. 

20.30 Night at the Museum: 
Battle of the Smithsonian Frá-
bær gamanmynd þar sem Ben 
Stiller fer aftur á kostum í hlutverki 
öryggis varðarins Larrys Daley sem 
þarf að fara á Smithsonian-safnið til 
að bjarga vinum sínum Jedidiah og 
Octavius.

22.15 The Hangover Drepfyndin 
gamanmynd með Bradley Cooper, 
Ed Helms og Heather Graham í aðal-
hlutverkum. Myndin hlaut Golden 
Globe verðlaun sem besta gaman-
myndin 2009. 

23.55 In the Line of Fire Hörku-
spennandi mynd sem tilnefnd var til 
þriggja Óskarsverðlauna með Clint 
Eastwood, John Malkovich og Rene 
Russo í aðalhlutverkum.

02.00 Tenacious D. in The Pick 
of Destiny Rokkaðasta og rólaðasta 
gamanmynd allra tíma.

03.35 Showtime Gamansöm 
spennumynd um Mitch Preston sem 
er rannsóknarlögga af gamla skólan-
um og Trey Sellars sem er algjör and-
stæða hans. 

05.10 Confessions of a Shopa-
holic Rómantísk gamanmynd um 
unga stúlku sem glímir við einn stór-
an og alvarlegan vanda; hún er 
kaupóð. 

 

09.20 Arsenal - Chelsea

11.05 Sunnudagsmessan

12.05 Premier League World 
2010/11

12.35 WBA - Man. Utd Bein 
útsending frá leik West Brom og 
Manchester United í ensku úrvals-
deildinni.

14.45 Liverpool - Bolton Bein 
útsending frá leik Liverpool og Bolt-
on í ensku úrvalsdeildinni.

17.15 Birmingham - Arsenal 
Bein útsending frá leik Birmingham 
City og Arsenal í ensku úrvalsdeild-
inni.

19.45 Tottenham - Fulham

21.30 Stoke - Everton

23.15 Man. City - Blackpool

01.00 West Ham - Wolves

11.30 Comedy Countdown 2010 12.00 
Comedy Countdown 2010 12.30 
Comedy Countdown 2010 13.00 
Comedy Countdown 2010 13.30 
Comedy Countdown 2010 14.00 
Comedy Countdown 2010 14.30 
Comedy Countdown 2010 15.00 Doctor 
Who 15.50 Doctor Who 16.40 Doctor 
Who 17.25 Doctor Who 18.10 Doctor 
Who 18.55 Doctor Who 19.40 Doctor 
Who 20.25 ‚Allo ‚Allo! 21.00 ‚Allo ‚Allo! 
21.30 ‚Allo ‚Allo! 22.00 ‚Allo ‚Allo! 22.35 
‚Allo ‚Allo! 23.05 ‚Allo ‚Allo! 23.40 The 
Weakest Link 00.30 Doctor Who 01.15 
Doctor Who 02.00 ‚Allo ‚Allo! 02.35 
‚Allo ‚Allo! 

09.15 Fanboy og Chum Chum 09.30 
Troldspejlet Nytårsspecial 10.00 
Aftenshowet - Højdepunkter fra 2010 
10.30 Aftenshowet - Kongehuset 2010 
11.00 Dronningens Nytårstale 11.15 
Nytårskoncert fra Wien 2011 12.40 
Nytårsskihop 14.40 Røven af 4. division 
16.20 Sancho - den forældreløse odder 
17.10 Før søndagen 17.20 Held og Lotto 
17.30 TV Avisen med vejret 17.55 VALG 
2011 18.15 Statsministerens Nytårstale 
18.30 VALG 2011 19.00 X Factor 20.00 
Mr. and Mrs. Smith 21.55 Den forkerte 
helt 23.45 Kriminalkommissær Clare 
Blake. Virus 00.55 Godnat

10.15 Musikk! Musikk! 2010 11.15 
Nyttårskonserten fra Wien 12.35 NRKs 
sportslørdag 12.40 Hoppuka 14.45 Tour 
de Ski 15.15 Tour de Ski 16.00 Det gylne 
kompasset 17.50 Sametingspresidentens 
nyttårstale 18.00 Dagsrevyen 18.30 
Statsministerens nyttårstale 18.50 
Nattergalen og stjernene 18.55 
Julenotter 19.10 Lotto-trekning 19.20 
Underholdningskavalkaden 2010 20.45 
Nye triks 22.15 Losning julenotter 22.20 
Kveldsnytt 22.35 Marie Antoinette 00.30 
Storbynatt 01.00 Stjerneskudd jukeboks 
m/chat

11.10 Rapport 11.15 Nyårskonsert från 
Wien 12.40 Sångpärlor 12.50 Inför 
Idrottsgalan 2010 13.00 Kronprinsessan 
och kungariket 14.00 Det mesta 
av det bästa ur årets Skavlan 14.50 
Festföreställning Konserthuset 16.50 
Helgmålsringning 16.55 Music for One 
X-mas and Six Drummers 17.00 Rapport 
17.15 Det kungliga bröllopet 18.15 
Svenska hemligheter 18.30 Rapport 
18.45 Herr och fru Papphammar 19.00 
Stjärnorna på slottet 20.00 Hipp Hipp 
20.30 Patrik 1,5 22.10 Ladies and gentl-
emen. The Rolling Stones 23.10 Grotesco 
23.40 Drottningoffret 00.40 Larry Sanders 
show 01.10 Paris, je t‘aime   

08.00 Klukkur landsins 08.25 Sinfónía nr. 9 
eftir Ludwig van Beethoven Jochumssonar. 
10.03 Veðurfregnir 10.13 Blessað veri 
grasið 11.00 Guðsþjónusta í Dómkirkjunni 
í Reykjavík 12.00 Hádegisútvarp 12.20 
Hádegisfréttir 12.45 Veðurfregnir 13.00 
Ávarp forseta Íslands, 13.25 Yfir heiðan 
morgun 14.00 3 dagar, 3 spyrjendur, 485 
viðtöl 15.00 Þjóðardýrlingar Íslendinga fyrr 
og nú! 16.00 Síðdegisfréttir 16.05 Nýtt 
ár, nýtt ár, nýtt ár 17.05 9 og 1/2 sinfónía 
18.00 Kvöldfréttir 18.15 Bjart er yfir bóka-
þjóð! Enginn væll hérna megin 18.50 
Veðurfregnir 19.00 Nýársópera Útvarpsins: 
Rigoletto 22.00 Fréttir 22.05 Veðurfregnir 
22.10 „Þar var Herdís“ 23.00 Kvöldgesti 
23.15 Stefnumót 00.05 Næturtónar

08.00 Morgunstundin okkar 
Gurra grís, Teitur, Bullutröllin, Sveita-
sæla, Hrefna og Ingvi, Ólivía, Otrabörn-
in, Tóta trúður, Krummi svaf í klettagjá, 
Konungsríki Benna og Sóleyjar, Mærin 
Mæja, Örvaeiturfroskarnir, Óskaðu þér, 
Mókó, Einu sinni var... lífið, Þyrnirós, 
Hrúturinn Hreinn, Elías Knár, Millý og 
Mollý, Paddi og Steinn, Frumskógarlíf 
og Lítill bróðir fæst gefins e.

13.00 Ávarp forseta Íslands, 
Ólafs Ragnars Grímssonar Text-
að á síðu 888 í Textavarpi.

13.25 Ávarp forseta Íslands á 
táknmáli 

13.40 Svipmyndir af innlend-
um vettvangi 2010

14.40 Svipmyndir af erlendum 
vettvangi 2010

15.30 Nýárstónleikar í Vínarborg

18.00 Nonni og Manni (6:6) 

18.54 Lottó 

19.00 Fréttir 

19.20 Veðurfréttir 

19.25 Árstíðirnar fjórar

21.00 Þjóðargersemi: Leyndar-
málabókin

23.05 Nói albínói Verðlauna-
mynd eftir Dag Kára frá 2003. Textað 
á síðu 888 í Textavarpi. e.

00.20 Landinn Frétta- og þjóð-
lífsþáttur í umsjón fréttamanna um 
allt land. Textað á síðu 888 í Texta-
varpi. e.

00.35 Michael Clayton Banda-
rísk bíómynd frá 2007. e.

00.50 Kattakonur e.

02.30 Útvarpsfréttir í dagskrárlok 

Dagskrá N4 – Sjónvarp Norðurlands 
er endurtekið allan sólarhringinn og 
um helgar.

08.45 Rachael Ray (154:175)

09.30 Dr. Phil (78:175) 

10.55 Judging Amy (19:23) 

11.40 90210 (8:22) 

13.15 Matarklúbburinn (5:6)

13.40 America‘s Funniest 
Home Videos (26:46)

14.05 Börnin í Ólátagarði 

15.35 America‘s Funniest 
Home Videos (27:46)

16.00 Look Who‘s Talking 

17.35 America‘s Funniest 
Home Videos (28:46)

18.00 Skrekkur 2010 Útsending 
frá árlegri hæfileikakeppni nem-
enda í 8. til 10. bekkjar í grunn-
skólum höfuðborgarsvæðisins. 

20.00 Future of Hope Heimildar-
mynd um Ísland eftir efnahags-
hrunið. 

21.15 Saturday Night Live 
(24:24) 

22.05 Steel Magnolias 

00.05 The Pianist 

00.10 Dr. Phil (80:175) 

00.55 Dr. Phil (81:175) Sjón-
varpssálfræðingurinn dr. Phil 
McGraw hjálpar fólki að leysa öll 
möguleg og ómöguleg vandamál.

02.35 Law & Order: Special 
Victims Unit (21:22) 

03.25 The L Word (2:8) 

04.15 Whose Line Is It 
Anyway? (10:39) 

04.40 Jay Leno (168:260) 

05.25 Pepsi MAX tónlist 

06.00 Pepsi MAX tónlist 

10.00 Inkheart

12.00 Hannah Montana: The 
Movie

14.00 There‘s Something 
About Mary

16.00 Inkheart

18.00 Hannah Montana: The 
Movie

20.00 Definitely, Maybe

22.00 Wanted

00.00 Vantage Point

02.00 Road Trip

04.00 Wanted

16.55 Nágrannar

17.20 Nágrannar

17.40 Nágrannar

18.00 Nágrannar

18.25 Lois and Clark: The New 
Adventure (18:21) 

19.15 ER (8:22) Sígildir þættir sem 
gerast á bráðamóttöku sjúkrahúss í 
Chicago þar sem erillinn er næstum 
óviðráðanlegur og læknarnir fá nán-
ast engan tíma til að taka ákvarðanir 
upp á líf og dauða.

20.00 Minningartónleikar um 
Vilhjálm Vilhjálmsson Upptaka 
frá eftirminnilegum minningartónleik-
um um ástsælasta söngvara þjóð-
arinnar, Vilhjálm Vilhjálmsson, sem 
haldnir voru í Laugardalshöllinni í 
októbermánuði. 

21.25 Stelpurnar Það er óhætt 
að segja að Stelpurnar hafi slegið í 
gegn með nýstárlegu gríni og glensi .

22.35 Ríkið (6:10)

22.55 Ríkið (7:10) 

23.15 Ríkið (8:10) 

23.35 Ríkið (9:10) 

00.00 Ríkið (10:10) 

00.25 Lois and Clark: The New 
Adventure (18:21) 

01.10 ER (8:22) 

01.55 Fréttir Stöðvar 2 

02.40 Tónlistarmyndbönd frá 
Nova TV 

17.00 Hrafnaþing 17.30 
Hrafnaþing 18.00 Hrafnaþing 
19.00 Hrafnaþing 19.30 Hrafna-
þing 20.00 Hrafnaþing 21.00 
Svartar tungur 21.30 Svart-
ar tungur 22.00 Björn Bjarna 
22.30 Alkemistinn 23.00 Golf 
fyrir alla 23.30 Segðu okkur frá 
bókinni 00.00 Hrafnaþing 

Drepfyndin gamanmynd með 
Bradley Cooper, Ed Helms og 
Heather Graham í aðalhlut-
verkum. Myndin hlaut Golden 
Globe verðlaunin sem besta 
gamanmyndin 2009. Myndin 
gerist í Las Vegas þar sem þrír 
menn vakna eftir steggjapartí 
með verstu timburmenn ævi 
sinnar. Brúðguminn er horf-
inn og enginn man neitt.

STÖÐ 2 KL. 22.10

The Hangover

> Ben Stiller
„Ég hef átt góðan leikferil og ég er 
þakklátur almenningi fyrir að hafa tekið 
vinnu minni vel.“
Ben Stiller leikur öryggisvörð sem nýlega 
hóf störf á sögusafni en gömul bölvun 
gerir það að verkum að dýrin á 
safninu lifna við í fjölskyldu-
myndinni Night at the Museum 
sem sýnd er á Stöð 2 kl. 20.30 
í kvöld.

10.55 Golfing World (59:70)

11.45 Nedbank Challenge 
2010 (3:4) 

16.45 European Tour - 
Highlights 2011 (2:45) 

17.35 LPGA Highlights (8:10) 

18.55 Ryder Cup 2010 (3:4) 

23.10 PGA Tour Yearbooks 
(10:10) 

00.00 ESPN America 

00.00 Nedbank Challenge (4:4) 

06.00 ESPN America 
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FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 91,9 Kaninn 

FM 93,5 Rás 1
FM 95,7FM957

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 102,2 Útvarp Latibær

FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun

ÚTVARP FM

SJÓNVARPIÐ SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2

18.15 Föstudagsþátturinn Með Hildu 
Jönu Gísladóttur.

20.00 Hrafnaþing Áramótakokteils-
hrafnaþing      

21.00 Hrafnaþing Áramótakokteils-
hrafnaþing      

21.30 Hrafnaþing Áramótakokteils-
hrafnaþing      

08.00 Morgunstundin okkar Gurra 
grís, Uss! (e), Otrabörnin, Týndur-fund-
inn, Áramót Ísgerður Elfa syngur, Frum-
skógar Goggi, Rottan í ræsinu (Flushed 
Away), Tröllið og álfkonan og Rasmus 
fer á flakk

12.50 Táknmálsfréttir

13.00 Fréttir

13.15 Veðurfréttir

13.20 Íþróttaannáll 2010

14.50 Glíman á Sardiníu

15.15 Samkomuhúsið (e)

16.15 Fyrir þá sem minna mega sín (e)

17.15 Hlé

20.00 Ávarp forsætisráðherra, Jó-
hönnu Sigurðardóttur Textað á síðu 
888 í Textavarpi.

20.20 Svipmyndir af innlendum vett-
vangi 2010

21.25 Svipmyndir af erlendum vett-
vangi 2010

22.30 Áramótaskaup Sjónvarpsins Í 
skaupinu eru eins og áður menn og at-
burðir ársins sem er að líða skoðaðir í 
spéspegli. Textað á síðu 888 í Textavarpi.

23.25 Álfareiðin Salonkvintettinn L´am-
our fou leikur íslensk lög. Textað á síðu 
888 í Textavarpi.

23.58 Kveðja frá Rúv Páll Magnús-
son útvarpsstjóri flytur áramótakveðju 
frá Rúv.

00.10 Himnasæla (Just Like Heaven) 
(e)

01.40 Tónaflóð

03.10 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

10.00 The Jane Austen Book Club

12.00 G-Force

14.00 Bride Wars

16.00 The Jane Austen Book Club

18.00 G-Force

20.00 You Don‘t Mess with the Zohan

22.00 Four Weddings and a Funeral

00.00 Casino Royale

02.20 Beverly Hills Cop

04.05 Four Weddings And A Funeral

07.00 Boowa and Kwala 

07.05 Boowa and Kwala 

07.10 Lalli

07.15 Elías

07.25 Kalli og Lóa

07.50 Áfram Díegó, áfram! Risaeðlu-
leiðangurinn

08.35 Kalli litli Kanína og vinir 

09.00 Alvin and the Chipmunks

10.30 The Flintstones

12.00 Fréttir Stöðvar 2

12.30 Mr. Bean

14.00 Kryddsíld 2010 Árlegur áramóta-
þáttur sem hefur verið fastur liður á dagskrá 
gamlársdags Stöðvar 2 allt frá árinu 1990. 

15.50 Blackbeard

17.15 27 Dresses

19.10 Friends (10:24)

19.35 Modern Family (22:24)

20.00 Ávarp forsætisráðherra Jóhanna 
Sigurðardóttir forsætisráðherra flytur ára-
mótaávarp.

20.15 Spaugstofan lítur um öxl Nú 
sjáum við brot af því besta úr þáttum 
vetrarins hingað til með spéfuglunum Karli 
Ágústi Úlfssyni, Pálma Gestssyni, Sigurði 
Sigurjónssyni og Erni Árnasyni.

20.55 Bestu Stelpurnar Brot af bestu 
bröndurum Stelpnanna vinsælu en þess 
má geta að þátturinn var valinn besti leikni 
þátturinn á Edduverðlaununum 2006.

21.20 Svínasúpan (7:8) Frábærir grín-
þættir í leikstjórn Óskars Jónassonar. 

21.45 Nýársbomba Fóstbræðra Stöð 2 
sýnir nú hina sígildu áramótabombu Fóst-
bræðra en þeir fögnuðu nýju ári á sinn 
einstaka hátt. Leikarar: Helga Braga Jóns-
dóttir, Þorsteinn Guðmundsson, Benedikt 
Erlingsson, Sigurjón Kjartansson og Jón 
Gnarr.

22.30 First Wives Club 

00.10 Trading Places Gamanmynd um 
smákrimmann Billy Ray Valentine sem fær 
nýtt hlutverk í lífinu, þökk sé bræðrunum 
Randolph og Mortimer, sem vita ekki aura 
sinna tal.

02.05 Superbad

03.55 Forgetting Sarah Marshall

05.45 Spaugstofan lítur um öxl

15.45 Gosi

17.20 Gosi

18.50 American Dad (8:20) 

19.15 Friðrik Ómar - Elvis Frábærir tón-
leikar sem haldnir voru í Salnum í Kópavogi. 
Tilefnið var afmæli Elvis Presley sem hefði 
orðið 75 ára á árinu. Flutt verða öll hans vin-
sælustu lög af frábærum listamönnum með 
Friðrik Ómar í fararbroddi.

20.45 Ríkið (1:10) Þættirnir gerast á óræð-
um tíma þar sem allt er kjánalegt, húsgögnin, 
aðbúnaðurinn, klæðaburðurinn, hárgreiðslan 
og þó sérstaklega starfsfólkið. Í þáttunum er 
gert grín að samskiptum kynjanna, undarlegu 
tómstundargamni, vinnustaðarómantíkinni 
og er hið svokallaða vinnustaðagrín allsráð-
andi. Grínsnillingar Íslands eru samankomnir í 
þessum nýstárlega sketsaþætti.

21.05 Ríkið (2:10)

21.25 Ríkið (3:10)

21.45 Ríkið (4:10)

22.10 Ríkið (5:10)

22.35 NCIS (19:25)  

23.20 American Dad (8:20) 

23.45 The Doctors Frábærir spjallþættir 
framleiddir af Opruh Winfrey þar sem fjórir 
framúrskarandi læknar veita afar aðgengilegar 
og gagnlegar upplýsingar um þau heilsufars-
mál sem hvað helst brenna á okkur

00.25 Fréttir Stöðvar 2 

01.15 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

 

09.25 Pepsímörkin 2010

10.55 Spænski boltinn: Barcelona - 
Real Madrid

12.40 Herminator Invitational

13.20 Herminator Invitational

14.10 PGA Tour 2010 - Year in Review 
Upprifjun á öllu því helsta sem gerðist á 
bandarísku atvinnumannamótaröðinni í golfi 
(PGA Tour) árið 2010.

15.05 Champions Tour 2010 - Year in 
Review Upprifjun á öllu því besta í mótaröð 
eldri kylfinga (Champions Tour) árið 2010 
þar sem Bernhard Langer fór á kostum.

16.00 Íþróttaárið 2010 Íþróttafréttamenn 
Stöð 2 Sport gera upp íþróttaárið 2010 eins 
og þeim einum er lagið.

17.40 HLÉ Á DAGSKRÁ 

21.00 Íþróttaárið 2010

22.40 Pepsímörkin 2010

 

08.00 Liverpool - Wolves

09.45 Chelsea - Bolton

11.30 Sunnudagsmessan

12.30 Ensku mörkin 2010/11 

13.00 Premier League Review 2010/11

14.00 Premier League World 2010/11 

14.30 Dalglish Næstur í röðinni er enginn 
annar en Kenny Dalglish sem lék með Liver-
pool við magnaðan orðstír á árum áður.

15.00 Sunnudagsmessan

16.00 2001/2002

16.55 2002/2003

17.50 2003/2004

18.45 Goals of the Season 2004/2005

19.40 Goals of the Season 2005/2006

20.35 Goals of the Season 2006/2007

21.30 Goals of the Season 2007/2008

22.25 Goals of the Season 2008/2009

23.20 Goals of the Season 2009/2010

 

06.00 Pepsi MAX tónlist

09.35 Dr. Phil (e)  

10.20 Rachael Ray (e)

11.05 Rachael Ray

11.50 Dr. Phil

12.35 America’s Funniest Home 
Videos (21:46) (e)

13.00 Life Unexpected (4:13) (e)

13.45 Matarklúbburinn (4:6) (e)

14.10 America’s Funniest Home 
Videos (22:46) (e)

14.35 Emil í Kattholti (e)

16.05 America’s Funniest Home 
Videos (24:46) (e)

16.30 Stand by Me

18.00 America’s Funniest Home 
Videos (25:46) (e)

18.25 The Accidental Husband (e)

19.55 30 Rock (4:22) (e)

20.20 Victoria’s Secret Fashion Show 
2010 (e) 

21.10 An Audience with Michael 
Bublé (e) Kanadíski söngvarinn og 
hjarta knúsarinn Michael Bublé kynn-
ist aðdáendum sínum á einstakan hátt í 
þessum þætti frá ITV. 

22.00 American Music Awards 2010 
(e) 

00.10 Virgin Suicides (e) Stórgóð kvik-
mynd frá 1999.

01.50 Human Nature (e) Gamanmynd 
frá árinu 2001.

03.30 Scream Awards 2010 (e)

05.00 Pepsi MAX tónlist

08.15 Ryder Cup 2010 (2:4) 

19.00 World Golf Championship 2010 
(4:4) Fjórða og síðasta mótið í heimsmóta-
röðinni fer fram í Sheshan í Kína. Allir bestu 
kylfingar heims taka þátt í og berjast um tit-
ilinn Meistari meistaranna (Champion of 
Champions), enda eru 7 milljónir dala í verð-
launapotti. 

00.00 ESPN America 

06.00 ESPN America 

 

> Anne Hathaway
„Ég trúi á jafnrétti. Enginn hefur nokk-
urn tímann sagt mér að ég gæti ekki 
gert eitthvað af því að ég er stelpa.“
Anne Hathaway leikur unga konu sem 
skipuleggur brúðkaup sitt, en veit 
ekki að besta vinkona hennar 
er að undirbúa brúðkaup á 
sama degi í bráðskemmtilegu 
kvikmyndinni Bride Wars sem 
er á dagskrá Stöðvar 2 Bíó kl. 
14.00 í dag.

Gamlársdagur er einn skemmtilegasti sjónvarps-
dagur ársins. Hvers kyns annálar dúkka upp, 
íþróttir og stjórnmál, farið yfir liðið ár og skoðað 
hvað stóð upp úr. Og af nægu er að taka eins og 
venjulega þetta árið. Ég bíð alltaf spenntur eftir 
Kryddsíldinni, að horfa á stjórnmálaleiðtogana 
reyna að vera afslappaða í kringum erkióvini 
sína. Held að þetta verði með skrautlegra móti 

í ár. 
Fjármálaráðherrann birtist eins og skrattinn úr 

sauðarleggnum á forsíðu slúðurblaðs og sór af 
sér rætnar kjaftasögur eins og hver önnur poppstjarna, stjórnar-
andstaðan hatar ríkisstjórnina eins og pestina og allir virðast 
halda að níu líf ríkisstjórnarinnar séu uppurin (þetta er vísun í 
kattasmölun Jóhönnu). Hver veit, kannski fáum við bara stjórnar-
slit í beinni á gamlársdag á meðan stjórnmálamennirnir gúffa í 

sig síld, hálfrakir með plasthatta á höfðinu.
Þetta yrði auðvitað hreinasta skelfing fyrir Gunn-

ar Björn Guðmundsson, leikstjóra Skaupsins (hann 
er sennilega manna stressaðastur þetta ágæta 
kvöld enda 95 prósent þjóðarinnar búin að gíra 
sig upp til að hlæja að fyrirmönnum þjóðarinnar 
og asnaskap þeirra). Hann þyrfti þá að kalla út sitt 
fólk, taka upp grínatriði og skeyta því við Skaupið. 
Allt á methraða. Algjör matröð.

Stjörnur ársins eru auðvitað Eyjafjallajökull og 
aðalpersónurnar í Rannsóknarskýrslunni: Eyja-

fjallajökull fyrir að gera blindfullan Skota að sjónvarpsstjörnu sem 
sagði það sem allir voru að hugsa á þeim tíma: „I hate Iceland.“ Og 
aðalpersónurnar fyrir að láta aldrei segjast, það er alveg sama hversu 
oft þetta lið er flengt, það gefst aldrei upp og viðurkennir aldrei að 
hafa pissað í laugina okkar. Gleðilegt ár.

VIÐ TÆKIÐ FREYR GÍGJA GUNNARSSON ER FULLUR TILHLÖKKUNAR

Skemmtilegasti sjónvarpsdagur ársins í dag
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Í KVÖLD

RÁS 1 FM 92,4/93,5

SVT 1

10.45 Dancing with the Stars 13.10 Deal or No 
Deal 13.45 Comedy Countdown 2010 14.15 
Comedy Countdown 2010 15.45 Vicar of Dibley 
16.15 Lark Rise to Candleford 17.05 The Weakest 
Link 17.55 Deal or No Deal 18.30 My Family 19.30 
Comedy Countdown 2010 21.30 The Jonathan 
Ross Show 22.20 The Weakest Link 23.10 My 
Family 23.40 Comedy Countdown 2010 00.10 
Comedy Countdown 2010 01.40 The Jonathan 
Ross Show 02.30 Dancing with the Stars

13.05 Cat Ballou 14.35 Olsen-banden går i krig 
16.20 Før Dronningens Nytårstale 2010 17.00 
Dronningens Nytårstale 17.15 Efter Dronningens 
nytårstale 17.30 TV Avisen med vejret 17.50 
Godt nytår Mr. Bean 18.15 Discoormene 19.35 
Huset på Christianshavn 20.00 Spise med Price 
20.35 Styrmand Karlsen 22.40 90 års fødsels-
dagen 22.55 Rådhusklokker 2010-2011 23.00 
Vær velkommen 23.05 Nytårsgudstjeneste med 
Holger Lissner 00.00 Elton John koncert ‚The 
Union‘ 00.50 Dansk Melodi Grand Prix 2010 
03.10 Godnat

09.30 Tilbake til viktoriatiden 10.35 Nyhetsåret 
2010 11.40 Tour de Ski 12.35 Hoppuka 13.50 
Tour de Ski 15.00 Rock til fjells 15.30 Pionertida 
i NRK Fjernsynet 16.30 Fredrikssons fabrikk 18.00 
Dagsrevyen 18.30 H.M. Kongens nyttårstale 18.45 
Æ ror aleina - Tonje Unstad 18.50 Julenotter 19.05 
Norge rundt 19.35 Boeing, boeing 21.20 Losning 
julenotter 21.25 Skavlan 22.25 Været i 2010 22.55 
Nyttårsovergang 23.00 På kongelig varieté 00.30 
Stjerneskudd jukeboks m/chat 03.00 Stjerneskudd 
jukeboks m/chat   

06.39 Morgunútvarp hefst 06.50 Bæn 07.03 Vítt 
og breitt 08.00 Morgunfréttir 08.05 Morgunstund 
með KK 09.05 Ber er hver að baki... 10.13 Sagnaslóð 
11.03 Samfélagið í nærmynd 12.20 Hádegisfréttir 
12.45 Veðurfregnir 13.00 Nýársklukkur Dickens 
14.00 Nýárskveðjur 15.00 Hér gala gaukar 16.00 
Síðdegisfréttir 16.05 Hvað gerðist á árinu? 18.00 
Guðsþjónusta í Hallgrímskirkju 19.00 Þjóðlagakvöld 
20.00 Ávarp forsætisráðherra, 20.15 Máninn 
hátt á himni skín 20.25 Leiftur um nótt 21.15 
Söngleikurinn „Skrallið í Skötuvík“ 21.45 Kampavín 
og kristalsglös 22.05 Veðurfregnir 22.10 Á sviði 
Samkomuhússins 23.43 Áramótalúðrar 23.54 
Brennið þið vitar 23.59 Kveðja frá Ríkisútvarpinu 
00.05 Gleðilegt ár! 

12.45 Inför Idrottsgalan 2010 12.50 Kronprinsessan 
och kungariket 13.50 Skidor. Världscupen, Oberhof, 
Tyskland 15.00 Rapport 15.05 Veronica Mars 
15.50 Av nöd eller lust 16.20 The Seventies 
16.50 Helgmålsringning 17.00 Rapport 17.10 Det 
goda livet 18.00 Cirkus Maximum 18.30 Rapport 
18.45 Grevinnan och betjänten 19.00 Cirkus 
Maximum 20.00 Sällskapsresan 2 - Snowroller 
21.30 Det mesta av det bästa ur årets Skavlan 
22.20 Tolvslaget på Skansen 23.10 Music for One 
X-mas and Six Drummers 23.15 Hotet 00.55 
Räddningspatrullen 01.45 The Pacific

Áramótaþáttur sem hefur verið 
fastur liður á dagskrá gamlársdags 
Stöðvar 2 allt frá árinu 1990. 
Leiðtogar helstu stjórnmálaflokka 
landsins staldra við og vega og 
meta árið sem 
er að líða á 
léttum nótum. 
Umsjónarmenn 
eru hin þraut-
reyndu Kristján 
Már Unnars-
son og Edda 
Andrés dóttir.

STÖÐ 2 KL. 14

Kryddsíld 2010

Við erum til taks um
áramótin

 Starfsfólk Orkuveitu Reykjavíkur óskar þér gleðilegs nýs árs. www.or.is
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VIÐ ERUM Á NÝÁRSVAKTINNI

Orkan er sjaldan mikilvægari en einmitt á gamlárskvöld og nýársnótt. Tugir starfsmanna 
Orkuveitu Reykjavíkur eru á vakt í stjórnstöð og í viðbragðsstöðu úti í hverfum á veitusvæðinu, 
reiðubúnir að bregðast við ef bilun verður. Við viljum tryggja ykkur birtu og yl um áramótin.

FORSÍÐA VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐANLÍFIÐ UMRÆÐAN

FÁÐU FÍNA OG FRÆGA 
FÓLKIÐ Í HEIMSÓKN
Úrval afþreyingar, frétta og myndskeiða í margfalt betri upplausn en áður og með góðu aðgengi fyrir allar 
tölvur og farsíma. Horfðu, hlustaðu og fylgstu með öllu því sem gerist, hvar og hvenær sem er á Vísi.

Meira sjónvarp, meira útvarp, meiri fréttir, meiri upplýsingar, meiri umræða, meira líf, meiri íþróttir, meiri 
virkni, meira úrval. Þú færð meira af öllu á  nýjum Vísi.

Má bjóða ykkur meiri Vísi? m.visir.is

Fáðu Vísi í símann
og í iPad!

Deildu Vísi með öðrum. Þeir sem setja „like“ við Vísi á 
Facebook geta unnið óvænta vinninga í hverri viku.
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„Við Egill höfum verið að hittast. 
Við erum með bók í smíðum en 
við erum rétt lagðir af stað í 
þessa ferð,“ segir rithöfundurinn 
Páll Valsson, sem er að rita bók 
um feril tónlistarmannsins og 
leikarans Egils Ólafssonar.

„Þetta er óvenjuleg bók. Við 
erum að fara nýjar leiðir og það 
er spennandi. Þarna er lífshlaup 
og listamannsferill Egils undir. 
Það sem er spennandi við hann 
er að þetta er ekki bara tónlistin 
heldur líka leikhús og kvikmyndir. 
Hann hefur komið svo víða við og 
hefur frá svo mörgu að segja,“ 
útskýrir Páll, sem hefur áður ritað 
ævisögur Jónasar Hallgrímssonar 
og Vigdísar Finnbogadóttur. 

Bókin á að vera nokkurs konar 
menningarsaga og mun 35 ára 
ferill Egils tvinnast inn í hana. 
„Á þessum áratugum sem hann 
er virkastur verður mikil bylting 
í menningu, listum og þjóðlífi. 

Svo hefur hann kynnst svo mörgu 
skemmtilegu fólki og upplifað svo 
margt,“ segir Páll. Félagi Egils 
úr Stuðmönnum, Jakob Frímann 
Magnússon, er einnig með sögu 
um lífshlaup sitt í smíðum, eins og 
komið hefur fram í Fréttablaðinu, 
og því geta aðdáendur þessarar 
víðfrægu hljómsveitar hugsað sér 
gott til glóðarinnar á næstunni. 

Egill leggur sjálfur áherslu á 
að ekki sé um hefðbundna ævi-
sögu að ræða, heldur miklu frek-
ar annál sem varpi ljósi á tíðar-
anda undanfarinna áratuga. Hann 
hefur í gegnum árin punktað niður 
hjá sér stuttlega það sem á daga 
hans hefur drifið og þeir molar 
nýtast við ritun sögunnar. „Þetta 
á samt ekki að vera upptalning á 
staðreyndum heldur á að reyna að 
sjá tímann í skemmtilegu ljósi og 
hvað það var sem einkenndi hann 
öðru fremur. Þegar maður horfir 
aftur sér maður hvað samfélagið 

hefur breyst rosalega. Hér var 
hálfgert ráðstjórnarríki fyrir 35 
árum. Margt ungt fólk fattar ekki 
að þetta var bara eins og sovét,“ 
segir hann.

Spurður hvort hann ætli að ræða 
eitthvað þær kjaftasögur sem hafa 
verið uppi um Egil í gegnum árin, 
rétt eins og með annað frægt fólk, 
segir hann að eingöngu þær sem 
skipti máli komist að. „Það er svo 
fátt af því sem skiptir máli. Hvat-
inn að svoleiðis sögum er oft þessi 
skáldanáttúra þjóðarinnar. Það er 
annar hver maður hér skáld. En 
við erum með allt undir, það má 
segja það.“

Ekki hefur verið ákveðið hve-
nær bókin kemur út, ef hún verð-
ur á annað borð að veruleika: „Ef 
það kemur ekki eitthvað skemmti-
legt út úr þessu þá verður þetta 
ekki. Það er bara svo einfalt,“ 
segir Egill.

 freyr@frettabladid.is

PÁLL VALSSON: VIÐ ERUM RÉTT LAGÐIR AF STAÐ Í ÞESSA FERÐ

Lífshlaup Egils Ólafs og 
listamannsferill í nýrri bók  

EGILL ÓLAFSSON Bók um feril tónlistarmannsins og leikarans Egils Ólafssonar er í smíðum.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

„Það var bara drukkið rauðvín 
og borðaðir ostar,“ segir Andri 
Jónsson um frægðarför sína til 
New York yfir jólin.

Fréttablaðið greindi frá því 
fyrir stuttu að Andri ætlaði að 
eyða jólunum í New York með 
Hollywood-stjörnunum Penn 
Badgley úr Gossip Girl og Shawn 
Pyfrom úr Desperate Housewives. 
Andri segir dvölina hafa verið 
mjög skemmtilega, þeir hafi kíkt 
út á lífið og rekist á einhver þekkt 
andlit. „Við fórum á einn klúbb 
sem heitir Avenue og þar var tekið 
alvöru jóladjamm,“ segir Andri og 
bætir því við að viss Hollywood-
bragur hafi verið yfir klúbbnum. 

Nýlega bárust fregnir af því 
að meðleikari Badgley úr Gossip 
Girl, Ed Westwick, hefði sést í 
miðbæ Reykjavíkur en þótt frem-
ur dólgslegur og komið illa fram 
við þá sem gáfu sig á tal við hann. 
Andri segir að hegðun Westwicks 
hafi ekki komið þeim Badgley og 
Pyfrom á óvart. „Þeim fannst þetta 
mjög venjulegt af honum. Hann er 
víst alltaf svona.“ 

Spurður hvort hann hafi í hyggju 
að flytja inn fleiri Hollywood-
stjörnur til landsins svarar Andri 
því játandi. „Það mun mjög líklega 
gerast á nýju ári. Strákarnir eru 
allavega með það í plönunum hjá 
sér.“  -ka

Stjörnurnar vilja aftur til Íslands

DRAKK RAUÐVÍN OG BORÐAÐI OSTA
Andri skemmti sér konunglega í New 
York með þeim Shawn Pyfrom og Penn 
Badgley, en þeir skelltu sér út á lífið og 
drukku rauðvín og borðuðu osta.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

„Mér finnst Lousiana-kjúkling-
urinn á Vegamótum mjög góður. 
Líka kjúklingakarrýrétturinn á 
Asíu með einum köldum Tiger-
bjór.“

Linda Guðmundsdóttir, fatahönnuður.

Fjölmargir þekktir einstaklingar 
mættu í partí sem var haldið í 
hliðar sal Laugardalshallarinnar 
eftir tónleika Jónsa á miðviku-
dagskvöld. Þetta voru lokatónleik-
ar hans, þeir 99. í röðinni, eftir vel 
heppnaða tónleikaferð um heiminn 
og að sjálfsögðu var haldið upp á 
það með pompi og prakt.

Á meðal gesta var Derek Birkett, 
forstjóri breska útgáfufyrirtækis-
ins One Little Indian sem hefur 
gefið út plötur Sykurmolanna og 
Bjarkar. Hann dvelur ásamt fjöl-
skyldu sinni á landinu yfir jól og 
áramót eins og hann hefur gert 
mörg undanfarin ár. Einnig var í 

partíinu Dean DeBlois, leikstjóri 
Sigur Rósar myndarinnar Heima 
og teiknimyndarinnar How to 
Train Your Dragon þar sem lag 
Jónsa, Sticks and Stones, hljómar. 
Aðrir kunnir gestir sem skemmtu 
sér undir skífuþeytingum Frosta 
Gringo voru allir meðlimir Sigur 
Rósar, fjölskylda Jónsa og hinna 
strákanna úr Sigur Rós, hljóm-
sveitin Amiina, Sindri úr Seabear, 
Aftur-systurnar Hrafnhildur og 
Bára Hólmgeirsdætur, Einar Örn 
Benediktsson borgarfulltrúi og 
Sykurmoli og Andri Snær Magna-
son rithöfundur. Kampavín og bjór 
var á boðstólunum og skemmtu sér 

allir hið besta þangað til slökkt var 
á ljósunum klukkan tvö um nótt-
ina.

Aðspurður segir Kári Sturlu-
son, umboðsmaður Jónsa á 
Íslandi, að Jónsi og félag-
ar hafi verið mjög ánægð-
ir með tónleikana. „Hann 
var rosalega ánægður og 
fannst gaman að enda þetta 
með svona vel heppnuðum 
tónleikum,“ segir Kári. „Það 
voru rúmlega þrjú þúsund 
manns í Höllinni, sem er í 
rauninni fullt miðað við upp-
setninguna. Það er gaman að 
sjá að aðsóknin á þessa tónleika 

og þá 
sem 

Sigur Rós 
spilaði 2008 er 
nánast á pari. 
Það er svolít-
ið merkilegt 
þega r  u m 
sólóferil er 

að ræða.“  - fb

Góð stemning í eftirpartíi Jónsa

JÓNSI Skemmti sér 
ásamt vinum og 
vandamönnum eftir 
tónleikana í Höllinni.

Fim 30.12. Kl. 19:00  
Fös 7.1. Kl. 19:00   

Lau 15.1. Kl. 19:00  
Sun 16.1. Kl. 19:00   

Lau 22.1. Kl. 19:00 
Sun 23.1. Kl. 19:00 

Lau 15.1. Kl. 20:00   
Sun 16.1. Kl. 20:00 

Fim 20.1. Kl. 20:00  
Lau 22.1. Kl. 20:00 

Fim 30.12. Kl. 16:00   
Sun 2.1. Kl. 13:00  
Sun 2.1. Kl. 15:00   

Lau 8.1. Kl. 13:00  
Lau 8.1. Kl. 15:00   
Sun 9.1. Kl. 13:00 

Sun 9.1. Kl. 15:00 

U 

Fíasól (Kúlan)

Íslandsklukkan (Stóra sviðið) 

Gerpla (Stóra sviðið) 

U Ö 
Ö 

Fim 30.12. Kl. 20:00 Frums.  
Mið 5.1. Kl. 20:00 

Fim 6.1. Kl. 20:00  
Fös 7.1. Kl. 20:00 

Lau 8.1. Kl. 20:00 
Kandíland (Kassinn) 

Ö Fim 6.1. Kl. 20:00 
Mið 12.1. Kl. 20:00  

Fim 20.1. Kl. 20:00 
Sun 30.1. Kl. 20:00 

Lér konungur (Stóra sviðið) 
U 
Ö Ö 

Ö 

Ö 

Ö 
Ö 

Ö 

Fim 3.2. Kl. 18:00   
Sun 6.2. Kl. 14:00  
Sun 6.2. Kl. 17:00  

Sun 13.2. Kl. 14:00  
Sun 13.2. Kl. 17:00  
Sun 20.2. Kl. 14:00 

Sun 20.2. Kl. 17:00  
Sun 27.2. Kl. 14:00 
Sun 27.2. Kl. 17:00 

Ballið á Bessastöðum (Stóra sviðið) 

U 
Ö 

Ö 

Hænuungarnir (Kassinn) 

U 
U 

Ö 

U 

Ö 

U 

Ö 
Ö 

Ö 

GEFÐU GÓÐAR STUNDIR
Gjafakort Þjóðleikhússins á hátíðartilboði til áramóta!

Lau 8.1. Kl. 20:00 4. sýn 
Sun 9.1. Kl. 20:00 5. sýn  

Fim 13.1. Kl. 20:00 6. sýn 
Fös 14.1. Kl. 20:00 7. sýn  

Fös 21.1. Kl. 20:00 8. sýn

Hvaða Spirulina ert þú að taka?
Árangur fer eftir gæðum

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

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

Eingöngu lífræn næringarefni tryggja betri upptöku og nýtingu í líkamanum. 

Fæst í apótekum, heilsubúðum og Fríhöfninni.  

Aukið úthald,
þrek og betri líðan

Árangur strax!

V
o

ttað 100 % lífrænt

www.celsus.is

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

MEIRI ÍÞRÓTTIR
Meiri Vísir.



Miðasala | 568 8000 | borgarleikhus.is

Gjafakort Borgarleikhússins leyndust í fjölmörgum pökkum um jólin. Þau eru ávísun
á töfrandi stundir. Láttu gjafakortið þitt lifna við strax.
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Gleðilegt nýtt ár
Við þökkum frábærar viðtökur á árinu 2010 sem var það aðsóknarmesta í sögunni.

Tryggðu þér
ógleymanlega

kvöldstund
í janúar!

Fjölskyldan
Stjörnuleikur sem
endar með flugelda-
sýningu.

Ofviðrið
Stórbrotin leikhús-
veisla með mögnuðum
listamönnum.

Jesús litli
Gríman: Leiksýning
ársins 2010.
Menningarverðlaun DV.

Elsku barn
Nístandi saga um
sannleika og lygi.

Faust
Sígilt meistaraverk,
magnað sjónarspil.
Örfáar aukasýningar.

Afinn
Hlýlegt gamanverk
með stórt hjarta.

Byrjaðu árið í Borgarleikhúsinu

Frumsýnt 29. desember Frumsýnt 13. janúar Frumsýnt 14. janúar
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FRÉTTIR AF FÓLKI

Elíta í Iðuhúsinu
Vesturport og aðstandendur kvik-
myndafyrirtækisins Mystery Ísland 
ætla að fagna nýju ári í Iðuhúsinu 
hinn 1. janúar. Þessi tvö fyrirbæri 
hafa verið nokkuð nátengd undan-
farið en þau gerðu fyrr á þessu 

ári saman Kóngaveg sem hlaut 
feykilega góðar viðtökur og 
svo Sveitabrúðkaup fyrir 
tveimur árum. Búast má 

við að öll leikaraelítan 
mæti á svæðið með 

Ingvar E., Gísla 
Örn, Nínu Dögg 
og Ólaf Darra í 
broddi fylkingar 
og dansi fram á 
rauða nótt. Þess 
ber þó að geta að 
um boðsmiða-
partí er að ræða 
og því vonlaust 
fyrir meðaljóninn 
að verða sér úti 
um miða.  -fgg

Verðlækkun 
framundan 
Kynning fylgir 
blaðinu í dag

1  Ástþór Magnússon boðaður í 
yfirheyrslu hjá lögreglu 

2  N1 situr uppi með tíu þúsund 
eintök 

3  Hefur þú séð Elísu Auði? 

4  Vill að Eiður Smári leggi fram 
sönnunargögn 

5  Frábær viðbrögð við fylgis-
hruni 

Fundað á N1
Guðrún Jóhanna Ólafsdóttir, 
stjórnarmaður í VR, lagði fram 
tillögu á dramatískum fundi 
stjórnar innar á miðvikudag, um að 
öll stjórn félagsins segði af sér. Ekki 
verður tekin afstaða til málsins fyrr 
en á næsta fundi og segir Guðrún 
frá því á bloggsíðu sinni að hún 
geri ekki ráð fyrir að tillagan fái 

hljómgrunn. Á síðunni 
segir hún jafnframt 

að ein fylking 
innan félagsins 
hafi haldið leyni-
fund með hluta 
trúnaðarráðs VR 
í húsakynnum 

N1. Þar hafi sið-
fræðingurinn 
Stefán Einar 
Stefánsson 
verið kynntur 
sem for-
mannsefni. 

Fréttablaðið er nú með 187% 

Meðallestur á tölublað, höfuðborgarsvæðið, 18–49 ára.
Könnun Capacent í ágúst til október 2009 og 2010.

MORGUNBLAÐIÐ
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Allt sem þú þarft...

FRÉTTABLAÐIÐ

meiri lestur en Morgunblaðið.
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