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Jón Bjarnason hefur áhyggjur af því hvernig formaður hans hélt á málum við uppstokkun í ríkisstjórn:

Segir skarð höggvið í trúverðugleika VG
Stjórnmál Jón Bjarnason harmar

Símon, munu margir vakna
upp við vondan draum á
nýársdag?
„Nei, nei, þetta verður örugglega
draumaár hjá flestum.“
Símon Jón Jóhannsson er þjóðfræðingur
og höfundur Stóru draumaráðningabókarinnar og Nýju draumaráðningabókarinnar. Samkvæmt þjóðtrú er meira
að marka drauma á nýársnótt en drauma
aðrar nætur.

Hreinsanir sem
veikja stjórnina
Sigmundur Davíð Gunnlaugsson,
formaður Framsóknarflokksins, segir
uppstokkunina í stjórnarliðinu ekki
snúast um endurskipulagningu
Stjórnarráðsins
þótt reynt sé að
klæða málið í
þann búning.
„Það eru einhverjar hugmyndir um sameiningu
ráðuneyta sem
Sigmundur Davíð á að eiga sér
Gunnlaugsson
stað eftir vinnu
ráðherranefndar einhvern tímann í
framtíðinni en auðvitað snýst þetta
ekki um það. Þetta snýst um pólitískar
hreinsanir,“ sagði hann við Stöð 2.
„Augljóslega veikir þetta stjórnarsamstarfið eins og við sjáum af því að
stjórnin meira að segja gekk það langt
að reyna að kaupa Hreyfinguna til
fylgis við sig.“

Hrossakaup og
hringlandaháttur
Bjarni Benediktsson, formaður Sjálfstæðisflokksins, segir ráðherrakapal
ríkisstjórnarinnar
vera pólitísk
hrossakaup.
„Jóhanna
Sigurðardóttir
hefur sett það
sem skilyrði fyrir
áframhaldandi
samstarfi að Jón
Bjarnason færi
úr ríkisstjórninni. Bjarni
Benediktsson
Þetta hefur Steingrímur greinilega verið tilbúinn til að
samþykkja gegn því að hún vildi fórna
Árna Páli – og hún hefur fallist á það,“
sagði hann í viðtali við Stöð 2 í gær.
Hann furðar sig sig á því að leggja
eigi niður efnahags- og viðskiptaráðuneytið. „Það hefur verið talað þannig
allt kjörtímabilið að þau vildu gera því
sérstaklega hátt undir höfði þannig
að mér finnst þetta ekkert annað en
hringlandaháttur þar.“
Hann telur atburðarás undanfarinna daga sýna að dagar stjórnarinnar
séu senn taldir.

þau málalok að honum hafi verið
vikið úr ríkisstjórn og segir
það vera sér mikið áhyggjuefni
hvernig formaður hans, Steingrímur J. Sigfússon, hafi haldið á
málum gagnvart samstarfsflokki
sínum án þess að hlusta á lýðræðislegar stofnanir Vinstri grænna.
Þetta kemur fram í yfirlýsingu
sem Jón sendi frá sér að loknum
þingflokksfundi Vinstri grænna
í gær. Þar segist hann hafa verið
látinn gjalda afstöðu sinnar í
Evrópumálum.
„Ég tel að með þeirri niður-

stöðu sem nú liggur fyrir sé enn
og aftur höggvið stórt skarð í
þann trúverðugleika sem VG
hefur haft sem stjórnmálahreyfing.
Okkur sem stöndum vaktina
fyrir hugsjónir VG bíður mikið
og erfitt verkefni endurreisnar.
Þar mun ég ekki liggja á liði mínu
og ég heiti á mitt stuðningsfólk
að vinna að málefnum okkar og
þeirri vinstristefnu sem hreyfing
okkar hefur staðið fyrir allt frá
stofnun,“ segir í yfirlýsingunni.
Árni Páll Árnason ræddi við
fjölmiðla á leiðinni af þingflokks-

á útleið Árni Páll Árnason sagðist „auðvitað“ myndu starfa áfram með Samfylkingunni þrátt fyrir breytingarnar.
Fréttablaðið/anton

fundi Samfylkingarinnar og á
flokksstjórnarfundinn. Þar var
hann spurður hvort hann væri
svekktur yfir því að missa ráðherrastólinn.
„Það vita allir fyrir hvað ég
stend,“ var svarið. Hann hefði
lagt metnað í sín störf, reynt að
vinna með opnum, gagnsæjum
hætti og lagt áherslu á samstarf
þvert á flokka. Það verklag hygðist hann stunda áfram. „Hvar það
verður kemur bara í ljós. Ég uni
þeim stað sem mínir flokksmenn
ákveða.“

- sh

Atvinnuvegir í eitt ráðuneyti
Oddný G. Harðardóttir verður fjármálaráðherra og Steingrímur J. Sigfússon tekur yfir ráðuneyti Jóns
Bjarnasonar og Árna Páls Árnasonar. Eftir breytingu ráðuneyta verður hann einnig iðnaðarráðherra.
stjórnmál Hræringar verða í rík-

isstjórninni í dag þegar ráðherrum
fækkar um tvo. Árni Páll Árnason
og Jón Bjarnason yfirgefa ríkisstjórnina. Steingrímur J. Sigfússon
tekur yfir verkefni beggja ráðherranna. Þetta var samþykkt á
þingflokksfundum stjórnarflokkanna í gær en kurr var í báðum
flokkum. Flokksráðsfundur Samfylkingarinnar stóð enn yfir þegar
Fréttblaðið fór í prentun.
Fjármálaráðuneytið færist frá
Vinstrihreyfingunni - grænu framboði yfir á hendi Samfylkingarinnar. Á móti fara iðnaðarráðuneyti og
efnahags- og viðskiptaráðuneyti
yfir til Vinstri grænna.
Steingrímur yfirgefur fjármálaráðuneytið og verður sjávarútvegsog landbúnaðar- og efnahags- og
viðskiptaráðherra. Oddný G. Harðardóttir, þingflokksformaður Samfylkingarinnar, verður fjármálaráðherra í hans stað.
Katrín Júlíusdóttir iðnaðarráðherra fer í fæðingarorlof í lok
febrúar. Hún mun gegna embættinu
þangað til en þegar hún fer í orlof
munu verkefnin færast yfir á önnur
ráðuneyti Vinstri grænna.
Þetta er liður í frekari breytingum á stjórnarráðinu. Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytið
mun renna inn í nýtt atvinnuvegaráðuneyti, sem og efnahags- og
viðskiptaráðuneytið. Iðnaðarráðuneytinu verður skipt upp á milli
hins nýja ráðuneytis og umhverfisog auðlindaráðuneytis, sem Svandís
Svavarsdóttir mun gegna.
Við þessar breytingar nást markmið stjórnarflokkanna um kynjajafnrétti; hvor flokkur hefur tvo
ráðherra af hvoru kyni.
Þetta er niðurstaða umfangsmikilla viðræðna stjórnarflokkanna um framtíðarfyrirkomulag
stjórnarráðsins, en það hefur verið
á stefnuskrá stjórnarinnar frá upphafi. Haustið 2010 var fyrsti hluti
breytinganna við sameiningu ráðuneyta .Þá var tilkynnt um að frekari

Á að bæta golfsveifluna?
Sérhæfð þjálfun fyrir golfara!!
Styrktar-, þol-, liðleika- og jafnvægisæfingar
Nýtt námskeið fyrir golfara
hefst 9. janúar
Skráðu þig núna í síma 560 1010
eða á mottaka@heilsuborg.is

Faxafeni 14 • www.heilsuborg.is

Ráðherra kveður Breytingarnar voru samþykktar á fundum flokksstofnana stjórnarflokkanna í gær. Skiptar skoðanir voru þó
innan beggja flokka, sérstaklega Samfylkingarinnar, en að lokum var fallist á tillögu formannanna.
fréttablaðið/valli

Kvótamálin sett á oddinn
Óánægja hefur verið með hvernig gengið hefur að
breyta fiskveiðistjórnunarkerfinu. Þau verða á forræði
nýs atvinnuvegaráðuneytis. Það að Steingrímur taki við
hinu nýja ráðuneyti þykir sýna að kvótamálin verði sett
á oddinn það sem eftir er líftíma ríkisstjórnarinnar. Þá á
að gera gangskör í eflingu atvinnuvegafjárfestinga.
Sumir heimildarmenn Fréttablaðsins veltu því fyrir sér
hvort breyting á kvótanum ætti að verða bautasteinninn
á pólitískum ferli Steingríms. Hann mundi koma þeim
í gegnum þingið og segja svo skilið við stjórnmálin, en
steingrímur j.
hann hefur setið á þingi síðan 1983.
sigfússon

breytinga væri að vænta, en lengi
vel bólaði ekkert á þeim.
Í desember urðu kröfur um breytingar háværar eftir að í ljós kom
að Jón Bjarnason hafði látið vinna

skýrslu um breytingar á fiskveiðistjórnunarkerfi án vitundar annarra ráðherra.
Lengi vel gekk illa að koma breytingunum saman, en Vinstri græn

vildu að þær yrðu viðameiri en bara
þær að Jón færi. Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins voru viðræður
í nokkrum hnút þegar Steingrímur
lagði fram þessa tillögu.
Í henni felst að búið er til risastórt
ráðuneyti, undir forystu Steingríms,
með yfirumsjón allra atvinnuveganna. Þá mun umhverfisráðuneytið eflast til muna. Samfylkingin tók
heldur fálega í breytingarnar til að
byrja með, en það að fjármálaráðuneytið falli flokknum í skaut þýðir
meira valdajafnvægi flokkanna.
Unnið verður að breytingum á
ráðuneytunum á næstu mánuðum.
Samþykki Alþingis þarf til að sameina ráðuneyti og má gera ráð fyrir
að stjórnarflokkarnir hafi tryggt
sér það áður en um breytingarnar
var tilkynnt. kolbeinn@frettabladid.is

Allir noti flugeldagleraugu og heyrnarhlífar á flugeldasvæðum á gamlárskvöld:

Mikilvægar varúðarráðstafanir
FLLUGELDAR Í ár, sem fyrr, leggur Slysavarna-

félagið Landsbjörg áherslu á notkun flugeldagleraugna. Að sögn Jóns Inga Sigvaldasonar, markaðs- og sölustjóra, hafa gjafabréf fyrir gleraugum
verið send börnum um land allt. Þá fylgja þau
fjölskyldupökkum og hægt er að kaupa þau á
öllum flugeldamörkuðum björgunarsveita.
Jón Ingi undirstrikar að það séu ekki einungis
börnin sem eigi að nota slík gleraugu þegar flugeldum er skotið upp, heldur fullorðnir líka. Í fyrra
hlutu átta augnáverka og í öllum tilvikum var um
að ræða karlmenn á besta aldri.
Þá eiga allir sem koma nærri flugeldum að nota
heyrnarhlífar til að koma í veg fyrir heyrnarskerðingu, sem gæti ella orðið varanleg. Þetta
kom fram í grein sem Ingibjörg Hinriksdóttir,
yfirlæknir Heyrnar- og talmeinastöð Íslands,
skrifaði nýverið í Fréttablaðið.
„Leiða má líkum að því að um 30 einstaklingar
hérlendis fái heyrnarskemmd um hver áramót og
vænta má að 60 prósent þeirra séu undir 25 ára
aldri,“ segir Ingibjörg. „Hlutfall kynjanna er þrír
karlar á móti einni konu. Það er því mikilvægt að
viðhafa varúðaráðstafanir.“
- jss

Andrea Hlynsdóttir Þannig ættu allir að vera útbúnir við

sprengingarnar á gamlárskvöld.

Allir þeir sem Ísland byggja
okkar bestu kveðjur þiggja.
Fögur heit og fyrirhyggja
í framtíðinni skulu liggja.
Okkar hlutverk er að tryggja.

Vátryggingafélag Íslands hf. | Ármúla 3
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kaup	sala

Gjaldmiðlar	
Bandaríkjadalur

122,42

123

Sterlingspund

188,97

189,89

Evra

158,4

159,28

Dönsk króna

21,305

21,429

Norsk króna

20,343

20,463

Sænsk króna

17,739

17,843

Japanskt jen

1,5807

1,5899

SDR

187,83

188,95

Gengisvísitala krónunnar
217,2815
Heimild: Seðlabanki Íslands

Rekstrartekjur RÚV
2010/2011	Milljónir kr. Breyting
Þjónustutekjur 3.054,4
-6,0%
Auglýsingar
1.555,8
13,8%
Kostun
179,2
31,1%
Aðrar tekjur
193,7
-10,5%
Alls
4.983,1
0,3%
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Heimild: Ársreikningur RÚV ohf.

Eignir nema 5,6 milljörðum:

Hagnaður RÚV
er 16 milljónir
Fjölmiðlar Hagnaður af rekstri

Ríkisútvarpsins ohf. (RÚV) síðasta rekstrarár er tæpur tólfti
hluti af hagnaði ársins á undan.
Rekstrarárið 1. september 2010
til 31. ágúst 2011, hagnaðist RÚV
um 16,2 milljónir króna, miðað
við 205,6 milljónir árið áður.
„Hagnaður fyrir afskriftir og
fjármagnsliði (EBITDA) var 553
milljónir króna,“ segir í tilkynningu, en samkvæmt efnahagsreikningi félagsins nema eignir
þess 5,6 milljörðum króna. Bókfært eigið fé í lok rekstrarársins
var 737 milljónir og eiginfjárhlutfallið 13,3 prósent. 
- óká

samgöngur
Vegaþjónusta um áramót
Allar leiðir sem hafa 7 daga þjónustu
verða þjónustaðar á nýársdag. Á
leiðum með fastan mokstursdag
á sunnudegi (nýársdegi), verður
þjónustan flutt af sunnudegi yfir
á laugardag (gamlársdag). Færð á
vegum er ekki könnuð á vettvangi
nema á umferðarþyngstu vegum.

dýrahald
Hugið að útigangshrossum
Matvælastofnun hvetur bændur og
aðra umráðamenn útigangshrossa
til að huga vel að dýrum sínum nú
þegar víða eru jarðbönn. Hrossin
þurfa að vera í ríflegum holdum á
þessum árstíma og hafa aðgang að
skjóli. Ábendingar um hross sem
híma fóðurlaus í girðingum þar sem
enga beit er að hafa berast víða að,
en það gengur gegn landslögum.

„Það er ekkert plan B,“ segir lyfjafræðingur um rafrænt lyfseðlakerfi apótekanna:

Síðustu kaup ársins:

Heilbrigðismál Fólk sem hugðist
nýta sér rafræna lyfseðlakerfið
til að sækja sér lyf þurfti frá að
hverfa í tvígang í gær. Kerfið, sem
er miðlægt og tengist öllum apótekum landsins, lá niðri í rúma
klukkustund í gærmorgun og sló
aftur út undir kvöld.
„Ein kona spurði hvort það væri
ekkert plan B ef þetta klikkaði, en
það er ekkert plan B. Ég veit ekki
til þess,“ segir Sigrún Karlsdóttir,
lyfjafræðingur í Lyfjum og heilsu
í Kringlunni.
Drjúgur meirihluti allra lyfseðla
er nú sendur beint frá læknum inn

verslun Flestar matvöruverslanir verða opnar í dag. Kringlan,
Smáralind og Vínbúðirnar verða
opnar frá klukkan 10 til 13 og
verslanir Bónuss frá klukkan 10
til 15.
Þær verslanir Hagkaupa sem
hafa venjulega opið allan sólarhringinn verða með opnunartíma
í dag frá klukkan 9 til 18. Þær
sem halda venjulegan opnunartíma loka klukkan 14.
Verslunarmiðstöðin Glerártorg
á Akureyri er með opið frá klukkan 10 til 12. 
- sv

Verslanir opnar
á gamlársdag

Fólk fékk ekki lyf vegna bilunar
í þetta kerfi, sem var komið á laggirnar árið 2007.
„Auðvitað verður fólk pirrað að
fá ekki lyfin sín, maður skilur það
vel,“ segir Sigrún, sem gat þó lítið
gert annað en að bíða eftir lagfæringunni frekar en aðrir starfsmenn apóteka.
Áfram var hægt að afgreiða
fólk með lyfseðla í pappírsformi
en hinir þurftu að koma aftur
síðar. „Flestir skruppu aðeins frá
og komu aftur,“ segir Sigrún. „Ég
held að það hafi nú ekki verið mjög
margir sem þurftu alveg frá að
hverfa.“ 
- sh

Pirringur í apótekum „Auðvitað
verður fólk pirrað að fá ekki lyfin sín,“
segir Sigrún Karlsdóttir í Lyfjum og
heilsu.

Sex hundruð tonn af
flugeldum sprengd

Fann gamalt ástarbréf:

99 ára karl
heimtar skilnað
ítalía Ítali sem í málsskjölum
er nefndur Antonio C er mögulega elsti maður í heimi sem sótt
hefur um skilnað, að því er segir
á vef breska blaðsins The Daily
Telegraph.
Þegar Antonio, sem er 99 ára og
býr í Róm, var á dögunum að taka
til í gömlum pappírum fann hann
ástarbréf sem eiginkona hans til
77 ára, Rosa, hafði skrifað ástmanni sínum á fimmta áratug síðustu aldar.
Rosa, sem er 96 ára, viðurkenndi sakbitin ástarævintýrið
fyrir manni sínum. Henni hefur
ekki tekist að fá hann til að hætta
við kröfuna um skilnað. 
- ibs

Um 600 tonnum af flugeldum verður skotið upp í dag og kvöld. Þyngdin jafngildir 200 jeppum. Ef flugeldar eru gallaðir bera framleiðendur og dreifingaraðilar fulla ábyrgð sem getur reynst dýrkeypt. Bomba.is innkallar gallaðar tertur.
flugeldar Áætlað er að um 600
tonnum af flugeldum verði skotið
á loft í dag og kvöld. Þyngdin jafngildir um 200 Land Cruiser jeppum.
Neytendastofa bendir á að framleiðendur og dreifingaraðilar flugelda
beri skaðabótaábyrgð samkvæmt
íslenskum lögum um skaðsemisábyrgð ef varan er gölluð.
Í lögunum segir að samanlagt geti
bætur vegna líkamstjóns, þar með
talin dauðaslys, vegna vöru sem
haldin er framleiðslugalla numið
allt að 11,5 milljörðum íslenskra
króna, eða um 70 milljónum evra.
Á næsta ári verði ný tilskipun
Evrópusambandsins um flugelda
innleidd hér á landi. Þar verða gerðar auknar kröfur varðandi framleiðslu þeirra, merkingar, innihald
og leiðbeiningar. Neytendasamtök í
Danmörku, þar sem reglurnar eru í
gildi, létu gera könnun á flugeldum
og í ljós kom að 27 eintök af 56 flugeldum uppfylltu ekki kröfur.
Bomba.is þurfti að innkalla tvær
gerðir af skottertum vegna framleiðslugalla. Terturnar bera nöfnin
„Kópavogur“ og „Breiðholt“ og eru
þeir sem fengið hafa þessar tertur
beðnir um að skila þeim í Víkurhvarf 6 þar sem Bomba.is er til
húsa. Neytendur geta annaðhvort
fengið endurgreitt eða aðra tertu
að sambærilegu verðgildi.
„Terturnar springa mun hraðar
heldur en við áttum von á,“ segir
Örn Árnason, leikari og flugeldasali. „Það á ekki að vera nein hætta
af þessu ef menn eru í hæfilegri
fjarlægð. En hröðunin getur verið
það mikil að kúlurnar þvælast hver
fyrir annarri og springa þá ekki í
nógu mikilli hæð.“
- jss / sv

Bankasýsla ríkisins:

Jón Gunnar
Jónsson ráðinn
nýr forstjóri

Dýrin geta orðið ofsahrædd

stjórnsýsla Stjórn Bankasýslu
ríkisins hefur ráðið Jón Gunnar
Jónsson sem nýjan forstjóra
Bankasýslunnar.
Starf forstjóra var auglýst til
umsóknar í nóvember. Sautján
umsóknir bárust.
Ráðning Jóns
Gunnars grundvallast á vinnu
hæfnisnefndar
sem meðal annars tók mið af
hæfismati FME
fyrir stjórnendur og stjórnarmenn fjármálaJón Gunnar
fyrirtækja.
Jónsson
Jón Gunnar
er með LL.M. gráðu í lög- og
hagfræði auk B.S. gráðu í sömu
fræðum frá Cornell háskólanum
í Bandaríkjunum. Jón sat í stjórn
MP banka frá 2010 til 2011 og
kom meðal annars að endurskipulagningu bankans.
- shá

Mörg undanfarin áramót hafa orðið fjölmörg slys og óhöpp vegna ofsahræðslu dýra við flugelda og hávaðann frá þeim. Samkvæmt leiðbeiningum
frá Matvælastofnun skal halda dýrum innandyra á gamlárskvöld og best er
að útbúa aðstöðu í einhverju herbergi sem þau þekkja til. Þar skal draga
fyrir glugga og hafa ljósið kveikt og einhverja tónlist í gangi þar sem það
getur dregið úr hávaðanum sem berst inn. Ráðlegt er að tala rólega við
dýrin en ekki vorkenna þeim um of.
Dýr sem verða mjög hrædd má ekki skilja eftir einsömul. Hvolpum og
kettlingum sem eru að upplifa sín fyrstu áramót þarf einnig að sýna sérstaka aðgát. Hræðsla við hávaða eykst oft eftir því sem dýrin eldast. Hestum
sem komnir eru á gjöf í hesthúsum skal gefið vel, hafa ljós kveikt og útvarp í
gangi. Eigendur ættu einnig að vitja þeirra á þessum tíma. Útigangshrossum
á að gefa vel og halda á kunnuglegum slóðum, þar sem þau fara sér síður
að voða ef hræðsla grípur þau.

Bannað að breyta
Lögreglan minnir á að óheimilt er að breyta flugeldum á nokkurn hátt þannig að
þeir hljóti aðra eiginleika en framleiðendur ætluðust til, samkvæmt áminningu
frá lögreglu.
Við meðferð og vörslu skotelda skal ýtrustu varúðar gætt og ætíð farið eftir
skráðum leiðbeiningum. Við brennu og í næsta nágrenni við hana er öll meðferð
flugelda og annarra skotelda sem hætta stafar af vegna ferils þeirra eftir tendrun
bönnuð. Þar er aðeins leyfilegt að nota stjörnuljós og blys, þó ekki skotblys.
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Eimskipafélag Íslands
óskar landsmönnum farsældar á nýju ári
Dettifoss í Sundahöfn

Gleðilegt nýtt ár
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KjörKassinn

Fátt um hátíðarhöld í tilefni af tíu ára afmæli evrunnar nú um áramótin:

Fagna afmæli á tímum öngþveitis
Ætlar þú að sækja útsölur þetta
árið?
Já

43,4%
56,6%

Nei
spurning dagsins í dag:

Kaupir þú flugelda fyrir
áramótin?
Segðu skoðun þína á visir.is

Evrópusambandið, AP Á morgun verða
liðin tíu ár frá því að evran var tekin í
notkun í aðildarríkjum myntbandalags
Evrópusambandsins.
Tíu ára afmælið markast af mikilli
óvissu um nánustu framtíð og hávær
um röddum um að hún nái varla ellefta
árinu, hvað þá öðrum áratug í viðbót.
Þótt fáir Evrópubúar vilji reyndar
kasta evrunni – af augljósum ótta við
öngþveitið sem við tæki, þá er eftirsjá
að þeim myntum sem lagðar voru niður
fyrir tíu árum nokkuð útbreidd í evru
ríkjunum. Ekki síst nú þegar umrótið
í efnahagslífi evruríkjanna er storma
samara en nokkru sinni.

BFGoodrich

JEPPADEKK

„Lífið var betra hér áður fyrr,“ segir
til dæmis Mamia Zenak, 52 ára læknir í
París, þar sem margir sakna enn franska
frankans. „Evran er ömurleg fyrir alla.“
Aðeins fáein ár eru þó síðan evran
þótti heldur betur hafa sannað sig og
lífskjör í evruríkjunum virtust ætla að
batna endalaust.
Leiðtogar evruríkjanna eru þó engan
veginn búnir að gefa þessa sameiginlegu
mynt upp á bátinn. Wolfgang Schäuble,
fjármálaráðherra í stjórn Angelu Merkel
Þýskalandskanslara, segist sannfærður
um að á árinu 2012 muni loks sjá fyrir
endann á þeim vandræðum, sem íþyngt
hafa ríkjunum nú síðustu misserin. - gb

Ólga í evruríkjum Íbúar evruríkjanna sakna margir gömlu

myntanna.

nordicphotos/AFP

Sautján brennur á
höfuðborgarsvæðinu
Áramótabrennur verða víða á landinu á gamlárskvöld. Alls 17 brennur verða
á höfuðborgarsvæðinu og 14 til viðbótar á Vestfjörðum. Veðurfræðingur segir
ekkert benda til annars en að hægt verði að halda gleðileg áramót.
Á ra mót abren nu r
verða venju samkvæmt haldnar
víða um land á gamlárskvöld.
Eldvarnareftirlit Slökkviliðs
ins á höfuðborgarsvæðinu hefur
veitt leyfi fyrir sautján brennum
á starfssvæði sínu og þá verða
brennur í flestum öðrum bæjar
félögum.
Kveikt verður á fyrstu brenn
unni á höfuðborgarsvæðinu
klukkan þrjú á gamlársdag
en það er lítil brenna á vegum
Fisfélagsins. Verður brennan
við Úlfarsfell skammt ofan við
Bauhaus-húsið.
Veðurspá fyrir áramótin er
hin ágætasta þótt skúrir og élja
gangur gætu gert vart við sig á
suðvesturhorni landsins. Árni
Sigurðsson, veðurfræðingur hjá
Veðurstofu Íslands, segir ekk
ert benda til annars en að hægt
verði að halda gleðileg áramót.
„Veðrið verður tiltölulega milt
miðað við árstíma þannig að fólk
ætti ekki að forðast það að fara
út í þessu veðri, alls ekki,“ segir
Árni. „Á höfuðborgarsvæðinu er
spáð suðvestanátt sem verður þó
ekki mjög stíf. Þá gæti gengið á
með éljum og skúrum þar sem
spáð er hita yfir frostmarki yfir
daginn.“
Spurður hvernig veðrið verði
með tilliti til flugeldaspreng
inga svarar Árni: „Ég held að
það verði alveg þokkalegt. Það
er sérstaklega gott um landið
norðan- og austanvert þar sem
verður bjart yfir og tiltölulega
hægur vindur. En það ætti líka
að vera fínt hér í borginni. Það
Skemmtun

Sérfræðingar í bílum

Bílabúð Benna - Vagnhöfða 23 - 590 2000 - www.benni.is

KRINGLAN OG SMÁRALIND

Gleðilegt ár!
Þökkum viðskiptin á árinu

Kléberg
20.30
KJALARNES

Á bökkunum
við Tröð
20.30
ÁLFTANES

Valhúsahæð
20.30
Ægisíða
20.30

ELLIÐAVATN

Boðaþing
20.30

Kópavogsdalur
20.30
Sjávargrund/Arnarnesvogur
21.00
Áramótabrennur á
höfuðborgarsvæðinu
áramótin 2011-2012

Gufunes
20.30

Geirsnef
20.30

Skerjafjörður
20.30
Suðurhlíðar
20.30

Tjarnavellir 7
20.30

HAFNARFJÖRÐUR

Laugarásvegur
20.30

Fisfélagið
15.00

Fylkisbrenna
20.30
Suðurfell
20.30

Ullarnesbrekka
20.30

ÚLFARSFELL MOSFELLSBÆR

Veðrið verður tiltölulega milt miðað við
árstíma þannig að fólk ætti
ekki að forðast það að fara út
í þessu veðri, alls ekki.
Árni Sigurðsson,
veðurfræðingur

hefur í það minnsta oft verið
verra.“
Í Reykjavík verða á gamlárs
dag tíu brennur á sínum hefð
bundnu stöðum. Í Kópavogi
verða tvær brennur en ef vindátt
verður óhagstæð þá kann brenn
an í Boðaþingi við Elliðavatn að

falla niður. Þá verður ein brenna
hver í Garðabæ, Hafnarfirði,
Mosfellsbæ, á Álftanesi og Sel
tjarnarnesi, á sínum hefðbundnu
stöðum.
Á Akranesi verður brenna í
Kalmansvík og þá verða fjórtán
brennur á Vestfjörðum, þeirra
stærst við Hauganes í Skutuls
firði.
Á Akureyri verður brenna við
Réttarhvamm og á Egilsstöðum
verður brenna á nesinu norðan
við Blómabæ.
í Árborg verða þrjár brennur,
þeirra stærst við Selfossflug
völl. Þá heldur ÍBV sína árlegu
brennu í Vestmannaeyjum.
	

magnusl@frettabladid.is

Innflytjendur hafa framvísað staðfestingu á hreinleika flugeldanna:

Rannsaka eiturefni í flugeldum
Umhverfismál Umhverfisstofnun

Útsalan

hefst
mánudaginn
2. janúar
FRÉTTIR

VIÐSKIPTI

SPORT

UMRÆÐAN

TAKTU VÍSI Á
HVERJUM MORGNI!

LÍFIÐ

SJÓNVARP

hefur til rannsóknar hvort þrávirka
eiturefnið hexaklórbensen (HCB) er
að finna í flugeldum sem seldir eru
hér á landi. Efnið greindist í óvenju
miklu magni í andrúmsloftinu um
síðustu áramót en innflytjendur
segja að gripið hafi verið til ráð
stafana fyrir þessi áramót.
„Nú í seinni hluta desember
fórum við safna saman flugeldum
til að taka sýni úr. Tímasetningin
miðast við að innflutningur þeirra
fer fram ansi stuttu fyrir áramótin.
Því starfi er nýlokið og næsta skref
er að senda þetta til Danmerkur
þar sem efnagreiningin fer fram,“
segir Haukur R. Magnússon, á sviði
umhverfisgæða hjá Umhverfisstofn
un. Þá segir Haukur að niðurstöður
ættu að liggja fyrir eftir einhverjar
vikur.
Eins og áður sagði greindist hexa
klórbensen í talsverðu magni í and
rúmsloftinu um síðustu áramót.
Efnið hefur verið bannað um langt
skeið vegna alvarlegra áhrifa þess

Flugeldar Hexaklórbensen er þrávirkt eiturefni sem er notað í sumum flugeldum
til að magna upp liti.Fréttablaðið/pjetur

á umhverfið og heilsu manna. Efnið
er notað í sumum flugeldum til þess
að magna upp liti við sprengingu.
Að sögn Hauks kann Umhverfis
stofnun að grípa til einhverra ráð
stafana komi í ljós að efnið leynist
í flugeldum hér á landi. Hann segir

hins vegar að allir innflytjendur
sem Umhverfisstofnun hafi rætt
við fyrir þessi áramót hafi fram
vísað staðfestingu frá sínum fram
leiðendum á því að þetta efni væri
ekki að finna í þeirra flugeldum í ár.

- mþl

ENNEMM / SÍA / NM49618

Íslandsbanki og
Byr fagna nýju ári
í sameiningu

Viðskiptavinir okkar
munu njóta enn betri
þjónustu á nýju ári!

Íslandsbanki og Byr hafa nú sameinast undir merkjum Íslandsbanka.
Við munum byggja á styrk okkar beggja og leggja enn ríkari áherslu á
framúrskarandi og persónulega þjónustu.
Þú færð allar upplýsingar um sameininguna á islandsbanki.is eða hjá
starfsfólki okkar í næsta útibúi.
Við tökum vel á móti þér og hlökkum til að gera góða þjónustu enn betri.

islandsbanki.is | Sími 440 4000

DU: 13.01.2012

Island
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Í Landeyjahöfn Eftir áramótin verður hægt að ferðast með strætó til Landeyja-

hafnar og austur á Höfn í Hornafirði. 

Nálgast má upplýsingar og pöntun aðgöngumiða í forsölu á
www.ambiente.messefrankfurt.com
dimex@dimex.dk
Sími: +45 39 40 11 22

Strætóferðir til
Hafnar hafnar
54971-032_AMdaen_Frettabladid_151x200 • CD-Rom • ISO 39 • CMYK • jh: 24.11.2011

Stærstu tilboðin, mikilvægustu straumar og stefnur, bestu
hugmyndirnar fyrir vöruúrvalið. Leiðandi vörusýning heims
neysluvara fær markaðinn til að blómstra og verður til þess
að fyrirtæki ná árangri. Þar má hitta fleiri en 4.500 alþjóðlega
sýnendur sem sýna einstakt úrval af vörum – Þetta tryggir
góð viðskipti og er undirstaða árangurs.

Þjónustusvæði Strætó bs. stækkar til muna á Suðurlandi um áramót og leiðum fjölgað. Samtengt
leiðakerfi allt frá Höfn í Hornafirði til Reykjavíkur.
Samgöngur Frá og með 2. janúar

10. – 14. 2. 2012
k
r
Danmö
a
Samstarfsl

nd Ambie

nte 2012

Reykjavík Árdegis
kl. 9 – 12 á Bylgjunni
í dag Gamlársdag
Þorgeir, Kristófer og Bragi rifja upp helstu atburði og gera upp árið

verður hægt að ferðast um Suður
land með strætó, allt frá Reykja
vík og austur á Höfn í Hornafirði.
Fjölgun leiða er sögð liður í stór
felldri stækkun þjónustusvæðis
Strætó bs. í samstarfi við Samtök
sunnlenskra sveitarfélaga (SASS).
„Eitt samtengt leiðakerfi verð
ur allt frá Höfn í Hornafirði og
til Reykjavíkur, um uppsveitir
Árnessýslu, niður í Þorlákshöfn
og Landeyjahöfn. Þessi breyting
felur m.a. í sér að fleiri Sunnlend
ingar eiga möguleika á að sækja
vinnu til höfuðborgarsvæðisins
og gagnkvæmt,“ segir í tilkynn
ingu Strætó. Fargjöld verða lægri
og tímaáætlanir leiðanna verða
samræmdar, svo farþegar komist
hraðar á milli staða. Suðurlandi er
skipt í mismunandi gjaldsvæði og
fargjöld miðast við fjölda gjald
svæða sem farið er um.
Akstur hefst á fimm nýjum
leiðum í ársbyrjun, en á tveimur
þeirra, leið 72 frá Selfossi upp á
Laugarvatn og leið 73 frá Selfoss
að Flúðum, þarf að bóka ferð með
minnst tveggja tíma fyrirvara.
„Og á leið 51 þarf að panta far
milli Víkur og Hafnar fyrir klukk
an 18 daginn áður.“
Haft er eftir Þorvarði Hjalta
syni, framkvæmdastjóra SASS,
að þar á bæ séu bundnar miklar
vonir við nýtt samræmt almenn
ingssamgöngukerfi á Suðurlandi.
„Ég skora á Sunnlendinga að nýta

RJÚFUM KYRRSTÖÐUNA
NÝTUM TÆKIFÆRIN
GLEÐILEGT NÝTT ATHAFNAÁR

www.sa.is

Fréttablaðið/Stefán

Strætó staðsettur
Nú er hægt að fylgjast með
nákvæmri staðsetningu strætisvagna Strætó bs. á vefnum. Unnið
er að hönnun
snjallsímaapps þar sem
rauntímastaðsetning
strætisvagna
er aðgengileg.
„Við settum
í byrjun þessa
árs nýtt uppReynir Jónsson
lýsingakerfi
í vagnana og gátum í kjölfarið
safnað saman GPS-staðsetningarhnitum þeirra. Fyrst um sinn
notuðum við þau til að fylgjast
með því hvort vagnarnir væru
að halda tímaáætlanir og svo
framvegis,“ segir Reynir Jónsson,
framkvæmdastjóri Strætó. „Nú
ætlum við svo að gefa farþegum
kost á að fylgjast með hvar vagnarnir eru staðsettir hverju sinni.“

- mþl

sér þá auknu þjónustu sem býðst
með því. Enginn vafi er á því að
um verulegan sparnað getur verið
að ræða fyrir almenning, auk þjóð
hagslegs og umhverfislegs ávinn
ings,“ segir hann.
Upplýsingar um strætósam
göngur á Suðurlandi er að finna á
www.straeto.is.  olikr@frettabladid.is
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Tvö sveitarfélög hækka útsvar milli ára en einungis eitt lækkar það:

Útsvarsheimild víðast hvar fullnýtt

Jólasundið Einn þátttakenda í

árlegu jólasundi í köldu vatni í Berlín á
jóladag.
nordicphotos/AFP

Grikkir og Ítalir á flótta:

Evrópubúar
flýja kreppuna
til Danmerkur
danmörk Aukinn fjöldi Grikkja,
Ítala og annarra frá löndum
þar sem efnahagslífið er í rúst
streymir nú til Danmerkur
til þess að stunda nám eða til
þess að vinna. Það eru einkum
Grikkir sem freista gæfunnar í
norðri og á fyrstu níu mánuðum
þessa árs fengu til dæmis 264
Grikkir dvalarleyfi í Danmörku
á móti 135 árið 2008.
Samkvæmt upplýsingum
frá sendiráðum Dana í Róm,
Madríd, Lissabon og Dublin
spyrja sífellt fleiri um möguleikana á búsetu í Skandinavíu.
Aukinn straumur innflytjenda
er einnig til Þýskalands frá
öðrum Evrópusambandslöndum.


- ibs

Efnahagsmál Langflest sveitarfélög landsins, 67 af 75, fullnýta
útsvarsheimild sína á næsta ári
samkvæmt tölum frá fjármálaráðuneytinu. Fullt útsvar er 14,48
prósent.
Meðalútsvarshlutfall sveitarfélaga verður 14,44 prósent á nýju
ári, 0,03 prósentustigum hærra
en á síðasta ári, sem skýrist fyrst
og fremst af hækkun í Reykjavík
úr 14,4 prósentum í 14,48 prósent.
Tvö sveitarfélög á landinu eru
með útsvarsprósentuna í lægstu
leyfilegum mörkum, 12,44 prósentum. Það eru Ásahreppur

og Skorradalshreppur, þar sem
útsvarið helst óbreytt milli ára.
Álftanes verður með þriggja
prósenta álag á hæsta mögulega
útsvar, sem nemur 0,43 prósentustigum, vegna fjárhagserfiðleika
sem sveitarfélagið hefur átt við að
etja. Útsvarsprósentan þar verður
því 14,91.
Tvö sveitarfélög hækka útsvarið milli ára, Reykjavíkurborg,
sem áður segir, og Grímsnes- og
Grafningshreppur, þar sem prósentan hækkar úr 13,94 prósentum í 14,48.
Einungis eitt sveitarfélag, Hval-

Actavis markaðssetur nýtt lyf:

Í samstarf við
ástralskt félag
iðnaður Actavis hefur undirrit-

Hvergi lægra Skorradalshreppur er

annað tveggja sveitarfélaga á landinu
sem rukka eins lítið útsvar og mögulegt
er.

fjarðarsveit, lækkar útsvarið frá
síðasta ári, úr 14,23 prósentum í
13,64. 
- sh

að bindandi viljayfirlýsingu við
ástralska frumlyfjafyrirtækið
QRxPharma Ltd., um markaðssetningu á verkjalyfinu MoxDuo í
Bandaríkjunum.
Undirbúningur markaðssetningar hefst þegar í stað.
Actavis ráðgerir að MoxDuo
verði aðalverkjalyf félagsins í
Bandaríkjunum.
Talið er að markaðurinn fyrir
lyf við bráðaverkjum í Bandaríkjunum velti um 2,5 milljörðum
dala á ári.
- shá

Styrkir nema aflaverðmæti þrettán aðildarríkja:

Styrkir ESB á við
tekjur ríkissjóðs
sjávarútvegur Evrópusamband-

ið styrkti sjávarútveg aðildarríkja
sambandsins um 530 milljarða
íslenskra króna árið 2009. Slíkar
niðurgreiðslur eru hvergi hærri en
í ESB, Japan og Kína og eru áþekk
og tekjur íslenska ríkisins árið 2011.

á sjó Sjávarútvegur ESB-ríkjanna er
niðurgreiddur um hundruð milljarða
á ári.

Þetta kemur fram í skýrslu samtakanna Oceana sem kynnt var
fyrir nokkru og er greint frá í sjávarútvegsblaðinu Fiskaren fyrr í
þessum mánuði.
Í umræddri skýrslu Oceana
kemur fram að þrettán aðildarríki
ESB fengu árið 2009 niðurgreiðslur
sem námu hærri upphæð en nam
aflaverðmæti viðkomandi ríkja.
Niðurgreiðslurnar eru meðal annars til endurnýjunar skipa og niðurgreiðslu á olíu. Ríflega 40 prósent
styrkja ESB runnu til fyrirtækja á
Spáni, í Frakklandi og Danmörku.
Samkvæmt skýrslunni er fiskveiðifloti ESB-landanna allt of stór.
Meirihluti fiskistofna innan lögsögu
ríkjanna er ofveiddur og mikið tap
er á atvinnugreininni. 
- shá

SKYNDIHJÁLPARMAÐUR
ÁRSINS
2011

Rauði kross Íslands auglýsir eftir
ábendingum um einstakling sem
hefur á árinu 2011 bjargað
mannslífi með réttum viðbrögðum
í skyndihjálp.

Ábendingar skulu berast fyrir
16. janúar. Viðurkenningar verða
veittar þann 11. febrúar. Nánari
upplýsingar má finna á
raudikrossinn.is

Stuðningsmenn sýna sig Stuðningsmenn Bashars Al Assad forseta streymdu

einnig út á götur höfuðborgarinnar Damaskus í gær.

fréttablaðið/AP

Fjölmenntu
til mótmæla

Koma erlendra eftirlitsmanna til Sýrlands hefur
hleypt auknum krafti í mótmælendur, sem flykktust þúsundum saman út á götur víða um land. Víða
brutust út átök við stjórnarherinn og tugir létu lífið.
Sýrland Átök brutust út í Sýrlandi

í gær þegar landsmenn streymdu
út á götur til að mótmæla að loknum föstudagsbænum. Alls er talið
að fjöldi mótmælenda í landinu
hafi numið hundruð þúsunda.
Stjórnarandstæðingar höfðu
einsett sér að efna til öflugra mótmæla til að eftirlitsmenn Arababandalagsins gætu orðið vitni að
aðgerðum sýrlenska stjórnarhersins gegn mótmælendum. Sem fyrr
kröfðust þeir afsagnar stjórnarinnar og Bashar al Assad forseta.
Viðbrögð stjórnarhersins létu
heldur ekki á sér standa, þrátt
fyrir erlenda eftirlitið. Víða brutust út átök og létust að minnsta
kosti nærri tuttugu manns. Vitni
segja að stjórnarherinn hafi óspart
skotið á mannfjöldann.
Hersveitir liðhlaupa úr sýrlenska hernum, sem kalla sig
Frjálsa sýrlenska herinn, höfðu
hins vegar ákveðið að gera engar
árásir á fyrrverandi félaga sína
þennan dag.
„Við hættum til að sýna arabískum bræðrum okkar virðingu, til
að sanna að það eru engin vopnuð
glæpagengi í Sýrlandi og til þess
að eftirlitsmennirnir geti komist
hvert sem þeir vilja,“ sagði Riad
al-Assad, leiðtogi liðhlaupahersins.

Tugir eftirlitsmanna frá Arababandalaginu komu til landsins í
byrjun vikunnar til þess að fylgjast með aðgerðum hersins, kanna
hvað hæft væri í ásökunum um
ofbeldisaðgerðir hans og hugsanlega í von um að hann héldi aftur
af sér.
Stjórnarandstæðingar í Sýrlandi krefjast þess reyndar að
súdanski herforinginn Muhamed
Ahmed Mustafa al-Dabi, formaður
eftirlitsnefndarinnar, verði látinn
víkja.
Mannréttindasamtökin Amnesty
International gagnrýna einnig að
al-Dabi hafi verið gerður að formanni eftirlitsnefndarinnar, þar
sem hann sé háttsettur embættismaður súdönsku stjórnarinnar,
sem gerst hefur sek um fjölmörg
mannréttindabrot.
„Ákvörðun Arababandalagsins
um að gera að yfirmanni eftirlitsnefndar súdanskan herforingja,
sem hefur verið í embætti meðan
alvarleg mannréttindabrot hafa
verið framin í Súdan, getur grafið
undan því starfi sem bandalagið
hefur unnið til þessa og dregur
verulega úr trúverðugleika eftirlitsstarfsins,“ segir í yfirlýsingu
frá Amnesty.

gudsteinn@frettabladid.is
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Draumur
um einsemd

Gamlir og nýir andstæðingar EES halda því fram
að það sem vont og skaðlegt var fyrir hrun hafi
komið með EES-samningnum segir Pawel Bartoszek og bendir á að það yrði galin ákvörðun að
segja samningnum upp. Enginn hafi grætt meira
á EES en Íslendingar og enginn muni tapa meira á
uppsögn samningsins en íslenska þjóðin.

M

argt virðist benda
til að þrátt fyrir
a ð fj á r m á l a krísan sé alþjóðleg hafi umfang
hennar á Íslandi
mest með innlendar ákvarðanir að
gera. Vöxtur bankanna var eins og
hann var og aðgerðir stjórnvalda til
að halda honum í skefjum voru eins
og þær voru. Hafi frelsi í fjárfestingum milli landa þannig haft einhver áhrif þá voru það fremur fjárfestingar Íslendinga erlendis sem
komu okkur í vanda heldur en fjárfestingar útlendinga á Íslandi.
En í allri þeirri bylgju þjóðernisgeðshræringar sem nú ríður yfir er
hætta á því að auðvelt verði fyrir
menn á kössum með gjallarhorn
að hrópa niður öll tengsl okkar við
útlönd. Þeir sem vilja veg Íslands
á alþjóðavísu meiri en minni þurfa
því að hafa sig alla við við að verja
það samstarf sem við tökum þátt
í, að ekki sé nú minnst á einhvers
konar dýpkun eða útvíkkun þess.

Vonda Schengen?
Á þinginu er nú búið að leggja fram
beiðni um að skoða kosti og galla
þátttöku Íslands í Schengen-samstarfinu. Það getur verið erfitt að
andmæla ákalli um að eitthvað
sé skoðað vel. Hver vill það ekki?
En þegar slíkar beiðnir eru settar
fram, sérstaklega í kjölfar frétta af
afbrotum útlendinga á Íslandi, er ef
til vill ástæða til að óttast að eitthvað fleira búi að baki. Munu fleiri
framvegis tala fyrir því að öryggi

landsins verði best tryggt með því
læsa hliðinu og hlaða riffilinn?
Schengen-samstarfið veitir
okkur aðgang að öflugu upplýsingakerfi evrópskra löggæslusveita og
styttir íslenskum farþegum biðina,
jafnt í Leifsstöð, sem og í erlendum flugstöðvum. Þá er mikilvægt
að átta sig á því að þátttaka okkar
í EES takmarkar, til allrar hamingju, möguleika okkar á að halda
fólki, alla vega evrópsku fólki, frá
landinu. Við getum til dæmis ekki
farið að krefja alla evrópska ferðamenn um heilbrigðisvottorð, sakavottorð eða vegabréfsáritun, svo
lengi sem við erum í EES. Og ef
við í einhverju bræðikasti gengjum úr EES og færum að krefjast
allra þessa hluta þá gætum við átt
von á því að fá svipaða meðhöndlun
á móti. Það væri hryllileg lífskjaraskerðing fyrir okkur öll.

Vonda EES?
Aðild okkar að EES-samstarfinu
var, eins og þekkt er, ekki óumdeild
á sínum tíma. Hún var samþykkt á
þingi með 33 atkvæðum og vel yfir
þrjátíu þúsund kjósendur kröfðust
þess að fá að kjósa um hana í þjóðaratkvæðagreiðslu. Miðað við þau
fordæmi sem síðar hafa verið sköpuð má telja nokkuð líklegt að aðildin hefði verið send í þjóðaratkvæði
ef persónu núverandi forseta hefði
notið við, og líklega hefði verið tvísýnt um samþykki hennar í slíkri
atkvæðagreiðslu. Þær vangaveltur eru kannski til lítils nú, hún var
samþykkt og það er gott.

GAMLÁRSKVÖLD Á ESJU
TOO YOUNG TO LOVE

PRESIDENT BONGO

DJ MARGEIR

HÖGNI EGILSSON

HUMAN WOMAN

SEXY LAZER

nyc (dj set)

(gluteus maximus)

(hfn-records, hamburg)

(gus gus)

(hjaltalín & gus gus)

— miðasala á miði.is —

Kosið um IceSave „Íslendingar tóku, á sínum tíma og með sínum hætti, ákvörðun um að fara mögulega í dómsmál út af
IceSave. Þeirri ákvörðun fylgdi áhætta,” segir Pawel Bartoszek en Íslendingar höfnuðu samningum um lausn IceSave-deilunnar í
þjóðaratkvæðagreiðslu 9. apríl síðastliðinn.
Fréttablaðið/Daníel

EES-samningurinn er síðri en
ESB-aðild. Við tökum hvorki þátt í
samevrópska tollsvæðinu né í landbúnaðarsamstarfinu. Íslendingar mega ekki kaupa danskt smjör.
Þeir þurfa að kaupa íslenskt smjör
því íslenskir stjórnmálamenn vilja
hafa það þannig. Vefverslun til
landsins er heft og tollverðir leita
í töskum ferðamanna. Við sitjum
uppi með mynt sem við þurfum
leyfi og ástæðu til að skipta í aðra
mynt. Við sitjum líka uppi með
stjórnmálamenn sem telja það fyrirkomulag sérstaka blessun fyrir
okkur öll. Við fáum ekki aðkomu að
ákvörðunum innan ESB. ESB væri
betra en EES. En EES er samt svo
margfalt, margfalt betra en ekki
neitt.
Þegar ríki opna á fjárfestingar
yfir landamæri spáir alltaf einhver því að menn í öðrum ríkjum
muni koma og kaupa upp allt það
besta í þeirra ríki. Þjóðverjar muni
kaupa upp sumarhús á Jótlandi.
Svipuðu var spáð á Íslandi þegar
EES-samningurinn var gerður.
En í reynd voru það frekar Íslendingar sem nýttu sér, jafnvel um of,
mætti einhver segja, það fjárfestingafrelsi sem EES-samningurinn
veitti þeim. Hræðsluáróðurinn um
möguleg allsherjaruppkaup útlendinga á íslenskum jörðum og fyrirtækjum, sem reynt var að tefla
fram við gildistöku EES-samningsins, reyndist innantómur.
Þrátt fyrir deilur í upphafi hafði
í á hálfan annan áratug ríkt tiltölulega breið sátt um EES-samninginn. Nú má hins vegar oftar heyra
þá skoðun að samningurinn hafi átt
einhvern þátt í því hvernig fyrir
Íslendingum sé komið. Það má líka
oftar heyra þá skoðun að ef Íslandi
verði með einhverjum hætti gert
að greiða lágmarksupphæð innistæðutrygginga til breskra og hollenskra innistæðueigenda þá sé
EES-samstarfið ekki þeirra peninga virði. Þannig eru gamlir og
nýir EES-andstæðingar að undirbúa fólk undir það að EES-samstarfinu verði sagt upp. Það yrði
galin ákvörðun.

Íslenskar alþjóðastofnanir
Nú liggur fyrir að Eftirlitsstofnun
EFTA hefur kært Ísland til EFTAdómstólsins vegna IceSave-deilunnar. Í ljósi umræðunnar þarf að koma
því á hreint að umræddar stofnanir eru ekki ESB-stofnanir. Þær eru
hluti af EES-samningnum og eru
reknar af EFTA-ríkjunum þremur
sem taka þátt í EES, Íslandi, Noregi
og Liechtenstein. Stofnanirnar tvær
eru eins íslenskar og alþjóðastofnanir geta orðið. Það eru þrír dómarar við EFTA-dómstóllinn, einn tilnefndur af hverju ríkjanna þriggja.
Fimm af fimmtán starfsmönnum
dómsins eru Íslendingar. EFTA-ríkin þrjú tilnefna hvert um sig einn
fulltrúa í þriggja mann stjórn Eftirlitsstofnunar EFTA. Af þeim 75

nöfnum starfsmanna Eftirlitsstofnunar EFTA sem finna má á heimasíðu stofnunarinnar eru 15 íslensk.
Þessi tölfræði skiptir vitanlega
litlu fyrir málflutning Íslands og er
aðallega sett fram til fróðleiks. En
stóri punkturinn er að þetta eru þær
stofnanir sem við sjálf settum upp
til að gæta EES-samningsins. Komist þær að þeirri niðurstöðu að við
fylgjum honum ekki eftir þá leika
menn sér að ekki að því að hafa þá
niðurstöðu að engu.

Tólf núll
Saga málareksturs frammi fyrir
EFTA-dómstólnum gefur tilefni
til fremur dempaðrar bjartsýni. Af
þeim þrettán málum sem Eftirlitsstofnun EFTA hefur vísað á hendur
Íslandi til dómstólsins hefur í eitt
skipti verið fallið frá
málarekstrinum eftir
að Ísland gerði nauðsynlegar breytingar á
íslenskum lögum. Hin
tólf málin hafa öll tapast. Við skulum auðvitað vona að raunin
verði önnur nú.
Tapist málið fyrir
EFTA-dómstólnum
getur ýmislegt gerst.
Ef trúa á málflutningi
talsmanna dómstólaleiðarinnar þá ættu
Bretar og Hollendingar að höfða mál fyrir
íslenskum dómstólum. Sjáum til. En fari
það á endanum svo að
íslenska ríkið verði
fyrir íslenskum dómstól, og á grundvelli
íslenskra laga dæmt til
að greiða einhverjum
bætur vegna mistaka sem skrifast á íslensk stjórnvöld, íslenskan
seðlabanka og íslenskt fjármálaeftirlit; þá væri það varla rökrétt
skref að segja upp EES-samstarfinu í kjölfarið. Né myndi það auðvitað breyta nokkru um niðurstöðu
dómsins þegar þangað væri komið.

breskir sparifjáreigendur. Þetta
eru ekki okkar mál. Við höfum
ekkert með neitt af þessu að gera,“
myndu menn segja og ganga svo úr
EES. Það væri miður viturlegt: Að
ætla sér að refsa öðrum með því að
setja sjálfan sig í viðskiptabann.

Sjálfstæð eða einstæð?
Stærstan hluta lýðveldissögunnar hafa Íslendingar lifað við gjaldeyrishöft, og ýmsar aðrar skrýtnar hindranir á viðskipti fyrirtækja
og almennings. Hinu stutta tímabili sæmilegs haftaleysis lauk með
því að allt fór í steik. Menn fara að
tengja saman og álykta ranglega að
Íslendingar séu ekki færir um að
þrífast innan eðlilegs markaðshagkerfis. Og menn fara að álykta að
það sem vont og skaðlegt var fyrir
hrun hafi komið með
EES-samningnum. Frá
útlöndum.
Menn fara að leggja
til að Schengen og EES
verði sagt upp. Hvað
svo? Á að láta Evrópubúa sækja um vegabréfsáritanir, setja upp þjóðernisfýlutolla á allt sem
frá ESB kemur og ætlast til að allir erlendir
fjárfestar þurfi að standast manngæskupróf
innanríkisráðherra til
að fá að kaupa hér jarðir eða fyrirtæki? Á að
hætta að bjóða út opinberar framkvæmdir?
Herða gjaldeyrishöftin?
Setja aftur hærri skatt
á erlendar bækur? Allt
þetta væri galið. Enginn hefur grætt meira á
EES en við sjálf. Enginn
mun tapa meira á uppsögn þess en
við sjálf.
Yrðu endalok EES heimsendir? Vitanlega ekki. Með tíma sæju
menn að sér. Smám saman yrði
samið um ferðafrelsi Íslendinga til
útlanda, síðan atvinnufrelsi, síðan
kannski frjálsa vöruflutninga og
gagnkvæmar heimildir til fjárfestinga. Einhvern tímann fengjum
við kannski næstum því jafngóðan
samning og EES-samningurinn er
nú þegar. Kannski eftir áratug einangrunar og vitleysu. En það er áratugur sem ég kysi helst að vera án.

Við sitjum
uppi með
mynt sem við
þurfum leyfi
og ástæðu
til að skipta í
aðra mynt.

Sjálfsviðskiptabann
Íslendingar tóku, á sínum tíma og
með sínum hætti, ákvörðun um
að fara mögulega í dómsmál út af
IceSave. Þeirri ákvörðun fylgdi
áhætta. Sem betur fer bendir nokkuð til að með batnandi heimtum úr
þrotabúi Landsbankans verði fjárhagslegt tap skattgreiðenda, jafnvel þótt málið tapist, mun minna
en hinar mjög svo myrku spár í
upphafi bankahrunsins gerðu ráð
fyrir. Í raun þarf ekki að óttast peningalegar afleiðingar slíks ósigurs
og jafnmikið og þær pólitísku. Og
þá er ekki átt við þá afar takmörkuðu áhættu á því að ESB, með öll
sín vandamál fari að reka Ísland úr
EES. Mun frekar má óttast að við
þær aðstæður færum við að asnast
til að segja honum upp sjálf.
„Erlendir dómstólar, evrópsk lög,

Pawel Bartoszek
er stærðfræðingur
og fastur pistlahöfundur í Fréttablaðinu.
Innlendir vendipunktar 2011
Fréttablaðið gerir upp árið með
greinum eftir valda höfunda.
Vendipunktarnir snúast um atburði
sem gerðust á árinu og gætu haft
áhrif til frambúðar á Íslandi.

Áfram veginn 2012

Opið frá 10 - 18 og 12 - 16 á laugardögum
Bílabúð Benna - Chevrolet - Tangarhöfða 8-12 - 590 2000
Bílabúð Benna - Njarðarbraut 9 - Reykjanesbæ - 420 3330
Bílaríki - Glerárgötu 36 - Akureyri - 461 3636

Sérfræðingar í bílum

V

erkefni Tómasar Jóhannessonar og samstarfsfólks hans er að gera stafrænt
þrívíddarlíkan af yfirborði íslenskra jökla. Líkanið gefur nákvæma mynd
af síbreytilegum jöklum landsins. Það gerir kleift að meta hversu hratt íslensku
jöklarnir hopa og lækka vegna hlýnandi loftslags og meta áhrif þess á rennsli
fallvatna og sjávarborð heimshafanna. Líkanið hefur einnig komið að góðum notum
við leitaraðgerðir björgunarsveita á sprungusvæðum jökla. Orkurannsóknarsjóður
Landsvirkjunar styrkti verkefnið í samstarfi við aðra innlenda og erlenda aðila.

Hversu hratt hopa
jöklarnir okkar?
Orkurannsóknasjóður Landsvirkjunar styrkir rannsóknir á sviði
umhverfis- og orkumála, auk
almennra virkjunarrannsókna.
Styrkirnir renna til nemenda í
meistara- og doktorsnámi og
margvíslegra rannsókna á vegum
fyrirtækja, stofnana og einstaklinga.
Árið 2011 hlutu fjórir doktorsnemar
og átján meistaranemar styrki til
náms og rannsókna á sviðum
verkfræði, landfræði, landslagsarkitektúrs, jarðfræði, stærðfræði,
umhverfislögfræði, viðskiptafræði,
umhverfisvísinda og líffræði. Auk
þeirra styrkti sjóðurinn fjölda
rannsókna í samstarfi við innlenda
og erlenda háskóla, fræðimenn
og stofnanir.

Rannsóknarverkefnin eru meðal
annars um uppruna og efnahvörf
brennisteins í jarðhitakerfum,
þörungablóma í Mývatni, sjávarfallaorku á landgrunni Íslands,
hita- og úrkomubreytingar 20012010, vistfræðileg áhrif ferskvatnsrennslis til sjávar á hrygningu
og klak þorsks, setgerð, myndun
og byggingu stærstu jökulgarða
á Íslandi, frærækt niturbindandi
plöntutegunda, örverulífríki
Jökulsár á Fjöllum, stærðfræðijöfnur fyrir spálíkan um jarðhræringar í Evrópu og Miðausturlöndum, nýjar aðferðir við mat
á vinnslugetu vatnsaflsvirkjana,
botnskrið Brúarjökuls, jarðlestakerfi á höfuðborgarsvæðinu,
mats- og vottunarkerfi fyrir

kolefnisbindingu í íslenskum
skógum, þrívíddarlíkan af skorpuhreyfingum við Hálslón, eiginleika
tvífasa streymis gufu og vatns í
jarðlögum, stærðfræðilegt líkan
orkuflæðis
í jarðvarmahólfum, kísil-nanóvíra
til að nota í sólarhlöð, umhverfi
Lagarfljóts, efniseiginleika borholu
steypublandna og sögu vatnsaflsnýtingar, orkumála og iðnaðar
á Akureyri.
Heildarupphæð til úthlutunar var
56 milljónir króna. Við óskum
öllum styrkþegum farsældar
í sínum fræðistörfum.
Umsóknarfrestur vegna úthlutana
næsta árs er til 9. janúar 2012.

Stefna Landsvirkjunar er að deila þekkingu og stuðla að nýsköpun og þróun
í atvinnulífi og samfélagi. Við þökkum samstarfið á árinu sem er að líða og óskum
okkar frábæru vísindamönnum og landsmönnum öllum gifturíks komandi árs.
Gleðilegt ár!

Nákvæm mynd af yfirborði jökuls fæst með leysigeislamælingum úr
flugvél sem flogið er yfir jökulinn. Tugmilljónum mælipunkta er safnað
í tölvugert þrívíddarlíkan sem gefur afar nákvæma mynd af hæð
yfirborðsins, sprungusvæðum, stöðu jökuljaðarsins og fleiri þáttum.

Aðferðin er kostnaðarsöm en með henni fæst heildarmynd af jöklinum
á tiltölulega skömmum tíma, sem gerir kleift að bera lögun hans nú
saman við breytingar sem kunna að verða í framtíðinni.
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Breytingar á ríkisstjórn leysa ekki vanda hennar.

Meiri
vandræðagangur

B

reytingarnar sem ákveðnar voru á ríkisstjórninni í gær
styrkja ekki endilega stöðu hennar eða draga úr vandræðaganginum á stjórnarheimilinu.
Það er vissulega skref í rétta átt að fækka ráðherrum
og sameina ráðuneyti atvinnuveganna í eitt. Ráðuneytin
hafa verið of mörg, lítil og veikburða, eins og meðal annars var
vakin athygli á í skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis. Það er sömuleiðis tímabært að ráðherrar
hætti að líta á sig sem hagsSKOÐUN
munagæzlumenn fyrir „sína“
atvinnugrein og að einn ráðherra
Ólafur Þ.
hafi fremur það hlutverk að móta
Stephensen
góð, almenn skilyrði fyrir allt
olafur@frettabladid.is
atvinnulíf í landinu. Sameinað
atvinnuvegaráðuneyti hefur
verið á stefnuskrá allra fjögurra
stærstu stjórnmálaflokkanna á
undanförnum árum, þótt sumir þeirra séu búnir að gleyma því.
Tveir ráðherrar víkja nú úr ríkisstjórninni, Jón Bjarnason og
Árni Páll Árnason. Meginmarkmiðið með uppstokkun á stjórninni
nú var að losna við Jón. Hann hefur unnið gegn stjórnarsáttmálanum með því að þvælast fyrir aðildarviðræðunum við Evrópusambandið og sömuleiðis hefur hann glatað trausti margra í
stjórnarmeirihlutanum til að stýra áfram endurskoðun fiskveiðistjórnunarkerfisins. Segja má að brotthvarf Árna sé verðið sem
Samfylkingin verður að greiða fyrir að losna við Jón; annars hefðu
valdahlutföll milli stjórnarflokkanna raskazt.
Engan veginn er víst að viðræður við Evrópusambandið gangi
eftir þetta greiðlega fyrir sig. Ekki má gleyma því að Jón Bjarnason var fulltrúi stórs hóps innan Vinstri grænna sem vill ekkert
með Evrópusambandið hafa og alls ekki halda aðildarviðræðunum
áfram. Þótt Steingrímur J. Sigfússon hafi sagt að hann vilji klára
viðræðurnar mun hann áfram þurfa að taka tillit til þessa hóps og
skoðanir hans á Evrópusambandinu eru líkast til ekki mjög ólíkar
skoðunum Jóns Bjarnasonar. Jón ræður líka áfram miklu um það
hvaða málum ríkisstjórnin kemur í gegnum Alþingi á meðan meirihluti hennar er jafntæpur og raun ber vitni.
Meira liggur að baki brotthvarfi Árna Páls en eingöngu að halda
hlutföllum flokkanna í ríkisstjórn jöfnum. Hann hefur verið fulltrúi
miðjusjónarmiða í stjórninni og talið Jóhönnu Sigurðardóttur forsætisráðherra halla sér of langt til vinstri í samstarfinu við VG.
Hann hefur sömuleiðis sýnt þörfum og hagsmunum atvinnulífsins
einna mestan skilning af ráðherrunum og meðal annars gagnrýnt
opinskátt það glapræði sem fólst í upprunalegu frumvarpi Jóns
Bjarnasonar um fiskveiðistjórnun. Þegar Árni Páll hverfur úr ráðherrastóli hallast vinstristjórnin enn á vinstri hliðina.
Hvernig fer fyrir fiskveiðistjórnunarmálinu undir forystu Steingríms J. Sigfússonar er óvíst. Hann er í betri tengslum við sjávarútveginn en aðrir ráðherrar VG – en líka formaður í flokki þar sem
dellusjónarmið sem munu drepa alla hagkvæmni í sjávarútveginum
ef þau komast í framkvæmd eiga miklu fylgi að fagna.
Sennilegast er því að upphlaupin og sundurþykkjan á stjórnarheimilinu haldi áfram þrátt fyrir manna- og skipulagsbreytingar.

Útgáfufélag: 365 miðlar ehf. Stjórnarformaður: Ingibjörg S. Pálmadóttir Forstjóri og útgáfustjóri: Ari Edwald
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af kögunarhóli þorsteins pálssonar

„Fjósamennska í þjóðarsálinni“

U

mræðuhættir Íslendinga og vegsemdarleysi
Alþingis hafa brunnið á
mörgum á því ári sem
senn er liðið. Umræðuhefðin er
þannig sjálfstætt umræðuefni og
af mörgum talin ein höfuðástæða
fyrir því hversu margt hefur
farið úrskeiðis. Trúnaðarbresturinn í pólitíkinni er síðan eitt af
þeim vandamálum sem flytjast á
milli ára á miðnætti.
Við mat á þessari stöðu er að
vísu ástæða til að hafa í huga
að þetta er ekki í fyrsta skipti
sem risið lækkar á Alþingi. Þá
eru slíkar lægðir jafnan fylgifiskur efnahagslegra þrenginga.

Aukheldur eru
ýmsar stærri
og áhrifameiri
lýðræðisþjóðir
í sömu klípu.
Ekkert af þessu
r ét t l æt i r þ ó
að menn leiði
va nd a n n hjá
sér.
Þorsteinn
Loks má ekki
Pálsson
gleyma kjarna
málsins: Þjóðin er ekki ábyrgðarlaus af því hverjir veljast til setu
á Alþingi. Hún á því við sjálfa
sig að sakast að einhverju leyti.
Almennt má fullyrða að þingmenn segi ekki annað en það sem

þeir trúa sjálfir að falli þjóðinni
vel í geð. Og nú um stundir styðjast þeir við viðhorfa- og skoðanamælingar sem ættu að auðvelda
þeim að lesa hug þjóðarinnar og
miða rétt. Samt bregst þeim bogalistin.
Alþingi er í eðli sínu vettvangur skoðanaskipta og pólitískra
átaka. En eitt er að stríðir vindar standi um Alþingi og annað að
traustið og trúnaðurinn hverfi.
Eigi að berja í trúnaðarbrestinn er mikilvægt að hafa í huga
að gagnvegir liggja á milli sálna
þjóðar og þings. Þær hafa áhrif
hvor á aðra. Vandinn liggur því
beggja vegna.

Svarað í sömu mynt

A

ð einhverju leyti má
skrifa trúnaðarbrestinn milli þings og þjóðar
á reikning lágkúrunnar.
Hún er of ríkur þáttur í hugsun
þjóðarinnar. Allt er lagt að jöfnu.
Vandinn liggur í því að góð ræða á
Alþingi með skýrri hugsun og flutt
á fallegri íslensku þykir ekki eftirtektarverðri en ómerkilegt hnútukast á hrognamáli.
Þórbergur líkti menningarleysi
og lágkúruskap þjóðlífsins á sínum
tíma við fjósamennsku í þjóðarsálinni sem einangrun og örbirgð
margra alda hefði gert að okkar
innri manni. Það segir okkur þá

sögu að vandinn er ekki nýr af
nálinni. Á sinni tíð var þetta velmetin brýning en þykir ugglaust
bera vott um nokkurn hroka í dag.
En þá verða menn að hafa hugfast að aðeins með því að lyfta
hugsuninni og greina hismið
frá kjarnanum verða framfarir.
Ábyrgðin hvílir vitaskuld fyrst og
fremst á herðum þeirra sem valist
hafa til forystu um málefni þjóðarinnar. Þeir eiga að varða veginn.
En á sama veg þarf þjóðarsálin í
ríkari mæli að leggja hlustirnar
við annað en lágkúruskapinn í
orðaskylmingum stjórnmálanna.
Borgararnir hafa aldrei átt jafn-

greiðan aðgang að vettvangi opinberrar umræðu. Þar hafa bloggog samskiptasíður af margvíslegu
tagi opnað nýjar víddir. Það er
mikil framför. Hitt er afturför
að sú umræða ber um of svipmót
þess sem meistaranum fannst vera
fjósamennska í þjóðarsálinni.
Umræðan er að sönnu meiri en
áður en ekki er víst að vitið hafi
vaxið að sama skapi. Þeir sem til
ábyrgðar hafa verið valdir reyna
að svara þessum nýja veruleika
í sömu mynt í stað þess að hafa
forystu um að gera meir úr æðri
gildum, íhygli, framtíðarsýn, hófsemd og raunsæi.

Dómgreindin að veði

M
Svakaleg 190 skota terta!

Kveðjum árið með stæl!

eðan enginn tekur
forystu um að leiða
umræðuna út af þessari flatneskju verða
gagnvegir þings og þjóðar að eins
konar vítahring. Verkefnið er að
brjótast út úr honum. Það gerir
þjóðin ekki án nýrrar hugsunar
á Alþingi og þingmenn ekki án
breyttra viðhorfa úti á meðal fólksins.
En viðfangsefnið snýst ekki einvörðungu um að lyfta hugsuninni
og meta æðri gildi meir en lágkúruna. Ábyrgð í víðtækri merk-

ingu þess orðs skiptir hér sköpum.
Dagleg ábyrgð þeirra sem stjórnmálum sinna felst í því að greina
aðstæður rétt, sýna þekkingu og
áræðni til þess að hafa forystu um
lausnir þar sem langtímasjónarmið
ráða. Kjósendur þurfa ekki að samþykkja allt sem stjórnmálamenn
segja en eiga heimtingu á að þeir
leggi dómgreind sína að veði þegar
ráða þarf málum til lykta. Á það
skortir sárlega.
Ábyrgð felst einnig í því að lofa
ekki öðru en því sem unnt er að
efna. Hún gerir einnig kröfu til

þess að stjórnmálamenn vísi ekki
vandasömum málum frá sér eins og
nú verður æ algengara og stjórnarskrármálið er gott dæmi um.
Ábyrgð snýst einnig um að stjórnmálamenn séu ekki með meiri belging um stöðu Íslands í alþjóðasamfélaginu en efni standa til.
Veikt Alþingi þýðir veikt lýðræði. Við þessi áramót væri ekki úr
vegi að hver Íslendingur strengdi
það heit að leggja sitt af mörkum
til þeirrar nýju hugsunar sem þarf
til að berja í trúnaðarbrestinn. Það
gæti orðið góð pólitísk úrbót.
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Gleðilegt grænt ár
Við óskum viðskiptavinum okkar og landsmönnum öllum farsældar á komandi ári.
Við þökkum frábærar viðtökur á árinu sem er að líða, ekki síst þeim sem tóku
grænt bílalán og lögðu þannig sitt af mörkum til betra Íslands.
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Úr vörn í sókn !

Þ

egar frá líður verðvið skuldabasl og atvinnuleysi og
ur ársins 2011 líklega
allt of margir hafa flutt búferlum
minnst sem árs mikilla
úr landi – vonandi þó tímabundið.
umskipta í efnahagslífi
Aðgerðir ríkisstjórnarinnar miða
Íslands. Ársins þegar
að því að bregðast við þessari stöðu
og svo mun áfram verða.
þjóðin spyrnti sér kröftuglega frá
botninum og hóf sjálfbæra lífsÞrátt fyrir þetta hafa kjör hinna
kjarasókn. Þó enn glími allt of
verst settu verið varin með skipumargir við erfiðleika var þetta
legum hætti. Kaupmáttur lægstu
launa hefur vaxið tvöfalt á við
árið sem umheimurinn og vaxandi
fjöldi landsmanna fengu aftur trú
almenn laun, vaxtabótum og barnaá Íslandi og þeim óþrjótandi tækibótum hefur í ríkari mæli verið
færum og krafti sem býr í landi og
beint til hinna tekjulægri og skattþjóð.
kerfinu hefur verið breytt með þeim
Í dagsins önn sjáum við þetta
hætti að skattbyrðin hefur verið
e.t.v. ekki svo glöggt, en
færð af lægri tekjum yfir
flest þekkjum við þó úr
á hærri tekjur og miklar
eigin umhverfi dæmin
eignir. Vegna þessa hafa
um það hvernig hagur
60-70% skattgreiðenda,
þjóðarinnar batnar nú
eða um 80.000 einstakjafnt og þétt. Það er Það er þó
lingar, greitt lægra hlutmeira í launaumslaginu sárt til þess
fall tekna sinna í skatt en
enda hafa laun hækkað
fyrir hrun.
að meðaltali um tæp 9% að vita að
Engu að síður hefur
böndum verið komið á
frá því í fyrra og kaupríkisfjármálin og velmáttur hefur vaxið um vegna hruns3,4%. Það eru fleiri sem ins búa allt
ferðarkerfið varið. Í stað
hafa vinnu og fleiri sem
215 milljarða halla með
tilheyrandi skuldasöfnstunda nám. Atvinnu- of margir við
un í byrjun kjörtímaleysi hefur lækkað jafnt
skuldabasl
og
bilsins hillir nú undir
og þétt, um 5.000 ný
störf hafa orðið til og atvinnuleysi... lækkun skulda og sjálfbæran rekstur ríkisframhaldsskólar landsins og háskólar hafa
sjóðs. Á sama tíma hafa
sjaldan tekið við fleiri
útgjöld til velferðarmála
nemendum. Fleiri og
aukist og eru nú hærri en
fleiri ráða nú við skuldir sínar á
á hátindi góðærisins.
ný og eignastaðan batnar. Skuldir
Atvinnuleysið mun halda áfram
heimila hafa nú lækkað um nærað lækka, kaupmáttur launa og líffellt 200 milljarða króna, eða um
eyris mun áfram aukast og umbæt10% að raungildi og fasteignaverð
ur á velferðarkerfinu verða innhefur á liðnu ári hækkað um tæp
leiddar ein af annarri. Unnið er að
10%.
nýrri löggjöf um almannatryggingHagur Íslendinga batnar nú hraðar, sóknaráætlun í málefnum ungs
ar en flestra annarra þjóða heims og
fólks, endurreisn fæðingarorlofsólíkt því sem áður gerðist, skiptist
sjóðs og lengingu orlofsins í áföngstækkandi þjóðarkaka jafnar en á
um í 12 mánuði. Húsnæðiskerfinu
liðnum árum.
er verið að breyta með þeim hætti
Það er þó sárt til þess að vita að
að valfrelsi aukist og uppbygging
trausts leigumarkaðar og kaupvegna hrunsins búa allt of margir

Jóhanna Sigurðardóttir

leiguíbúða verði raunverulegur valkostur við séreignastefnuna.
Skipan auðlindamála þjóðarinnar er einnig verið að breyta með
þeim hætti að forræði og arður
þjóðarinnar af auðlindunum verði
tryggður til framtíðar. Unnið er að
stofnun Auðlindasjóðs sem ætlað
er að annast umsýslu og ávöxtun
auðlinda í eigu þjóðarinnar. Endur
skoðun fiskveiðistjórnunarkerfisins mun byggja á þeirri grundvallarforsendu að eignarréttur
auðlindarinnar sé hjá þjóðinni, en
útgerðarmenn geti leigt tímabundinn aðgang að auðlindinni gegn
eðlilegu gjaldi. Þá hefur Stjórnlagaráð afhent Alþingi frumvarp
að nýrri stjórnarskrá fyrir Ísland,

Fréttablaðið/GVA

þeirri fyrstu sem samin er frá
grunni af þjóðinni sjálfri. Nú hvílir sú skylda á Alþingi að afgreiða
frumvarpið með þeim hætti að
ný stjórnarskrá geti tekið gildi á
næsta kjörtímabili en áður en að
því kemur er mikilvægt að þjóðin
sjálf segi hug sinn til málsins í ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu.
Aðildarviðræður Íslands við
ESB verða einnig leiddar til lykta
og á sama tíma má vænta þess að
ríki sambandsins muni koma sér
saman um aukið efnahagssamstarf
og traustari grundvöll evrunnar. Í
lok kjörtímabils má því vænta þess
að Íslendingar standi frammi fyrir
afar skýrum valkostum sem ráðið
geta miklu um framþróun hér á

landi, bæði efnahagslega og félagslega.
Á næstu misserum mun þó mestu
skipta að einstaklingar, fyrirtæki,
sveitarfélög og ríkisvaldið fylgi
eftir þeim jákvæðu umskiptum
sem orðin eru í íslensku efnahagslífi og sæki fram. Vegna árangurs
undanfarinna ára eru nú góðar forsendur fyrir kröftugri atvinnu- og
lífskjarasókn og í þeim efnum mun
ríkisvaldið ekki láta sitt eftir liggja.
Allt bendir því til að framundan séu
bjartir tímar á Íslandi.
Ég óska landsmönnum öllum
gæfu og góðs gengis á komandi ári.
Jóhanna Sigurðardóttir,
forsætisráðherra og
formaður Samfylkingarinnar.

Við áramót

Í

Vannýtt tækifæri
lok árs er við hæfi að líta til baka
yfir hið liðna, hvort sem er á hinum
Góður afli, ekki síst í uppsjávartegundum,
skilaði þjóðarbúinu gríðarlegum verðmætpólitíska vettvangi eða á öðrum sviðum þjóðlífsins. Til gleðiefna telst
um. Í stað þess að nýta tækifærin sem í
árangur fremsta íþróttafólks okkar
sjávarútveginum felast er greininni haldið
í spennitreyju með stöðugum hótunum um
á alþjóðavettvangi, ekki síst kvennalandsliðanna í handknattleik og knattað kollvarpa stjórnkerfi fiskveiða. Í sundur
spyrnu. Íslenskir listamenn, eins og
lyndi sínu getur ríkisstjórnin samt sem
Gyrðir Elíasson sem hlaut bókmenntaáður ekki einu sinni komið sér saman um
verðlaun Norðurlandaráðs, halda einnig
með hvaða hætti kippa eigi stoðunum undan
áfram að bera hróður landsins víða. Nýtt
útgerð og fiskvinnslu. Afleiðing þessa
tónlistarhús var tekið í notkun, við fögnstjórnleysis er hrun fjárfestinga. Án fjáruðum aldarafmæli Háskóla Íslands og 200
festinga verður ekki sótt fram til bættra
lífskjara og samkeppnishæfni
ára afmæli Jóns Sigurðssonar svo
nokkrir ánægjulegir viðburðir
landsins aukin. Án þeirra verða
séu nefndir.
ekki til ný störf. Fjandsamleg
Hins vegar verður ekki horft
afstaða til atvinnulífsins almennt
fram hjá því að margir bundu
hefur dregið kjarkinn úr innlendUmsókn
vonir við að á þessu ári myndi
um og erlendum fjárfestum.
hagur þeirra vænkast. Þær vonir um aðild að
En áföllin hafa ekki eingöngu
brugðust því miður þrátt fyrir að
verið vegna aðgerða eða aðgerðaytri skilyrði hafi á margan hátt ríkjasamleysis stjórnvalda. Öflugt eldgos
verið hagstæð. Enn og aftur voru bandi, sem
í Grímsvötnum minnti okkur
óþægilega á að þrátt fyrir allt
skattar hækkaðir og aðrar álögur
erum við á valdi náttúrunnar
auknar á fólk og fyrirtæki.
enginn veit
og enn á ný sýndi það sig hve
hvernig mun mikilvægu hlutverki vísindaUmbrot víða um heim
menn okkar og viðbragðssveitArabíska vorið breiddist hratt út þróast í náir gegna. Þrátt fyrir þetta gos
í ríkjum Norður-Afríku. Fyrstu
kosningarnar eftir mótmæla- inni framtíð,
og Eyjafjallagosið 2010 dafnaði
bylgjuna fóru fram í Túnis í októferðaþjónustan á árinu og áraber og þóttu þær takast vel. Miklu skal haldið til langt markaðsstarf skilaði sér.
varðar að lýðræðisumbæturnar streitu.
Kannski er það vegna velgengnverði varanlegar, að haldið verði
innar sem ríkisstjórnin telur rétt
áfram á sömu braut og að lýðræðið
að skattleggja ferðaþjónustuna
breiðist út til fleiri ríkja. Það er brýnt hagssérstaklega.
munamál íbúa svæðisins og um leið heimsHæstiréttur virtur að vettugi
byggðarinnar allrar. Því miður er það hins
vegar langt í frá sjálfsagt.
Gamall draumur forsætisráðherra um
skipan stjórnlagaþings snérist upp í marFjármálamarkaðir um allan heim hafa
tröð þegar Hæstiréttur Íslands komst
skolfið á árinu og óróanum er enn ekki lokið.
að þeirri niðurstöðu að kosningin hefði
Ríkisstjórnir í Evrópu, Bandaríkjunum og
verið ógild. Forsætisráðherra ákvað að
víðar leita leiða til lausnar á skuldavandanvirða niðurstöðu Hæstaréttar að vettugi
um og áhyggjur af grundvelli samstarfsins
og með stuðningi stjórnarþingmanna var
um evruna varpa skugga á framtíðarhorfurnar. Á sama tíma eru ýmis ríki Asíu enn
nafni stjórnlagaþingsins breytt og stjórnað auka efnahagslegan styrk sinn. Brasilía
lagaráð skipað. Ráðið lauk störfum, tillögog jafnvel Rússland eru á sömu braut. Þessi
ur þess voru afhentar forseta Alþingis en
breytta heimsmynd er meðal þess sem ríki
hafa ekki enn verið ræddar. Athygli vekur
Evrópu reyna að bregðast við í tíma og fullt
að enginn alþingismaður hefur gert tillögtilefni er til að ræða af meiri alvöru hér á
ur ráðsins að sínum – tillögur sem kostuðu
landi.
skattgreiðendur um hálfan milljarð króna.

Bjarni Benediktsson

Breytt Evrópa
Oft hefur það verið broslegt að fylgjast
með þegar forsætisráðherra neitar að horfast í augu við staðreyndir og jafnvel gamlir
samherjar hennar sjá sig knúna til að taka
til máls. En tregða stjórnarflokkanna til að
horfast í augu við veruleikann er efnahagslegt
vandamál í sjálfu sér. Þessi tregða kemur ekki
síst fram í stefnu ríkisstjórnarinnar í Evrópumálum. Þrátt fyrir hinar miklu breytingar
sem eru að verða á Evrópusambandinu, ekki
síst vegna uppnáms í myntsamstarfinu og
skuldastöðu einstakra aðildarríkja, er haldið áfram í blindni eins og ekkert hafi í skorist. Umsókn um aðild að ríkjasambandi, sem
enginn veit hvernig mun þróast í náinni framtíð, skal haldið til streitu. Slíkt er ekki aðeins
óábyrgt heldur beinlínis skaðlegt hagsmunum
íslensku þjóðarinnar. Varlega stíga þeir þó
fram, einn af öðrum, stuðningsmenn aðildarumsóknarinnar á Alþingi – þeir sem tryggðu
meirihlutann – og segjast aldrei hafa meint að
þeir vildu inn í sambandið.

Fréttablaðið/GVA

Við eigum alla möguleika
Í haust lagði Sjálfstæðisflokkurinn fram
ítarlegar tillögur í efnahagsmálum. Meginmarkmiðið er að skapa störf og verja
heimilin og fyrirtækin. Með raunhæfum
hætti er hægt að stórauka fjárfestingu,
styrkja atvinnulífið, fjölga störfum, draga
til baka skattahækkanir ríkisstjórnarinnar og auka ráðstöfunartekjur heimilanna.
Nú við upphaf nýs árs er engin ástæða
til annars en líta með bjartsýni til framtíðarinnar. Við skulum gefa okkur sjálfum
það heit að á nýju ári verði framtakssemi
fólksins í landinu virkjuð. Með því að leysa
úr læðingi krafta einstaklinganna mun
næsta framfaraskeið hefjast. En til þess
þarf nýja stjórn, – nýja stefnu.
Fyrir hönd Sjálfstæðisflokksins óska ég
landsmönnum öllum gleðilegs árs með ósk
um velfarnað á komandi ári.
Bjarni Benediktsson,
formaður Sjálfstæðisflokksins.

www.peugeot.is

Gleðilegt nýtt
Peugeot ár.

Peugeot 3008 Hydrid4, er fyrsta dísil-hybrid bifreið í heimi.

Fjórhjóladrifin, 200 hestöfl, CO2 útblástur 99g, eldsneytiseyðsla í blönduðum akstri 3,8L/100km.

Peugeot óskar landsmönnum öllum gleðilegs nýs árs og þakkar þær frábæru
viðtökur sem ný lína Peugeot bifreiða hefur fengið á árinu sem er að líða.
Á komandi ári heldur Peugeot áfram að kynna spennandi nýjungar, nýjar tegundir
bifreiða og nýja umhverfisvæna tækni, allt á verði sem kemur samkeppninni á óvart.
Bestu óskir um farsælt og slysalaust komandi ár.
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Sterk staða Íslands

Á

Út úr kreppunni
rsins 2011 verður tæpast
minnst með söknuði í Evrópu
Ef við lítum okkur nær og reynum að svara
almennt séð. Á efnahagssviðspurningunni; hvernig stendur Ísland að
inu hafa hrannast upp óveðvígi undir lok árs 2011, þá er svarið í mínum
ursský og fátt bendir til annhuga nokkuð ljóst. Íslandi hefur tekist það
ars en áframhaldandi glímu við mikla
sem í mörgum öðrum Evrópulöndum ríkir
efnahagserfiðleika álfunnar sem í vaxtvísýna um, þ.e. að ná tökum á erfiðleikum
andi mæli smita yfir á heimsbúskapinn.
sínum með trúverðugum hætti. Og árangur
Ekki er lengur eingöngu rætt einangrað
Íslands er enn markverðari í ljósi þess að
um vandamál ríkja eins og Grikklands,
hrunið á Íslandi var það umfangsmesta í álfPortúgals, Írlands, Ítalíu og Spánar. Nú
unni, því um var að ræða allt í senn: bankaer spurt hvaða ríki kunni næst að lenda í
hrun, gjaldmiðla- og skuldakreppu. Landið
vandræðum, hver verði framog stjórnvöld höfðu glatað öllum
tíð evrunnar og hverju þurfi
trúverðugleika sínum og hávær
til að kosta efnahagslega og
umræða var um að ekkert
pólitískt, eigi að takast að
annað en þjóðargjaldþrot biði
bjarga henni.
Íslendinga. Munurinn á stöðu
Fyrir Ísland, sem og heimslandsins þá og nú er sláandi
Á nýju ári
byggðina alla, eru þetta alvareins og fjölmargir innlendir og
verður forlegir atburðir, en það vill
erlendir sérfræðingar hafa bent
gleymast að Evrópa er lang
á, m.a. á ráðstefnu fyrr í vetur
gangsverkefni
mikilvægasti markaðurinn
um lærdóma Íslands af hruninu.
fyrir útflutningsafurðir okkar. að ná niður
Á næsta ári stefnir í að
Vandi margra þjóða í Evrópu
afgangur á venjubundnum
atvinnuleysi.
og fremur dauflegar horfur
rekstri ríkisins, svonefndur
sýnir að það er hægara sagt en Atvinnuvegafrumjöfnuður, verði upp á 40
gert að sigrast á djúpstæðum
mia. kr. sem þýðir að ríkisefnahagserfiðleikum, hvað þá
sjóður getur farið að grynnka á
fjárfesting á
hruni eins og hér varð í októþeim ógnarskuldum sem hann
fyrstu
þremur
ber 2008.
tók á sig við hrunið. Þannig
Á heimsvísu var árið 2011 ár fjórðungum
mun skuldastaða ríkissjóðs fara
bæði vona og vonbrigða. Vonir
lækkandi á næstu árum.
ársins hefur
um aukið lýðræði og mannLífskjarasóknin hafin
eskjulegra stjórnarfar vöknvaxið um 13%
uðu í nokkrum löndum arabaEfnahagsbatinn á fyrstu níu
heimsins, en í baráttunni við
mánuðum þessa árs var sterkfrá fyrra ári.
loftslagsbreytingar tókst með
ari en nokkur þorði að vona eða
naumindum að afstýra algerri
vöxtur upp á 3,7%. Með auknum
uppgjöf. Fjölmiðlar fluttu sinn
krafti í efnahagslífinu og tímavenjulega skammt af fréttum um átök,
mótasamningum á vinnumarkaði síðasthungur og náttúruhamfarir í bland við
liðið sumar hefur staða almennings rést við
glansmynda- og hneykslismál ríka og
þegar er litið er til launaþróunar. Kaupmáttfræga fólksins. Hvernig hinum venjuur launa hefur vaxið um 3,7% undanfarna
legu meðal Jónum og Gunnum heimsins
tólf mánuði samkvæmt tölum Hagstofunnvegnar er erfiðara að segja. Svo mikið er
ar en vísitala kaupmáttar launa var 111,2
víst að sameiginlega bíða mannkynsins
í nóvember sem er svipað og hún var um
gríðarleg úrlausnarefni og tíminn til að
áramótin 2004-2005. Á þeim 31 mánuði sem
takast á við þau gengur hratt til þurrðar.
liðinn er frá því að ríkisstjórn Vinstrihreyf-

Steingrímur J. Sigfússon

ingarinnar - græns framboðs og Samfylkingarinnar tók við völdum hefur kaupmáttur
launa aukist um 3,3%. Í fyrsta sinn um langt
árabil fara nú skuldir heimilanna lækkandi
sem hlutfall af landsframleiðslu.
Það ásamt fjárhagslegri endurskipulagningu þúsunda fyrirtækja leggur grunn að
áframhaldandi og frekari efnahagsbata.
Undirstöður og innviðir íslensks þjóðarbúskapar eru þrátt fyrir allt sem hér gerðist
sterkar. Við erum ríkulega búin af auðlindum sem á komandi áratugum geta orðið uppspretta velsældar ef rétt er á málum haldið í
heimi þar sem fæða þarf sífellt fleiri munna
og endurnýjanleg orka verður gulli betri.

Forgangsmál að draga úr atvinnuleysi
Á nýju ári verður forgangsverkefni að ná
niður atvinnuleysi. Atvinnuvegafjárfesting

Fréttablaðið/GVA

á fyrstu þremur fjórðungum ársins hefur
vaxið um 13% frá fyrra ári. Og það sem
mikilvægast er, í hagkerfinu eru nú farin
að skapast störf aftur. Síðan atvinnuleysið
náði hámarki sínu á síðasta ári hafa orðið
til 5.000 ný störf og til viðbótar því hafa
fjölmörg vinnumarkaðsúrræði verið sett í
gang til að aðstoða fólk af atvinnuleysisskrá.
Þannig hefur náðst markverður árangur í
baráttunni við atvinnuleysið þó það sé vissulega enn okkar mesta böl ásamt með erfiðri
skuldastöðu margra heimila. Með batnandi
efnahag vonum við að sú staða breytist jafnframt til hins betra.
Ég þakka Fréttablaðinu og lesendum þess
samfylgdina á árinu og óska landsmönnum
öllum gleðilegs nýs árs.
Steingrímur J. Sigfússon,
fjármálaráðherra og formaður VG.

Árið 2012 verður
að nýta vel

V

ið lestur áramótagreina
undanfarinna ára blasir við hversu ótrúlega
mikil stöðnun hefur ríkt
á Íslandi frá því að ríkisstjórn Alþýðubandalagsins tók við
völdum.
Það er þó mikilvægt að hafa hugfast að enn sem fyrr búa Íslendingar að meiri tækifærum en flestar
aðrar þjóðir og með skynsamlegri
stefnu má fljótt nýta þau tækifæri
hratt og vel þjóðinni til heilla.

pólitíska stefnu einkennist stjórnmálaumræða af því að koma höggi
á einstaklinga og flokka með ímyndarhernaði þar sem oft er býsna langt
seilst.

Aðeins ein skoðun leyfð
Sífellt ber meira á ofríki „pólitísks
rétttrúnaðar“ þar sem aðeins ein
skoðun er leyfileg og þeir sem voga
sér að efast sæta árásum úr mörgum áttum samtímis. Frjálslyndi
á því mjög á brattann að sækja en
„réttsýnir byltingarmenn“ fara
Vegið að grunnstoðunum
hamförum og telja sér heimilt að
beita öllum brögðum með vísan
Það er verulegt áhyggjuefni að á
til „ástandsins“ og vegna þess að
sama tíma hefur verið vegið að
helstu grunnstoðum samfélagsins
„hér varð hrun“. Fara þeir jafnvel
og hvert tækifæri nýtt
fremstir í flokki við sem
til að ala á sundrungu og
áður voru hvað ákafastir stuðningsmenn fyrirtortryggni í stað þess að
nýta það sem sameinar
komulagsins sem hrundi.
þjóðina sem grundvöll til
Slíkt gerist oft í samfélögum þegar harðnað byggja á, en sá grund- Stjórnvöld
ar á dalnum. En það
völlur hefur verið óvenju
þurfa að
þyrfti ekki að vera hart
sterkur á Íslandi.
á dalnum. Tilhneiging
Það er vitanlega auð- tryggja réttöfgaafla til að nýta sér
veldara að ala á sundrungu og ósætti þegar illa læti í samféástandið heldur aftur af
gengur efnahagslega og laginu, bæta
þeim framförum sem
við blasa ef skynsemin
fólk skynjar að jafnræði
fær að ráða. Tækifæri
sé ekki tryggt í samfé- það tjón sem
Íslands eru gríðarleg ef
laginu.
Almennt eru Íslend- varð eins og
vel er á haldið en ógnirningar tilbúnir til að leggj- kostur er...
ar eru líka miklar. Árið
2012 verður róstusamt,
ast saman á árarnar og
ekki hvað síst í Evrópu
byggja upp af krafti ef
þar sem við blasir efnaþeim eru veitt tækifæri
til þess. Þess vegna er
hagshrun og heimssöguþað hlutverk stjórnvalda að ryðja
legar breytingar. Íslensk stjórnmál
hindrunum úr vegi og tryggja að
og samfélagið allt verða því strax að
eitt sé látið yfir alla ganga.
ná sér upp úr tíðaranda hrunsins og
Þegar stjórnvöld á hinn bóginn
hefja framsókn. Stjórnvöld þurfa að
skilgreina sig sem byltingarstjórn,
tryggja réttlæti í samfélaginu, bæta
viðhalda tortryggni og gera hvert
það tjón sem varð eins og kostur er
mál að deilumáli til að réttlæta
og skapa framtíðarsýn.
öfgastefnu er ekki von um árangur.
Tækifærin
Á undanförnum árum hefur verið
vegið að öllum grundvallarreglum
Mikill áhugi hefur verið á því að
fjárfesta á Íslandi undanfarin ár
réttarríkisins. Í stað rökræðu um

sigmundur davíð gunnlaugsson

enda aðstæður hér á margan hátt
hagstæðar, sterkir innviðir, öryggi,
hreint umhverfi, nægt hæft vinnuafl, umhverfisvæn orka, lágt skráður gjaldmiðill, fríverslunarsamningar við lönd um allan heim og svo
mætti lengi telja. Án endalausra
pólitískra hindrana væri búið að
bæta kjör og skapa þúsundir starfa
á Íslandi.
Enn má þó nýta kosti Íslands til
að byggja upp atvinnu þótt aðstæður
verði erfiðari með tímanum vegna
þróunarinnar í Evrópu. Í þessu sambandi er staðsetning landsins allt í
einu að verða mikill kostur frekar
en galli. Siglingarleiðir yfir norðurskautið eru að opnast hraðar en
nokkurn grunaði fyrir fáum árum.
Áður en langt um líður gæti Ísland
verið í miðpunkti mestu vöruflutningaleiða heims. Það myndi skapa
meiri tækifæri en hægt er að rekja
í stuttum pistli. Erlend ríki hafa
þegar gert sér grein fyrir mikilvægi

Fréttablaðið/GVA

staðsetningar landsins á norðurslóðum og sýna Íslandi mikinn áhuga
fyrir vikið.
Þær auðlindir sem mestur skortur er á í heiminum eru helstu auðlindir Íslendinga. Vatnsskortur er
t.d. orðið slíkt vandamál sums staðar í Bandaríkjunum að komið hefur
verið á fót sérstakri vatnslögreglu
sem fylgist með því að vatni sé ekki
sóað og sektar brotamenn. Borgir
sem hafa gnægð hreins vatns auglýsa það sérstaklega og laða þannig
að fjárfestingu. Ísland hefur álíka
mikið af hreinu nýtanlegu vatni og
Frakkland og Þýskaland og meira
að segja töluvert meira en vatnalandið Finnland.
Fyrir fáeinum vikum voru birtar stórmerkilegar niðurstöður olíuog gasrannsókna við Jan Mayen og
á Drekasvæðinu. Þær vöktu meiri
athygli í Noregi en á Íslandi enda
þótt Norðmenn ráði þegar yfir
gríðarlegum olíu- og gasauðlind-

um. Niðurstöðurnar bentu til þess
að verulegar líkur væru á að miklar vinnanlegar auðlindir væru á
svæðum sem tilheyra Íslendingum
að meira eða minna leyti.

Hefjum sóknina á nýju ári
Hér hafa aðeins verið nefnd örfá
dæmi um hvers vegna Íslendingar
hafa fulla ástæðu til að vera bjartsýnir á framtíð landsins.
Verði ráðist í löngu tímabærar
úrbætur í skuldamálum og tekin
upp rökrétt skynsemisstefna við
stjórn landsins geta Íslendingar
staðið af sér þann efnahagslega
jarðskjálfta sem á upptök í Evrópu,
og mun skekja heiminn á komandi
misserum, og byggt hér upp fyrirmyndarsamfélag raunverulegrar
velferðar fyrir alla.
Ég óska landsmönnum öllum velfarnaðar á nýju ári.
Sigmundur Davíð Gunnlaugsson,
formaður Framsóknarflokksins.

HIN GÖMLU KYNNI
GLEYMAST EI

Vörður óskar viðskiptavinum sínum,
samstarfsaðilum og landsmönnum öllum
ánægju og farsældar á komandi ári.

ÍSLENSKA / SIA.IS/ VOR 57764 12/11

Við þökkum samskiptin á árinu
með ósk um að árið 2012 verði
gæfuríkt og gott.

VIÐ VILJUM KYNNAST ÞÉR BETUR Á NÝJU ÁRI
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Lýðræðið í vörn

S

alvegurinn milli tjáningarfrelsis og þessa
é litið yfir hið pólitíska litróf hér á
aflsmunar sem peningar njóta er lýðræðið
landi og í nágrannaríkjunum er ekki
sjálft víða komið í ógöngur vegna aðgengis
annað hægt en að fyllast áhyggjpeninga að stjórnmálamönnum.
um af stöðu og vegferð lýðræðisins
Hér á landi búum við að áratuga hefð fyrir
þessa dagana. Tæknikratar hafa
einhvers konar meirihlutaræði þess meiriverið ráðnir í vinnu sem forsætisráðherrar í
hluta sem hverju sinni nær saman í ríkisstað kjörinna fulltrúa almennings í tveimur
stjórnarsamstarfi og hefð fyrir minnihlutalöndum og það meira að segja á Ítalíu, einu
stjórnum eða samráði við það sem kallað er
af þungavigtarríkjum Evrópusambandsins.
stjórnarandstaða þekkist varla. Mál eru oft
Forsætisráðherra sem er ekki lýðræðislega
keyrð í gegnum þingið án nægilegrar yfirkjörinn er alvarlegt mál.
ferðar og oft við hávær mótmæli minnihlutLýðræðisfyrirkomulagið í mörgum
ans og stór hluti af vinnu Alþingöðrum Evrópulöndum er og á
is fer í að leiðrétta eldri lög sem
margan hátt brogað og erfitt er
voru á einhvern hátt broguð.
fyrir kjósendur að veita kjörnum
Kosningafyrirkomulagið hér á
fulltrúum aðhald og losa sig við
landi með háum lágmarksþröskstjórnmálamenn sem njóta ekki
Sú tilfinning uldi fyrir kjöri og takmörkuðum
almenns trausts. Undantekningáhrifum hins almenna kjósanda
ar eru vissulega á þessu eins og í
að kjörnir
á uppröðun á framboðslista,
Sviss með sína sterku hefð fyrir
fulltrúar
aðgengi peninga að stjórnmálaalmennum atkvæðagreiðslum um
flokkum og stjórnmálamönnum
alla mögulega hluti og á Írlandi
misfari með
sem og skorti á almennum vanþar sem kosningafyrirkomulagið
hæfisreglum varðandi tengsl
byggir á persónukjöri sem gefur
umboð sitt
stjórnmálamanna, maka þeirra og
kjósendum vald til að raða sjálfir
þegar á þing fjölskyldu við fjármálaöfl og aðra
á framboðslista, en í síðustu kosnsérhagsmuni hefur gert það að
ingum á Írlandi var um 80 próer komið á
verkum að stjórnmál á Íslandi eru
sentum sitjandi stjórnmálamanna
almennt talin spillt.
hafnað.
rétt á sér...
Sé litið yfir farinn veg, aðdragÍ Bandaríkjunum, þar sem foranda og eftirleik Hrunsins er ljóst
val flokkanna fyrir forsetakosnað sú háværa krafa um lýðræðisumbætur
ingarnar á næsta ári er að hefjast, hljómar
sem kom fram er réttmæt. Sú tilfinning að
kosningabarátta repúblikana og frambjóðkjörnir fulltrúar misfari með umboð sitt
endurnir eins og einhvers konar geggjþegar á þing er komið á rétt á sér og það
að leikrit úr öðrum heimi og sumir þeirra
er kominn tími til að almenningur fái þau
miðað við yfirlýsingar eru beinlínis hættutól sem til þarf til að veita stjórnmálunum
legir eigin samfélagi og heimsfriði.
meira aðhald. Hér þarf einungis að benda
Þar í landi gerir kosningakerfi með einá nýleg dæmi um kosningaloforð og efndir
menningskjördæmum það að verkum að stór
þeirra og þann sorgaratburð þegar atkvæðahluti þjóðarinnar hefur enga fulltrúa á þingi
greiðslan um hvort tilteknir ráðherrar
og nánast óheft peningasöfnun hefur leitt
Hrunstjórnarinnar skyldu ákærðir og sendir
til þess að í 96 prósentum tilvika sigrar sá
fyrir Landsdóm. Þar brugðust þingmenn
frambjóðandi sem hefur meira fé milli handalgjörlega siðferðilega og gengu einnig þvert
anna. Að vísu eru í ýmsum fylkjum ákvæði
gegn öllum almennum hugmyndum um vanum almennar atkvæðagreiðslur að frumhæfi þegar þeir greiddu atkvæði um að
kvæði kjósenda en oft hefur þeim málum
vernda félaga sína og vini úr Hrunstjórninni
verið „stolið“ af hagsmunaöflum með mikla
frá eðlilegri málsmeðferð fyrir dómstól.
fjármuni. Þó vissulega sé vandrataður með-
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Þór Saari

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Síðan í kosningunum 2009 hefur Hreyfingin í samræmi við stefnuskrána lagt mikla
áherslu á lýðræðisumbætur og lagt fram
í þrígang frumvarp um þjóðaratkvæðagreiðslur þar sem 10% kjósenda gætu krafist þjóðaratkvæðagreiðslu og þriðjungur
þingmanna gæti vísað frumvörpum í þjóðaratkvæði. Einnig er gert ráð fyrir s.k. Lýðræðisstofu sem hefði almennt með skipulag
og umgjörð kosninga að gera. Við höfum í
tvígang lagt fram frumvarp um breytingar
á lögum um fjármál stjórnmálaflokka þar
sem tekið verður fyrir framlög til flokka og
persóna frá fyrirtækjum og nafnlaus framlög verða einnig bönnuð.
Við tókum einnig virkan þátt í vinnu við
frumvörp forsætisráðherra um persónukjör sem voru lögð fram 2009 og aftur
2010. Þau stöðvuðust vegna andstöðu innan
eigin raða meirihlutans. Að auki höfum við
í tvígang lagt fram frumvarp um lýðræðisvæðingu sveitarstjórna með ákvæðum um
almennar atkvæðagreiðslur að kröfu íbúa
og lagt til fjölgun sveitastjórnarfulltrúa
en fjöldi fulltrúa í íslenskum sveitarstjór-

num er hlutfallslega miklu minni en gerist í
allri norðan- og vestanverðri Evrópu. Slíkar
fámennar sveitarstjórnir eru ávísun á klíkumyndun, óvönduð vinnubrögð og jafnvel
spillingu eins og sjá má á öllum þeim fjölda
sveitarfélaga af öllum stærðum sem nú eiga
í miklum vandræðum.
Því er skemmst frá að segja að ekkert af
þessum málum hefur náð í gegn og áhuginn fyrir þeim hjá öðrum þingmönnum fjórflokksins er lítill sem enginn. Í því samhengi
verður fróðlegt að sjá hvernig drögum að
nýrri stjórnarskrá reiðir af.
Það er því augljóst að langt er í land með
nýja umgjörð lýðræðis og stjórnmálaumhverfis hér á landi en við munum þó halda
ótrauð áfram þeirri baráttu að koma þessum
málum á dagskrá og halda á lofti þessum
grundvallar stefnumálum, sem öðrum, eins
lengi og þörf er. Ef það tekst ekki á þessu
þingi þá er það einfaldlega spurning um
samstöðu fólks og samvinnu fyrir næstu
alþingiskosningar.
Gleðilegt ár.
Þór Saari, þingmaður Hreyfingarinnar.

SAMFÉLAGSVERÐLAUN
FRÉTTABLAÐSINS ERU
VEITT Í FIMM FLOKKUM.
1

Hvunndagshetjan

Einstaklingur sem sýnt hefur sérstaka óeigingirni eða hugrekki,
hvort sem er í tengslum við einn atburð eða með vinnu að

HEFUR ÞÚ ORÐIÐ VITNI AÐ

GÓÐVERKI?
ÓSKAÐ ER EFTIR TILNEFNINGUM TIL SAMFÉLAGSVERÐLAUNA FRÉTTABLAÐSINS 2012

ákveðnum málaflokki í lengri tíma.

2

Frá kynslóð til kynslóðar

Hér koma til greina kennarar, leiðbeinendur, þjálfarar eða aðrir
uppfræðarar sem skarað hafa fram úr á einhvern hátt. Einnig
koma til greina félagasamtök sem sinna börnum af sérstökum
metnaði og alúð.

3

Til atlögu gegn fordómum

Einstaklingur eða félagasamtök sem hafa unnið ötullega að því

Til greina koma allir sem hafa lagt umtalsvert af mörkum til að
bæta íslenskt samfélag. Skorað er á lesendur Fréttablaðsins að
senda inn tilnefningar um fólk og félagasamtök sem eiga skilið
virðingarvott fyrir verk sín. Allir koma til greina, jafnt óþekktir
einstaklingar sem vinna störf sín í hljóði, félagasamtök og
þjóðþekktir karlar og konur sem hafa með gjörðum sínum og
framgöngu verið öðrum fyrirmynd.

að eyða fordómum í samfélaginu.

4

Heiðursverðlaun

Einstaklingur sem með ævistarfi sínu hefur stuðlað að betra
samfélagi.

5 Samfélagsverðlaunin
Félagasamtök sem hafa unnið framúrskarandi mannúðar- eða
náttúruverndarstarf og lagt sitt af mörkum til að gera íslenskt

Sendið tilnefningar á hlekknum Samfélagsverðlaun Fréttablaðsins

samfélag betra fyrir okkur öll.

á visir.is/samfelagsverdlaun, með tölvupósti á netfangið samfelagsverdlaun@frettabladid.is, eða bréfleiðis merkt: Samfélagsverðlaun
Fréttablaðsins, Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík. Dómnefnd tekur allar
innsendar tillögur til skoðunar. Samfélagsverðlaun Fréttablaðsins verða
veitt í mars.

SAMFÉLAGSVERÐLAUN

Landsbankinn
þakkar árið
sem er að líða
Í byrjun árs lagði Landsbankinn fram aðgerðalista í takt
við nýja stefnu og hefur þeim fyrirheitum sem þar voru
kynnt nú verið komið í verk. Bankinn hefur breyst mikið
á árinu og við þökkum öllum þeim sem tekið hafa þátt
í þeirri vegferð. Vinna okkar heldur áfram á nýju ári.
Verkefni okkar í ár hafa verið margþætt. Við
höfum tekist á við skuldavanda heimila og
fyrirtækja, styrkt innviði bankans og bætt
þjónustu. Ný stefna um samfélagslega ábyrgð
var mörkuð og siðasáttmáli bankans myndar
viðmið fyrir góða viðskiptahætti og siðferði
starfsmanna.

Landsbankinn leitast við að vera hreyfiafl
í samfélaginu, m.a. með stofnun nýsköpunarþjónustu, sölu eigna og ármögnun verkefna
um land allt. Nýtt ár boðar áframhaldandi
uppbyggingu með hag viðskiptavina okkar
og eigenda að leiðarljósi. Við erum Landsbankinn þinn.

Landsbankinn þinn er stefna bankans til 2015

2012: Uppbygging

2013: Forysta

2015: Fyrirmynd

Við lækkuðum skuldir viðskiptavina um 23 milljarða króna til viðbótar við önnur úrræði sem áður
höfðu verið kynnt. Skuldalækkunin hafði áhrif á 60.000 viðskiptavini og skipti verulegu máli fyrir
heimilin.

Skuldir fyrirtækja hafa nú þegar
verið færðar niður um 400 milljarða króna og það er sannfæring
okkar að sú ráðstöfun skili samfélaginu heilbrigðari fyrirtækjum og
bankanum betri viðskiptavinum.

Hreyfiafl

60
þúsund
viðskiptavinir

23

milljarða

skuldalækkun

Landsbankinn

Við höfum tekið þátt í fjölmörgum
fjármögnunarverkefnum á árinu
vítt og breitt um landið. Eitt
umfangsmesta verkefni þessa
árs hefur verið undirbúningur að
skráningu tveggja félaga á markað.
Fasteignafélagið Reginn og eignarhaldsfélagið Horn verða skráð í
Kauphöllina á fyrri hluta ársins
2012. Þá höfum við selt fyrirtæki
í óskyldum rekstri.

landsbankinn.is

Bætt þjónusta
Með einkunnarorð bankans,
við hlustum, lærum og þjónum, að
leiðarjósi buðum við starfsfólki
upp á markvissa fræðslu og þjálfun
sem tryggir nauðsynlega þekkingu
og hæfni þess í starfi. Þá áttum við
samtal við yfir 30.000 viðskiptavini um þjónustu okkar og birtum
ábendingar þeirra og viðbrögð
okkar við þeim á vef okkar.
Starf umboðsmanns viðskiptavina
var eflt til muna með ráðningu sérstaks umboðsmanns fyrirtækja, en
þangað geta viðskiptavinir leitað
sem telja sig ekki hafa fengið sanngjarna úrlausn sinna mála.

410 4000

•

Öll lífvænleg fyrirtæki í viðskiptum sem uppfylltu ákveðin skilyrði
fengu fyrir mitt ár tilboð um
endurskipulagningu í samræmi
við Beinu braut stjórnvalda.

Samfélagsleg ábyrgð

jl.is

Við efldum ráðgjafastofu einstaklinga og lukum endurútreikningi
á öllum erlendum húsnæðislánum
sem féllu undir lög um vexti og
verðtryggingu. Að meðaltali lækkaði höfuðstóll erlendra húsnæðislána um 41%.

Við höfum komið á fót sérstakri
nýsköpunarþjónustu sem er sniðin
að þörfum nýrra fyrirtækja. Þá
höfum við haldið atvinnu- og
nýsköpunarhelgar í samstarfi við
Innovit þar sem markmiðið er að
skapa vettvang fyrir nýsköpun
og efla um leið atvinnusköpun
í landinu.

Við kynntum nýja stefnu um
samfélagslega ábyrgð á árinu.
Stefnan byggist á fimm megin
málaflokkum og verður komin að
fullu til framkvæmda árið 2015.
Þá var ný stefna um samskipti
við birgja með samfélagslegum
áherslum kynnt, stjórnarhættir
bankans gerðir opinberir
og kynjahlutfall í stjórnum
dótturfélaga jafnað.
Samfélagssjóður Landsbankans
var settur á laggirnar til að styrkja
verðug samfélagsverkefni
á ýmsum sviðum.

Siðasáttmáli
Við skrifuðum siðasáttmála sem
leggur grunn að góðum viðskiptaháttum og siðferði í starfi. Allir
starfsmenn bankans skrifuðu undir
sáttmálann á árinu og munu gera
það árlega hér eftir.

•

Skuldavandi fyrirtækja

JÓNSSON & LE’MACKS

Skuldavandi heimila

SÍA

Siglufjörður
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Í aldanna skaut Viðbrögð Norðmanna við hryðjuverkunum þar í landi í sumar eru Brynju og Guðmundi Andra ofarlega í huga þegar þau líta yfir árið sem er að líða.

fréttablaðið/valli

Engin tala gengur upp í 2011
Fjölmiðlakonan og bókmenntafræðineminn Brynja Þorgeirsdóttir og rithöfundurinn Guðmundur Andri Thorsson eru sammála
um mann ársins en ósammála um þróun popptónlistar síðustu áratuga. Kjartan Guðmundsson hitti rökstólapar ársins í Hörpu.

á rökstólum
Nú vill svo skemmtilega til að við
erum stödd í Hörpu, einni umtöluðustu byggingu ársins sem er að
líða.
Guðmundur Andri: „Já. Byggingu sem enn er verið að byggja
af borhljóðunum hér að dæma.“
Brynja: „Það er mikill fengur
í þessu húsi. Á opnunarhátíðinni
var ég að vinna að beinu sjónvarpsútsendingunni og ég hreinlega gapti því mér fannst húsið
svo rosalega flott að innan.“
Guðmundur Andri: „Harpa
er tákn um mjög margt. Um að
Íslendingar geti, þrátt fyrir allt,
reist svona margslungið hús
og ætli sér að leggja áherslu á
menningarmál sem eina leið út úr
kreppunni. Þetta er gott tónlistarhús, hér er góður hljómburður og
hér verður mikil deigla fyrir tónlistarfólk. Allt er þetta auðvitað
jákvætt, mikilvægt og lofsvert.
En ég verð að játa að ég kann ekki
vel við húsið sem slíkt. Finnst það
ekki venjast vel.“
Brynja: „Þessi bygging er dálítið frek.“
Guðmundur Andri: „Já, frek
og dálítið bjánaleg í laginu. Glerhjúpurinn þykir mér til dæmis
ekki jafn fagur og hann átti að
verða.“
Brynja: „Nei, ég varð líka fyrir
vonbrigðum með hjúpinn. Nú í
skammdeginu sér maður hvernig þessi ljós virka.“
Guðmundur Andri: „Eða virka
ekki.“
Brynja: „Einmitt! Ég bíð alltaf
eftir að sjá eitthvað í þeim sem
ég hef ekki tekið eftir. Velti fyrir
mér hvort þau séu rétt stillt og
þar fram eftir götunum. Mér tekst
ekki að sjá fegurðina í þessu. En
Harpa hefur nú þegar breytt tónlistarlífi landsins. Innihaldið er
gott en umbúðirnar ekki.“
Guðmundur Andri: „Já, það er
góð súmmering á málinu.“

Eitísið er söluvænlegt
Meðal þeirra sem komið hafa fram
í Hörpu á árinu eru tónlistarmenn
sem voru upp á sitt besta á níunda
áratug síðustu aldar, Paul Young og
Cyndi Lauper. Einhverjir spurðu
sig hvort réttara væri að flytja inn
ferskari listamenn í þetta glænýja
tónlistarhús.
Brynja: „Það hefur nú sýnt sig
að þetta er söluvænlegt. Fólkið
sem var upp á sitt besta í eitís á nú
pening í buddunni og það er hægur
leikur að fylla húsið af áhorfendum
sem vilja sjá slíka listamenn.“
Guðmundur Andri: „Mér skilst
að Cyndi Lauper hafi sýnt hér að
hún er enn í fullu fjöri, enda kornung manneskja. En var þetta ekki
eitthvað misheppnað með Paul
Young?
Brynja: „Jú. Hann gat ekkert
sungið blessaður.“
Guðmundur Andri: „Hann hefur
aldrei getað sungið. Ég hefði getað
sagt þeim það strax. En í raun er
ekkert skrýtið að svona gamlir
flytjendur séu fluttir inn, því það
hefur ekkert nýtt átt sér stað í
popp- og rokkmúsík síðan 1986 eða
þar um bil.“
Brynja: „Ha? Hefur ekki orðið
heilmikil þróun í tónlist síðan þá?“
Guðmundur Andri: „Jú, en fyrst
og fremst í alls kyns rafbúnaði. Á
seinni árum hefur það líka gerst
að fólk hefur smám saman hætt
að syngja lög og farið meira út í að
rymja og röfla. Það eru engar melódíur lengur í lögunum.“
Brynja: „Þetta var nú líka sagt
um Bítlana þegar þeir komu fram.
Að þetta væru bara ósnyrtilegir
menn að öskra.“
Guðmundur Andri: „Að vísu. En
það var rangt. Ég hef hins vegar
rétt fyrir mér.“
Brynja: „Talandi um það hvernig tímarnir breytast og við lítum
öðruvísi á málin, þá kom ég hérna
með bók með mér, Íslenska drauminn sem þú gafst út árið 1991.“
Guðmundur Andri: „Nei sko!“
Brynja: „Þessa bók las ég í
menntaskóla og skrifaði þér bréf

af því tilefni, sem ég sendi reyndar aldrei.“
Guðmundur Andri: „Það hringdu
oft í mig menntaskólanemar sem
áttu að skrifa ritgerðir um þessa
bók, spurðu um hvað hún væri og
vildu nánast að ég gerði ritgerðirnar fyrir þá.“
Brynja: „Þessi bók hafði mikil
áhrif á mig, en bréfið sem ég sendi
aldrei var skammarbréf. Í bókinni er
sagt frá vinahópi, sem var alveg eins
og minn vinahópur. Þetta eru krakkar sem eru ögrandi, hafa hugsjónir, vilja breyta hlutunum og finnst
eldri kynslóðin smáborgaraleg. En
svo deyja þessar hugsjónir. Þú varst
að segja við okkur krakkana að það
væri alveg sama hvað við héldum að
við værum spes, á endanum yrðum
við sömu smáborgararnir og mamma
og pabbi. Þetta þótti mér hrikalegt
að heyra, sautján ára gamalli, og
fannst að bókin ætti að vera bönnuð
unglingum. Að það væri afar óhollt
að segja ungu fólki að ungdómskrafturinn myndi ekki vara að eilífu!“
Guðmundur Andri: „Þú hefðir
betur sent mér bréfið, því ég hefði
örugglega haft samband og sagt þér
að þessi ungdómskraftur væri alveg
heill í bókinni.“
Brynja: „En svo hverfur hann!“
Guðmundur A ndri: „Ha nn
umbreytist. Það er langt síðan ég
las bókina sjálfur en mig minnir að
hún hverfist um tvær fjöldagöngur, annars vegar mótmælagönguna
frá Keflavík til Reykjavíkur og hins
vegar Reykjavíkurmaraþonið. Ég
hefði örugglega hughreyst þig og
sagt þér að þetta væri nú ekki svona
slæmt.“

Misstum af mörgum tækifærum
Hvaða fréttatengdu atburðir standa
annars upp úr á árinu að ykkar
mati?
Brynja: „Ef ég á að vera alveg
hreinskilin, þá er ég eiginlega orðin
afhuga þessari hringiðu sem ég hef
lifað og hrærst í síðustu tólf ár. Það
er nú ein af ástæðum þess að ég
ákvað að söðla um á árinu og byrjaði í bókmenntafræði í Háskólanum.

Þegar æsingurinn vekur ekki áhuga
lengur er auðvitað bara rétt að hætta
í faginu. Þegar ég hugsa til baka
man ég hreinlega lítið eftir fréttum
ársins. Ég man nánast bara eftir
einhverju skemmtilegu sem gerðist
í mínu lífi og fólki sem ég kynntist.
Til dæmis henni Elvu Dögg Gunnarsdóttur [sem er með tourette-heilkenni], sem ég gerði heimildarmynd
um á árinu.“
Guðmundur Andri: „Það var frábær mynd.“
Brynja: „Takk fyrir það. Ég er
stolt af myndinni og Elva Dögg er
mjög eftirminnilegur karakter.“
Guðmundur Andri: „Það skilaði
sér vel. En þegar ég lít um öxl finnst
mér eins og árið 2011 hafi verið
dálítið milli-ár. Það gengur engin
tala upp í 2011. 2012 verður miklu
merkilegra ár. Það er mun sterkari
tala, svo ég reyni að hljóma eins og
dulhyggjumaður, sem ég er ekki.“
Brynja: „Guðmundur Andri Rósinkrans?“
Guðmundur Andri: „Einmitt.
Þetta var árið sem við misstum af
mörgum tækifærum. Í einhverjum
derringi misstum við af tækifærinu
til að klára Icesave-málið, sem við
höfum ekki bitið úr nálinni með. Eins
glötuðum við ákveðnu tækifæri til að
þokast í átt að því að bjarga mannkyninu á jörðinni í sambandi við
loftslagsmálin. Það er áhyggjuefni og
á eftir að móta líf okkar enn frekar
þegar fram líða stundir. Þegar litið
er yfir sviðið sést líka að kapítalisminn, sem flestir héldu að hefði sigrað
endanlega í keppninni um besta þjóðskipulagið, á engin svör við sínum
innri mótsögnum og getur ekki leyst
aðkallandi vandamál mannkynsins.
Að því leyti var 2011 ár svefnsins og
getur gert mann hnugginn að hugsa
um það. En þá er best að líta inn á við
og gleðjast yfir þessum persónulegu
hlutum sem hjálpa manni að lifa lífinu, eins og Brynja segir.“
Brynja: „Völva vikunnar segir
reyndar að næsta ár verði hryllilegt.“
Guðmundur Andri: „Já, en við
erum völvur Fréttablaðsins og

höfum alveg jafn mikið vit á þessum
málum. Á alþjóðavettvangi stendur
fleira upp úr á árinu sem er að líða.
Þar á meðal arabíska vorið, þar sem
venjulegt fólk rís upp gegn einræðisherrum og neitar að láta koma svona
illa fram við sig.“
Brynja: „Það er að sjálfsögðu afar
merkilegt fyrirbæri.“
Guðmundur Andri: „Af svipuðum
toga er Occupy Wall Street-hreyfingin í Bandaríkjunum, þar sem
almenningur rís upp og mótmælir.
Það þykir mér heilbrigðismerki og
vonandi sjáum við meira slíkt á nýja
árinu. Svo þarf auðvitað að minnast
á hryðjuverkin í Noregi, þar sem
hatrið birtist okkur á sinn ljótasta
hátt.“
Brynja: „Þar þóttu mér viðbrögð
Norðmanna aðdáunarverð. Í stað
þess að kynda enn frekar undir
hatrinu, eins og gerðist að vissu leyti
eftir hryðjuverkaárásirnar í Bandaríkjunum fyrir áratug, reyndu Norðmenn að slökkva ófriðarbálið og
tókst það sennilega.“
Guðmundur Andri: „Norðmenn
mættu hatrinu með kærleika.“
Brynja: „Það voru skilaboðin allt
frá fyrsta ávarpi Stoltenbergs. Hann
kom mjög sterkur út úr þessu.“

Í atinu og mokstrinum
Hafið þið skoðanir á því hver er
maður ársins 2011?
Brynja: „Er það ekki þessi venjulegi Íslendingur, sem er bara í atinu
og mokstrinum?“
Guðmundur Andri: „Jú, er það
ekki? Íslenski skattborgarinn sem er
ekki fluttur til Noregs, eða eitthvert
annað, og stendur sína plikt. Mér
dettur ekki neinn sérstakur listamaður eða tónlistarmaður í hug, þótt
auðvitað séu hér fjölmargir frábærir
listamann og eflaust einhverjir frábærir stjórnmálamenn þótt enginn
komi upp í hugann. Skattborgarinn
ber af á þessu ári.“
Brynja: „Þar erum við fullkomlega sammála. Kannski vegna þess
að við munum ekki eftir neinum
öðrum.“
Guðmundur Andri: „Sennilega.“

Nicotinell er samstarfsaðili
Krabbameinsfélagsins
Lesa skal vandlega leiðbeiningar á umbúðum og fylgiseðli.
Nicotinell lyfjatyggigúmmí inniheldur 2 mg eða 4 mg nikótín (nikótínpólacrillín). Nicotinell lyfjatyggigúmmí er notað til að draga úr nikótínþörf og fráhvarfseinkennum nikótíns hjá einstaklingum sem eru háðir nikótíni. Þannig
getur það auðveldað reykingafólki sem vill hætta að reykja að hætta eða að draga úr reykingum. Ekki má nota fleiri en 25 stk. 2 mg lyfjatyggigúmmí eða meira en 15 stk. 4 mg lyfjatyggigúmmí á sólarhring. Ef þú ert með ofnæmi
fyrir nikótíni eða einhverju öðrum innihaldsefnum eða reykir ekki má ekki nota Nicotinell lyfjatyggigúmmí. Ráðfærðu þig við lækninn eða lyfjafræðing ef þú hefur nýlega fengið hjartabilun eða hjartastopp - ert með
hjartasjúkdóma, of háan blóðþrýsting, sykursýki, ofvirkan skjaldkirtil, ofvirkar nýrnahettur, alvarlega skerta nýrna- og/eða lifrarstarfsemi eða magasár. Ef þú ert barnshafandi eða með barn á brjósti máttu einungis nota lyfið í
samráði við lækni. Lyfið er ekki ætlað börnum yngri en 18 ára nema í samráði við lækni. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.
Markaðsleyfishafi: Novartis Healthcare. Umboð á Íslandi: Artasan ehf., Suðurhraun 12a, 210 Garðabæ.
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Árið 2011 með dráttum Halldórs Baldurssonar

janúar til júní

Nýtt ár,
nýr kraftur, nýir tímar
Icelandic Group hefur allt frá stofnun, árið 1942, gegnt mikilvægu hlutverki í íslensku efnahagslífi.
Með því að byggja á reynslu Íslendinga af sjávarútvegi og fylgja fast eftir þróun til nútímatækni og
nýrra aðferða við veiðar, vinnslu og markaðssetningu hefur fyrirtækið eflst og dafnað á sjötíu árum og
náð sterki stöðu á alþjóðamarkaði, til farsældar fyrir land og þjóð.
Árið 2012 er afmælisár og markar jafnframt nýjan áfanga í sögu Icelandic Group. Okkar bíða ný
verkefni og við stefnum af einurð og dug til móts við nýja tíma.
Icelandic Group óskar öllum Íslendingum, til sjávar og sveita, gæfu
og gengis á nýju ári.

Endurskinsmerki Arion banka

Íþróttafélag fatlaðra

Handknattleikssamband Íslands
Harpa tónlistarhús

Krabbameinsfélag Íslands

Kím - Medical Park

arionbanki.is – 444 7000

Skógræktarfélag Íslands

Rauði kross Íslands

Stofnun um fjármálalæsi

Arion banki styður við
bakið á fjölmörgum félögum
og samtökum sem hafa það
að markmiði að styrkja
samfélagið og bæta.
Það skiptir máli.
Fimleikasamband Íslands
Golfsamband Íslands

Íþró. fatlaðra

Handknattleikssamband Íslands
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Dreymir um fjölskylduplötu
Síðustu ár hafa einkennst af tímamótum í lífi feðganna Garðars og Garðars Thórs Cortes. Sá eldri varð sjötugur í fyrrahaust og
skömmu síðar varð sonurinn sjálfur faðir í fyrsta sinn. Þeir sögðu Hólmfríði Helgu Sigurðardóttur meðal annars frá þeirra fyrstu
sameiginlegu plötu, Íslandi, og draumnum um frekara fjölskyldusamstarf, þar sem systkinin Nanna og Aron komi líka við sögu.

Þ

að fyrsta sem manni
kemur til hugar þegar
setið er andspænis
feðgunum Garðari
og Garðari Thór Cortes er að skyldleikinn
leynir sér ekki. Sama afslappaða
og vinalega yfirbragð einkennir þá
báða tvo. Við erum saman komin á
skrifstofu föðurins í Söngskólanum
í Reykjavík á virkum degi á milli
jóla og nýárs. Úti eru fáir á ferli og
þykkt lag af snjó þekur allar götur.
Inni er hlýtt, nýlagað kaffi á könnunni og stemningin heimilisleg.
Í haust urðu tímamót í lífi þeirra
feðga, þegar þeirra fyrsta sameiginlega plata, Ísland, kom út. Það var
kominn tími til.
Garðar eldri: „Ég hafði oft velt
því fyrir mér að það væri gaman
ef við myndum gera plötu saman,
en ég hef aldrei viljað leggja það
á strákinn. Hann hefur verið með
sína eigin fart á sínum frama og ég
vildi ekki trufla það.“
Garðar yngri: „Þú lætur þetta
hljóma eins og ég sé sá eini sem er
alltaf á fartinni. Þú sem ert alltaf
á fullu, bæði að syngja og stjórna í
útlöndum og alltaf með nóg að gera
hér heima … En já, það er búið að
vera mikið að gera hjá okkur báðum
en sem betur fer tókst okkur að
koma saman og gera plötu. Við gerðum þetta eins og við erum vanir …“
Garðar eldri: „... syngjum af tilfinningu og túlkum músíkina og
textana af innlifun!“

Eina plötu eða svo
Í blóði Garðars Thórs og systkina
hans tveggja rennur hrein tónlist, en báðir foreldrar þeirra eru
músíkantar, Garðar óperusöngvari og Krystyna píanóleikari. Þau
hin hafa líka lagt fyrir sig sönginn.
Nanna María er sópransöngkona
og fastráðin við norsku óperuna
og Aron Axel er að læra óperusöng
við Mozarteum-tónlistarháskólann
í Salzburg í Austurríki.
Garðar hinn eldri dreymir um
að einn dag muni fjölskyldan gera
plötu saman. „Það kveikti í mér
þegar við komum öll fram á Lexus-tónleikunum [sem Toyota á
Íslandi skipulagði fyrir Lexuseigendur] fyrir nokkrum árum.
Þá var Nanna fengin hingað heim
til að syngja á tónleikunum, yngri
bróðir þeirra var í kórnum og svo
sungu þeir dúett saman bræðurnir.
Þarna vorum við sem sagt fjögur
saman á sviðinu og það var mjög
gaman. Ég myndi vilja skilja eitthvað eftir okkur öll saman – eina
plötu eða svo.“
Garðar segir þau hjónin þakklát fyrir að fá að taka þátt í tónlistinni með börnum sínum. „Það hefur
verið okkur dýrmætt að fylgjast
með hversu vel gengur hjá þeim.
Og ekki síður að fá að taka þátt í því
að búa til músíkina. Við erum orðin
það reynd og gömul í þessu, að þau
taka ráðleggingum frá okkur jafnan vel. Þau syngja fyrir okkur það
sem þau eru að æfa hverju sinni, og
við skiptum okkur af, ef hægt er að
segja það svona innan gæsalappa.“
Nýtt bitastætt hlutverk
Það eru þrjú ár frá því að Garðar Thór gaf út plötuna When You
Say You Love Me en hún kom út í
Bretlandi árið 2008. Hún fylgdi í
kjölfar fyrstu plötu Garðars, Cortes, sem seldist gríðarlega vel þar
í landi og víðar um heim og var
meðal annars tilnefnd til bresku
tónlistarverðlaunanna. Tímasetningin fyrir seinni plötuna reyndist
þó ekki góð, en á sama tíma og hún
kom út hrundi íslenska bankakerfið, sem setti sitt strik í reikninginn.
„Ísland varð á augabragði vondi
gæinn, sérstaklega í Bretlandi, svo
þar kom babb í bátinn. Plötunni var
ekki fylgt eftir, að öðru leyti en því
sem komið var af stað fyrir hrunið.
Það hefur því hægt á í plötumálunum hjá mér, þangað til núna. En ég

Samrýndir feðgar Þó að Garðar Thór og systkini hans séu fyrir löngu orðin fullorðið fólk þiggja þau gjarnan ráð frá foreldrunum, enda eru þau Garðar og eiginkona hans,
píanóleikarinn Krystyna Cortes, bæði reynslumikil í tónlistarheiminum og hafa af nógu að miðla.
Fréttablaðið/Valli

„Það halda margir að við séum alltaf syngjandi, þar sem
við erum öll söngvarar. En það fer ekki endilega saman.
Ekki frekar en að rithöfundar sitji saman og lesi hver fyrir
aðra öll jólin. Ég er ekki viss um að þeir geri það.“
hef haldið áfram að syngja tónleika
og óperur, en það finnst mér hvort
sem er skemmtilegast að gera.“
Upp á síðkastið hefur hann líka
einbeitt sér að nýju enn skemmtilegra hlutverki sem hann kann
sérstaklega vel við sig í – föðurhlutverkinu. Honum og eiginkonu hans,
Tinnu Lind Gunnarsdóttur leikkonu, fæddist sonurinn Kormákur
í október 2010. „Hans vegna hef ég
líka dregið dálítið úr ferðalögunum, því ég tími hreinlega ekki að
vera of mikið í burtu frá honum,“
segir Garðar Thór.

Hvíla sig á söng um jólin
Eflaust sjá margir fyrir sér að
Cortes-fjölskyldan hljóti að syngja
mikið heima við, til að mynda á
jólum. Er það svo?
Garðar eldri: „Það halda margir
að við séum alltaf syngjandi, þar
sem við erum öll söngvarar. En það
fer ekki endilega saman. Ekki frekar en að rithöfundar sitji saman og
lesi hver fyrir aðra öll jólin. Ég er
ekki viss um að þeir geri það.“
Garðar yngri: „Ég er nú búinn að
vera á svo miklum ferðalögum og
verið að syngja stanslaust í október,
nóvember og desember. Þannig að

nú er ég bara kominn í frí frá söng
í nokkra daga. Við syngjum ekki
svo mikið heima, erum bara glöð
að geta spjallað saman og hlustað
á aðra syngja í sjónvarpinu og
útvarpinu.“
Garðar eldri: „Við vorum öll
saman komin hérna heima um
jólin. Aron söng í messu og það
var gaman að heyra í honum, því
honum fer stöðugt fram.“

Snældur fyrir ömmu
Lengi vel hélt fjölskyldan þá hefð
í heiðri að fara í kirkju rétt fyrir
jólin og taka upp lög á snældu fyrir
ömmu barnanna, Nönnu, móður
Garðars. „Almáttugur, hvað henni
fannst þetta gaman, höfðingjanum,“ segir Garðar, og það leynir
sér ekki að hlýjar tilfinningar
fylgja minningunni um móður
hans, sem lést í fyrra, þá 91 árs.
Garðar yngri: „Hún hlustaði
mikið á diskana okkar og henni
fannst það æðislegt. Hún vissi líka
alveg hvað hún vildi – og hvað hún
vildi ekki. Henni fannst skemmtilegast að heyra lögin sem hún
þekkti. Hún átti það til að sitja og
njóta þess að hlusta, en segja svo:
„Það hefði nú verið gaman ef það

hefði verið þarna eitthvað sem ég
þekkti.“
Garðar eldri: „Já, íslensku lögin
voru í uppáhaldi hjá henni. Þess
vegna hefði henni þótt virkilega
skemmtilegt að heyra nýju plötuna
okkar.“
Á plötunni er að finna mörg af
helstu sönglögum Íslendinga frá
síðustu öld í nýjum útsetningum,
allt perlur sem þeir feðgar halda
upp á og hafa sjálfir sungið í gegnum tíðina.

Sest ekki sjálfur í helgan stein
Beggja vegna ársins 2011 eru tímamót í lífi Garðars. Hann varð sjötugur í fyrra og á næsta ári verður
Söngskólinn fjörutíu ára. Garðar
stofnaði skólann og hefur verið
skólastjóri hans frá upphafi. Þó að
hann sé kominn á eftirlaunaaldur
er hann ekkert farinn að hægja
á sér og stefnir ekki að því í nánustu framtíð. „Ég held bara áfram
á sömu braut og hef engin plön um
að setjast í helgan stein né hægja á
mér,“ segir hann og bætir svo glottandi við: „Það kemur bara af sjálfu
sér.“
Auk þess að stýra skólanum
stjórnar Garðar Óperukórnum

og Karlakór Kópavogs og tekur
að sér hljómsveitarstjórnun af
og til. Af nýlegum verkefnum má
nefna að hann stjórnaði amerískri
sinfóníuhljómsveit sem kom hingað til landsins. Þá stjórnaði hann
norskri sinfóníuhljómsveit sem
kom hingað á sextíu ára afmælistónleikaferðalagi. Hún var fyrsta
útlenda sinfóníuhljómsveitin til að
spila í Hörpu. „Þetta var voðalega
gaman og kórinn, sem söng með í
báðum verkefnum, hljómaði eins
og mörg hundrað manns. Eldborg
er glæsileg og hljómburðurinn í
henni góður,“ segir Garðar, sem
virðist vera ánægður með Hörpu.
„Við eigum þetta hús og við eigum
að vera stolt af því og nýta það vel,“
segir hann.

Gamla árið kvatt í kvöld
Næst á dagskránni hjá Garðari
Thór er undirbúningur fyrir tónleika í London í febrúar, þar sem
hann kemur fram með sópransöngkonunni Lesley Garrett. Þá tekur
hann þátt í Söngveislu í Hörpu í
febrúar, sem haldin verður í tilefni af hundrað ára afmæli Karlakórsins Þrasta, sem föðurbróðir
hans stjórnar. En fyrst af öllu þarf
að kveðja árið 2011 og bjóða nýtt
ár velkomið. „Við erum öll saman
á gamlárskvöld, nema þegar höf
skilja okkur að. Við horfum saman
á þegar ártalið á skjánum dofnar og
nýtt ártal kemur í staðinn, þökkum
hvert öðru fyrir það liðna og óskum
okkur góðs á nýju ári. Eftir að
klukkan slær tólf nær svo stórfjölskyldan saman. Það er alltaf veisla
þegar við hittumst,“ segir Garðar
hinn eldri að lokum.

Gleðilegt nýtt ár
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Munum að nota hlífðargleraugu og
eigum örugg og ánægjuleg áramót

Sjóvá er aðalstyrktaraðili Slysavarnafélagsins Landsbjargar
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Við kjötkatlana Júlíus við djúpsteikingarpottinn góða sem verður notaður í dag til að elda ofan í stórfjölskylduna.

Mynd/heida.is

Kalkúnn á innan við klukkutíma
Djúpsteiktur kalkúnn hefur lengi verið vinsæll í Suðurríkjum Bandaríkjanna. Eldunaraðferðin hefur nú breiðst út um heiminn,
alla leið til Íslands. Sólveig Gísladóttir spjallaði við Júlíus Jónsson, matreiðslumann á Akureyri, sem djúpsteikir kalkún fyrir fjölskylduboðið á gamlársdag og segir stuttan eldunartíma einn helsta kostinn við þessa aðferð.

H

ugmyndin að djúp
steiktum kalkúni
fékk ég í gegnum
kunningja minn
sem hafði lesið
um þessa aðferð í
matreiðslubók,“ segir Júlíus Jóns
son matreiðslumaður sem hefur
síðastliðin sex ár djúpsteikt kalkún
um áramótin. „Ég pantaði mér sér
stakan pott frá Bandaríkjunum.
Hann lítur út eins og venjulegur
pottur, bara breiðari og hærri, en
honum fylgja ýmsir aukahlutir,“
segir hann og nefnir sem dæmi
handfang sem er eins og öfugt
járnherðatré til að láta kalkún
inn síga ofan í olíuna, hitamælir
til að fylgjast með olíunni og stór

sprauta með grófri nál sem er
notuð til að sprauta kryddblöndu í
vöðvann á kalkúninum. „Svo eru
merkingar innan á pottinum sem
segja til um hve mikla olíu þarf
að nota miðað við þyngd fugls
ins,“ útskýrir Júlíus en nokkra
lítra af olíu þarf í eldamennsk
unni.
Stuttur eldunartími er eitt
helsta aðdráttaraflið við djúp
steikinguna en aðeins þarf að
elda kalkúninn í 6, 7 mínútur á
hvert kíló. Þannig tekur um þrjú
korter að elda stóran kalkún.
„Áður byrjaði maður að setja
kalkúninn í ofninn rétt fyrir
klukkan ellefu og svo var maður
allan daginn að ausa smjörið eða

setja smjör undir haminn eða
vera með alls konar æfingar til
að halda kjötinu safaríku. Það
tókst ekki nógu vel og því var um
að gera að prófa nýja aðferð,“ segir
Júlíus og er afar ánægður með
útkomuna úr djúpsteikingunni.
Hann er beðinn um að lýsa
aðferðinni: „Kalkúnninn þarf
að vera þíður og maður þarf að
þurrka hann vel. Svo kryddar
maður hann með kryddi að eigin
vali,“ segir Júlíus og tekur fram
að djúpsteikingin fari alltaf fram
utandyra. Enda fylgir pottinum
öflugt hitaelement sem fest er við
gaskút.
„Olían er hituð í 180 gráður.
Svo lætur maður kalkúninn síga

varlega ofan í pottinn, hefur
hitamælinn í pottinum og setur
lokið á. Síðan getur maður bara
farið inn og hugað að sósunni
og brúnuðu kartöflunum,“ segir
Júlíus glaðlega.
Hann segir litla hættu stafa
af ef varlega er farið. „Auðvitað
er alltaf hætta af heitri olíu ef
farið er óvarlega og olían freyð
ir yfir, en það hefur aldrei gerst
hjá mér.“
Júlíus segir bragðið af kalkún
inum afar gott. „Eftir 45 mínútur
er kalkúnninn orðinn gullinn
brúnn, ég læt olíuna leka af og
set hann svo í ofnskúffu og inn
í ofn í smá stund meðan ég klára
undirbúninginn. Þegar maður

síðan sker í vöðvana er það eins
og skera í mjúkt smjörstykki,
hann er svo safaríkur.“
Gæði kalkúnsins hans Júlíusar
hefur spurst út og segir hann flesta
sína vini eiga djúpsteikingarpott.
„Á gamlárskvöld erum við með tvo
potta enda er eldað fyrir fimmtán,
sextán manns. Síðan hefur komið
fyrir að við höfum steikt aukakal
kún fyrir nágrannana enda tekur
svo stuttan tíma að elda kalkún
inn,“ segir hann og hlær.
Júlíus hefur notað pottinn í fleira
en kalkúnasteikingu. „Hann er
fínn til að grilla kjúklingaleggi og
franskar kartöflur. Svo er á stefnu
skránni að prófa að elda gæs í
þessu. Það verður spennandi.“

Björgvin
Franz
Gíslason,

fjölskyldan
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sem er fluttur til
Minneapolis, fór
frá því að hugsa
um öll börn á
Íslandi yfir í að
annast eigin börn í
fullu starfi.

Hlaupársbörn

deila reynslu
sinni af því að eiga afmæli á fjögurra ára
fresti nú þegar hlaupár gengur í garð.

Síða 2
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fréttablaðið/stefán

Var skírð í höfuðið á hlaupársdegi
Ragnheiður Hildigerður
Hannesdóttir er elsta
hlaupársbarn þjóðarinnar,
fædd 29. febrúar 1924.
Hlaupársbörn eiga
réttmætan afmælisdag
á fjögurra ára fresti. Við
áramót í kvöld rennur upp
hlaupár á ný. Þá verður
Ragnheiður 22 ára þótt hún
hafi lifað í 88 ár.

M

ér fannst mjög leiðinlegt
að eiga afmæli fjórða
hvert ár þegar ég var
krakki. Mér var alltaf
hálfstrítt á því og þótti sárt að heyra
fullorðið fólk segja að ég ætti alls
ekkert afmæli á milli hlaupára; að
það væri ekki nærri komið að því,“
segir Ragnheiður, sem man ljóslega
eftir fyrsta alvöru afmælisdeginum,
sem rann upp þegar hún var fjögurra ára, árið 1928.
„Í þá daga voru fáir Íslendingar
fæddir á hlaupársdag. Það var alltaf gerður dagamunur fyrir börn í

minningu afmælisins, en foreldrar
mínir gerðu ívið meira úr alvöru
afmælisdögum mínum. Þá voru
bakaðar pönnukökur og hitað súkkulaði, en lítið var um gjafir þar sem
langt var í búð. Föðursystir mín í
Reykjavík sendi mér þó alltaf epli
og appelsínur í afmælisgjöf,“ segir
Ragnheiður, sem fæddist í Haukadal í Dölum og ólst þar upp með foreldrum sínum og tveimur bræðrum.
Hún fór ung á mölina, þar sem
hún leigði herbergi með frænku
sinni og vann lengi við saumaskap
hjá Andrési klæðskera á Skólavörðu-

stíg. Ragnheiður er gift Víglundi
Sigurjónssyni og eignaðist tvo syni
og dóttur.
„Mér hefur alltaf þótt vænt um að
hafa verið skírð í höfuðið á fæðingardegi mínum, því í almanaki Þjóðvinafélagsins heitir hlaupársdagur
Hildigerður,“ segir Ragnheiður um
skemmtilegan ráðahag foreldra
sinna á skírnardaginn forðum. Og
á nýárinu verður hún ekki nema 22
ára, sé horft til jafnmargra afmælisdaga ævi hennar.
„Iðulega er grínast með ungan
aldur minn og ég hef sjálf tekið

þátt í því meinlausa spaugi. Áramót á hlaupári vekja hins vegar
enga sérstaka tilfinningu hjá mér í
dag en hreyfðu meira við mér sem
barni. Því er óvíst hvort ég haldi
upp á afmælisdaginn fram undan,
en ég hef alltaf haldið veglega upp
á afmælið þegar tugur hefur lent á
hlaupári. Þá hef ég fengið margar
minnisstæðar gjafir, eins og forláta
gullarmband og pels sem mér þótti
vænt um.“
- þlg

Framhald á síðu 2
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Er bara eins árs
Framhald af forsíðu

Þ

að er gaman að vera hlaup
ársbarn og ég hlakka svaka
lega mikið til að eiga afmæl
isdag aftur,“ segir Jóhanna
Rún Snæbjörnsdóttir sem eignast
afmælisdag í annað sinn á komandi
hlaupári, þegar hún verður átta ára
að lífaldri en tveggja ára í hlaup
árum talið.
„Mér finnst skrýtið að verða
bara tveggja ára, en vinkonur
mínar tala svakalega mikið um
að ég sé nú enn bara eins árs og
finnst það sniðugt,“ segir Jóhanna
Rún sem er í þriðja bekk Hjalla
stefnunnar í Reykjavík og leggur
auk þess stund á dans og fiðlu.
Foreldrar Jóhönnu Rúnar, Rós
hildur Jónsdóttir og Snæbjörn Þór
Stefánsson, ákváðu við fæðingu

dóttur sinnar að 28. febrúar yrði
opinber afmælisdagur hennar á
milli hlaupára.
„Við vildum að hún fyndi til
tilhlökkunar og gæti gengið út
frá því sem vísu að þá ætti hún
afmæli,“ segir Róshildur og bætir
við að Jóhanna Rún sé afar stolt af
því að vera hlaupársbarn.
„Hún hreykir sér stundum af
því við vini sína og notar óspart að
hún sé ekki nema eins árs þegar
okkur foreldrunum finnst hún eiga
að vera þroskaðri í hegðun,“ segir
Róshildur og brosir að kænsku
þeirrar litlu. „Það ríkir mikil til
hlökkun fyrir áramótunum, enda
hlaupárs beðið með eftirvæntingu.
Ætli við verðum ekki með tvær
tertur á afmælisdaginn; eina með
átta kertum og aðra með tveimur
til að minnast alvöru afmælisins.“

-þlg

Lögga á fermingaraldri Guðbrandur Sigurðsson hefur starfað sem lögreglumaður í 32 ár, þrátt fyrir að verða ekki
nema 13 ára næst þegar hann á afmæli, samkvæmt naumt skömmtuðum afmælisdögum hlaupársbarna.
fréttablaðið/stefán
	

Gott að vera sérstakur
Jóhanna Rún Snæbjörnsdóttir hlaupársbarn.

Fjölskyldan kemur út mánaðarlega með helgarblaði Fréttablaðsins. Ritstjórn:
Vera Einarsdóttir Hönnun: Silja Ástþórsdóttir Forsíðumynd: Stefán Karlsson
Pennar: Þórdís Lilja Gunnarsdóttir, Friðrika Benónýsdóttir Ljósmyndir: Fréttablaðið
Auglýsingar: Sigríður Dagný Sigurbjörnsdóttir sigridurdagny@365.is

Hávaði skaðar heyrnina

M

ér þykir bara gott að
vera sérstakur í dag,
en sem barn átti ég í
stöðugu stríði við full
orðna fólkið yfir afmælisdegi
mínum. Ég er fæddur síðasta
dag febrúarmánuðar en ekki 1.
mars og barðist strax fyrir því
sem lítill drengur að eiga afmæli
28. febrúar á milli hlaupára. Það
þurfti ég að réttlæta fyrir full
orðnu fólki sem kaus að gera grín
að því að ég ætti ekki afmæli, og
þótt ég reyndi að láta það ekki á
mig fá var vitaskuld kvíðvæn
legt fyrir barn að þurfa að berj
ast fyrir afmælisdegi sínum og í

raun ákveðið einelti af hálfu full
orðinna að eyðileggja afmælis
gleðina fyrir litlu barni,“ segir
Guðbrandur Sigurðsson, aðalvarð
stjóri umferðardeildar hjá Lög
reglunni í Reykjavík, sem verður
13 ára á hlaupársdaginn næsta,
þótt fæddur sé árið 1960.
Hann segir hlaupár ávallt til
hlökkunarefni, því þá sé von á
alvöru afmæli og slíkt hlýi um
hjartarætur.
„Mér verður ævinlega minnis
stæður sautjándi afmælisdagur
inn, sem ekki bar upp á hlaupár.
Þá varð ég mjög reiður lögreglu
stjóranum í Reykjavík fyrir að fá

ekki ökuskírteini á þeim afmælis
degi sem ég taldi mig eiga, en
fékk það í staðinn 1. mars. Ég
hafði lokið ökutímum og bílprófi
fyrir tilsettan tíma og man hvað
ég varð sárreiður því að fá enga
fyrirgreiðslu vegna þessa,“ segir
Guðbrandur, viss um að gefa 17
ára spenntu ungmenni með bíla
dellu sitt atkvæði í sömu aðstæð
um nú.
„Ég er svo vel giftur að konan
gerir alltaf sitthvað fallegt fyrir
mig á afmælisdaginn. Ég hlakka
því til hlaupársins og að komast
loks á fermingaraldur.“
- þlg

Heimavinnandi pabbi

Heyrnarskerðing er varanleg

Verndaðu heyrnina á meðan þú hefur hana.
Tónlistarfólk notar heyrnarsíur sem dempa
hávaða án þess að þær breyti blöndun og tónblæ hljóðsins. Bjóðum fjölbreytt úrval bæði af
stöðluðum og sérsmíðuðum heyrnarsíum.

www.heyrn.is
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Maður fór frá því að hugsa um öll börn á Íslandi
yfir í að hugsa um mín eigin börn í fullu starfi,“
segir Björgvin Franz Gíslason, sem í haust flutti
með fjölskyldu sína til Minneapolis í Bandaríkjunum. „Nú er ég bara það sem kallað er í Bandaríkjunum „stay at home dad“ og stúdera mataruppskriftir, sinni dætrum mínum og plana „play date“.
Farinn úr leikhlutverkinu í föðurhlutverkið, sem eru
auðvitað heilmikil viðbrigði en óskaplega
skemmtilegt,“ segir Björgvin Franz.
Björgvin er ekki sá eini sem hefur fundið fyrir
breytingunni, dæturnar tvær, Edda Lovísa 10 ára
og Dóra 3 ára, hafa líka þurft að aðlagast nýjum
lífsháttum. „Heima var Edda búin í skólanum
klukkan eitt á daginn og gat þá verið að leika við
vinkonur sínar allan daginn. Hér kemur hún heim
klukkan hálf fimm, þarf að læra mjög mikið heima
og ef hún vill hitta nýju vinkonurnar þarf að
skipuleggja „play date“ með allt að tveggja
mánaða fyrirvara. Það er ekkert bara hlaupið út og
kíkt í heimsókn. Þetta hefur auðvitað bæði kosti og
galla en stærsti kosturinn er sá að maður hefur svo
mikinn tíma með börnunum og getur loksins
einbeitt sér að uppeldinu, sem er auðvitað það
mikilvægasta í heimi. Ég sagði þegar ég var búinn
að vera hérna í tvo mánuði að allt sem ég hefði
gert fram að þessu, allir þessir sjónvarpsþættir og
leikhlutverk, hefði ekki verið neitt mál miðað við
þetta.“
Fjölskyldan var í Minneapolis um jólin og

Björgvin Franz og dæturnar Edda og Dóra upplifa ýmis
ævintýri saman í Minneapolis.

Björgvin Franz viðurkennir að það hafi verið dálítið
skrýtið. „En við vorum með íslenskan hamborgarhrygg og héldum jólin klukkan sex á aðfangadag
eins og heima og fórum í jólaboð til íslenskra vina
okkar hér, þannig að viðbrigðin voru ekkert
svakaleg. “ Hvað á svo að gera um áramótin? Er
leyfilegt að skjóta upp flugeldum þarna? „Ég má
fara í næsta fylki og kaupa rakettur þar en þær
mega ekki fara hærra en í höfuðhæð. En við ætlum
að hittast hérna íslensku fjölskyldurnar og borða
eitthvað gott saman og horfa á skaupið í gegnum
netið, auðvitað. Það er ekkert gamlárskvöld ef
- fsb
maður hefur ekki skaupið.“ 

Upplýsingar um helgihald um áramót má nálgast
á netinu, til dæmis á heimasíðu Þjóðkirkjunnar
undir slóðinni www.kirkjan.is. Þar er hægt
að finna þær á heimasíðum prófastsdæmanna (http://kirkjan.is/soknir) og kirknanna.

Sölufulltrúar: Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Brynja Dan Gunnarsdóttir brynjadan@365.is 512 5465 Snorri Snorrason snorris@365.is 512 5457
Vala Grand ætlar að njóta áramótanna með fjölskyldunni og vera klár í stjúpmömmustörfin á nýársdag.
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ÞÖKKUM VIÐSKIPTIN Á ÁRINU SEM ER AÐ LÍÐA

ÚTSALAN HEFST 4. JANÚAR

Kveð besta
ár lífs míns

Laugavegi 63 • S: 551 4422

ÚTSALAN hefst 2. jan.
20-50% afsláttur

Úlpur • Kápur • Jakkar
Peysur • Húfur
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ú kveð ég fyrsta heila
árið mitt sem kona og
jafnframt það besta í
lífi mínu. Árið hefur
verið rússíbanareið og viðstöðulaust ævintýri frá upphafi til
enda. Ég hef öðlast gífurlega lífsreynslu og líður eins og ég sé
búin að upplifa allt. Þess vegna
fer ég sátt inn í rólega pakkann
og stjúpmóðurhlutverkið,“ segir
Vala sem heilsar nýju ári með
kærastanum Eyjólfi Svani Kristinssyni í faðmi fjölskyldunnar,
öðru hvoru megin.
„Þetta eru fyrstu áramótin
okkar saman og óráðið hvort við
verðum hjá hans fólki eða mínu.
Það eina sem skiptir máli er að
vera fersk saman með börnunum
á nýársdag, enda hefur viðhorf
mitt breyst síðan ég varð stjúpmamma og nú langar mig ekki
jafn mikið á djammið og áður,“
segir Vala, sæl í nýju hlutverki
sem stjúpmóðir fjögurra barna á
aldrinum fjögurra til nítján ára.
„Árið var gott sem nú er að
líða. Það lifði ég sem endurfædd
manneskja í eintómri lukku og
núna hlotnast mér enn meiri
hamingja því ég er svo ástfangin
og á fallegasta mann í heimi. Ég
bjóst alls ekki við að finna sanna
ást svo fljótt en Eyjólfur er sálufélagi minn og sá eini rétti. Ég
beinlínis roðna af því einu að tala

um hann,“ segir Vala og hlær
hamingjuhlátri, en á milli þeirra
Eyjólfs er tólf ára aldursmunur.
„Það vita allir hvað er sagt um
eldri menn með reynslu,“ segir
hún stríðnislega. „Þeir eru svo
miklu betri í rúminu og öruggari með sig. Þeir eru alvöru karlmenn.“
Markverðast á ári Völu segir
hún hafa verið að geta loks verið
hún sjálf og líða vel í eigin skinni.
„Það var merkileg upplifun að

gamla daga. Nú elska ég að vera
yfirmáta kynþokkafull og bíða
eftir kallinum í sexí undirfötum.
Að vera kvenleikinn uppmálaður
og æsandi kona,“ segir Vala og
murrar eins og ánægð kisulóra.
„Að sjálfsögðu strengi ég áramótaheit. Ásdís Rán þyngdist um
þrjú kíló, en hvað er það! Vala
Grand þyngdist um fimm kíló!
Ég ætla því að léttast, koma mér
í form og hætta að reykja,“ segir
hún hlæjandi.

Árið hefur verið rússíbanareið og viðstöðulaust ævintýri
frá upphafi til enda.
fá loks að njóta mín, sem ég svo
sannarlega gerði. Að sanna fyrir
sjálfri mér að ég get allt sem hugurinn girnist, án þess að hlusta á
úrtölur annarra. Ég hef uppgötvað mig sem sjálfstæða og sterka
konu, því nú er ég komin í rétt
kynhlutverk og er með eindæmum örugg með mig. Nú er ég loksins eins og ég á að vera.“
Vala segir skemmtilegast við
að vera orðin kona að geta farið í
undirfatabúðir.
„Sem strákur gat ég alltaf
klætt mig í kjól en ég fór aldrei í
undirfatabúðir til að kaupa mér
nærbuxur og brjóstahaldara í

„Annars hlakka ég mest til
þess að vera stjúpmamma á
nýárinu því það á svo vel við mig.
Það liggur ekki fyrir mér að eignast börn eftir kynskiptiaðgerðina,
en að fá lánaða þessa góðu og fallegu krakka er dásamlegt. Ég er
góða stjúpan, dekra þau sem mest
ég má, og held að það sé ekkert
slæmt að eiga glamúrpíuna mig
sem stjúpu,“ segir Vala í skýjunum með lífsins gang.
„Ég óska landsmönnum öllum
gleðilegs nýs árs og óska þess að
allir geti kvatt gamla árið í sátt
og mætt því nýja með brosi á
vör.“ 
thordis@frettabladid.is
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BIKARSLAGUR
MANCHESTER-LIÐANNA
Man. Utd. á harma að hefna
eftir 1–6 tapið fyrr í vetur.

NÆR ARSENAL
FRAM HEFNDUM?
Arsenal – Man. Utd. 22. janúar.
Auk fjölda stórleikja í enska boltanum í janúar.

UNDANÚRSLIT
Í DEILDABIKARNUM
Liverpool – Man. City
11. og 25. janúar.

EINVÍGI RISANNA
Á SPÁNI

NBA ER KOMIÐ
Á FULLT

HEIMSKLASSA
BOX Í JANÚAR

Spænski boltinn
byrjar að rúlla aftur
helgina 7.–8. janúar.

Stjörnurnar í NBA
eru mættar til leiks og það
eru stórleikir fram undan.

Erik Morales mætir
Danny Garcia
laugardaginn 21. janúar.

NÝJA ÁRIÐ BYRJAR MEÐ LÁTUM!
Fylgstu með frá byrjun og tryggðu þér áskrift!

ira
Þú færð mgeana
fyrir penin TV og Chelsea TV

2
rpool
MUTV, Live áskrift að Stöð 2 Sport
eð
fylgja frítt m

VILDARÁSKRIFT AÐ STÖÐ 2 INNIHELDUR

Golf Channel fylg
ir frítt
með áskrift að St
öð 2 Sport
AUK STIGVAXANDI AFSLÁTTAR.

512 5100 STOD2.IS VERSLANIR VODAFONE VERSLANIR OG ÞJÓNUSTUVER SÍMANS 800 7000

Sölufulltrúar Viðar Ingi Pétursson vip@365.is 512 5426 Hrannar Helgason hrannar@365.is 512 5441

NOREGUR
Norskt byggingafélag óskar eftir að ráða
húsasmiði.
1 smið til starfa í Kristiansand - ráðning strax.
4 smiði á Oslóarsvæðið - ráðning ca 20. mars.
Norsku/dönsku kunnátta nauðsynleg.
Upplýsingar á íslensku veittar í síma
0047 41409288

Framkvæmdastjóri hjúkrunar HVE
Laus er til umsóknar staða framkvæmdastjóra hjúkrunar og rekstrar á
Heilbrigðisstofnun Vesturlands. Stofnunin skiptist í átta starfseiningar
í landshlutanum, þar af fjórar með legurými. Ráðið verður í stöðuna
frá 1. apríl 2012. Starfskjör byggjast á kjarasamningum og lögum um
starfsmenn ríkisins.
Áskilið er að viðkomandi hafi próf frá viðurkenndri stofnun hjúkrunarmenntunar, umtalsverða reynslu af mannauðsmálum og stjórnunarreynslu í heilbrigðisþjónustu, hafi góða leiðtoga- og skipulagshæfileika, búi yfir lipurð í samskiptum og samvinnu og sé reiðubúinn
að takast á við krefjandi verkefni í breytilegu starfsumhverfi.
Framkvæmdastjóri hjúkrunar og rekstrar á sæti í framkvæmdastjórn,
tekur þátt í gerð rekstrar- og starfsemisáætlana og kemur fram fyrir
hönd stofnunarinnar sem hjúkrunarfræðilegur forsvarsmaður. Um
faglega ábyrgð að öðru leyti er vísað til 10 gr. laga um heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007.
Umsóknir skulu sendar Guðjóni S. Brjánssyni, forstjóra HVE,
Merkigerði 9, 300 Akranes eða á netfang gujon.brjansson@hve.is
Umsóknarfrestur er til 20. janúar 2012.
Umsóknum skulu fylgja ítarlegar upplýsingar um nám, fyrri störf,
reynslu af stjórnunarstörfum auk upplýsinga um fræðilegar rannsóknir, ritstörf og önnur þau atriði sem máli kunna að skipta.
Stöðunefnd framkvæmdastjóra hjúkrunar metur hæfni umsækjenda.
sbr. 36. gr. laga um heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007.
Viðtöl verða höfð við umsækjendur og byggist ákvörðun um
ráðningu á þeim, innsendum gögnum og umsögn stöðunefndar.
Heilbrigðisstofnun Vesturlands (HVE) tók til starfa þann 1. janúar 2010 og varð til með sameiningu átta heilbrigðisstofnana á Vesturlandi en þær eru: Sjúkrahúsið og heilsugæslustöðin
á Akranesi, Heilsugæslustöðin Borgarnesi , Heilsugæslustöðin Búðardal, Heilsugæslustöðin Grundarfirði, Heilbrigðisstofnunin Hólmavík, Heilbrigðisstofnunin Hvammstanga,
Heilsugæslustöðin Ólafsvík, Heilsugæslustöðin og St. Franciskusspítalinn Stykkishólmi. Við
Heilbrigðisstofnun Vesturlands
starfa alls um 440 manns og fjárhagslegt umfang stofnunarinnar á árinu 2012 nemur um
3 milljörðum króna. Sjá nánar
www.hve.is

Fjölbreytt og áhugaverð
framtíðarstörf
Isavia ohf. óskar eftir að ráða kraftmikla og áhugasama starfsmenn
á Egilsstaðaflugvöll.
Störﬁn felast m.a. í eftirliti og viðhaldi með ﬂugvallarmannvirkjum, ﬂugbrautum, vélbúnaði og tækjum,
björgunar- og slökkviþjónustu, ﬂugverndargæslu, umsjón og framkvæmd snjóruðnings og hálkuvarna
sem og önnur störf tengd rekstri flugvallarins.

Menntunar og hæfniskröfur:
• Meirapróf er skilyrði.
• Reynsla af snjóruðningi,hálkuvörnum og slökkvistörfum er kostur.
• Iðnmenntun t.d. bifvélavirkjun/vélvirkjun sem nýtist í starﬁ sem og
vinnuvélapróf eru einnig mikilvægur kostur.
• Haldgóð kunnátta í ensku, ásamt grunn tölvukunnáttu er æskileg.
Umsækjandi þarf að hafa lipra og þægilega framkomu, eiga auðvelt með að vinna undir álagi, sýna af sér
frumkvæði í starﬁ, vera skipulagður í verkum sínum og áhugasamur. Hann þarf að vera heilsuhraustur og
kröfur eru gerðar til líkamlegs atgerﬁs.

Ertu mikið í símanum?
Þá gæti þetta verið rétta starfið!
Starfssvið:

Umsækjandi þarf að standast bakgrunnsskoðun ríkislögreglustjóra vegna aðgangs að haftasvæði ﬂugverndar.

Þjálfun:
Isavia mun sjá umsækjendum fyrir þeirri þjálfun sem nauðsynleg er vegna viðkomandi starfa.

• Úthringingar og símasala

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Þú verður að vera jákvæð(ur) og hress

Við bjóðum:
• kvöld og helgarvinnu
• Markvissa starfsþjálfun (námskeið 7. jan.)
• Góða tekjumöguleika - Grunn + árangurstengingu
Umsóknir ásamt ferilskrá sendist til ij@smaraver.is
fyrir kl. 12:00 þann 5. janúar merktar “Vinna”.

Umsóknir
Upplýsingar um störﬁn veitir Richarður Þór Ásgeirsson, verkefnastjóri í síma 424-4235 eða á
netfangi richardur.asgeirsson@isavia.is. Umsóknarfrestur er til 11. janúar. Umsóknareyðublöð má ﬁnna á
www.isavia.is/atvinna. Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Konur jafnt sem karlar eru hvött til að sækja um.

Gildi Isavia eru öryggi, þjónusta og samvinna
Hjá Isavia ohf. starfa um 570 manns. Helstu verkefni fyrirtækisins eru að sjá um
uppbyggingu og rekstur flugvalla og veita flugleiðsöguþjónustu fyrir innanlands
jafnt sem millilandaflug auk yfirflugþjónustu fyrir Norður- Atlantshafið.
Isavia ohf. leggur áherslu á jafnan rétt karla og kvenna til starfa.

- sérfræðingar í sölu!
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Starfsmann vantar í fiskeldi
Velferðarsvið

Forstöðumaður dagþjónustu fyrir fatlað fólk hjá Reykjavíkurborg
Laust er til umsóknar tímabundið starf forstöðumanns dagþjónustu fyrir fatlað fólk hjá Reykjavíkurborg. Reykjavíkurborg veitir dagþjónustu fyrir fatlað fólk á tveimur stöðum, við Gylfaflöt og Iðjuberg. Áhersla er lögð á metnaðarfulla þróun, uppbyggingu og samþættingu á dagþjónustu fyrir fatlað fólk svo unnt megi vera að koma sem best á móts við þarfir notenda. Starfið veitist frá 1. febrúar eða eftir
samkomulagi.
Helstu verkefni og ábyrgð:
Forstöðumaður
• sér til þess að starfað sé í samræmi við lög og reglugerðir í málefnum fatlaðra, félagsþjónustu og önnur viðeigandi lög
• sér til þess að starfað sé samkvæmt framtíðarsýn Reykjavíkurborgar í málefnum fatlaðs fólks
• stýrir og ber ábyrgð á faglegu starfi dagþjónustu
• hefur faglegt samstarf við notendur, aðstandendur þeirra og/
eða talsmenn og við aðra þjónustuaðila
• hefur innsýn í fötlun og heilsufar notenda og yfirsýn yfir þá
þjónustu sem þeir fá
• gerir starfs- og fjárhagsáætlanir og ber ábyrgð á framkvæmd
þeirra
• stjórnar starfsmannamálum og ber ábyrgð á að þjálfun starfsfólks sé í samræmi við faglegar áherslur Velferðarsviðs.

Hæfniskröfur
• Starfsleyfi sem þroskaþjálfi eða háskólamenntun á sviði
heilbrigðis-, mennta- eða félagsvísinda.
• Þekking á og reynsla af stjórnun.
• Þekking á og reynsla af starfi með fötluðum einstaklingum.
• Hæfni í mannlegum samskiptum.
• Frumkvæði, skipulagshæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum.

Fiskeldisfyrirtæki í næsta nágrenni við Húsavík vantar
starfsmann. Menntun eða starfsreynsla í fiskeldi
kostur en ekki skilyrði. Upplýsingar í síma 893 9995,
umsóknir sendist í netfangið nordurlax@tpostur.is

Verkfræðingar byggingarfræðingar
Norska starfsmannamiðlunin AM Direct As. óskar eftir
verkfræðingum og byggingarfræðingum til starfa í Noregi.
Fjölmörg störf í boði á næstu vikum. Umsóknir sendist á
netfangið hallur@spesia.is.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og
viðkomandi stéttarfélags.
Nánari upplýsingar um starfið veita Jóna Rut Guðmundsdóttir
í síma 411-1111 og Þóra Kemp í síma 411- 1300 eða með því að
senda fyrirspurnir á jona.rut.gudmundsdottir@reykjavik.is eða
thora.kemp@reykjavik.is

Umsóknarfrestur er til 12. janúar nk.
Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is
Vakin er athygli á stefnu Reykjavikurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli
það margbreytilega samfélag sem borgin er.

Velferðarsvið

Atvinnuráðgjafar á Atvinnutorgi í Reykjavík
Velferðarsvið Reykjavíkurborgar auglýsir 3 stöður atvinnuráðgjafa á Atvinnutorgi í
Reykjavík lausar til umsóknar. Um er að ræða tímabundin störf til eins árs.
Atvinnutorg er nýtt þróunarverkefni til stuðnings atvinnulausu ungu fólki sem þiggur atvinnuleysisbætur eða
fjárhagsaðstoð sér til framfærslu. Á Atvinnutorgi fer fram einstaklingsmiðuð þjónusta og þjálfun við ungt fólk
á aldrinum 16-25 ára sem vinnur að því að koma sér út á vinnumarkaðinn. Atvinnutorg er samstarfsverkefni
velferðarráðuneytisins, Vinnumálastofnunar og Velferðarsviðs Reykjavíkurborgar.
Leitað er að kraftmiklum og jákvæðum eintaklingum með framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum.
Starfs- og ábyrgðarsvið
• Einstaklingsmiðuð atvinnuráðgjöf við ungt fólk á
aldrinum 16-25 ára.
• Samskipti og samstarf við fyrirtæki og
stofnanir Reykjavíkurborgar á sviði ráðningaog starfsþjálfunarmála.
• Þátttaka í þróun og mótun verkferla á Atvinnutorgi.
• Gerð eintaklingsáætlana og eftirfylgd.

Menntunar og hæfniskröfur
• Háskólamenntun á sviði félags-, mennta- eða
heilbrigðisvísinda. Framhaldsmenntun á þeim
sviðum æskileg.
• Þekking á atvinnuleysis- og almannatryggingarkerfinu.
• Þekking á vinnumarkaðsumhverfi á Íslandi.
• Reynsla af atvinnuráðgjöf eða vinnu með ungu fólki
er æskileg.
• Góð tölvukunnátta.
• Framúrskarandi hæfni í samskiptum.
• Frumkvæði, skipulagshæfni og fagleg vinnubrögð.

Launakjör eru skv. kjarasamningum Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Jóna Guðný Eyjólfsdóttir í síma 411-1111 eða með því að senda fyrirspurnir á
jona.g.eyjolfsdottir@reykjavik.is
Starfshlutfall er 100%. Æskilegt er að viðkomandi getið hafið störf sem fyrst. Umsóknarfrestur er til 12. janúar 2012.
Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar
endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er.

Hafnarfjarðarbær
óskar eftir að
KNAPPAR FYRIRSAGNIR
ráða starfsfólk til starfa með
ALLTAF
Í HÁSTÖFUM
börnum
og ungmennum
Meginmál
alltaf
í Frutiger
Vinnutími
er frá
13.00
- 17.00. 45 Light, 9,5 p á 11 p
fæti. Kerning: -20. Brjóta málsgreinar upp með auka
Menntunar
línubili. og hæfniskröfur:
• Uppeldismenntun æskileg en ekki skilyrði
Haus auglýsingarinnar
helst óbreyttur en hæð þeirra
• Hæfni
í mannlegum samskiptum
er breytileg.
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem allra fyrst.
Rammi: 0,5 p í 60% svörtu allt í kring. Liggur á bak
Um kaup og kjör fer samkvæmt kjarasamningum Samvið haus auglýsingar.
bands íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.
Möguleiki
á sveigjanlegum
ársgrundvelli.
Hod tateerelessit
at velit alitvinnutíma
alit nulla ácommod
tet wis
nonsed
facillaor
inci hvött
tie dolor
Karlar
jafntdel
semiliquis
konurnulla
á öllum
aldri eru
til aðauguer
sækja
alis
esed
ercilisi
bla
commodolore
magna.
Ea faci tet,
um störfin.
sustis nonseniatie esto eugiam, quipit et.
Nánari upplýsingar veitir Erla Björk Hjartardóttir eða
Linda Hildur Leifsdóttir Senda má fyrirspurnir á
lindah@hafnarfjordur.is eða hafa samband við Skrifstofu
æskulýðsmála í síma 585-5750 eða 664-5787

Umsóknum skal skilað í þjónustuver Hafnarfjarðarbæjar
merktar „Starfsfólk – börn og ungmenni“ eða með
rafrænum hætti á lindah@hafnarfjordur.is
Umsóknar frestur er til 17. janúar 2012
Skrifstofa æskulýðs- og tómstundamála.

DREIFINGARKASSAR
FRÉTTABLAÐSINS
Vegna aukinnar hættu á skemmdarverkum í kringum
áramót verða dreifingarkassar fyrir Fréttablaðið teknir
niður en settir aftur upp í janúar. Í millitíðinni verður
hægt að nálgast blaðið í strætóskýlum, íþróttahúsum
og sundlaugum og í einhverjum tilfellum á stórum
vinnustöðum á þeim svæðum þar sem blaðinu er
venjulega dreift í Fréttablaðskössum.
Dreifing í hús verður óbreytt.
Nánari upplýsingar fást á visir.is/dreifing
Lesendur eru beðnir afsökunar á óþægindum
vegna þessa.
Fréttablaðið er aðgengilegt fyrir alla á pdf
eða html formi á Vísi.
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ekkert
venjulegt
sjónvarp

Lögfræðingur
Skrifstofa Alþingis auglýsir eftir
lögfræðingi, nefndaritara, í fullt starf.
Sjá nánari upplýsingar á starfatorg.is.

SKJÁREINN
VIð lEItum að SNIllINgI
í gRafíSKRI höNNuN
Fjölbreytt og skemmtilegt starf hjá kraftmiklu fyrirtæki
Grafískur hönnuður
Starfssvið
Grafísk vinna fyrir sjónvarp, prent og vefmiðla
Gerð auglýsinga og kynningarefnis

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Umsjón með ráðningum hefur Ragna Margrét

Hæfniskröfur:
Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
Reynsla úr sjónvarpi er mikill kostur en
þó ekki nauðsynleg

Norðdahl hjá Skiptum .

Umsækjendur eru beðnir um að senda umsóknir á
ragnam@skipti.is

Umsóknafrestur er til og með 9. janúar nk.
Viðkomandi þarf að hafa gott vald á :
Photoshop, After Effects, Illustrator,
InDesign og Flash

Skjárinn sér um rekstur SkjásEins, SkjásBíós, SkjásHeims og SkjásGolfs. SkjárEinn og SkjárGolf eru áskriftarstöðvar , SkjárBíó veitir aðgang
að kvikmyndum heima í stofu og SkjárHeimur er endurvarp erlendra sjónvarpsstöðva.

Forstöðumaður verkefnastofu á þróunar- og markaðssviði

Arion banki leitar að
framtíðarleiðtoga í
starf forstöðumanns
Verkefnastofa stýrir stefnumótandi verkefnum og öðrum verkefnum
þvert á öll svið bankans.

Helstu verkefni og ábyrgð
• Ábyrgð á daglegri stjórnun og
rekstri deildarinnar
• Þátttaka í stefnumótun og
áætlanagerð
• Stýring verkefnaskrár og
verkefnastjórnun
• Samskipti við hagsmunaaðila

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólapróf á meistarastigi
sem nýtist í starfi
• Reynsla af verkefnastjórnun
• Frumkvæði, drifkraftur og
sjálfstæði í vinnubrögðum
• Leiðtogahæfni og færni í
mannlegum samskiptum
• Stjórnunarreynsla æskileg

Nánari upplýsingar veitir Rakel Óttarsdóttir, framkvæmdastjóri
þróunar- og markaðssviðs, sími 444 8471,
netfang: rakel.ottarsdottir@arionbanki.is.
Umsækjendur sæki um starﬁð á vefsíðu bankans, www.arionbanki.is.
Umsóknarfrestur er til og með 8. janúar 2012.

arionbanki.is – 444 7000
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Upplýsingar um áður auglýst störf er að finna á Starfatorg.is

         
   
 
     

Starfatorg.is

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 27
miðvikudaginn 4. janúar 2012 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.

Ráðningarþjónusta

Leitar þú að starfsmanni?

Nánari upplýsingar er hægt að fá á
heimasíðu Fræðsluskrifstofu rafiðnaðarins
www.fsraf.is - Raunfærnimat
eða í síma 580 5252

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

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

Vinnusparnaður

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

Markviss leit

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

Þriggja mánaða ábyrgð

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

Ekkert staðfestingargjald

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

Fjöldi hæfra umsækjenda

Fasteignir

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

Óskum viðskiptavinum okkar
og landsmönnum öllum farsældar
á nýju ári. Þökkum viðskiptin
á liðnum árum.

Fjölbreyttar þjónustuleiðir

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

Reynsla og þekking

Hjá HH Ráðgjöf starfa sérfræðingar á sviði starfsmannamála sem búa m.a. yﬁr mikilli reynslu af ráðningum og
hagnýtri menntun.

Sanngjarnt verð

Starfsfólk Eignamiðlunar

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

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

Ráðgjafar okkar veita fúslega frekari upplýsingar í síma 561 5900 eða sendu okkur tölvupóst: hhr@hhr.is
RÁÐNINGARÞJÓNUSTA
HH Ráðgjöf • Fiskislóð 81 • 101 Reykjavík • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is

Síðumúla 21 · S. 588 9090 · www.eignamidlun.is

Sölufulltrúar:
Jóna María
jmh@365.is 512 5473
Brynja Dan
brynjadan@365.is 512 5465
Snorri
snorris@365.is 512 5457

sími: 511 1144

Allar smáauglýsingar
vikunnar á visir.is
Smáauglýsingasíminn er 512 5000
smaar@frettabladid.is / visir.is

Smáauglýsingasíminn
er opinn alla daga kl. 8–17

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga 8–17

Kerrur

BÍLAR &
FARATÆKI

Hestakerra

Vill kaupa 4-5 hestakerru, notaða. Uppl.
í s. 891 7760.

Vinnuvélar

Húsaviðhald

ÞJÓNUSTA
Hreingerningar
A-Ö Þrif&Hreinlæti
S. 662 0662

Til sölu Opel Astra station 03 árg, með
1,2 lítra vél. Mjög sparneytinn á nýjum
vetrar- og sumardekkjum. Ek 180 þús.
Ásett verð 670, fæst á 420 stgr. Uppl
í 8240115

Hreingerningar,
Flutningsþrif,
Gólfbónun,
Teppahreinsun
og
Húsgagnahreinsun.

Vy-þrif ehf.

öll almenn þrif, fyrir heimili, húsfélög,
fyrirtæki ofl. Gerum verðtilboð. Sími
512-4010 www.vy.is

Garðyrkja
TILBOÐ 1.990.000.-

JEEP GRAND CHEROKEE LAREDO
4X4. Árgerð 2005, ekinn 124.þ
km,bensín, sjálfskiptur. Verð áður
2.490.000.Tilboð
1.990.000.Rnr.124483.S:562-1717. Sjá fleiri myndir
á www.bilalif.is

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík
Sími: 562 1717
Opið virka daga 10-18
www.bilalif.is

Land Cruiser 90, árg. ‘97. Ek. 228 þ.km.
Verð 1 millj. stgr. V-6 bensin. Eyðsla
11-14,5. 33” dekk. Auka felgur. Mjög
gott viðhald. S:893-4246.

0-250 þús.
Verð 150 þús Mitsubishi Lancer st.’98,
e. 200 þús. sjálfsk. Uppl. s: 659-1788

Húsaviðgerðir Nýbyggingar
Tilboð ókeypis

Toyota Corolla ‘91, keyrð 250þkm.,
skoðuð ‘12, í góðu standi verð 200þ.
Sími 699 2150.

Múrarar, málarar, háþrýstiþvottur,
smiðir- gluggar og hurðir, rafvirkjar og
píparar með mikla reynslu í viðhaldi
fasteigna geta bætt við sig verkum.
Nýbyggingar og allt viðhald fasteigna
inni og úti. Viðhaldsverk ehf S. 699
0712 & 618 7712 verk@vidhaldsverk.is

500-999 þús.
Þarftu að kaupa
eða selja bíl?

K.R.S.
ELDON
MÚRVERKTAKAR.
Múrviðgerðir og flísalagnir. Vönduð
vinna Tilb./tímav. S. 899 4254.

Bilauppbod.is er uppboðsvefur þar sem
þú getur keypt eða selt bíl á einfaldan
og hagkvæman hátt. Kynntu þér málið.
www.bilauppbod.is Sími 522-4610.

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610
www.bilauppbod.is
www.bilauppbod.is

Spádómar

Bókhald
Til sölu Toyota Yaris, árg. 2005, 5dyra,
bsk, ekinn aðeins 69 þús.km., mjög vel
með farinn bíll. Verð 990þús., áhvílandi:
420þús. afb. 22þús. upplýsingar í síma:
6995880 eða 6942450.

Lyftarar

B ó k h a l d - á r s r e i k n i n ga r- f ra m t ö l VSKuppgjör-launauppgjör-stofnun
félaga-erfðarfjárskýrslur o.fl. S 517-3977
www.fob.is fob@fob.is
Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og
stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð á
sanngjörnu verði. Bókhald og þjónusta
ehf. Sími 511 2930.

Bílar óskast
Bíll óskast
á 25-250þús.

Búslóðaflutningar

Má þarfnast lagfæringa. Hringdu S. 615
1810 eða sendu sms.

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

Sendibílar

Spásíminn 908 5666

Stjörnuspá.
Tarot.
Ársspá.
Draumráðningar, ást og peningar.
Andleg hjálp. Trúnaður.

Önnur þjónusta

Blekhylki og Tónerar í flestar gerðir
prentara, 50-70% ódýrari, öll hylki
framleidd af ORINK. Blekhylki.is
Fjarðargötu 11, Hafnarfirði sími 5170150

Körfubílaleigan.

Til sölu

Ódýr og góð þjónusta. Vinnuhæð 32
metrar. S. 893 3573.

FORD Explorer SLT 4wd Sport. Árgerð
2003, ekinn 107 Þ.MÍLUR, 7manna,
loftkæling, cruise ofl, Flottur bíll
í topp standi, Ásett verð 1.350.000.
Rnr.116574.Er á staðnum,

Bátar

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

Allar
stærðir
sendibíla.
Sendibílastöðin sími 568-5000.

Húsbílar

Nýja

Vantar báta og skip á söluskrá okkar.
Mikil eftirspurn. Bátar og búnaður,
Sími 663-4865 og 861-9188. www.
batarogbunadur.is

Varahlutir

Allt hráefni til austurlenskarar matargerðar,

MMC Pajero, árg 98. GLS, 7 manna, ssk.
Gott eintak. sk. 12, 33” dekk, ek. 207
þkm. Krókur, Uppl. 895 7770

svo sem krydd, núðlur, grjón, olíur o.fl.

Bílapartasala

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

Toyota Rav 4 ‘06 ekinn 119þúsund,
leður,sóllúga, bsk, góð vetrardekk, verð:
1990 S:8487958

Viðgerðir
Get bætt á mig öllum teg. bíla til
viðgerða. Uppl. s. 555 6020

Suðurlandsbraut 6,
108 Reykjavík s. 534-7268
Opið virka daga 11-20
og um helgar 12 - 18.
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Óskast keypt

KEYPT
& SELT

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.
Uppl. á demantar.is í s. 699
8000 eða í Pósthússtræti 13
( við Austurvöll ),
Verið velkomin

Til sölu

Til sölu 2500 stk. Take away box.
Stærð: 20*16,5*8, Verð: 25 kr. Stk. Sími
898-2130.

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.

Líkamsræktartöðvar og
Íþróttahús ATH!

Til sölu gullfallegur nánast
ónotaður brúnn síður
minkapels. Stærð 40 - 42.
Upplýsingar í síma 893 0076

FRÉTTIR

Nudd

Ökukennsla

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

Room for rent 1-2 person and
studio. Funahöfða 17a -19 Rvk
and Dalshraun 13 Hfj Whith
Bath, kitch, washing room incl.
Uppl/info í S. 824 4535.
www.leiguherbergi.is

TANTRA NUDD

Snerting heilar líkaman og sál. Ekta
vígsla í leyndardóma Tantra með Tantra
nuddi. Einstæð upplifun fyrir pör, konur
og karla. Nálægt Foldatorg. Tímapöntun
nauðsynleg. Sími: 698 8301 www.
tantra-temple.com

HEIMILIÐ

EKKERT SEX NUDD,

Dýrahald
ENGLISH SPRINGER SPANIEL Hvolpar til
sölu. S. 896 9478 Gunnar.

DVERG SCHNAUZER

Dverg schnauzer til sölu hreinræktaðir
með ættbók frá HRFÍ. Bæði svartir og
pipar/salt. Uppl í s. 897 6229
4 manna bulldog strákur til sölu uppl.
S.894 1002 og 865 2428.

Þjónusta

www.leiguherbergi.is
1-2 manna herb.og stúdíó
Funahöfða 17a -19 Rvk og
Dalshraun 13 Hfj M/ baði.
eldh., þurrkara og þvottavél.
824 4535.

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

En æðislegt LÍKAMSSKRÚBB, heitir
POTTAR og margar teg. af NUDDI. Einnig
DETOX-úthreinsun, FÓTAAÐGERÐIR,
SNYRTING og VEITINGAR. Viðráðanleg
verð og þú kemst fljótt að. Opið
frá 12-18 alla daga nema sun. JB
Heilsulind. S. 823 8280.

Gistiheimili Guesthouse

www.aksturinn.is
S. 694 9515

Kvöld- og helgarvinna

Vegna aukinna verkefna vantar
okkur öflugt og skemmtilegt fólk til
úthringinga! Tímakaup og bónusar. 18
ára lágmarksaldur. Hringdu núna í síma
774 7400 gaman@simstodin.is

Húsnæði óskast
Óska e. 3-4 herb.íbúð fyrir rólegar,reykl.
systur,helst í breiðh. eða nágr. Eru í
vinnu og námi. S.7774832
Vill kaupa sérbýli í 201,108,112,113.
4ja herb. greiðslugetu 36M. husgata@
gmail.com

Sumarbústaðir
GISTING - AKUREYRI

orlofshus.is S. 897 5300.

Geymsluhúsnæði

Professional, antistatic dúkar fyrir
hlaupabretti. Traust þjónusta. Gsm 666
1025.

Hattar, kórónur, gleraugu, hálsfestar,
glös, borðbúnaður, borðar, hengi,
óáfengt freyðivín, gasblöðrur, þurrís,
o.fl. Knöll, lúðrar, ýlur og innisprengjur
í stykkjatali á smáhlutabar. Opið
til kl. 21 fim og fös og til kl. 17 á
gamlaársdag. Partýbúðin, Faxafeni 11
(Hagkaupsplaninu), s. 534-0534

Gullfallegur Minkapels
til sölu!

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

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

Vandaðir og ódýrir ferðanuddbekkir og
óléttubekkir til sölu. Uppl í 8916447 Óli

Verslun

Allt fyrir áramótin!

Fæðubótarefni

www.buslodageymsla.is

HÚSNÆÐI

Búslóðageymsla Olivers 150 kr. á dag
hvert bretti. Starfað í yfir 25 ár. S. 567
4046 & 892 0808.

Geymslur.com

Húsnæði í boði

HEILSA

Nokkur herbergi til leigu í 101 RVK.
Studio íbúð í 101. Uppl. í s. 849 3230
e. kl. 10 á morgnanna.

Heilsuvörur

Herbergi í miðbæ Reykjavíkur húsgögn
fylgja verð 50þ. Uppl. í s. 895 0482.

Árangur með Herbalife í yfir 30 ár.
Hringdu og fáðu frían prufupakka. Edda
Borg S. 896 4662 www.lifsstill.is
Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu
árangri. Erla Bjartmarz S. 899 4183
www.eco.is Ný netverslun: www.
betriheilsa.is/erla

VIÐSKIPTI

SPORT

Leigjendur, takið eftir!

Næsta BYRJENDANÁMSKEIÐ Í YOGA
hefst 03. janúar. Yogastöðin Heilsubót
www.yogastodin.com S: 5885711 og
6918565

UMRÆÐAN

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.

LÍFIÐ

SJÓNVARP

Frá kr. 3990 hjá Ikea í Garðabæ og
Fiskislóð í Reykjavík. S. 555 3464

Gisting

GÓÐ GISTING
Í MIÐBÆ RVK
Gott verð, dags, viku- og
mánaðarleiga.
www.hotel105.com
GISTIHÚSIÐ VÍKINGUR
sími 896 4661

Vinna heima

Frábært til framtíðar sem krefst vilja og
tíma. Tekjur: auka eða aðal. Þú ræður
ferðinni. 2 klst á dag 5 daga vikunnar
s. 421 4445

TILKYNNINGAR

TAKTU VÍSI
Á HVERJUM
MORGNI!

Einkamál

ATVINNA
Atvinna í boði
Mugison hafðu samb. hrútinum er kalt
á eyrunum. Uppl í síma 849-3230

Ræstingar í hótelíbúðum
í miðbæ Reykjavíkur
Vinnutími er 4 til 6 tímar á dag
virka daga og aðra hvora helgi.
Við leitum að heiðarlegum,
stundvísum og reyklausum
starfskrafti 19 ára eða eldri.
Þurfa að vera vön þrifum og
vönduðu vinnubrögðum og geta
tjáð sig á íslensku og ensku.
Vinsamlega sendið upplýsingar
í tölvupósti á 4@4.is
Kastalinn Lúxusíbúðir og
Embassy Lúxusíbúðir http://4.is

Spjalldömur 908 5500

Opið þegar þér hentar. Engin bið nema
þegar talað er.

MyPurpleRabbit.com

Djörf stefnumót, heit samskipti.
Einstaklingar, pör, hjón. Íslenskt viðmót.

Getur þú hugsað þér
daglegt líf án rafmagns?

Gleðilegt nýtt ár!

Nú er daginn farið að lengja á ný og við fögnum birtunni sem fylgir hækkandi
sól.
Við hjá RARIK viljum þakka ykkur fyrir viðskiptin á árinu sem nú er senn liðið og
sendum bestu óskir um heillarríkt komandi ár
www.rarik.is

4 fjölskyldan

gagn&gaman
Ljósadýrð og hvellir sem koma
frá flugeldum geta hrætt dýr og er
nauðsynlegt að gera ráðstafanir
til að þau haldi ró sinni. Best er að
hafa þau inni, hafa ljós kveikt,
byrgja glugga og hafa kveikt á
útvarpinu. Gott er að hafa
sérstakan vara á sér þegar farið er
í göngutúra með hundinn eða
reiðtúra á þessum tíma. Þá skal
aldrei fara með dýr þangað sem
verið er að skjóta
upp
flugeldum.

Nokkrar reglur gilda varðandi
notkun flugelda. Á vef Landsbjargar www.landsbjorg.is er að
finna nokkrar þeirra. Þar er til
dæmis tekið fram að ekki megi
handleika flugelda eftir að kveikt
hefur verið á þeim, börn skuli
alltaf vera undir eftirliti fullorðinna
í návist flugelda og aldrei megi
kveikja á flugeldum meðan haldið
er á þeim. Aðeins megi halda á
sérmerktum handblysum.
Öryggisgleraugu eru

alger staðalbúnaður þegar
skjóta á upp flugeldum.
Algengt er orðið að
börn séu með slík
gleraugu á gamlársdag
en ekki er síður
nauðsynlegt að
foreldrar sýni gott
fordæmi. Um hver
áramót verða slys af
völdum flugelda.
Flestir slasast á
höndum en augnslys
eru líka algeng þó
svo að alvarlegum
augnslysum hafi
fækkað undanfarin
ár, sem þakka má
almennri notkun
flugeldagleraugna.

Er þitt barn
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OKKAR Framtíð er ný og kærkomin trygging sem
snýst um „efin” í lífi barna okkar og ungmenna og
fjárhag þeirra á fullorðinsárum. Allar upplýsingar
eru á vefsetrinu okkar.is og þar er unnt að ganga
frá tryggingarkaupum með einföldum hætti.

Framtí
ð

á
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barn?

zebra

Rannsóknir sýna að notkun sykurlauss Extra eykur munnvatnsframleiðslu,
jafnar sýrustig, heldur tönnunum hreinum og stöðvar sýklaárásir á þær.
Extra minnkar upptöku hitaeininga og dregur það úr streitu í amstri
hversdagsins.

g f u ll o r ð
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innlendar fréttamyndir 2011

Grímsvötn yggla sig Síðdegis 21. maí bárust fregnir af því að eldgos væri hafið í Grímsvötnum í Vatnajökli með óhemju öskufalli um nóttina og dagana á eftir. Var öskufall mikið allt frá Öræfum að Kirkjubæjarklaustri. Gosinu fylgdi nokkur truflun á flugi og þjóðvegur 1 var lokaður fyrstu daga gossins. Um viku síðar voru goslok staðfest.
fréttablaðið/Egill Aðalsteinsson

Augnablik fryst í tíma
Ársins 2011 verður minnst sem umbrotaárs og
lagði náttúran, jafnt sem mannfólkið, sitt á
vogarskálarnar. Merkum áföngum var náð með
opnun tónlistarhússins Hörpu og komu Þórs,
nýs varðskips Landhelgisgæslunnar. Grímsvötn í
Vatnajökli áttu sviðið nokkra daga í maí og Katla
minnti á sig um sumarið. Gleði og sársauka má
því finna stað í þeim myndum sem ljósmyndarar
Fréttablaðsins völdu sem lýsandi vitnisburð fyrir
árið sem er að kveðja.
Dagur sem dimm nótt Mannlíf í Skaftárhreppi lamaðist í öskubylnum frá Grímsvötnum fyrstu daga gossins. Bylurinn breytti
degi í dimma nótt og einhverjir íbúar á svæðinu sáu sig tilneydda til að yfirgefa heimili sín. Þegar allt er talið sluppu menn og dýr
ótrúlega vel frá hamförunum.
fréttablaðið/vilhelm

Úrarán Þrír vopnaðir menn réðust inn í verslun Franks Michelsen við Laugaveg
að morgni 17. október og höfðu með sér úr fyrir milljónir. Ránið var þaulskipulagt
og lengi vel leit út fyrir að þjófarnir, sem voru fjórir, myndu ekki finnast. Hendur
voru hafðar í hári þeirra nokkru síðar og þýfið komst í réttar hendur. Ræningjarnir
reyndust allir vera Pólverjar en lögum verður ekki yfir þrjá þeirra komið. Sá fjórði
gistir fangaklefa á Íslandi.
fréttablaðið/Vilhelm

Framhald á síðu 26

Fölskvalaus gleði Alþingi samþykkti í lok nóvember að fela ríkisstjórn Íslands að viðurkenna Palestínu sem sjálfstætt og full-

valda ríki. Tillaga þess efnis var samþykkt með 38 atkvæðum þingmanna allra flokka nema Sjálfstæðisflokks sem tóku ekki þátt í
atkvæðagreiðslunni. Á þingpöllum ríkti gleði sem Íslendingar eiga kannski ekki gott með að skilja.
fréttablaðið/gva
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Katla minnir á sig? Jökulhlaup í Múlakvísl 9. júlí hreif með sér rúmlega 100 metra brú yfir ána á Mýrdalssandi. Hlaupið kom úr
sigkötlum í Mýrdalsjökli og voru kenningar uppi um smágos í Kötlu. Menn höfðu enga þolinmæði til að bíða eftir nýrri brú, enda
lýsti ferðaþjónustan yfir neyðarástandi. Ný brú var þó tekin í notkun aðeins fáum dögum seinna, en Vegagerðin lagði dag við nótt
við að koma umferð á á ný.
fréttablaðið/pjetur

flaggskip í heimahöfn Þór, nýtt og fullkomið varðskip Landhelgisgæslunnar, kom
til landsins þegar líða tók á október. Skipið lagðist að Miðbakkanum í Reykjavíkurhöfn 27. október og fylgdu björgunarskip og -bátar Landsbjargar Þór síðasta spölinn
ásamt TF-LÍF, þyrlu LHG. Með komu Þórs urðu kaflaskipti í öryggismálum sjómanna
og á vöktun íslenska hafsvæðisins, hvort sem er litið til auðlindagæslu, fiskveiðieftirlits, löggæslu eða leitar og björgunar.
fréttablaðið/friðrik þór

eggjaregn Árni Þór Sigurðsson, þingmaður Vinstri grænna,

rekavíkurbirnan Enn einn hvítabjörninn kom á land í maí, nú í Hælavík á Hornströndum. Litlu síðar var dýrið fellt í Rekavík og reyndist vera ung og horuð birna.

fréttablaðið/anton

féll í götuna eftir að mótmælandi kastaði eggi í höfuð hans
við þingsetninguna 1. október. Árni var ásamt öðrum þingmönnum á leið til kirkju, en fjölmenni var á Austurvelli. Árni
Þór meiddist nokkuð og rannsakaði lögregla atvikið.

fréttablaðið/daníel

Dómur er settur Landsdómur kom saman í fyrsta skipti 8.
mars. Hér stendur Sigríður Friðjónsdóttir, saksóknari Alþingis,
í pontu en Geir H. Haarde, fyrrverandi forsætisráðherra, situr
að baki henni. Alþingi höfðaði mál gegn Geir fyrir meinta
vanrækslu í starfi í aðdraganda hrunsins.
fréttablaðið/gva

Harpa á menningarnótt Tónlistarhúsið Harpa var vígt 13. maí og lauk þá áratuga baráttu hljómlistarfólks fyrir því að á Íslandi risi höll verðug listinni. Skoðanir eru skiptar um útlit og yfirleitt þörfina fyrir húsið. Margir

vildu jú láta rífa það litla sem hafði náð upp úr jörðinni við hrunið. Gestirnir skipta engu að síður nokkrum hundruðum þúsunda frá opnun.

fréttablaðið/vilhelm
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Myndagáta Fréttablaðsins 2011

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 myndagata@frettabladid.is. Dregið verður
úr réttum lausnum og fá fimm getspakir þátttakendur leikhúsmiða fyrir tvo í Borgarleikhúsið.
Lausnum skal skilað í síðasta lagi 10. janúar 2012.

Úrval ljósa á betra verði
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Opið:
Mánudag til föstudag kl. 10 - 18
Laugardag kl. 11 - 16
Sunnudag kl. 12 - 16
www.rafkaup.is
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75 ÁR Á FLUGI

BreGÐum Blysum á loft
Bleika lýsum Grund

Við höfum tengt Íslendinga við umheiminn í 75 ár
Við hjá Icelandair förum nú út að brennu með öðrum Íslendingum og höldum upp á áramót í 75. skipti. Það er
alltaf sérstök stund þegar fólk heilsar nýju ári. Það er eftirvænting í loftinu og fram undan eru spennandi tímar.
Árið 2012 ætlum við hjá Icelandair að fylgja eftir velgengni síðustu ára og fjölga farþegum. Vélar okkar munu
taka á loft allt að 400 sinnum á viku og við fögnum stórafmælinu með stærsta flugflota í sögu félagsins.

Gleðilegt nýtt ár. Þökkum fyrir árið sem er að líða.
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Krossgáta
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Vikulega er dregið er úr
innsendum lausnarorðum og fær vinningshafi
gjafakörfu frá Te og kaffi
að verðmæti 5.000 kr.
Vinningshafi síðustu viku
var Ingólfur B. Kristjánsson, Mosfellsbæ.

við prentum

TÍMARIT

• Bækur
• Tímarit
• Fyrir skrifstofuna
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Lausnarorð síðustu viku var
golfstraumur.
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Set meykónginn af Afríku niður að vori og
tek margfaldan upp að hausti (20)
Straffi sá sterki sem lagaheimild leyfir (10)
Fjöldi flata um alla jörð (8)
Ær heiðra sag sem efnivið ruglaðra
fuglabústaða (11)
Vísa til ummerkjanna í leit að árásunum (9)
Bækur ná utan um viðskipti með blað
og blýant (15)
Með sitt blauta nef að finna Torfa
Geirmunds og Villa Þór (8)
Jafna saman botnlangabúknum og
íþróttaflíkinni (10)
Svíður loft sem grætir (7)
Féll, gerist og dreg úr, þannig myndum við
brynjuna fyrir liðamótin (10)
Klikka á því að þetta er gler (6)
Grjót í húsi er úr skriðunni (7)
Aðeins þau grípa til stakra bóka (7)
Lófalítill og spaðasmár, jafnvel
fingrafríður (10)
Finn gjöful mið á götu á Grandanum (9)
Spilling lands er foldartjón (8)
Völu D og enn frekar bróður hennar má
jafnvel kalla demant (6)
Spann vefinn Íslands nýjasta nýtt en þykir
ekki smart (5)
Forvitinn skósveinn (5)
Pot í KR? (5)
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Á knæpudögum eru þeir kátir og
til í slaginn (13)
Friðsæld fengin úr blómamunstri (6)
Svanur á blóm hvar fljót hans fellur til sjávar (8)
Smakka tryggir viðskiptavinir hvorki
vott né þurrt? (11)
Sæbjörg var áður fljótandi þéttbýli kennt við
akurlendi (8)
Hefðbundnu sóknirnar boða algengt
bakkelsið (13)
Einhver fletti þeim er sat að drykkju (8)
Krakkakrakkinn er nýja afsprengið (10)
Ræddir hver væri „pabbi“ Reykjavík
Energy Invest (8)
Æ, vondu kallar, Davíð borgar ekki
skuldir ykkar (10)
Skammstöfun, gáið að því (3)
Þverhlaðinn, þar er mótsögnin (9)
Kjarni eikarinnar er verkstæðið (10)
Barnsleg geimvera með bakverk (3)
Leita hinna dauðu, góðu karla (9)
Lóð við stórfljót er sæt en sykurlaus (8)
Var kisi brenglaður kvislingur? (7)
Fínasta herbergið notað til að kemba, launa og
krefjast fjár? (14)
Bor þekkja allir (7)
Aldraðir verða eldri og ruglast á endanum (8)
Bruni bálkur uns birtist tréskurðartól mikið
og mekanískt (11)

2

• Bæklingar
• Kynningarefni
• Fjölpóstur

• Dagblöð
• Stafræn prentun
• Allskonar!

Lausnarorð
Ef bókstöfunum í skyggðu reitunum er raðað rétt saman birtist
fyrirbæri sem mikilvægt er að neytendur og framleiðendur stundi af
krafti hér á landi sem annars staðar. Sendið lausnarorðið fyrir 4. janúar
næstkomandi á krossgata@frettabladid.is merkt „31. desember“.

Opnunartími yfir áramót
Apótek
Lyfja
Á gamlársdag verður opið frá 8-18
á afgreiðslustöðum Lyfju í Lágmúla
og á Smáratorgi. Í Smáralind verður opið frá 10-13 og á afgreiðslustöðunum á Garðatorgi, í Keflavík, á Laugavegi, í Borgarnesi, á
Egilsstöðum, á Húsavík, á Ísafirði,
á Sauðárkróki og á Selfossi verður opið frá 10-12. Aðrir afgreiðslustaðir verða lokaðir. Á nýársdag eru
allir afgreiðslustaðir lokaðir nema
á Smáratorgi, þar sem er opið frá
9-24, og í Lágmúla, þar sem er opið
frá 10-01.
Árbæjarapótek
Opið er frá 10-12 á gamlársdag.
Lokað nýársdag en venjulegur opnunartími frá 9-18.30 hinn 2. janúar.
Lyfjaval, Álftamýri
Opið gamlársdag frá 10-12. Lokað
nýársdag.
Lyfjaval, Mjódd
Opið gamlársdag frá 10-12. Lokað
nýársdag.
Lyfjaver
Opið á gamlársdag til 12. Lokað
nýársdag.
Bílaapótekið
Opið frá 10-14 á gamlársdag. Lokað
nýársdag.
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Slysa- og bráðamóttaka

141

825

Prentgripur

Suðurhraun 1 Garðabæ Sími: 59 50 300 www.isafold.is

Slysa- og bráðamóttaka Landspítala
við Hringbraut og í Fossvogi er opin
allan sólarhringinn og sinnir neyðartilfellum. Aðalsímanúmer er 5431000. 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
sólarhringinn. Læknavaktin er opin
frá 17-23.30 alla virka daga og frá
9-23.30 um helgar og á frídögum.

Vitjunum er sinnt frá 17-23.30 á
virkum dögum og frá 8-23.30 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 verður 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 sólarhringinn yfir hátíðarnar. Opið verður þá í Kristínarhúsi, búsetuúrræði
Stígamóta, en þar verða sjálfboðaliðar á vakt og fagaðilar úr hópi
starfskvenna á bakvakt. Síminn í
Kristínarhúsi er 546-3000.
SÁÁ
Afgreiðsla SÁÁ er opin alla virka
daga frá 8-12. Bent er á slysadeild
og bráðamóttöku Landspítala, komi
alvarleg tilfelli upp utan þjónustutíma.

Samgöngur
Strætó BS.
Á gamlársdag er ekið samkvæmt
laugardagsáætlun til kl. 14. Á nýársdag er enginn akstur.

Lágafellslaug, Seltjarnarneslaug, Sundlaug Kópavogs, Sundlaugin Versölum og Varmárlaug
eru opnar frá 8-12.
L auga rda lslaug og Su ndhöll Reykjavíkur eru opnar frá
8-12.30.
Árbæjarlaug, Breiðholtslaug
og Vesturbæjarlaug eru opnar
frá 9-12.30.
Grafarvogslaug er opin frá
10-12.30.
Klébergslaug er opin frá 11-15.
Á nýársdag er lokað í öllum
sundlaugum ÍTR, nema Laugardalslaug, sem er opin frá 12-18.

Stórmarkaðir
Hagkaup
Verslanir Hagkaupa í Skeifunni,
Garðabæ og Eiðistorgi verða
opnar til klukkan 18.00 á gamlársdag. Aðrar verslanir Hagkaupa verða með opið frá 9-14. Á
nýársdag, 1. janúar, verða allar
verslanir lokaðar nema í Skeifunni, Garðabæ og Eiðistorgi, þær
verslanir verða opnaðar klukkan
11.00.
Nóatún
Á gamlársdag verður opið til kl.
15. Lokað verður á nýársdag, en
opnað aftur á miðnætti.
11-11
Á gamlársdag eru verslanir
11-11 opnar frá 10-17 en lokað er
á nýársdag, 1. janúar.

Sundlaugar

Bónus
Verslanir Bónuss eru opnar frá
10 -15 á gamlársdag. Lokað á
nýársdag. Aðra daga verður hefðbundinn opnunartími í verslunum Bónuss yfir hátíðirnar.

Sundlaugar ÍTR eru opnar á gamlársdag eins og hér segir:
Álftaneslaug, Sundhöll Hafnarfjarðar og Ylströndin í Nauthólsvík eru
lokaðar.
Ásvallalaug og Suðurbæjarlaug
eru opnar frá 8-11.

Krónan
Verslanir Krónunnar verða opnar
frá 9-15 á gamlársdag, 31. desember. Lokað verður á nýársdag
en opið frá 11-19 mánudaginn
2. janúar í öllum búðum nema á
Reyðarfirði, þar sem er opið til 18.

Kæru landsmenn
Þökkum viðskiptin
á árinu sem
er að líða
Starfsfólk bónus

GleðileGt nýtt
ár 2012

afgreiðslutími í

bónus 31.des - 2.jan. 2012
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timamot@frettabladid.is

Merkisatburðir

„Öræfin eru eitt af því fáa sem eftir er í heiminum þar sem heyrist í almættinu.“

þetta gerðist: 31. desember 1999

1914		 Frá og með miðnætti er öll sala og framleiðsla áfengis
bönnuð á Íslandi um alllangt skeið.
1956 Rithöfundasjóður Ríkisútvarpsins veitir styrki í fyrsta sinn
og eru fyrstu styrkþegar Snorri Hjartarson og Guðmundur
Frímann.
1990 Garrí Kasparov ver heimsmeistaratitil sinn í skák þegar
hann leggur Anatolíj Karpov að velli í einvígi.
1991 Sovétríkin leysast upp.
2005 Flugeldasala Hjálparsveitar skáta í Hveragerði brennur
eftir að sprenging verður í húsnæðinu, tæki hjálparsveitar
innar brenna, bílar og fleira.

Afmælisbörn dagsins
Steingrímur
Ari Arason,

Ingibjörg
Sólrún
Gísladóttir,

framkvæmda
stjóri LÍN, er
58 ára.

fyrrverandi
ráðherra, er
57 ára.
Edda
Erlendsdóttir

Pétur
Ingvarsson

körfubolta
þjálfari er 42
ára.

píanóleikari er
61 árs.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Jóhanna Tryggvadóttir
Kirkjuvegi 4, Hafnarfirði,

lést á hjúkrunarheimili Hrafnistu, Boðaþingi í
Kópavogi, að kvöldi miðvikudags 28. desember. Útförin
fer fram frá Víðistaðakirkju mánudaginn 2. janúar
kl. 13.00. Þeim sem vildu minnast hinnar látnu er bent
á Tækjakaupasjóð Hrafnistu í Kópavogi,
reikningsnúmer 0545-04-254000 á kt. 480210-2040.
Bjarni Jónasson
Anna S. Guðmundsdóttir
Tryggvi Jónasson
Kristín Hraundal
Helga Jónasdóttir
Snæbjörn Geir Viggósson
Jónas Jónasson
Eiríksína Kr. Ásgrímsdóttir
Herdís Jónasdótir
Jóhanna Jónasdóttir
Ásgeir Jónasson
Stanislava Toneva Jónasson
barnabörn og barnabarnabörn

Ástkær móðir mín, tengdamóðir,
amma, langamma, systir og mágkona,

Bergþóra Sigfúsdóttir
Lést miðvikudaginn 21. desember, á Landspítalanum í
Fossvogi. Hún verður jarðsungin frá Neskirkju fimmtudaginn 5. janúar kl. 15.
Fyrir hönd fjölskyldu hennar,
Sigfús Grétarsson
Friðrik Atli Sigfússon
María Huld Markan Sigfúsd.
Snorri Grétar Sigfússon
Hildur Þóra Sigfúsdóttir
og langömmubörn
Friðrik Valdimar Sigfússon
Steingrímur Sigfússon

Guðmundur Andri Thorsson er 57 ára.

Margrét S. Sigbjörnsdóttir

Pútín verður forseti
Borís Jeltsín sagði af sér sem forseti Rúss
lands og Vladimír Pútín var settur í hans
stað á þessum degi árið 1999.
Pútín útskrifaðist frá lögfræðideild Ríkis
háskólans í Leníngrad árið 1975 og hóf störf
hjá KGB. Hann starfaði í Austur-Þýskalandi
á árunum 1985 til 1990. Frá árinu 1990
gegndi Pútín ýmsum embættum, meðal
annars í borgarstjórn Sankti-Pétursborgar
og frá árinu 1996 hjá stjórnvöldum í Kreml.
Hann var skipaður yfirmaður FSB, arftaka

KGB, árið 1998 og frá 1999 var hann sam
tímis ritari Öryggisráðs Rússneska sam
bandslýðveldisins.
Pútín var, eins og áður sagði, settur forseti
Rússlands 1999. Hann var kosinn forseti 26.
mars 2000 og endurkjörinn 14. mars 2004.
Pútín tók við embætti forsætisráðherra
Rússlands 8. maí 2008. Hann hyggst bjóða
sig aftur fram í forsetakosningum á næsta
ári og þykir líklegur sigurvegari.
Heimild:
wikipedia.org

Skátastarf á Íslandi 100 ára: Senda forseta nýárskveðju

Sömu skátar og fyrir fimmtíu
árum afhenda kveðjuna
Árið 2012 fagna skátar aldarafmæli skátastarfs á Íslandi.
Til að marka upphaf afmælisársins munu skátar senda
forseta Íslands, verndara Bandalags íslenskra skáta,
nýárskveðju á fremur nýstárlegan hátt.
„Það er dálítið krúttleg saga á bak við þetta uppátæki,“
segir Bragi Björnsson skátahöfðingi. „Þannig var að
sonur látins skáta kom til mín með gögn sem hann hafði
fundið í fórum föður síns, þar á meðal úrklippubók með
fréttum af skátastarfi. Þegar ég opnaði bókina blasti við
mér frétt um að á gamlársdag 1961 hefðu skátar tekið sig
til og sent nýárskveðju frá skátahöfðingja til forseta, sem
þá var Ásgeir Ásgeirsson, í tilefni af 50 ára starfi skáta
á Íslandi. Þeir sóttu kveðjuna til skátahöfðingjans síns,
hlupu með hana niður í Grímsstaðavör og sendu kveðjuna
með ljósmerkjum frá vasaljósi yfir Skerjafjörðinn til
skáta sem biðu í fjörunni á Álftanesi. Þeir hlupu síðan sem
fætur toguðu heim að Bessastöðum, bönkuðu þar upp á og
afhentu forsetanum nýárskveðju. Forsetinn tók þeim ljúfmannlega og gaf þeim kaffi og þeir hlupu síðan til baka og
sendu kveðju frá forsetanum til skátahöfðingjans. Skátarnir í Grímsstaðavör tóku á móti kveðjunni og hlupu með
hana til skátahöfðingja.“
Bragi segir að sér hafi þótt þessi hugmynd bráðsnjöll og
hann hafi farið að skoða hverjir hefðu tekið þátt í þessu.
„Þá varð þetta nú enn skemmtilegra því báðir skátarnir
sem afhentu forsetanum kveðjuna, þeir Arnlaugur Guðmundsson og Haukur Haraldsson, starfa enn af fullum
krafti í skátahreyfingunni. Ég sló á þráðinn til þeirra og
spurði hvort þeir væru til í að endurtaka leikinn hálfri öld
síðar og þeir héldu það nú. Eftir það fór boltinn að rúlla og
niðurstaðan varð þessi athöfn sem fram fer í dag.“
Nýárskveðjan verður send frá heimili Braga á Sel-

tjarnarnesi að Bessastöðum með sendiboðum og með ljósmerkjum yfir Skerjafjörð á sama hátt og gert var fyrir
50 árum. Í takt við nútímatækni munu skilaboðin þó ekki
verða send með vasaljósum heldur verða þau slegin inn í
spjaldtölvu sem sendir síðan skilaboðin með ljósmerkjum
á morsi frá Grímsstaðavör við Ægisíðu yfir Skerjafjörðinn skemmstu leið yfir í fjöruna á Álftanesi. Þar taka þeir
Arnlaugur og Haukur við henni ásamt tveimur ungum
skátum af Álftanesi og færa forseta. Afhendingin mun
fara fram í Bókastofu Bessastaða á gamlársdagsmorgun
klukkan 9.00, skömmu áður en ríkisráðsfundur hefst venju
samkvæmt.
fridrikab@frettabladid.is

Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir,
afi og langafi,

Elskulegur eiginmaður minn,
faðir, tengdafaðir og afi,

Sigurður Vigfússon

Óskar Maríusson

bifreiðarstjóri,
Skógarási 6, áður Hjallanesi 1,

lést á hjúkrunarheimilinu Eir að kvöldi jóladags,
25. desember. Jarðarförin fer fram frá Árbæjarkirkju,
Reykjavík, fimmtudaginn 5. janúar kl. 13.00.
Guðjón Sigurðsson
Friðgerður Helga Guðnadóttir
Kristín Sigurðardóttir
Reynir Jónsson
Steinar Sigurðsson
Kristín Björg Hermannsdóttir
barnabörn og barnabarnabarn.

efnaverkfræðingur,
Árskógum 6, Reykjavík

andaðist á heimili sínu hinn 28. desember sl.
Útförin verður auglýst síðar.
Kristbjörg Þórhallsdóttir
Maríus Óskarsson
Ragnar Óskarsson
Þórhallur Óskarsson
og barnabörn.

Katrín Hildur Jónasdóttir
Lilja Björgvinsdóttir

Alexía M. Gunnarsdóttir

Innilegar þakkir fyrir hlýhug
við andlát og útför

Karls Jensen
Sigurðssonar

frá Djúpuvík á Ströndum.
Vaktsími:
581 3300 & 896 8242
www.utforin.is
Sverrir Einarsson

segir Bragi Björnsson skátahöfðingi um sendingu nýárskveðjunnar til
forseta Íslands.
Fréttablaðið/Stefán

Kjartan Sveinsson

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS

Allan sólarhringinn

Skátahöfðinginn „Það er krúttleg saga á bak við þetta uppátæki,“

Kristín Ingólfsdóttir

Hermann Jónasson

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR
Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is Símar: 565 5892 & 896 8242

Nanna Hansdóttir
Annþór Kristján Karlsson
Þórunn Anna Karlsdóttir
Friðrik Jensen Karlsson
Arnfríður Wíum Sigurðardóttir
tengdabörn, barnabörn og systkini hins látna.

Okkar ástkæra

Irene Gook

Austurbyggð 17, Akureyri,

sem lést 19. desember, verður jarðsungin frá
Akureyrarkirkju fimmtudaginn 5. janúar kl. 13.30.
Auður Guðvinsdóttir
Birgir Sveinsson
Baldur Guðvinsson
Valgerður Valdemarsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.
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Styrkþegar Aftari röð: Ásbjörg Geirsdóttir læknir, Ragnar Pálsson

læknir, Ómar Sigurvin Gunnarsson læknir, Magnús Jóhannsson
sálfræðingur, Erna Sif Arnardóttir náttúrufræðingur og Martin Ingi
Sigurðsson læknir. Fremri röð: Sandra Dís Snæþórsdóttir læknir, Freyja
Valsdóttir lífeindafræðingur, Ása Guðrún Kristjánsdóttir næringarfræðingur og Brynja Björk Magnúsdóttir sálfræðingur.

Hlutu eina
milljón hvert
Tíu ungir vísindamenn á Landspítalanum sem stunda þar
klínískar rannsóknir fengu styrki úr Vísindasjóði LSH þann
20. desember. Hver styrkur nemur einni milljón króna.
Þetta er í fyrsta sinn sem slíkir styrkir eru veittir. Markmið þeirra er að efla klínískar rannsóknir á Landspítala
og styðja rannsóknarvirkni ungra starfsmanna. Guðbjartur Hannesson velferðarráðherra og Katrín Jakobsdóttir
mennta- og menningarmálaráðherra voru við afhendinguna
sem fram fór við hátíðlega athöfn í Hringsal spítalans. -gun

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

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir
og amma,

Sesselja Guðrún
Þorsteinsdóttir
(Deddý)

Valgerður Lárusdóttir

Hörðukór 5, Kópavogi,

lést á Líknardeild Landspítalans 28. desember sl.
Jarðarför auglýst síðar.
Einar Emil Finnbogason
Guðrún Ásta Einarsdóttir
Ómar Einarsson
Viðar Einarsson
Örn Einarsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Gísli Sverrisson
Svanlaug R. Finnbogadóttir
Auður Á. Markúsdóttir
Karólína Pétursdóttir

fyrrv. bankastarfsmaður,
Laugarnesvegi 112, Reykjavík,

lést á Landspítalanum Fossvogi 25. desember.
Útförin fer fram frá Fossvogskirkju
mánudaginn 2. janúar kl. 13.00.

Guðný Egilsdóttir
Rakel Egilsdóttir
Kristín Egilsdóttir
Sigurður Egilsson
og ömmubörn.

Þorkell Snævar Árnason
Jóhann S. Kristjónsson
Valgerður Gunnarsdóttir

Dóra J. Halldórsdóttir
Ástkær faðir minn, stjúpi, afi, langafi,
langalangafi, bróðir, frændi okkar
og vinur,
Háagerði 63,
áður Landakoti á Vatnsleysuströnd,

Hulda Þórðardóttir

lést miðvikudaginn 28. desember.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Jón Guðni Guðnason

Elskuleg konan mín, systir
okkar og frænka,

Hjúkrunarheimilinu Mörk,
áður Skálagerði 17,

andaðist á Landspítalanum föstudaginn 9. desember.
Útförin hefur farið fram í kyrrþey að ósk hins látna.
Hjartans þakkir þeim er heiðruðu minningu hans og
veittu okkur hlýhug, stuðning, samúð og ástúð.
Starfsfólki hjartadeildarinnar eru færðar alúðarþakkir
fyrir kærleiksríka og góða umönnun.

Hjúkrunarheimilinu Eir,

lést á Landspítala Fossvogi sunnudaginn 25. desember.
Útför hennar fer fram frá Grafarvogskirkju
mánudaginn 9. janúar kl. 13.
Alda Bragadóttir
Elín Sigríður Bragadóttir
Brynjólfur Bragason
barnabörn og barnabarnabörn

Björn Ingi Björnsson
Þorbjörg Jónasdóttir
Guðmundur Guðni
Konráðsson
Ásta Marta Sívertsen

Fyrir hönd aðstandenda,
Hanna Heiðbjört Jónsdóttir
Ólafur Bjarni Sigurðsson
Magnús Jóhann Sigurðsson
Margrét Guðmunda Guðnadóttir

Hólmsteinn Þórarinsson
Svana I. Þórðardóttir
Charlotta O. Þórðardóttir
Úlfar Gunnar Jónsson
Hulda Hrönn Úlfarsdóttir
Aðalsteinn Finsen
Edda Sólveig Úlfarsdóttir
börn og tengdafjölskyldur

Auður María
Sigurhansdóttir
Skjóli við Kleppsveg,

andaðist hinn 23. desember síðastliðinn.
Útförin hefur farið fram í kyrrþey.
Aðstandendur.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir,
amma, systir og mágkona,
Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir,
amma, langamma og langalangamma,

Sigríður Hjálmarsdóttir
(Sissa frá Viðvík)
lést á Dvalarheimili aldraðra á Sauðárkróki
á jóladag, 25. desember. Jarðarförin fer fram frá
Sauðárkrókskirkju mánudaginn 2. janúar kl. 14.00.
Björn Sverrisson
Svavar Sverrisson
Torfi Sverrisson
Sigríður Sigurlína Sverrisdóttir
Viðar Sverrisson
Hilmar Sverrisson
og fjölskyldur þeirra.

Helga Sigurbjörnsdóttir
Herdís Ólafsdóttir
Maríus Sigurbjörnsson
María Gréta Ólafsdóttir
Jenný Ragnarsdóttir

Rannveig María Garðars
lést á Dvalarheimilinu Hlíð, Akureyri, 24. desember.
Jarðarförin fer fram frá Dómkirkjunni í Reykjavík
2. janúar kl. 13.00. Blóm og kransar vinsamlega
afþakkaðir en þeim sem vilja minnast hennar er bent
á Félag nýrnasjúkra.
Maríanna Alexandersdóttir
Garðar Þór Middleton
Guðrún Stefánsdóttir
Sigríður Emilía Bjarnadóttir Bragi Sigurðsson
og börn.
Anna Garðarsdóttir
Marinó Þorsteinsson

Kær systir okkar,

Eva Benjamínsdóttir
myndlistarmaður,
Sílakvísl 19, Reykjavík,

lést á Landspítala Fossvogi 24. desember 2011. Útför
hennar fer fram frá Fossvogskirkju þriðjudaginn
3. janúar 2012 kl. 13.00. Blóm og kransar eru
vinsamlega afþökkuð en þeim sem vilja minnast hennar
er bent á Samtök um kvennaathvarf og Stígamót.
Fyrir hönd fjölskyldunnar,
Inda Dan Benjamínsdóttir
Hermína Benjamínsdóttir.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,
Ástkær móðir, tengdamóðir, amma,
langamma og langalangamma,

Bjarney Bjarnadóttir
Dvalarheimilinu Hornbrekku,
Ólafsfirði,

lést að kvöldi annars dags jóla. Útförin fer fram frá
Ólafsfjarðarkirkju laugardaginn 7. janúar kl. 14.00.
Blóm og kransar vinsamlegast afþakkaðir en þeim sem
vilja minnast hennar er bent á að láta Dvalarheimilið
Hornbrekku njóta þess.
Kristjana Sigurjónsdóttir
Magnús Sigursteinsson
Bjarni Sigurjónsson
Sigríður M. Jóhannsdóttir
Jónas Sigurjónsson
Hallfríður Einarsdóttir
ömmubörn, langömmubörn og langalangömmubörn.

Geirlaug Gróa Geirsdóttir
(Gógó)
frá Ólafsvík,

lést á Hrafnistu í Hafnarfirði laugardaginn 24. desember.
Hún verður jarðsungin frá Áskirkju þriðjudaginn
3. janúar kl. 13.00.
Alda Jóhannesdóttir
Fanney Jóhannesdóttir
Guðrún Jóhannesdóttir
Jóhannes Jóhannesson
Margeir Jóhannesson
Aðalheiður Jóhannesdóttir
barnabörn og barnabarnabörn

Magnús Þórðarson
Vigfús Vigfússon
Björg Guðlaugsdóttir
Gunnþórunn Gunnarsdóttir
Heimir Einarsson
Edda Pálsdóttir

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma og langamma,

Ingibjörg Eggertsdóttir
Árskógum 6, Reykjavík,

sem lést á heimili sínu 24. desember, verður jarðsungin
frá Seljakirkju miðvikudaginn 4. janúar kl. 13.00.
Björgvin J. Jóhannsson
Eggert Þ. Jóhannsson
Hörður Jóhannsson
Herdís Jóhannsdóttir
Ingvar J. Jóhannsson
barnabörn og barnabarnabörn

Sigríður Þórsdóttir
Valborg Harðardóttir
Anne Malene Skårberg
Árborg Ragnarsdóttir
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Á slóðinni www.miniclip.com er að finna skemmtilega

netleiki fyrir sex ára og eldri. Þar er meðal annars fullt af vetrarleikjum og
oftar en ekki eru mörgæsir í aðalhlutverki.

krakkar@frettabladid.is

Verð stundum hrædd

Ólöf Brynja Aradóttir er dýrahirðir í Húsdýragarðinum og björgunarsveitarkona.
Björgunarsveitin hennar hefur oft bjargað fólki sem hefur týnst en Ólöf hefur sem
betur fer aldrei týnst sjálf.
Af hverju ertu í björgunarsveit?
Af því að ég hef mikinn áhuga
á útivist og ferðalögum. Ég fór
í björgunarsveit aðallega af
tveimur ástæðum, annars vegar
til að læra á íslenska náttúru og
hvernig á að ferðast þar, en náttúran getur verið svolítið erfið. En
ég fór líka til að hjálpa fólki sem
lendir í vandræðum og slysum.
Við hvað vinnurðu annað?
Ég er dýrahirðir í Húsdýragarðinum um helgar og ég er líka í líffræði í Háskóla Íslands.
Er erfitt að vera björgunarsveitarmaður?
Oftast er mjög skemmtilegt að
vera björgunarsveitarmaður
en það getur líka verið erfitt, til
dæmis þegar við erum að æfa
okkur, en þá er oft vont veður.
Erfiðast er þó þegar við erum
að leita að fólki, jafnvel börnum,
í vondu veðri og erfiðum aðstæðum. Það getur líka verið erfitt
andlega, sérstaklega ef börn eru
týnd.

að ferðast svolítið með mömmu
og pabba og læra á náttúruna
þannig.
Ertu alltaf tilbúin að fara í
björgunarleiðangur, líka á nóttunni?
Já, við förum oft í björgunarleiðangra á nóttunni og meira
að segja líka á jólum og páskum. Þegar maður er björgunarsveitarmaður verður maður að
vera tilbúinn hvenær sem er og
í hvernig veðri sem er.
Hefurðu bjargað einhverjum?
Ennþá hef ég ekki bjargað neinum beint en mín sveit hefur oft
bjargað fólki.

Geta allir orðið björgunarsveitarmenn?
Já, það geta allir orðið björgunarsveitarmenn sem eru
við sæmilega heilsu.
Þarf að taka einhvers
konar próf?

Fíll og mús voru á leið yfir
brú.
Fíllinn: Mikið svakalega brakar í brúnni. Ég held að hún sé
hreinlega að detta í sundur.
Músin: Það er nú engin furða
þegar við erum bæði á henni
í einu.
Læknirinn: „Er hóstinn orðinn
betri?“
Ljóskan: „Já, ég er búin að
æfa mig í alla nótt.“

Hafnfirðingar...
... borða aldrei kleinuhringi
vegna þess að þeir vita ekki
hvað þeir eiga að gera við
gatið.
Hafnfirðingar...
... fara alltaf í götóttum sokkum til útlanda því að þeir vita
að þeir verða stoppaðir í tollinum.
Heimild: www.skemmtivefurinn.is

ÍSLENSKA SIA.IS SFG 42040 04.2008

Þú getur sent brandara til krakkar@frettabladid.is

Áður en maður fær
að fara inn í björgunarsveit sem fullgildur félagi þarf maður
að ljúka nýliðaþjálfun
sem tekur eitt til tvö ár. Þar
lærum við að klæða okkur rétt,
við lærum rötun, fjalla- og ferðamennsku, að síga niður kletta,
klifra í ís og margt fleira.
Hvernig er best að undirbúa sig
til að verða björgunarsveitarmaður?
Það er langbest að borða og sofa
vel, æfa líkamann reglulega og
jafnvel fara í skátana eða unglingadeild björgunarsveita, þar
sem maður getur fengið undirbúningsþjálfun. Svo er líka gott

Hvernig tilfinning er að hafa
bjargað fólki?
Ég hef ekki upplifað það sjálf
en félagar mínir segja að það sé
frábær tilfinning, næstum því
sú besta í heimi.
Hefurðu orðið hrædd í björgunarleiðangri?
Stundum verður maður hræddur, því aðstæður geta orðið mjög
erfiðar og hættulegar, en við
erum vel þjálfuð og lærum að
takast á við hræðsluna og nýta
þekkingu okkar til að fást við
aðstæðurnar.
Hvað gera björgunarsveitarmenn þegar þeir eru ekki að
bjarga einhverjum?
Björgunarsveitarfólk er bara
venjulegt fólk og mætir í vinnu
og skóla eins og allir, fer í sund
og bíó og hangir með vinum
sínum. Við notum líka lausan
tíma til að þjálfa okkur enn
betur.
Hefurðu bjargað dýri?
Já, ég hef bjargað dýri en ekki
með björgunarsveitinni.
Hefurðu flogið í þyrlu?
Já, ég hef flogið í þyrlu. Það
er gaman og allt öðruvísi
en í flugvél.
Hefurðu keyrt snjósleða?
Já, en bara prófað aðeins.
Það þarf góða þjálfun til að
keyra snjósleða í bröttum
fjöllum og á jöklum Íslands.
Hefurðu týnst sjálf?
Ég hef sem betur fer ekki týnst
sjálf.
Eru dýr í björgunarsveitinni?
Í björgunarsveitum eru bæði
hundar og hestar. Hundarnir
eru þjálfaðir til að leita að týndu
fólki hvort sem er úti í náttúrunni eða fólki sem hefur lent í
snjóflóði. Hestarnir eru þjálfaðir til að fara með leitarmenn
um erfitt landslag, en þannig situr björgunarmaðurinn
hærra og sér betur þann
sem hann leitar að.

Eygló Eyja Bjarnadóttir
Aldur: 6 ára (verður 7 í febrúar).
Í hvaða skóla ertu? Fossvogsskóla.
Í hvaða stjörnumerki ertu? Vatnsberanum.
Áttu happatölu? 6.
Helstu áhugamál/hvað gerirðu í frístundum þínum? Hestamennska, fótbolti og karate.
Söngur og dans. Gaman að fara í sveitina.
Eftirlætissjónvarpsþáttur: Finnbogi og Felix.
Besti matur: Grjónagrautur.
Eftirlætisdrykkur: Límonaði.
Hvaða námsgrein er í eftirlæti? Íþróttir.
Áttu gæludýr – ef svo er, hvernig dýr og
hvað heitir það? Á ekki beint gæludýr, en á
hest sem heitir Jómar og kind sem heitir Rósa.
Skemmtilegasti dagurinn og af hverju:

Laugardagur, þá förum við
stundum í sveitina eða
bíó.
Eftirlætistónlistarmaður/hljómsveit: Justin
Bieber, Lady Gaga og Foo
Fighters.
Uppáhaldslitur: Blár.
Hvað gerðirðu í sumar?
Fór til Vestmannaeyja
og heimsótti langömmu
mína, fór líka oft í sveitina.
Skemmtilegasta bók sem þú hefur lesið:
Nýja húsið hans Barbapabba.
Hvað ætlarðu að verða þegar þú ert orðin
stór? Söngkona, hestakona og dansari.
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Verð áður 99 kr. stk.
X-Ray orkudrykkur

Doritos ídýfur, 3 teg.

★

2

★

★

lítrar

★

2

lítrar

1

lítri

★

258 198 119
kr.
stk.

Öll verð eru birt með fyrirvara um prentvillur og/eða myndabrengl

7 Up, 2 l

kr.
stk.

Doritos snakk, jalapeno,
BBQ og léttsaltað, 250 g

★

kr.
stk.

kr.
pk.

Pepsi, 2 l

kr.
stk.

299

kr.
stk.

Healthy People trönuberjasafi, 1 l
kr.
stk.

Egils grape, 0,5 l

1

lítri

189

kr.
stk.

Allra appelsínusafi, 1 l

Maarud snakk

m/papriku 489 kr.
m/salti
378 kr.

256 339
Prins Polo mini

kr.
pk.

Buffaló bitar

Verslanir Krónunnar opna næst 2. janúar kl.11

kr.
pk.

Gleði l eg t
nýt t á r!

5
lítra

r

998 549
kr.
stk.

Ostar

kr.
stk.

Camembert 389 kr.
Gull ostur 596 kr.

Óðals ostar, Havarti krydd og
Cheddar, 330 g

Karfa
Karfa

NÝTT NI

★

nr. 1
nr. 2

2298 kr.
3098 kr.

Í KRÓNUN

★

★

Krónuís, súkkulaði og vanillu, 5 l

Ostakörfur

★

★

★

★

Iceland Party

Spring Rolls
389 kr.
Chinese Platter 1589 kr.

★

Hoisin Duck
879 kr.
Oriental Toast 789 kr. Garlic&Herb Popcorn 289 kr.
Filo Prawns
379 kr. Jumbo Tempura Prawns 798 kr.

í
t
t
æ
Góms veisluna!

★
★

149

kr.
stk.

Baguette snittubrauð

123 639
kr.
pk.

Tuc salt- og paprikukex

kr.
stk.

DGF tytteberjasulta, 400 g

319

kr.
stk.

DGF rifsberjahlaup, 400 g

Sjá opnunartíma Krónuverslana yfir áramót
á www.kronan.is
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krossgáta
2

1

6

7

3

4

5

8

9

10

12

LÁRÉTT
2. fangi, 6. frá, 8. sjáðu, 9. strá, 11. í
röð, 12. blóðvatn, 14. vansæmd, 16.
tveir eins, 17. munda, 18. stígandi, 20.
bardagi, 21. málmur.

11

LÓÐRÉTT
1. korn, 3. klaki, 4. hjara, 5. umrót, 7.
fjölmargir, 10. ról, 13. skammst., 15.
dóms, 16. hyggja, 19. átt.

13

14

Ár fáránleikans
Á

rið 2011 er á enda. Þvílíkt ár. Eitt það
Bakþankar
minnisstæðasta er hiklaust framtaksAtla Fannars
semi tveggja stúlkna úr ungliðahreyfingu
Bjarkasonar Framsóknarflokksins, en þær héldu svo-

kallað VIP-partí í höfuðstöðvum flokksins
við Grensásveg. Fólk hreinlega elskaði að
kjamsa á málinu og umfjöllun fjölmiðla
setti ný viðmið, enda hafði Ríkissjónvarpið
aldrei áður verið með beina útsendingu frá
slíkum viðburði.

15

LAUSN
17

18

19

LÓÐRÉTT: 1. maís, 3. ís, 4. skrimta,
5. los, 7. flestir, 10. ark, 13. möo, 15.
mats, 16. trú, 19. sa.

16

20

Allir vildu komast í partíið. Sigmundur

Davíð, formaður Framsóknar, stal senunni
með eftirminnilegum hætti þegar fjármála
ráðherrann, Steingrímur J. Sigfússon, sóttist eftir miða fyrir son sinn: „Þú getur
halt þig eigið partí,“ sagði Sigmundur og
orðin fengu umsvifalaust vængi. Steingrímur lét ekki segja sér það tvisvar og
stóð fyrir umdeildu Dirty Night-kvöldi
á skemmtistaðnum Players í Kópavogi
skömmu síðar.

LÁRÉTT: 2. gísl, 6. af, 8. sko, 9. íla, 11.
rs, 12. sermi, 14. skömm, 16. tt, 17.
ota, 18. ris, 20. at, 21. úran.

21
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Einn maður var öðrum fremri

r
31. janúa

á tónlistarsviðinu og þakkaði
fyrir sig með eftirminnilegum
tónleikum í Hörpu eftir að
hafa selt tæplega 30.000 eintök af plötu sinni Amma. Já,
trúbadorinn Svavar Knútur sló
öll met og söng sig inn í hvert
einasta hjarta landsins. En
gleðin var skammvinn. Ólafur
Ragnar Grímsson forseti lýsti
yfir þjóðarsorg þegar Svavar

HEFUR ÞÚ ORÐIÐ VITNI AÐ

skildi við söngkonuna Sinéad O‘Connor
skömmu fyrir jól. Óbeislaðar tilfinningar
þjóðarinnar á götum úti komust í kjölfarið í
heimsfréttirnar.

Tónlistarárið var að öðru leyti frábært.
Hljómsveitin HAM, með borgarfulltrúann
Gísla Martein Baldursson og grínistann
Þorstein Guðmundsson í broddi fylkingar,
sendi frá sér eina af plötum ársins og Árni
Johnsen lék nýtt efni á Iceland Airwaveshátíðinni við fádæma undirtektir. Gagnrýnendur tónlistartímarita á borð við Rolling Stone og Clash áttu vart orð til að lýsa
frammistöðu Árna, sem gerði skömmu síðar
samning við útgáfurisann Universal.
Ekki má gleyma afreksfólkinu okkar á

sviði íþrótta, en þar voru konur í aðal
hlutverki. Landslið kvenna í handbolta
gerði frækna ferð til Brasilíu og varð
heimsmeistari eftir sigur á Frökkum í æsispennandi úrslitaleik. Norskir fjölmiðlar
fjölluðu sérstaklega mikið um sigurinn,
enda var liðinu stýrt af Norðmanninum Ole
Gunnar Solskjær.

Loks náði söngkonan Anna Mjöll

Ólafsdóttir stórkostlegum árangri á
heimsmeistaramótinu í Cross Fit. Hún vann
mótið og fékk nafnbótina hraustasta kona
heims. En vandræði í einkalífinu vörpuðu
skugga á árangurinn í lok árs þegar Anna
sótti um skilnað við bandaríska auðkýfinginn Cal Worthington, stofnanda Microsoft.

GÓÐVERKI?

ÓSKAÐ ER EFTIR TILNEFNINGUM TIL SAMFÉLAGSVERÐLAUNA FRÉTTABLAÐSINS 2012

n Pondus

Eftir Frode Øverli

BrúniBrjánn.

Pondus.

Til greina koma allir sem hafa lagt umtalsvert af mörkum til að
bæta íslenskt samfélag. Skorað er á lesendur Fréttablaðsins að
senda inn tilnefningar um fólk og félagasamtök sem eiga skilið
virðingarvott fyrir verk sín. Allir koma til greina, jafnt óþekktir
einstaklingar sem vinna störf sín í hljóði, félagasamtök og
þjóðþekktir karlar og konur sem hafa með gjörðum sínum og
framgöngu verið öðrum fyrirmynd.

SAMFÉLAGSVERÐLAUN FRÉTTABLAÐSINS
ERU VEITT Í FIMM FLOKKUM.
1

Hvunndagshetjan

Einstaklingur sem sýnt hefur sérstaka óeigingirni eða hugrekki,

Vá! Næstum
því alveg
gegnsætt!

Þetta er
mín framleiðsla!

n Gelgjan
Mamma?
Ég er
læstur úti.

Við töpum
þessum líka,
strákar!

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Aftur??

Sko, ég er úti í Kópavogi
svo það eru alveg
tuttugu mínútur í að ég
komi heim.

Hvað er
langt í þig?

hvort sem er í tengslum við einn atburð eða með vinnu að
Ókei.

ákveðnum málaflokki í lengri tíma.

2

Frá kynslóð til kynslóðar

Hér koma til greina kennarar, leiðbeinendur, þjálfarar eða aðrir
uppfræðarar sem skarað hafa fram úr á einhvern hátt. Einnig
koma til greina félagasamtök sem sinna börnum af sérstökum
metnaði og alúð.

3

Til atlögu gegn fordómum

Einstaklingur eða félagasamtök sem hafa unnið ötullega að því

n Handan við hornið

Eftir Tony Lopes

Háflóð í síkjum Feneyja...

að eyða fordómum í samfélaginu.

4

Heiðursverðlaun

Einstaklingur sem með ævistarfi sínu hefur stuðlað að betra
samfélagi.

5 Samfélagsverðlaunin
Félagasamtök sem hafa unnið framúrskarandi mannúðar- eða
náttúruverndarstarf og lagt sitt af mörkum til að gera íslenskt
samfélag betra fyrir okkur öll.

Sendið tilnefningar á hlekknum Samfélagsverðlaun Fréttablaðsins
á visir.is/samfelagsverdlaun, með tölvupósti á netfangið samfelagsverdlaun@frettabladid.is, eða bréfleiðis merkt: Samfélagsverðlaun
Fréttablaðsins, Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík. Dómnefnd tekur allar
innsendar tillögur til skoðunar. Samfélagsverðlaun Fréttablaðsins verða
veitt í mars.

SAMFÉLAGSVERÐLAUN

n Barnalán
Morgunkornið
er búið!

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman
Sestu niður.
Ég kem að
vörmu spori.

Gjörðu Nei, frábært! Hvar
svo vel.
fannstu það?

Undir
púðunum í
sófanum.
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Vill stofna fjölskyldu Gaf kærastanum dýra gítara
Stacy Keibler og George Clooney
njóta nú lífsins saman í Cabo
á Kaliforníuskaganum ásamt
sameiginlegum vinum. Þó að
Keibler sé sátt við lífið eins og
það er þessa stundina þráir hún
að giftast síðar, ef marka má orð
heimildarmanns.
„Stacy skemmtir sér mjög vel
með George, þau tala um íþróttir, leika saman golf, ferðast um
heiminn og njóta lífsins. Hún
hefur ekki áhuga á að hefja sambúð strax en hún vill gjarnan
giftast honum í framtíðinni. Hún
vill líka verða móðir og hefði
ekkert á móti því að stofna fjölskyldu með George.”

Njóta lífsins Stacy Keibler og George
Clooney njóta lífsins saman en Keibler
vill gjarnan stofna til fjölskyldu í framtíðinni.
nordic photos/getty

Kristen Stewart gerði vel við kærasta sinn, Robert Pattinson, um
jólin og gaf honum tvo gamla og
verðmæta gítara í jólagjöf, Fender Jazzmaster frá 1959 og K&F
Lap Steel frá 1947. Fyrir sögufræga gripina borgaði hún tæpa
eina og hálfa milljón og þóttist
nokkuð viss um að kærastinn yrði
kampakátur með gjöfina. Ástæðan
er sú að Pattinson hefur í hyggju
að nýta sér ofurfrægð sína í kjölfar velgengni Twilight-myndanna
og stefnir í stúdíó til að taka upp
sína fyrstu breiðskífu. „Tónlist var
hans fyrsta ást. Hann þjáist þegar
hann reynir að gleyma því. Hans
dýrmætustu stundir eru þegar

hann er í stúdíóinu að spila. Hann
á nokkur frumsamin lög en stíf
dagskráin hefur ekki gefið honum
færi á að taka þau upp fyrr en nú,“
sagði vinur leikarans nýlega.
Stewart gæti velt því fyrir sér
hvort hún ætti ekki að gefa honum
píanó í afmælisgjöf, því Pattinson
hefur verið opinskár um ást sína
á hljóðfærinu. „Ég elska píanóið.
Mig dreymdi aldrei um að verða
leikari þegar ég var yngri. Mig
langaði að spila á píanó á bar, vera
gamli píanistinn með viskíglasið,“
sagði leikarinn.
listhneigð Stewart kann vel að meta
þegar Pattinson spilar fyrir hana á gítar.

Trúlofaður Michael Jordan bað

kærustu sinnar til þriggja ára, Yvette
Prieto, milli jóla og nýárs.

Nordic photos/getty

EKKI
HANGA
HEIMA!
Vinaklúbbsverð 5.490 kr. á mánuði

Bað kærustunnar

PIPAR\TBWA • SÍA

Einn frægasti körfuboltakappi
heims, Michael Jordan, bað kærustu sinnar milli jóla og nýárs.
Jordan hefur verið í sambúð með
kúbversku fyrirsætunni Yvette
Prieto síðastliðin þrjú ár, en þetta
verður annað hjónaband hans.
Áður var hann giftur Juanitu
Vanoy í 16 ár og á með henni þrjú
uppkomin börn. Jordan er 48 ára
gamall og frægur fyrir hæfileika
sína á körfuboltavellinum en nýja
unnustan er 32 ára og vinnur við
fyrirsætustörf.

Hissa Drake er hissa á uppátæki ungrar
stúlku sem lét húðflúra nafn hans þvert
yfir ennið á sér.
nordicphotos/getty

Húðflúraður
aðdáandi
Ung stúlka í Kaliforníu lét húðflúra nafn tónlistarmannsins
Drake þvert yfir ennið á sér
skömmu fyrir jól. Sagan barst
Drake, sem sagði uppátækið einkennilegt og kvaðst vilja hitta
stúlkuna.
„Þetta er alveg merkilegt og
mig langar að hitta hana og fá að
vita ástæðuna fyrir þessu,“ sagði
rapparinn um uppátæki stúlkunnar. Hann vandaði þó ekki kveðjurnar til húðflúrlistamannsins,
sem hann kallaði hálfvita. „Hann
ætti ekki að vera starfandi og
ætti ekki að fá að flúra fleira fólk.
Hann er hálfviti.“

TILBOÐ I

TILBOÐ II

TILBOÐ III

Vinaklúbbur 5.490 kr. á mánuði.
Fullt verð 5.990 kr. Binditími er 12 mán.

Árskort: 54.990 kr.
Fullt verð: 64.990 kr.

Þú greiðir 24.990 kr. fyrir þrjá
mánuði og færð fjórða
mánuðinn frítt með.

Kaupaukar : 3000 kr. gjafakort í Carita Snyrtingu
Finish máltíðarbréf frá EAS
Tveir próteindrykkir á Hress-barnum

INNIFALIÐ Í TIILBOÐUM:

Aðgangur að fjórum
stöðvum, sundi og
tækjasölum

Dalshrauni 11
Ásvöllum 2
220 Hafnarfirði
hress@hress.is
www.hress.is

Hot Yoga
Zumba
Hraðferð 45

Tabata
Pilates
Vaxtarmótun

Nánari upplýsingar:
Símar 565 2212 og 565 2712

BodyPump
SB 30/10
RPM

BodyVive
BodyBalance
Hjólatímar

Jóga
Stöðvaþjálfun
BodyAttack

Warm yoga
Krossþjálfun
Heitfimi
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menning@frettabladid.is

Listvinafélag Hallgrímskirkju býður í dag upp á tónleika undir yfirskriftinni Hátíðahljómar við áramót. Þetta er í 19.
sinn sem félagið býður upp á tónleika klukkan fimm á gamlársdag. Fram koma líkt og undanfarin átján ár Ásgeir Hermann Steingrímsson, Eiríkur Örn Pálsson og Hörður Áskelsson en sérstakir gestir eru Einar St. Jónson og Eggert Pálsson.

Danslist HHH
On Misunderstanding
Höfundur: Margrét Bjarnadóttir. Dansarar: Margrét Bjarnadóttir, Saga
Sigurðardóttir og Dani Brown. Búningar og leikmynd: Elín Hansdóttir.
Kassinn, Þjóðleikhúsið

Ekki er allt sem sýnist
Í dansverkinu On Misunderstanding, leikur Margrét Bjarnadóttir sér á
skemmtilegan hátt með fyrirbærið misskilning. Það sem áhorfendur sjá og
heyra er ekki allt sem sýnist, allt fer það eftir sjónarhorni. Verkið einkennist
af afslappaðri stemningu í ætt við mínimalisma póstmódern dansara
sjöunda áratugarins þar sem danshöfundar lögðu áherslu á hið hversdagslega í eðli og framsetningu hreyfinga og
nálægð við áhorfandann. Dansararnir þrír
spjalla um ýmis áhugaverð málefni samhliða því að þær hreyfa sig eða gera ýmsar
kúnstir með speglum í mismunandi stærð
og lögun. Gert er í því að mynda glufur
í fjórða vegginn sem skilur að sýnendur
og áhorfendur og á stundum er eins og
áhorfandinn sé staddur í boði en ekki á
danssýningu. Þannig nota þær eigin nöfn í
samtölum og framkoma dansaranna þegar
þær voru að breyta sviðsmyndinni inni í
verkinu var þannig að þær hefðu rétt eins
getað verið sviðsmenn að störfum í hléi
eins og atvinnudansarar að sýna. Þessi
leið til að koma boðskap á framfæri er
sjarmerandi og gekk vel upp nema í örfá skipti að rof sköpuðust í framvindu
sýningarinnar.
Í verkinu leika dansararnir sér með talað mál, sjónræna möguleika
spegilmynda, dans og hreyfingu. Allt gera þær þetta á faglegan hátt og sýna
bæði gott vald á rödd og hreyfingum. Sköpun þeirra á karakterum var líka
stórsniðug. Textinn er lúmskt fyndinn og prýðilega saminn og hreyfingarnar
bera þess vitni að dansararnir kunna sitt fag, því rétt eins og ljóðskáld leikur
sér að orðum léku dansararnir sér með hreyfingar á ljóðrænan hátt. Þó
að unnið sé samhliða með hreyfingar og talað mál í dansverkinu er ekki
endilega samræmi á milli athafnanna sem áhorfendur verða vitni að og
samtalanna sem eiga sér stað á sama tíma. Þessi tvílaga framsetning er
ótrúlega áhugaverð og gefur bæði athöfnum og orðum aukna vídd.
Speglarnir höfðu mikilvægu hlutverki að gegna í dansverkinu. Þeir voru
notaðir til að skapa tilfinningu fyrir þyngdarleysi í hreyfingum og til að
afbyggja sýn okkar á líkamann. Leikurinn með speglana var í grundvallaratriðum snilld en krefst mikillar nákvæmni í framsetningu. Uppbygging
verksins er brotakennd þó að ákveðin stef tengi það saman. Atriðin eru ólík,
sem er sumpart mjög skemmtilegt en það gerir líka að verkum að það má
spyrja sig hvort verið sé að steypa efni í nokkur verk saman í eitt. Sýningin
hélt þó sjó sem skemmtileg heild. Umgjörðin um sýninguna var í lagi.
Gestaþrautin var nýtt á áhugaverðan hátt og gulu tjöldin í bakgrunninn og
jogging-gallarnir náðu algjörlega hversdagsstemmingu sjöunda áratugarins.
Verkið var í heild áhugavert og kætti áhorfendur með frumleik og uppátektarsemi. 
Sesselja G. Magnúsdóttir
Niðurstaða: Hugmyndaríkt og skemmtilegt verk.

Almenn
kvíðastjórnun
Fjögurra vikna inngangsnámskeið í hugrænni atferlismeðferð við kvíða er að hefjast við Kvíðameðferðarstöðina. Markmið námskeiðsins er að þátttakendur læri
leiðir til að draga úr áhyggjum, sporna við neikvæðum
hugsunum og takast á við kvíðvænlegar aðstæður á
markvissan hátt.
Námskeiðið hefst 9. janúar nk. og verður á mánudagseftirmiðdögum frá 16-18.
Skráning fer fram á kms@kms.is eða í síma 5340110 en
verð námskeiðs er 20.000 krónur.
Nánari upplýsingar má finna á: www.kms.is.

Frá Frankfurt Arnaldur Indriðason hélt opnunarræðu á Bókamessunni í Frankfurt í október þar sem Ísland var heiðursgestur.
Mynd/Lárus karl Ingason

Messu(f)árið mikla
Bergsteinn
Sigurðsson
fer yfir
bókmenntaárið

Fljótt á litið virðist árið sem
er að líða hafa verið eitt
það blómlegasta í seinni tíð
fyrir íslenskar bókmenntir, þar sem Gyrðir Elíasson
hlaut bókmenntaverðlaunin
Norðurlandaráðs og Ísland
var í heiðursessi á bókamessunni í Frankfurt.
Punkturinn var settur á bókaárið
í janúar þegar Blóðhófnir Gerðar Kristnýjar hlaut verðskuldað
Íslensku bókmenntaverðlaunin í
flokki fagurbókmennta en Helgi
Hallgrímsson fyrir stórvirkið
Sveppabókina. Það þurfti því ekki
að koma á óvart að Blóðhófnir
skyldi vera tilnefnd til bókmenntaverðlauna Norðurlandaráðs 2012
fyrir Íslands hönd ásamt Svari við
bréfi Helgu eftir Bergsvein Birgisson.
Af einstökum höfundum, og að
öðrum ólöstuðum, var 2011 ár
Gyrðis Elíassonar. Tilkynnt var
í apríl, skömmu eftir að Gyrðir
fagnaði fimmtugsafmæli, að hann
hlyti Bókmenntaverðlaun Norðurlandaráðs í ár, fyrstur Íslendinga
í hálfan annan áratug. Hann veitti
verðlaununum viðtöku. Að auki
komu út tvær þýðingar úr ranni
Gyrðis, ljóðasafnið Tunglið braust
inn í húsið og skáldsagan Hvernig ég kynntist fiskunum eftir Ota
Pavel.
Nokkrir höfundar kvöddu á
árinu. Hallberg Hallmundsson,
einn afkastamesti ljóðaþýðandi
landsins, féll frá í febrúar, Thor
Vilhjálmsson, einn mikilmetnasti
rithöfundur Íslands á 20. öld,
andaðist í mars, og Erlingur E.
Halldórsson, sem hlaut Íslensku
þýðingarverðlaunin í apríl fyrir
þýðingu sína á Guðdómlega gleðileiknum eftir Dante, lést í október.

„Út vil ek“
Íslenskir rithöfundar áttu þónokkurri velgengni að fagna utan landsteinanna. Fremstur í flokki er
Arnaldur Indriðason en á árinu
höfðu bækur hans selst í 6,5 milljónum eintaka erlendis. Þá sló
bók Auðar Övu Aðalsteinsdóttur,

Afleggjarinn, í gegn í Frakklandi
og hafði þegar síðast spurðist selst
í um hundrað þúsund eintökum
þar í landi.
Bókmenntahátíð í Reykjavík
var haldin hátíðleg í haust. Hópur
erlendra rithöfunda sótti Ísland
heim, þeirra nafntogaðastur var
sjálfsagt Nóbelsverðlaunahafinn
Herta Müller, sem setti hátíðina
með mergjaðri opnunarræðu.
Útgefendur og rithöfundar
geystust til Þýskalands í október
á Bókamessuna í Frankfurt þar
sem Ísland skipaði heiðurssess.
Var það mál manna að hátíðin
hefði tekist einkar vel upp. Yfir
200 titlar voru þýddir á þýsku í
tilefni messunnar, en enn eiga
áhrif messunnar eftir að koma
fyllilega í ljós. Hugsanlega má
rekja til hennar að einhverju leyti
hversu óvenjumörg gæðaverk
komu út á íslenskum bókamarkaði í ár og bera til dæmis bækur
Hallgríms Helgasonar og Steinunnar Sigurðardóttur báðar með
sér að hafa verið skrifaðar fyrir
hinn stóra heimsmarkað, frekar
en til heimabrúks. Konan við
1000° eftir Hallgrím kom meira
að segja út á þýsku áður en hún
kom út á íslensku.

Verðlaun, ljóð og þýðingar
Annað árið í röð eru tilnefningarnar til Íslensku bókmenntaverðlaunanna tiltölulega óumdeildar,
þótt nefna megi mörg verk til viðbótar sem verðskulda að vera á
þeim lista. Jón Kalman Stefánsson hlýtur að teljast sigurstranglegastur fyrir Hjarta mannsins,
lokakaflann í tilkomumiklum þríleik í Plássinu fyrir vestan.
Ljóðaunnendur fengu ýmislegt fyrir sinn snúð á árinu, þótt
ljóðabækur hafi verið fjarri góðu
gamni á tilnefningalistabókmenntaverðlaunanna. Ljóðskáld
á borð við Þorstein frá Hamri,
Kristínu Svövu Tómasdóttur,
Sindra Freysson, Anton Helga
Jónsson og fleiri sendu frá sér
firnasterk verk, svo fáein dæmi
séu tekin. Vert er að hrósa forlaginu Uppheimum sérstaklega fyrir
þá rækt sem það hefur lagt við
útgáfu á ljóðabókum.
Af þýddum bókum kemur enn
langsamlega mest út af glæpasögum en ýmsir bitastæðar fagurbókmenntir komu einnig út á
árinu, svo sem áðurnefndar þýðingar Gyrðis, Frönsk svíta eftir
Irène Némirovsky, Andasláttur
Hertu Müller, Fásinna eftir Horacio Castellanos Moya og síðast en

ekki síst Gamlinginn sem skreið
út um gluggann eftir Jonas Jonasson, sem náði fádæma vinsældum.
Ekki verður heldur hjá komist að
nefna Regnskógabeltið raunamædda eftir Claude Lévi-Strauss,
en þýðing Péturs Gunnarssonar er
sannkallað þrekvirki.

Hræringar á sölulistum
Annars dró til tíðinda í baráttunni
um toppsætið á sölulistum. Undan
farinn áratug hefur Arnaldur
Indriðason verið nær einráður
í toppsæti metsölulistans. Í ár
blönduðu tvær aðrar bækur sér
í baráttunni um toppsætið við
Einvígið, það er Gamlinginn og
Brakið eftir Yrsu Sigurðardóttur,
sem stóð uppi sem mest selda bók
ársins. Stóru tíðindin í þessu eru
hins vegar þau að þrjár bækur
hafi selst í kringum 20 þúsund
eintökum á einni vertíð, sem hefði
verið ómögulegt fyrir áratug.
Annars verður spennandi að
sjá hvaða stefnu Arnaldur tekur í
næstu bók sinni; enn er ekki útséð
hver örlög Erlends rannsóknarlögreglumanns urðu í Furðuströndum en mögulega hefur Arnaldur
verið að leggja drögin að upprunasögu rannsóknarmannsins í Einvíginu, sem væri óneitanlega mjög
áhugaverð þróun.
Árið fram undan
Það er vinsælt að reyna að greina
megindrætti hvers bókaflóðs.
Kannski eru slíkar æfingar betur
til þess fallnar að bregða ljósi á
með hvaða hugarfari bækur eru
lesnar á hverjum tíma en skrifaðar. Hvað sem því líður færir
Auður Aðalsteinsdóttir sannfærandi rök fyrir því í nýjasta
tölublaði Spássíunnar að eftirhrunssamfélagið sé áleitið efni í
jólabókum ársins og margir höfundar noti hrunið til að líta upp úr
feninu og leita að nýjum möguleikum. Það verður spennandi að sjá
hvert sú leit leiði.
Eftir messu(f)árið mikla er
hugsanlegt að það verði ákveðið
spennufall á bókamarkaði á næsta
ári. Miðað við hversu mörg af
„stóru nöfnunum“ úr rithöfundastétt gáfu út bók í ár er viðbúið
að það verði meira svigrúm fyrir
yngri höfunda og minna þekkta
til að athafna sig á bókamarkaði á
komandi ári. Þá á rafbókavæðingin líklega eftir að setja mark sitt
á bókamarkaðinn og verður fróðlegt að fylgjast með þeirri þróun.
Í öllu falli eru spennandi tímar
fram undan.

Hin stórbrotna
fjölskyldusaga
loks á svið
fim.
fös.
mið.
lau.
sun.
mið.
sun.
mið.
fim.
sun.
fim.

5/1 kl. 20
6/1 kl. 20
11/1 kl. 20
14/1 kl. 19
15/1 kl. 20
18/1 kl. 20
22/1 kl. 20
25/1 kl. 20
26/1 kl. 20
5/2 kl. 20
9/2 kl. 20

UPPSELT
UPPSELT
UPPSELT
UPPSELT
UPPSELT
UPPSELT
UPPSELT
UPPSELT
UPPSELT
UPPSELT
UPPSELT

mið.
fim.
fös.
fim.
fös.
fim.
fös.
fim.
fös.
lau.
fös.

15/2 kl. 20
16/2 kl. 20
17/2 kl. 20
23/2 kl. 20
24/2 kl. 20
1/3 kl. 20
2/3 kl. 20
8/3 kl. 20
9/3 kl. 20
17/3 kl. 20
23/3 kl. 20

UPPSELT
UPPSELT
UPPSELT
örfá sæti
UPPSELT
UPPSELT
örfá sæti

Frumsýnt á þrettándanum
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Kristbjörg Kjeld • Þröstur Leó Gunnarsson • Halldóra Geirharðsdóttir • Hilmar Guðjónsson • Ísabella Rós Þorsteinsdóttir • Katrín Ynja Hrafnkelsdóttir
Theodór Júlíusson • Charlotta Böving • Jóhann Sigurðarson • Jóhanna Vigdís Arnardóttir • Kristjana Ósk Kristinsdóttir • Agnes Gísladóttir • Margrét Ákadóttir
Katla Margrét Þorgeirsdóttir • Kristín Þóra Haraldsdóttir • Gunnar Eyjólfsson • Hallgrímur Ólafsson • Halldór Gylfason • Rúnar Freyr Gíslason • Elma Lísa Gunnarsdóttir
Höfundur: Ingmar Bergman | Leikstjórn: Stefán Baldursson • Þýðing: Þórarinn Eldjárn • Leikmynd: Vytautas Narbutas • Búningar: Þórunn Sigríður Þorgrímsdóttir
Lýsing: Björn Bergsteinn Guðmundsson • Tónlist: Jóhann G. Jóhannsson • Leikgervi: Árdís Bjarnþórsdóttir

Miðasala | 568 8000 | borgarleikhus.is
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Gleðilegt nýtt ár!
Fréttablaðið óskar lesendum sínum og
landsmönnum öllum heilla á nýju ári og þakkar
samfylgdina á árinu sem er að líða.

* Samkvæmt Prentmiðlakönnun Capacent Gallup júlí-september 2011.
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ára er leikarinn Anthony Hopkins á
þessum síðasta degi ársins.

Sérfræðingar í Seinfeld öttu kappi
Spurningakeppni var haldin á Bakkusi á fimmtudags
kvöld þar sem viðfangsefnið var bandarísku gamanþætt
irnir Seinfeld. Um 150 manns mættu á þessa fyrstu Sein
feld-keppni, sem var mun meira en aðstandendur hennar
bjuggust við. Tvö lið deildu með sér sigrinum.
sigursveit Þungarokkararnir í Atrum

unnu síðustu undankeppnina á Íslandi.

Umsóknir
fyrir Wacken
Umsóknarferlið fyrir Wacken
Metal Battle Iceland er hafið og
verður þetta í fjórða sinn sem
hljómsveitakeppnin er haldin
hér á landi. Sigursveitin heldur
utan til Þýskalands þar sem loka
keppnin fer fram í ágúst á hátíð
inni Wacken Open Air, sem er
stærsta þungarokkshátíð verald
ar. Uppselt var á hana í nóvember
síðastliðnum.
Undankeppnin á Íslandi verður
í þetta sinn haldin á stærri stað
en áður, á Nasa, 3. mars. Sigur
vegarinn verður valinn af dóm
nefnd skipaðri erlendum jafnt
sem innlendum metal-fræðing
um.
Nánari upplýsingar má finna á
Facebook-síðu keppninnar, en
umsóknarfrestur rennur út 22.
janúar. Sigurvegari lokakeppn
innar í Þýskalandi hlýtur plötu
samning að launum við Nuclear
Blast Records.

arnljótur og sindri már Arnljótur
Sigurðsson og annar af skipuleggjendum keppninnar, tónlistarmaðurinn
Sindri Már Sigfússon.

aðdáendur Seinfeld Hjalti Freyr
Ragnarsson og Birgir Sigurjón Birgisson
tóku þátt í keppninni.

sólveig og Guðbjört Sólveig Snæ-

björnsdóttir og Guðbjört Guðjónsdóttir
voru á meðal þátttakenda.

gaman Harald Björnsson og Þorgeir
Ragnarsson skemmtu sér vel.

MÆttu á bakkus Kristín Einarsdóttir, Agnar Bragi, Valgeir Einarsson, og Steinþóra

Jónsdóttir mættu á Bakkus.

fréttablaðið/anton

tóku þátt Bjarni Benediktsson, Tómas Þór og Magnús Þór svöruðu Seinfeld-spurn-

ingum.

Útilokar ekki endurkomu Guns N’ Roses
Axl Rose, forsprakki hljómsveitarinnar Guns N‘ Roses, segir ekki
útilokað að upprunalegir meðlimir hljómsveitarinnar komi saman
á næsta ári.
Guns N‘ Roses verður tekin inn í
frægðarhöll rokksins í Cleveland í
Bandaríkjunum á næsta ári. Hefð
er fyrir því að listamennirnir
sem hljóta heiðurinn komi fram á
athöfninni og Rose, sem er eini
upprunalegi meðlimur hljómsveitarinnar eins og hún lítur
út í dag, var spurður út í
það í viðtali við dagblaðið
Los Angeles Times á dögunum.
„Ég veit ekki alveg hvað
mér finnst um Frægðarhöll rokksins, en
á sama tíma ber ég
virðingu fyrir því
að aðdáendurnir kunni að meta
hana,“ sagði Rose.
Hann sagðist vera
til í að stíga á svið
með bassaleikaranum Duff McKagan
og meira að segja
gítarleikaranum
Slash, þrátt fyrir að
þeir tveir hafi eldað

grátt silfur í gegnum tíðina. Hann
var hins vegar ekki til í að hafa
trommuleikarann Steven Adler
og gítarleikarann Izzy Stradlin
með. „Ég hef ekkert á móti þeim,
þá langar kannski að vera með, en
ég ætla ekki að vinna með þessum
gaurum,“ sagði Rose, án þess að
skýra afstöðu sína nánar.

Til í tuskið Axl Rose gæti
stigið á svið með upprunalegum meðlimum Guns N‘
Roses á næsta ári.

Þráir svefn
Leikkonan Charlize Theron hefur
verið mjög upptekin á þessu ári
og segist þrá svefn eftir mikla
vinnutörn. Theron leikur í þrem
ur myndum sem verða frumsýnd
ar á næsta ári en það eru Prome
theus, sem var einmitt tekin upp
hér á landi, Young Adult og Snow
White and the Huntsman.
Í viðtali við síðuna Contact
Music segist Theron nýta þann
frítíma sem hún fái í svefn. „Ef
ég fæ aukastund nýti ég hana í að
sofa. Mig er farið að lengja eftir
hvíld.“

Þreytt Charlize Theron er orðin þreytt

eftir mikla vinnutörn. 

Nordicphotos/getty
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Eyddu jólunum saman

Arnold Schwarzenegger er orðinn
vongóður um framtíð hjónabands
síns, en hann eyddi jólunum með
konu sinni, Mariu Shriver, og
börnum þeirra fjórum. Shriver
sótti um skilnað frá leikaranum
og ríkisstjóranum fyrrverandi
í júní á þessu ári eftir að upp
komst að hann hefði feðrað barn
fyrrverandi vinnukonu þeirra
hjóna fyrir fjórtán árum.
Haft var eftir heimildarmanni
að Shriver væri farin að endurskoða ákvörðun sína um skilnaðinn og að fjölskyldan hefði
skemmt sér vel saman um hátíðina. Schwarzenegger þráir víst
fátt heitar en að fá konu sína
aftur og hefur hlaðið hana gjöf-

þegar allt lék í lyndi Hjónin höfðu
verið gift í ellefu ár þegar leikarinn hélt
framhjá Shriver með vinnukonunni.

um og greiðum undanfarna mánuði til að reyna að sannfæra hana
um ást sína.

Á gangi án hrings
Söngkonan Katy Perry og Russell
Brand eyddu jólunum hvort í
sinni heimsálfunni sem ýtir enn
frekar undir sögusagnir um yfirvofandi skilnað hjónanna. Perry
og Brand giftu sig í október árið
2010.
Perry eyddi jólunum á Hawaii
ásamt vinum sínum og var mynduð á ströndinni án giftingarhringsins. Brand var síðan myndaður í London á þriðjudaginn og
var einnig án giftingarhrings.
Samkvæmt bandarískum slúðurmiðlum áttu hjónin að hafa rifist
heiftarlega stuttu fyrir jól og því
ákveðið að eyða hátíðinni fjarri
hvort öðru. Talsmenn parsins

hafa ekki viljað tjá sig um sögusagnirnar eins og þeir hafa iðulega gert og þykir mörgum það
til merkis um að hjónabandið sé
ótraust.
Perry og Brand hafa alveg
frá því að þau giftu sig þurft að
verjast fréttum af yfirvofandi
skilnaði, enda kom hjónabandið
mörgum í opna skjöldu. Brand
lýsti því meðal annars yfir í
spjallþætti að hann vildi eignast
börn en nú virðast þau plön hafa
verið sett á ís.
Vandræði? Russell Brand og Katy Perry

eyddu jólunum hvort í sinni heimsálfunni.
nordic photos/getty

KARLAÁTAK
KONUÁTAK
BRAZIL BUTT LIFT
ZUMBA

vINKONA bARBIE Kim Kardashian sendi

Barbie furðuleg skilaboð á Twitter á
jóladag.
Nordic photos/getty

Sendi Barbie
skilaboð
Kim Kardashian vakti athygli
fyrir skrýtin skilaboð á Twittersamskiptasíðunni yfir hátíðirnar.
Hún sendi til dæmis dúkkunni
Barbie nokkur skilaboð á jóla
dag, en Barbie er að sjálfsögðu á
Twitter. Raunveruleikastjarnan
óskaði Barbie meðal annars
gleðilegra jóla og bætti svo um
betur og spurði hvað dúkkan
hefði fengið frá Ken í jólagjöf. Að
endingu sendi Kardashian Barbie
þau skilaboð að þær ættu nú að
hittast og versla saman á nýju
ári. Notendur Twitter fylgdust
furðulostnir með skilaboðaflóði
Kardashian á jólunum og voru
flestir með þá kenningu að raunveruleikastjarnan hefði verið
aðeins of einmana yfir hátíðirnar
enda nýskilin.

Hress býður nú upp á sex vikna
kraftnámskeið fyrir þá sem vilja
koma sér í form á nýju ári.
Námskeiðin hefjast 9. og 10. janúar
og standa til 17. febrúar.

PIPAR\TBWA • SÍA

Skráning og nánari upplýsingar:
Símar 565 2212 og 565 2712
mottaka@hress.is
www.hress.is

ÁTAK – Konur

ZUMBA

Mánud., miðvikud. og föstud. kl. 06.05

Tímar á þriðjudögum og fimmtudögum
kl. 12.05

Mánud., miðvikud. og föstud. kl. 09.15

BRAZIL BUTT LIFT
Námskeið kl. 16.45–17.30 mánudaga
og miðvikudaga.

Mánud., miðvikud. og föstud. kl. 17.30
Mánud., miðvikud. og föstud. kl. 18.30

Skráning stendur yfir.

ÁTAK – Karlar
Í sorg Kelly Osbourne og hinir með-

limir Osbourne-fjölskyldunnar syrgðu
hundinn Martin um jólin.

Nordic photos/getty

Syrgja hundinn
Það voru ekkert sérstaklega
gleðileg jól hjá Osbourne-fjölskyldunni í ár því hún missti
chihuahua-hundinn sinn Martin
á jóladag. Hundurinn var 14 ára
gamall og kær fjölskyldumeðlimur, en Kelly Osbourne sendi
eftirfarandi skilaboð á Twittersamskiptavefnum á jóladag.
„Dagurinn í dag hefur verið
hræðilegur fyrir fjölskylduna því
við misstum hinn 14 ára gamla
Martin. Okkur líður hrikalega.“
Hundurinn lék stórt hlutverk í
raunveruleikaþáttum Osbournefjölskyldunnar sem sýndir voru
fyrir nokkrum árum á MTV.

Mánud., þriðjud. og fimmtud. kl. 18.30

Verð: 23.990 kr.
Verð fyrir korthafa: 14.990 kr.

Verð: 17.990 kr.
Verð fyrir korthafa: 10.990 kr.

Verð: 17.990 kr.
Verð fyrir korthafa: 10.990 kr.

INNIFALIÐ Í NÁMSKEIÐUM:

Aðgangur að fjórum
stöðvum, sundi og
tækjasölum

Dalshrauni 11
Ásvöllum 2
220 Hafnarfirði
hress@hress.is
www.hress.is

Hot Yoga
Zumba
Hraðferð 45

Tabata
Pilates
Vaxtarmótun

BodyPump
SB 30/10
RPM

BodyVive
BodyBalance
Hjólatímar

Jóga
Stöðvaþjálfun
BodyAttack

Warm yoga
Krossþjálfun
Heitfimi
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STÆRRI BETRI FYNDNARI
-EMPIRE

JÓLAMYND FJÖLSKYLDUNNAR Í ÁR

SÝND MEÐ ÍSLENSKU TALI


“Betri en sú fyrsta. Sjáðu
hana núna, og þá helst í
stórum sal.”
Kvikmyndir.is/Séð & Heyrt

TOM CRUISE, SIMON PEGG, PAULA PATTON OG
JEREMY RENNER Í BESTU HASARMYND ÁRSINS!

PMS 109 PMS 485 PMS 2603 PMS ORANGE 021 PMS 368 PMS BLACK C
100 M 20 Y 100 M 100 Y 70 C 100 M 60 M 100 Y 60 M 100 Y

100 K

80/100
BoxOffice
Magazine

88/100
Chicago Sun Times

EGILSHÖLL

ÁLFABAKKA

SHERLOCK HOLMES 2 kl. 5:20 - 8 - 10 - 10:40 - 10:50 2D
SHERLOCK HOLMES 2 VIP
kl. 2 - 5:20 - 8 - 10:40 2D
NEW YEAR´S EVE kl. 1 - 3:30 - 5:50 - 8 - 8:20 - 10:30 2D
MISSION IMPOSSIBLE 4
kl. 5:20 - 8 - 10:50
2D
FJÖRFISKARNIR M/ ísl. Tali
kl. 1:30 - 3:40 - 5:50 2D
HAROLD AND KUMAR Með texta kl. 8(2D)
2D
STÍGVÉLAÐI KÖTTURINN M/ ísl. Tali kl. 1:30 - 3:40 - 5:50 3D
STÍGVÉLAÐI KÖTTURINN M/ ísl. Tali kl. 1:20 - 3:20
2D
HAPPY FEET 2 M/ ísl. Tali
kl. 1 - 3:10
2D

12
VIP

L
12
L
16
L
L
L

AKUREYRI

SHERLOCK HOLMES 2
MISSION: IMPOSSIBLE 2
STÍGVÉLAÐI KÖTTURINN 3D ísl tal
HAROLD AND KUMAR 3D
FJÖRFISKARNIR
NEW YEAR’S EVE
SHERLOCK HOLMES 2
NEW YEAR´S EVE
FJÖRFISKARNIR M/ ísl. Tali
PUSS IN BOOTS M/ ísl. Tali

kl. 8 - 10:20

12

kl. 10:20

2D
2D 12

kl. 2 - 4
kl. 5:50
kl. 2 - 4
kl. 6 - 8

3D L
3D 16
2D L
2D L

SELFOSS
kl. 5:30 - 8 - 10:30
kl. 5:30 - 8 - 10:30
kl. 1:30 - 3:30
kl. 1:30 - 3:30

12
L
L
L

SHERLOCK HOLMES 2
MISSION IMPOSSIBLE 4
FJÖRFISKARNIR m/ísl tali
NEW YEAR’S EVE
STÍGVÉLAÐI KÖTTURINN m/ísl tali
STÍGVÉLAÐI KÖTTURINN m/ísl tali
HAPPY FEET TWO m/ísl tali
GIRL WITH THE DRAGON TATTOO
HAROLD & KUMAR 3D

kl. 5:20 - 8 - 10:40

2D

12

kl. 5:15 - 8 - 10:45

2D

12

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

2D
2D
3D
2D

kl. 3:10
kl. 8

2D
2D

16

kl. 11

3D

16

Best Glæpamyndin Borgríki er mynd ársins samkvæmt álitsgjöfum Fréttablaðsins.

2D

12

2D
2D

12

Borgríki valin mynd ársins

KRINGLUNNI
SHERLOCK HOLMES 2
kl. 2 - 5:20 - 8 - 10:40
NEW YEAR´S EVE
kl. 5:30 - 8 - 10:30
MISSION IMPOSSIBLE 4
kl. 8 - 10:40
FJÖRFISKARNIR M/ ísl. Tali
kl. 1:30 - 3:40 - 5:50
STÍGVÉLAÐI KÖTTURINN M/ ísl. Tali kl. 1:30 - 3:30
KEFLAVÍK
SHERLOCK HOLMES 2
kl. 8 - 10:40
MISSION IMPOSSIBLE 4
kl. 8 - 10:50
NEW YEAR’S EVE
kl. 5:30
FJÖRFISKARNIR M/ ísl. Tali
kl. 2 - 4 - 6
ALVIN OG ÍKORNARNIR 3 M/ ísl. Tali
kl. 1:30
PUSS IN BOOTS M/ ísl. Tali
kl. 3:30

Lokað gamlársdag,
sýningartímar gilda
fyrir nýársdag

L
L
L
L
L

L

2D
3D

L

2D
2D

12

2D
2D
2D

L

3D

L

L

12
L
L

TRYGGÐU ÞÉR MIÐA Á

SAMbio.is
SAMbio.is

Glæpamyndin Borgríki
hefur verið kjörin besta
innlenda mynd ársins af
álitsgjöfum Fréttablaðsins.
Borgríki er besta innlenda mynd
ársins 2011 samkvæmt álitsgjöfum Fréttablaðsins. Í öðru sæti
lenti Á annan veg í leikstjórn Hafsteins Gunnars Sigurðssonar og í
því þriðja var Eldfjall eftir Rúnar
Rúnarsson.
Aðeins komu til greina þær níu
myndir sem voru frumsýndar á
síðasta ári og gátu þeir sem tóku
þátt nefnt eina mynd. Aðrar kvikmyndir sem voru nefndar til sögunnar í könnuninni, sem þrettán
manns svöruðu, voru Okkar eigin
Osló og teiknimyndin Þór. Annars

Álitsgjafar fréttablaðsins
Dr. Gunni, Freyr Gígja Gunnarsson, Grétar Sigfinnur Sigurðarson, Haukur
Viðar Alfreðsson, Hrönn Sveinsdóttir, Jón Gunnar Geirdal, Kjartan Guðmundsson, Roald Eyvindsson, Sigríður Pétursdóttir, Sigurður Kjartan Kristinsson, Sindri Sindrason, Tómas Valgeirsson, Vera Sölvadóttir.

virðast aðsóknartölur litlu skipta
þegar valið er annars vegar. Til
að mynda sáu aðeins tæp þrettán
hundruð manns gamanmyndina
Á annan veg, sem nær öðru sætinu, á meðan hátt í fimmtíu þúsund manns samanlagt sáu Okkar
eigin Osló og Þór. Þær náðu engu
að síður aðeins fjórða og fimmta
sæti í könnuninni.
Glæpamyndin Borgríki gerist í
undirheimum Reykjavíkur og var
hún frumsýnd 14. október. Leik-

stjóri var Ólafur Jóhannesson og
með aðalhlutverk fóru Ingvar E.
Sigurðsson, Ágústa Eva Erlendsdóttir, Sigurður Sigurjónsson og
Zlatko Krickic. Gagnrýnendur
voru flestir mjög jákvæðir í garð
hennar og áhorfendur voru einnig
sáttir. Rúmlega sextán þúsund
manns sáu myndina, sem var sú
fjórða aðsóknarmesta á árinu.
Í svipaðri könnun sem Fréttablaðið gerði í fyrra var Brim
valin besta innlenda myndin.

“STæRRi, BeTRi OG FyndnARi.” - eMpiRe
TOM cRuiSe Í BeSTu
HASARMynd ÁRSinS!

H.v.A., FBL.

SMÁRABÍÓ

5%
KL. 3.20 - 6 - 8 – 10 14
GiRL wiTH THe dRAGOn TATTOO KL. 5.45 - 8 - 9
16
ALvin OG ÍKORnARniR 3 KL. 1 (TiLBOð) - 3 - 5.50 L
Mi-GHOST pROTOcOL
KL. 5 - 8 - 10.50
16
Mi-GHOST pROTOcOL LÚXuS KL. 2 - 5 - 8 - 10.50 16
STÍGvéLAðiKöTTuRinn 3d KL. 1 (TiLBOð) - 3.20 L
ARTÚR BjARGAR jÓLunuM 3d KL. 1 (TiLBOð) - 3.20 L
L
ARTÚR BjARGAR jÓLunuM 2d KL. 1 (TiLBOð)
LOKAÐ Í DAG!
GLeRAuGu SeLd SéR

THe SiTTeR

SýninGARTÍMARniR GiLdA FyRiR 1. jAnÚAR 2012

HÁSKÓLABÍÓ

nÁnAR Á Miði.iS

HnOTuBRjÓTuRinn - BALLeT
SHeRLOcK HOLMeS
GiRL wiTH THe dRAGOn TATTOO
ALvin OG ÍKORnARniR 3
ARTÚR BjARGAR jÓLunuM 3d
jAcK And jiLL
ævinTýRi TinnA

KL. 5:30
L
KL. 6 - 8 - 10.40
12
KL. 3.30 (TiLBOð) - 6.45 - 9 - 10 16
KL. 3.30 (TiLBOð)
L
KL. 3.40 (TiLBOð)
L
KL. 10.10
L
KL. 3.30 (TiLBOð) - 5.40 - 8
7

BORGARBÍÓ

5%

nÁnAR Á Miði.iS

THe SiTTeR
KL. 6- 8 - 10
GiRL wiTH THe dRAGOn TATTOO
KL. 6 - 9
ALvin OG ÍKORnARniR 3
KL. 2 - 4
eLÍAS KL. 2
L
MidniGHT in pARiS KL. 4

14
16
L
L
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GLEDILEGT
NÝTT ÁR

Miðasala og nánari upplýsingar

ÍSLENSKT
TAL

MEÐ STUÐNINGI REYKJAVÍKURBORGAR OG KVIKMYNDAMIÐSTÖÐVAR ÍSLANDS

CAFÉ/BAR, opið 17-23 / www.bioparadis.is / midi.is

H.S.S. - MBL

TÍMAR OG TILBOÐ GILDA FYRIR 1. OG 2. JANÚAR - OPIÐ NÝÁRSDAG!
LAUGARÁSBÍÓ

ÍSLENSKT
TAL

ÍSLENSKT
TAL

Tilboð í bíó. Gildir á fyrstu sýningar dagsins.

Sýningartímar

THE SITTER

8 og 10

GIRL WITH THE DRAGON TATTOO

6.45 og 10

MISSION IMPOSSIBLE

7 og 10

ALVIN OG ÍKORNARNIR 3

2(700 kr), 4 og 6

STÍGVÉLAÐI KÖTTURINN 3D

2(950 kr) og 4

ARTÚR BJARGAR JÓLUNUM 3D 2(950 kr) og 4

kl.
klll.. 3
k

íH
Háskólabíói
ásk
á
sk
kóla
lla
labí
abíó
bíó
ói

LOKAÐ 31. DESEMBER

LOKAÐ GAMLÁRSDAG OG NÝÁRSDAG, SÝNINGAR 2. JAN.:
THIS MUST BE THE PLACE 17:50: 20:00, 22:10  WE
NEED TO TALK ABOUT KEVIN 20:00, 22:00  Á ANNAN
VEG 18:00  ELDFJALL 18:00, 20:00  SUPERCLASICO
20:00, 22:00  PARTIR 18:00  MIDNIGHT IN PARIS 22:00
ÍSL. TEXTI / ENGLISH SUBTITLES.

GLEÐILEGT NÝTT ÁR!

Ódýrara í bíó með aðgangskortum!

THIS
MUST
BE THE
PLACE
SEAN
PENN

SÝND Í NOKKRA
DAGA VEGNA
FJÖLDA ÁSKORANA

LAUGARDAGUR 31. desember 2011

59

Amman og afinn slösuð
Amma og afi ungstirnisins
Justins Bieber slösuðust í bílslysi milli jóla og nýárs. Móðir
Biebers, Patti Mallette, sendi út
eftirfarandi skilaboð á Twitter og
biðlaði til að allra að biðja fyrir
bata foreldra sinna: „Foreldrar
mínir lentu í hörðum árekstri í
dag. Bíllinn gjöreyðilagðist en
við þökkum guði fyrir að þau eru
á lífi. Viljið þið vera svo væn að
biðja fyrir bata þeirra og munið
að vera góð við þá sem þið elskið
því maður veit aldrei hvað morgundagurinn ber í skauti sér.“
Ekki leið á löngu þar til Twitter
logaði af bænum til ömmu og afa
Biebers enda skipta aðdáendur
söngvarans knáa milljónum.

Trúir ekki á ást við fyrstu sýn

Biðlað til aðdáenda Amma og afi
söngvarans Justins Bieber slösuðust í
bílslysi og nú biðja aðdáendur hans fyrir
bata þeirra á Twitter.  Nordic photos/getty

Bandaríska leikkonan Katherine
Heigl, sem gerði garðinn frægan í
læknaþáttunum Grey‘s Anatomy,
segist alls ekki trúa á ást við fyrstu
sýn.
Heigl er gift tónlistarmanninum Josh Kelley og heldur því fram
að það hafi verið lyktarhormónin
ferómón sem ollu því að hún varð
ástfangin af manninum sínum, en
þau kynntust þegar Heigl lék í tónlistarmyndbandi fyrir Kelley árið
2005. Hún sagði nýlega í viðtali: „Ég
held að ástin vaxi og þroskist þegar
maður kynnist manneskjunni betur.
Ég trúi samt auðvitað á gagnkvæma
hrifningu, það er hægt að laðast að
einhverjum og finna fyrir því um

leið. En ég lofa, þetta eru ferómónin.“
Heigl sagði að Kelley væri langt
frá því að vera sín týpa, og það hefði
sannfært hana um mátt lyktarhormónanna. „Það er eitthvað alveg sérstakt við það hvað mér finnst Josh
aðlaðandi og kynþokkafullur. Ég var
vön að hrífast af brúnaþungum og
dularfullum mönnum en Josh er allt
öðruvísi. Hann er vingjarnlegur,
félagslyndur og ótrúlega jákvæður.“
Hjónin eiga saman tveggja ára
ættleidda dóttur, Naleigh.
hamingjusöm Hjónin fagna fimm ára

brúðkaupsafmæli sínu á næsta ári.

Ríkur Leikarinn Benedict Cumberbatch
fær einsleit hlutverk vegna bakgrunns
síns.
nordic photos/getty

Ríkidómurinn heftandi
Breski leikarinn Benedict
Cumberbatch kveðst ráðinn
í nokkuð einsleit hlutverk
vegna bakgrunns síns, en hann
ólst upp meðal efnamanna í
Kensington-hverfinu í London.
Cumberbatch sló í gegn sem
einkaspæjarinn Sherlock Holmes í samnefndum sjónvarpsþáttum frá BBC og fer með hlutverk í kvikmyndinni Tinker,
Tailor, Soldier, Spy.
„Ég ólst upp í forréttindastétt. Ég var fljótur að átta mig
á því að ég fékk nokkuð eins
leit hlutverk vegna bakgrunns
míns og lék oftast nokkuð kynlausa, siðblinda snillinga,“ sagði
leikarinn, sem stundaði nám við
hinn virta Harrow-einkaskóla
áður en hann fór út í leiklist.

GAMLÁRSKVÖLD Á ESJU
TOO YOUNG TO LOVE

PRESIDENT BONGO

DJ MARGEIR

HÖGNI EGILSSON

HUMAN WOMAN

SEXY LAZER

nyc (dj set)

Hamingjusöm Jennifer Garner, Ben

Affleck og dætur þeirra eru hamingjusöm fjölskylda.
nordic photos/getty

Seldu drykki
Systurnar Violet og Seraphina
Affleck komu upp límónaðisölubás fyrir framan hús sitt á
þriðjudaginn var og seldu vegfarendum glas af ísköldu límonaði. Nokkrir papparassar keyptu
einnig drykk af systrunum.
Barnfóstra þeirra, móðir
og faðir aðstoðuðu stúlkurnar
við sölumennskuna og fengu
nokkra ljósmyndara, sem virðast vakta hús fjölskyldunnar
dag og nótt, til að kaupa drykk
af systrunum.
Jennifer Garner og Ben
Affleck eiga von á þriðja barni
sínu í byrjun næsta árs.

(gluteus maximus)

(hfn-records, hamburg)

(gus gus)

(hjaltalín & gus gus)

— miðasala á miði.is —
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sport@frettabladid.is

dagar

EM

í handbolta

2012

guðmundur guðmundsson stýrir Íslandi á Evrópumeistaramóti í fjórða sinn. Liðið
endaði í 4. sæti á EM í Svíþjóð 2002, 13. sæti á EM í Slóveníu 2004 og vann síðan brons á EM í
Austurríki fyrir tveimur árum. Alfreð Gíslason (11. sæti á EM 2008), Viggó Sigurðsson (7. sæti á EM
2006) og Þorbjörn Jensson (11. sæti á EM 2000) hafa allir stýrt liðinu á einu EM.

afmælisbarnið Sir Alex Ferguson,

stjóri Manchester United, er sjötugur
í dag. Leikmenn hans eiga möguleika
á að færa honum sigur á Blackburn í
afmælisgjöf.
nordic photos/getty

Sænskir meistarar í körfu Jakob
Sigurðarson og Hlynur Bæringsson voru
mennirnir á bak við sigur Sundsvall
Dragons í sænsku úrvalsdeildinni.

Enska úrvalsdeildin:

Sex daga veisla
hófst í gær

Unnu Svía, Dani og Norðmenn Kvennalandsliðið náði 2. sætinu í Algarve-bikarnum og vann sögulega sigra. 

Fréttablaðið/daníel

Fótbolti Nítjánda umferð ensku

úrvalsdeildarinnar hófst í gær
með viðureign Liverpool og
Newcastle en leiknum var ólokið
þegar Fréttablaðið fór í prentun.
Með leiknum hófst veisla fyrir
knattspyrnuunnendur en leikið
verður í deildinni upp á hvern
einasta dag til 4. janúar.
Englandsmeistarar Manchester
United mæta botnliði Blackburn
á Old Trafford í hádegisleik
dagsins og svo hefjast sex leikir
klukkan 15.00. Heiðar Helguson
og félagar í QPR eiga erfiðan leik
gegn Arsenal á Emirates-vellinum á meðan Bolton, lið Grétars
Rafns Steinssonar, tekur á móti
Wolves í miklum fallbaráttuslag.
Umferðinni lýkur svo með
tveimur leikjum á morgun en ný
umferð hefst svo strax aftur með
fimm leikjum á mánudagskvöldið.

- esá

Þrefalt Keflavík vann þrefalt í kvenna-

körfunni og Pálína Gunnlaugsdóttir var
valin best í úrslitakeppninni.  mynd/valli

Frábær frumraun Kvennalandsliðið í handbolta náði tólfta sætinu á sínu fyrsta
Heimsmeistaramóti sem fór fram í Brasilíu. Stelpurnar unnu Svartfjallaland, Þýskaland og Kína á mótinu.
Fréttablaðið/pjetur

Heimsmeistari Þórir Hergeirsson gerði
norska kvennalandsliðið í handbolta að
Heimsmeisturum í Brasilíu í desember.

Íþróttaárið 2011 í
máli og myndum

Leikir helgarinnar
Gamlársdagur
12.45 Man. Utd. - B’burn Sport 2 & HD
15.00 Arsenal - QPR
Sport 2 & HD
15.00 Chelsea - Aston Villa
Sport 3
15.00 Swansea - Tottenham
Sport 4
15.00 Stoke - Wigan
Sport 5
15.00 Bolton - Wolves
Sport 6
15.00 Norwich - Fulham

Fréttablaðið hefur tekið saman nokkrar skemmtilegar myndir úr sportinu, bæði hér heima og erlendis.

Nýársdagur
Sport 2 & HD
12.30 A. Villa - Swansea
15.00 Sunderl. - Man. City Sport 2 & HD

United og Meistaradeildin:

Ekki inn um
bakdyrnar
Fótbolti Knattspyrnusamband
Sviss dró í gær 36 stig af Sion
fyrir að tefla fram ólöglegum
leikmönnum. Með því forðaðist
sambandið refsiaðgerðir UEFA
sem hefði getað dæmt svissnesk
lið úr leik í Evrópukeppnum.
Manchester United féll úr leik
í riðlakeppni Meistaradeildarinnar en hefði getað tekið sæti Basel
í 16-liða úrslitum hennar hefði
þetta orðið raunin. Svo verður
ekki. 
- esá

Íslandsmeistarar í fyrsta sinn síðan 1992 FH-ingar urðu Íslandsmeistarar í
handbolta karla í sextánda sinn en jafnframt í fyrsta sinn í 19 ár. 
Fréttablaðið/hag

Ólafur Björn Loftsson Fyrsti Íslendinguirnn sem tekur þátt í móti á PGAmótaröðinni í golfi. 
Fréttablaðið/pjetur

Takk fyrir KR varð Íslandsmeistari
13. sæti Ásdís Hjálmsdóttir stóð sig best Íslendinga á HM í frjálsum.  Fréttablaðið/anton

karla í körfu ekki síst fyrir frammistöðu
Marcus Walker. 
Fréttablaðið/anton

Inn á Ól Kári Steinn Karlsson sló í gegn
í sínu fyrsta maraþonhlaupi sem fram
fór í Berlín.
Fréttablaðið/stefán

Sigurganga Valskvenna á enda Stjörnukonur urðu Íslandsmeistarar í fyrsta sinn í

kvennafótboltanum og enduðu fimm ára sigurgöngu Vals. Anna Björk Kristjánsdóttir
og Gunnhildur Yrsa Jónsdóttir áttu báðar frábært tímabil. 
Fréttablaðið/daníel
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Aaron Rodgers Átti frábært ár
með Green Bay Packers í ameríska
fótboltanum.

Átta ára bið á enda KR varð Íslandsmeistari karla í fótbolta í fyrsta sinn síðan 2003 og tók líka bikarinn. Kjartan Henry

Finnbogason, markahæsti leikmaður liðsins, með Íslandsbikarinn.

Fréttablaðið/Daníel

Heiðar Helguson heitur Skoraði 13
mörk í b-deildinni og hjálpaði QPR að
komast upp og hélt síðan áfram að raða
inn mörkum þegar hann fékk tækifærið
í ensku úrvalsdeildinni. Búinn að skora
7 mörk í fyrstu 12 leikjunum.

Peningapressa Fernando Torres og

David Luiz voru keyptir fyrir stórfé en
áttu erfitt fyrsta ár hjá Chelsea.

Lionel Messi Besti knattspyrnumaður

heims varð enn betri á árinu og vann
fimm titla með Barcelona.

Carlos Tevez Fyrstur hjá Manchester

City til að lyfta bikar í 35 ár í maí en
neitaði síðan að fara inn á í september.

Kolbeinn Sigþórsson Átti frábært ár sem endaði ekki vel. Skoraði 11 mörk fyrir
AZ Alkmaar á árinu, þar á meðal 5 í einum leik á móti VVV-Venlo og skoraði síðan 5
mörk í 8 leikjum með Ajax sem keypti hann í sumar. Fótbrotnaði í októberbyrjun.

Viðburðaríkt ár Tryggvi Guðmundsson lenti í ýmsum skakkaföllum í sumar
en tókst samt að jafna markamet Inga
Björns Albertssonar. 
Fréttablaðið/Hag

19 Manchester United sló met Liverpool og varð Englandsmeistari í 19. sinn. Paul
Scholes, Alex Ferguson og Ryan Giggs voru ekki að handleika bikarinn í fyrsta sinn.

Caroline Wozniacki Endaði árið í
efsta sæti heimslistans í tennis og sem
hluti af heitasta íþróttapari heims með
kylfingnum Rory McIlroy.

sóttur til Svíþjóðar Svíinn Lars Lagerbäck var ráðinn sem A-landsliðsþjálfari karla

og það var létt yfir mönnum á blaðamannafundi. 

Fréttablaðið/vilhelm

6. sæti í Svíþjóð Björgvin Páll Gústavsson og félagar í handboltalandsliðinu náðu 6.
sæti á HM í Svíþjóð þrátt fyrir að tapa síðustu 4 leikjum sínum. 
Fréttablaðið/valli

óvænt Japan varð heimsmeistari

kvenna í fótbolta í sumar.

Íslendingaliðið óstöðvandi Kiel vann 18 fyrstu leikina á nýju tímabili og setti
met. Alfreð Gíslason og Aron Pálmarsson höfðu yfir nógu að fagna.

Loksins Dirk Nowitzki og Dallas Mave-

ricks urðu NBA-meistarar í fyrsta sinn.

Elskar athyglina Usain Bolt kann að leika sér fyrir framan myndavélarnar. Hann

klúðraði 100 metra hlaupinu á HM í frjálsum en vann 200 metrana af öryggi.
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> Cameron Diaz

sunnudagskvöld
> Stöð 2 kl. 18.55
Nýársdagskrá Stöðvar 2

Cameron Diaz þarf að minnsta kosti ekki
að kyssa neina froska á skjánum í kvöld
þar sem hún leikur í tveim myndum
á Stöð 2. Fyrri myndin, The Holiday,
er sýnd klukkan 16.15 og leikur hún
þar á móti hjartaknúsaranum og
augnakonfektinu Jude Law. Seinna
um kvöldið er mótleikarinn svo
eilífðartöffarinn Tom Cruise í
myndinni Knight and Day klukkan
20.20.

Nýja árið byrjar með stæl á Stöð 2. Klukkan
18.55 verða sýndir glæsilegir tónleikar
með Helga Björnssyni í Hörpu. Söngvarinn
góðkunni fékk með sér einvala lið tónlistarfólks þegar hann flutti íslenskar dægurperlur
í Hörpunni síðastliðið sumar. Meðal þeirra
sem stíga á stokk með Helga eru Eivör, Högni
Egilsson, Bogomil Font, Ragnheiður Gröndal
og Karlakórinn Fóstbræður.
Klukkan 20.20 er komið að stórmyndinni
Knight and Day með Tom Cruise og Cameron
Diaz í aðalhlutverkum og klukkan 22.10 tekur
við önnur stórmynd, Inglourious Basterds,
sem Quentin Tarantino leikstýrir. Myndin
fjallar um hóp bandarískra gyðinga í síðari

heimsstyrjöldinni sem hafa það eitt að markmiði að myrða nasista. Meðal leikara eru
Brad Pitt, Diane Kruger og Christoph Waltz,
sem fékk Óskarsverðlaun fyrir hlutverk sitt í
myndinni.

Stöð 2
08.00 Morgunstundin okkar
10.35 Býflugnamyndin
12.00 Landsmót UMFÍ 50 ára

og eldri
12.30 Landinn (e)
13.00 Ávarp forseta Íslands,
Ólafs Ragnars Grímssonar
13.25 Ávarp forseta Íslands á
táknmáli
13.40 Svipmyndir af innlendum vettvangi 2011 (e)
14.40 Svipmyndir af erlendum
vettvangi 2011 (e)
15.30 Nýárstónleikar í Vínarborg
17.55 Táknmálsfréttir
18.00 Stundin okkar
18.25 Önnumatur - Nýársréttir
(AnneMad - Nyårstapas) (e)
19.00 Fréttir
19.20 Veðurfréttir
19.25 Landinn
19.55 Bakka-Baldur Heimildamynd eftir Þorfinn Guðnason um
Svarfdæling sem heimsækir gamlan vin sinn í útlöndum eftir áralangan aðskilnað.
21.00 Jonas Kaufmann á
Listahátíð 2011
23.00 Ástarsorg (Forgetting
Sarah Marshall)
00.50 María Antoníetta (Marie
Antoinette) Í myndinni er sögð saga
Maríu Antoníettu drottningar Frakka
frá því að hún trúlofaðist Loðvík sextánda aðeins 15 ára.
02.50 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

06.50 The Secret Life of Bees
08.40 Liar Liar
10.05 Night at the Museum:

Battle of the Smithsonian
12.00 The Sorcerer‘s Apprentice
14.00 Liar Liar
16.00 Night at the Museum:
Battle of the Smithsonian
18.00 The Sorcerer‘s Apprentice
20.00 The Secret Life of Bees
22.00 Seven Pounds
00.00 Rocky Horror Picture Show
02.00 Kingpin
04.00 Seven Pounds
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07.00 Lalli
07.10 Áfram Díegó, áfram!
08.00 Svampur Sveinsson
08.25 Algjör Sveppi
09.55 The Princess and the Frog
11.35 Alice In Wonderland
Frjálsleg túlkun Tim Burtons á margfrægu ævintýri Lewis Caroll sem
segir frá því þegar Lísa snýr aftur til
Undralands og endurnýjar kynnin
við alla skrautlegu félagana. Johnny
Depp er meðal leikara í myndinni.

13.25 Kryddsíld 2011 Árlegur

áramótaþáttur sem hefur verið fastur liður á dagskrá gamlársdags Stöðvar 2 allt frá árinu 1990.

15.30 The Holiday Rómantísk
og jólaleg gamanmynd með stórleikurunum Jude Law, Cameron Diaz og
Kate Winslet í aðalhlutverkum. Diaz
og Winslet leika tvær óhamingjusamar, ungar konur sem búa sínum megin
Atlantshafsins hvor, önnur í Los Angeles og hin í úthverfi Lundúna. Þær
ákveða að skiptast á íbúðum yfir
jólahátíðina og það á eftir að reynast
happadrjúg ákvörðun því báðar kynnast þær hinni einu sönnu ást.
17.45 Norður Evrópumeistaramótið í samkvæmisdönsum
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.55 Helgi Björnsson í Hörpu
Söngvarinn góðkunni fékk með sér
einvala lið tónlistarfólks þegar hann
flutti íslenskar dægurperlur í Hörpunni síðastliðið sumar.

20.20 Knight and Day Hressileg
hasarmynd blönduð hraða og rómantík með stórstjörnunum Cameron Diaz og Tom Cruise í aðalhlutverkum.
22.10 Inglourious Basterds

Leikstjórinn Quentin Tarantino fékk
til liðs við sig einvala lið leikara til
að segja söguna af hóp bandarískra gyðinga í síðari heimsstyrjöldinni sem hafa það eitt að markmiði að myrða nasista. Meðal leikara
eru Brad Pitt, Diane Kruger og Christoph Waltz.

00.40 Yes Man Gamanmynd

sem fjallar um Carl Allen sem finnst
líf hans standa í stað. Hann ákveður því að skrá sig á sjálfshjálparnámskeið og lærir að segja já við öllu.

02.25 The Object of My Af-

fection

04.15 Lakeview Terrace

08.00 Klukkur landsins 08.25 Sinfónía
nr. 9 eftir Ludwig van Beethoven 10.00
Fréttir 10.03 Veðurfregnir 10.13 Guðir og
girnd 11.00 Guðsþjónusta í Dómkirkjunni
í Reykjavík 12.00 Hádegisútvarp 12.20
Hádegisfréttir 12.45 Veðurfregnir 13.00
Ávarp forseta Íslands, 13.25 Ísland farsælda
frón 14.00 Útvarpsleikhúsið: Fjalla-Eyvindur
15.05 Þruma, elding og lífsástin sjálf 16.00
Síðdegisfréttir 16.05 Gestir í Hörpu 18.00
Kvöldfréttir 18.15 Handhafi viðurkenningar úr rithöfundasjóði Ríkisútvarpsins 18.50
Veðurfregnir 19.00 Leðurblakan eftir Johann
Strauss 22.00 Fréttir 22.05 Veðurfregnir
22.10 Lífsins tré við gulan geisla
23.00 Nýárskonsert 00.00 Fréttir 00.05
Næturútvarp Rásar 1

SKJÁReinn
12.15 Íþróttaárið 2011
13.55 Arnold Classic Sýnt frá

Arnold Classic mótinu en á þessu
magnaða móti sem er eitt stærsta
sinnar tegundar í heiminum. Þangað
mæta flestir af bestu og sterkustu líkamsræktarköppum veraldar.
14.45 Arnold Classic
15.35 Nedbank Golf Challenge Útsending frá einstöku golfmóti þar sem einungis 12 frábærum
kylfingum er boðið til leiks. Meðal
keppenda í ár eru Luke Donald, Lee
Westwood, Martin Kaymer, Francesco Molinari og Darren Clarke.
18.40 Nedbank Golf Challenge
22.10 Dallas - Miami

07.05 Swansea - Tottenham
08.50 Arsenal - QPR
10.35 Chelsea - Aston Villa
12.20 WBA - Everton BEINT.

Bein útsending frá leik West Bromwich Albion og Everton í ensku úrvalsdeildinni.
14.45 Sunderland - Man. City
BEINT. Bein útsending frá leik Sunderland og Manchester City í ensku
úrvalsdeildinni.
17.00 Sunnudagsmessan Guðmundur Benediktsson og Hjörvar
Hafliðason fara yfir leiki helgarinnar í
ensku úrvalsdeildinni. Öll mörkin og
umdeildu atvikin eru skoðuð og leikirnir krufðir til mergjar.
18.20 Man. Utd. - Blackburn
20.05 Sunnudagsmessan
21.25 WBA - Everton
23.10 Sunnudagsmessan
00.30 Sunderland - Man. City
02.15 Sunnudagsmessan  

14.00 Bubbi Morthens  16.00
Hrafnaþing 17.00 Svartar tungur 17.30 Græðlingur 18.00 Björn
Bjarnason 19.00 Fiskikóngurinn 19.30 Bubbi og Lobbi 20.00
Hrafnaþing 21.00 Einar Kristinn og
sjávarútvegur 21.30 Vínsmakkarinn
22.00 Hrafnaþing
Dagskrá ÍNN er endurtekin um helgar og allan sólarhringinn

15.20 Minningartónleikar um

Vilhjálm Vilhjálmsson Upptaka
frá eftirminnilegum minningartónleikum um ástsælasta söngvara þjóðarinnar, Vilhjálm Vilhjálmsson, sem
haldnir voru í Laugardalshöllinni í
októbermánuði. Meðal flytjenda eru
Björgvin Halldórsson, Stefán Hilmarsson, Diddú, Egill Ólafsson, KK, Guðrún Gunnarsdóttir, Lay Low, Ellen
Kristjánsdóttir, Jón Jósep Snæbjörnsson Páll Rósinkrans, Helgi Björnsson og félagar Vilhjáms úr Hljómsveit
Ingimars Eydals þau Helena Eyjólfsdóttir og Þorvaldur Halldórsson. Hér
eru á ferðinni tónleikar sem enginn
unnandi íslenskrar tónlistar ætti að
láta fram hjá sér fara.

16.45 Bold and the Beautiful
17.05 Bold and the Beautiful
17.25 Bold and the Beautiful
17.45 Bold and the Beautiful
18.05 Tricky TV (9:23)
18.30 The X Factor (25:26)
19.40 The X Factor (26:26)
21.15 Little Britain Christmas

Special Óborganlegur jólaþáttur með gríntvíeykinu í Little Britain. Eins og aðdáendur þeirra vita þá
er þeim félögum ekkert heilagt, allra
síst jólin, og er útkoman því skrautleg og drepfyndin.

21.45 Little Britain Christmas
Special
22.15 Spaugstofan lítur um öxl
23.05 Entourage (7:12)
23.30 Entourage (8:12)
23.55 Entourage (9:12)
00.20 Minningartónleikar um

Vilhjálm Vilhjálmsson

01.45 Love Bites (5:8)
02.30 Tricky TV (9:23)
02.55 Fréttir Stöðvar 2
03.15 Tónlistarmyndbönd frá
Nova TV

Endursýnt efni frá liðinni

viku.

06.00 Pepsi MAX tónlist
07.50 Rachael Ray (e)
09.15 Dr. Phil (e)
11.30 Being Erica (7:13) (e)
12.15 America‘s Next Top

Model (3:13)
13.00 Makalaus (8:10) (9:10)
(10:10) (e)
14.30 The Karate Kid: Part II
16.25 HA? (14:31) (e)
17.15 Jonathan Ross (6:19) (e)
18.05 America‘s Funniest
Home Videos (4:48) (e)
18.30 Outsourced (16:22) (e)
18.55 The Office (11:27) (e)
19.20 30 Rock (18:23) (e)
19.45 America‘s Funniest
Home Videos (20:48) (e)
20.10 The Victoria‘s Secret
Fashion Show 2011
21.00 Everything She Wanted - NÝTT (1:2) Framhaldsmynd í
tveimur hlutum.
22.30 Edge of Darkness Eftir að
lögreglumaðurinn Thomas Craven
verður vitni að morði dóttur sinnar, Emmu, einsetur hann sér að hafa
hendur í hári morðingjans. Honum
verður það fljótt ljóst að Emma lifði
leyndu lífi, lífi sem var honum dulið
og þetta líf hafði kostað hana lífið.
Thomas er nú flæktur í vef spilltra
stjórnmálamanna og stórfyrirtækja.
00.30 House (17:23) (e)
01.20 Whose Line is it Anyway? (e)
01.45 Real Hustle (7:8) (e)
02.10 Pepsi MAX tónlist

06.00 ESPN America
07.55 Ryder Cup 2010 (3:4)
12.10 Ryder Cup 2010 (4:4)
18.20 Presidents Cup Official
Film 2009 (1:1)

19.10 The Open Championship

Official Film 2010
20.05 US Open 2008 - Official Film
21.05 PGA TOUR Year-in-Review 2011 (1:1)
22.00 Champions Tour Year-inReview 2011 (1:1)
22.55 Ryder Cup Official Film
2010
00.10 ESPN America

06.30 Rowan Atkinson Live 07.30
QI 08.00 The Catherine Tate Show
08.30 The Office 09.00 Little Britain
09.30 QI 10.00 The Office 10.30
Fawlty Towers 11.00 Michael McIntyre‘s
Comedy Roadshow 11.50 Live at the
Apollo 12.35 QI Children in Need Special
13.05 QI 15.35 Top Gear 16.25 Top
Gear 18.55 Live at the Apollo 19.40
Michael McIntyre‘s Comedy Roadshow
20.30 Live at the Apollo 21.15 The
Graham Norton Show 22.00 Lee Evans
Big Tour 22.50 Live at the Apollo 23.35
QI 03.00 Top Gear

09.50 Cirkusliv i savsmuld 10.05
Victorious 10.30 Svampebob Firkant
10.55 Restaurangutang 11.05 Osman og
Jeppe 11.20 Batman - Den tapre og den
modige 11.45 Boxen 12.00 Dronningens
Nytårstale
12.15 Nytårskoncert fra
Wien 2012 13.40 Nytårsskihop 15.25
Næsten helt perfekt 17.55 Godt nytår
Mr. Bean 18.30 TV Avisen med Sport og
Vejret 19.00 Statsministerens Nytårstale
19.15 Statsministerens Nytårstale 19.30
Statsministerens Nytårstale 20.00 X
Factor 21.00 The Bourne Ultimatum
22.55 Nettet

11.25 Musikk! Musikk!
12.15
Nyttårskonserten fra Wien
13.50
Hoppuka 15.35 Tour de Ski 16.20 V-cup
alpint 18.10 Jan på Hytjanstorpet 18.50
Sametingspresidentens nyttårstale 19.00
Dagsrevyen 19.30 Statsministerens nyttårstale 19.45 Folkofon 19.50 Julenøtter
20.05 Der ingen skulle tru at nokon
kunne bu 20.35 Ingen grenser 21.30
Lilyhammer 22.15 Downton Abbey - bak
kulissene 23.05 Løsning julenøtter 23.10
Kveldsnytt 23.25 Underholdningsåret
2011 00.30 Nyhetsåret 2011

08.55 Kjell 5000 09.05 Nöjeskrönika
10.05 Downton Abbey - bakom kulisserna 10.55 En idiot på resa 11.40
Rapport 11.45 På spåret 12.45
Vinterstudion 13.00 Skidor 13.50
Vinterstudion
14.00 Backhoppning
15.45 Skidor 16.15 Vinterstudion 16.30
Alpint 18.00 Rapport 18.10 Regionala
nyheter 18.15 Regional årskrönika 19.15
Las Palmas 19.30 Rapport 19.55
Regionala nyheter 20.00 Stjärnorna på
slottet 21.00 Morden i Midsomer 22.30
Las Palmas 22.45 En idiot på resa 23.30
Damages 00.10 Brottsplats Edinburgh

OMEGA
Dagskrá allan sólarhringinn.
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„Ég myndi kyssa frosk, jafnvel án nokkurs
loforðs um að hann myndi breytast í
draumaprinsinn minn. Ég elska froska.“
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> Stöð 2 kl. 20.15
Spaugstofan lítur um öxl

við tækið

Friðrika Benónýsdóttir er hissa á jóladagskránni

Þriggja ára Bó og þíðar Frostrósir

Spaugstofan hefur skemmt landsmönnum í meira en aldarfjórðung
og verður bara betri
og betri. Núna verða
rifjuð upp óborganlega fyndin atriði frá
þáttum vetrarins til
þessa.

Jólin eru mestu sjónvarpsdagar
ársins á mínu heimili enda fátt
notalegra en að hreiðra um sig í
sófanum með konfekt og kruðerí
innan seilingar og láta mata sig á
góðu myndefni. Þessi jólin þurfti
þó að grípa til DVD-spilarans til
að hafa eitthvað áhugavert að
horfa á. Uppistaðan í jóladagskrá
RÚV og Stöðvar 2 var upptökur
af tónleikum ýmissa íslenskra
stjarna og bar þar hæst þriggja
ára gamla upptöku frá Jólagestum Björgvins og aðra
af jólatónleikum Frostrósa. Ekki beint metnaðarfull
dagskrá.
Tónleikar þessara listamanna hafa verið fastur liður

í jólaundirbúningi þjóðarinnar
árum saman og hlýtur að mega
fullyrða að allir sem nokkurn
áhuga hafa á að sjá þá og heyra
séu búnir að mæta á tónleika hjá
þeim, flestir oftar en einu sinni,
eða kaupa upptökur af þeim
á DVD-diskum. Hvers vegna í
ósköpunum er þessu þá dembt
yfir þann hluta þjóðarinnar sem
nákvæmlega engan áhuga hefur
á því að sjá þessar glamúrskrautsýningar? Og það á sjálfum jólunum? Er metnaður
sjónvarpsstöðvanna algjörlega búinn að vera? Elsku
góðu hlífið okkur nú við þessu um næstu jól. Nánast
allt annað sjónvarpsefni er vænlegra til áhorfs.

Stöð 2
08.00 Morgunstundin okkar
10.25 Rottan í ræsinu (Flushed Away)
11.50 Lemúrar (Lemurs - A Forest full of
Ghosts)

12.35 Tíu mínútna sögur – Misræmi
12.50 Táknmálsfréttir
13.00 Fréttir
13.15 Veðurfréttir
13.20 Lottó
13.25 Íþróttaannáll 2011 (e)
15.15 Andlit norðursins (e) Heimilda-

mynd um Ragnar Axelsson ljósmyndara.
16.50 Fyrir þá sem minna mega sín
(e) Tónleikar Fíladelfíukirkjunnar í Reykjavík.
18.00 Hlé
20.00 Ávarp forsætisráðherra, Jóhönnu Sigurðardóttur
20.20 Svipmyndir af innlendum vettvangi 2011
21.25 Svipmyndir af erlendum vettvangi 2011
22.30 Áramótaskaupið Árið 2011 í spéspegli. Fram koma margir af þekkstustu leikurum þjóðarinnar.
23.25 Trompeteria í Hallgrímskirkju
23.58 Kveðja frá RÚV Páll Magnússon
útvarpsstjóri flytur áramótakveðju frá RÚV.
00.10 Notting Hill (Notting Hill)
02.10 Mugison (e) Upptaka frá tónleikum
Mugison í Hörpu 22. des.
03.15 MS GRM (e) Upptaka frá útgáfutónleikum GRM í Austurbæ 4. nóv. 2010.
04.55 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

06.15 Mamma Mia!
08.05 Four Christmases
10.00 Bride Wars
12.00 Pink Panther II
14.00 Four Christmases
16.00 Bride Wars
18.00 Pink Panther II
20.00 Mamma Mia!
22.00 Body of Lies
00.05 Titanic
03.15 Hot Tub Time Machine
04.55 Body of Lies

07.00 Strumparnir
07.25 Waybuloo
07.45 Brunabílarnir
08.10 Barnatími Stöðvar 2
09.45 Latibær
09.55 Bardagauppgjörið
10.20 Herbie. Fully Loaded
12.00 Fréttir Stöðvar 2
12.30 Algjör Sveppi og leitin að Villa
14.00 Kryddsíld 2011 Árlegur áramóta-

þáttur 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.
16.00 Lottó
16.05 102 Dalmatians Grimmhildi hefur
verið sleppt úr fangelsi og segist hún vera
breytt kona. Hún helgar líf sitt hundum og er
himinlifandi þegar hún kemst að því að skilorðsfulltrúinn hennar á dalmatíuhunda. Hljóðið úr klukkum Big Ben verður til þess að hún
gleymir fangelsismeðferðinni og einsetur sér
að ná fram hefndum. Hún hefur enn augastað á dalmatíuhundum og hefjast þá lætin.
17.50 Friends (10:24)
18.15 Sleepless in Seattle Rómantísk
gamanmynd sem fjallar um feðga. Sonurinn
hringir í sjónvarpssálfræðing og óskar þess
að pabbi hans finni nýja eiginkonu. Langt í
burtu heyrir Annie Reed í stráknum og hrífst
af því sem hann segir.
20.00 Ávarp forsætisráðherra Jóhanna
Sigurðardóttir forsætisráðherra flytur áramótaávarp.
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, Sigga Sigurjónssyni
og Erni Árnasyni.
21.05 Ljósvíkingarnir - samantekt
22:45 Little Britain Christmas Special Óborganlegur jólaþáttur með gríntvíeykinu
í Little Britain.
23.20 Little Britain Christmas Special
23.55 Groundhog Day Gamanmynd um
veðurfréttamann úr sjónvarpi sem er sendur
ásamt upptökuliði til smábæjar nokkurs þar
sem hann á að fjalla um dag múrmeldýrsins
fjórða árið í röð. Karlinn er ekkert hrifinn af
því sem á vegi hans verður.
01.35 Rocky Horror Picture Show
03.15 The Mummy
05.15 Liar Liar
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06.30 Árla dags 06.40 Veðurfregnir 06.50
Bæn 07.00 Fréttir 07.03 Hundrað klukkur
og allar vitlausar 08.00 Morgunfréttir 08.05
Við sjávarsíðuna 09.00 Fréttir 09.03 Út um
græna grundu 10.00 Fréttir 10.05 Veðurfregnir
10.15 Kvika 11.00 Aftur og fram - vangaveltur við áramót 12.00 Hádegisútvarp 12.20
Hádegisfréttir 12.45 Veðurfregnir 13.00 Flakk
14.00 Nýárskveðjur 15.00 Hoppa álfar hjarni
á 16.00 Síðdegisfréttir 16.05 Hvað gerðist
á árinu? 17.50 HLÉ 18.00 Guðsþjónusta í
Hallgrímskirkju 19.00 Þjóðlagakvöld 20.00
Ávarp forsætisráðherra, Jóhönnu Sigurðardóttur.
20.15 Máninn hátt á himni skín 20.22 Hundur
í lok árs 21.15 Tunnan valt 22.05 Veðurfregnir
22.10 Fúmm Fúmm Fúmm 23.00 Karíjóka
23.43 Áramótalúðrar 23.54 Brennið þið vitar
23.59 Kveðja frá Ríkisútvarpinu 00.05 Gleðilegt
ár! 02.00 Næturútvarp Rásar 1

SKJÁReinn
08.20 Spænski boltinn: Real Madrid

- Barcelona
10.05 Pepsi mörkin
12.00 Íþróttaárið 2011
13.40 Einvígið á Nesinu
14.30 Herminator Invitational 2011
15.15 Herminator Invitational 2011
16.00 Íþróttaárið 2011
17.40 HLÉ Á DAGSKRÁ
21.00 Íþróttaárið 2011
22.40 Pepsi mörkin

08.55 Premier League Review 2011/12
09.50 Liverpool - Newcastle
11.35 Premier League World
12.05 Premier League Preview
12.35 Man. Utd. - Blackburn BEINT
14.45 Arsenal - QPR BEINT
17.00 Chelsea - Aston Villa
18.45 Swansea - Tottenham
20.30 Stoke - Wigan
22.15 Bolton - Wolves
00.00 Man. Utd. - Blackburn
01.45 Arsenal - QPR

14.35 Nágrannar
16.00 Malcolm in the Middle (1:16)
(2:16) (3:16) (4:16)

17.35 Gilmore Girls (22:22)
18.20 Cold Case (4:22)
19.05 Spurningabomban (5:11)
19.55 Wipeout - Ísland Hér er á ferð-

inni bráðfjörugur skemmtiþáttur fyrir alla fjölskylduna.
20.45 Týnda kynslóðin (7:40)
21.15 My Name Is Earl (16:27) (17:27)
(18:27)
22.25 Cold Case (4:22)
23.10 Glee (13:22)
23.55 Gilmore Girls (22:22)
00.40 Týnda kynslóðin (7:40)
01.10 Spurningabomban (5:11)
01.55 Fréttir Stöðvar 2
02.20 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV

06.00 Pepsi MAX tónlist
08.25 Rachael Ray (e)
10.30 Dr. Phil (e)
12.00 Pan Am (6:13) (e)
12.50 Makalaus (5:10) (e)
13.20 Makalaus (6:10) (e)
13.50 Makalaus (7:10) (e)
14.20 Hæ Gosi - bak við tjöldin (e)
14.50 The Karate Kid Daniel er nýflutt-

ur til Kaliforníu ásamt móður sinni. Hann
er laminn sundur og saman af föntunum í
hverfinu en ákveður að leita hefnda þegar hr.
Miagy bjargar honum úr klóm þeirra.

16.55 America‘s Funniest Home Videos (40:50) (e)
17.20 Simply Red: Farewell
18.20 Duran Duran (e)
19.10 Mad Love (8:13) (e)
19.35 America‘s Funniest Home Vid-

eos (19:48) (e)

20.00 The American Music Awards

2011 (e) Upptaka frá þessari vinsælu hátíð
þar sem almenningur velur hvaða tónlistarmenn hljóta verðlaun. Meðal þeirra sem
fram komu voru Justin Bieber og Christina
Aguilera.

22.20 Besta útihátíðin 2011 (e) Sam-

antekt frá þessari risaútihátíð sem haldin var
á Gaddstaðaflötum við Hellu dagana 8.-10.
júlí síðastliðinn. Meðal þeirra sem komu fram
voru Quarashi, XXX Rottweiler og Friðrik Dór.

01.20 Scream Awards 2011 (e) Upptaka
frá sjöttu Scream Awards-hátíðinni í Hollywood þar sem veittar eru viðurkenningar fyrir
bestu frammistöðuna í hrollvekjum, fantasíu- og framtíðarmyndum sem og sjónvarpsþáttum.

03.20 Ungfrú Heimur 2011 (e)
05.20 Pepsi MAX tónlist

07.55 Keeping Up Appearances 08.25 Fawlty
Towers 08.55 Keeping Up Appearances 09.55
Fawlty Towers 11.00 Keeping Up Appearances
12.00 Fawlty Towers 12.35 QI Children in Need
Special 13.05 QI 14.05 QI 15.05 QI 16.00
Rowan Atkinson Live 17.00 QI 17.30 The
Catherine Tate Show 18.00 The Office 18.30
Little Britain 19.00 Comedy Countdown 2010
21.20 Comedy Countdown 2010 22.05 QI

10.30 Troldspejlet 11.00 Spise med Price 12.00
Discoormene 13.15 Land of the Lost 14.50
Bussen 16.20 Før Dronningens nytårstale 17.00
Dronningens Nytårstale 17.15 Efter Dronningens
nytårstale 17.30 TV Avisen med vejret 17.50
Held og Lotto 17.55 Godt nytår Mr. Bean 18.20
Skyllet væk 19.45 Huset på Christianshavn 20.05
Dirch Passer Sjov 20.50 Han, Hun, Dirch og Dario
22.40 90 års fødselsdagen 22.55 Nytårsklokkerne
00.05 Vær velkommen 00.10 Nytårsgudstjeneste
med Kathrine Lilleør

12.45 NRKs sportslørdag 13.00 Hoppuka 13.25
Tour de Ski 15.00 VM Oslo 2011 - kavalkade
16.30 Året med kongefamilien 17.30 Været som
var 18.00 Dagsrevyen 18.30 H.M. Kongens
nyttårstale 18.45 Leif Ove Andsnes spiller Mozart
18.50 Julenøtter 19.05 Lotto-trekning 19.15
Underholdningsåret 2011 20.20 Skavlan 21.20
Løsning julenøtter 21.25 På kongelig varieté i
Manchester 22.55 Nyttårsovergang 00.00 Andrea
Bocelli med gjester i Central Park

08.35 Året med kungafamiljen 09.35 Downton
Abbey 10.45 På väg till Malung 11.15 Rapport
11.20 Svenska komediaktörer 11.30 Hälsoresan
13.15 Skidor 15.30 Rapport 15.35 Ridsport
16.30 Gudstjänst 17.00 Rapport 17.10 Minnenas
television 18.15 Jonssons onsdag 18.30
Rapport 18.45 Grevinnan och betjänten 19.00
Nöjeskrönika 20.00 Ett fall för Mr Whicher 21.30
Skavlan julspecial 22.20 Tolvslaget på Skansen
00.10 King Kong 03.10 Rapport

17.00 Hrafnaþing 17.30 Hrafnaþing 18.00

06.00 ESPN America 08.35 ADT Skills

Challenge (1:1) 11.35 Golfing World 12.25
Ryder Cup 2010 (2:4) 23.10 PGA TOUR Year-in-Review 2011 (1:1) 00.00 ESPN America

Hrafnaþing 19.00 Hrafnaþing 19.30 Hrafnaþing 20.00 Hrafnaþing 21.00 Svartar tungur 21.30 Græðlingur 22.00 Björn Bjarnason
22.30 Björn Bjarnason 23.00 Fiskikóngurinn
23.30 Bubbi og Lobbi 00.00 Hrafnaþing

Endursýnt efni frá liðinni viku.

Dagskrá allan sólarhringinn.

OMEGA

Útvarp fm
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

DREIFINGARKASSAR FRÉTTABLAÐSINS
Vegna aukinnar hættu á skemmdarverkum í kringum áramót verða dreifingarkassar
fyrir Fréttablaðið teknir niður en settir aftur upp í janúar. Í millitíðinni verður hægt að
nálgast blaðið í strætóskýlum, íþróttahúsum og sundlaugum og í einhverjum tilfellum
á stórum vinnustöðum á þeim svæðum þar sem blaðinu er venjulega dreift
í Fréttablaðskössum. Dreifing í hús verður óbreytt.
Nánari upplýsingar fást á visir.is/dreifing
Lesendur eru beðnir afsökunar á óþægindum vegna þessa.
Fréttablaðið er aðgengilegt fyrir alla á pdf eða html formi á Vísi.

Ert þú búin(n)
að strengja áramótheit?

Skrifaðu áramótaheitið í kassann hér að ofan. Klipptu út og geymdu auglýsinguna, t.d. á ísskápnum
til að minna þig og fjölskylduna á markmiðið.
Til að ná settu marki hefur þú samband við okkur hjá SPARNAÐI. Við veitum þér þjónustu til að
öðlast fjárhagslegt frelsi með uppgreiðsluþjónustu lána. Sjá dæmi hér fyrir neðan.

Með eða án uppgreiðsluþjónustu SPARNAÐAR
Heildargreiðslur lána
101.423.860 kr.

64.137.520 kr.

37.286.340 kr.

Án uppgreiðsluþjónustu Með uppgreiðsluþjónustu
SPARNAÐAR
SPARNAÐAR

Mismunur

Hér sést heildarkostnaður lána miðað við uppgefnar verðbólguforsendur – ef ekkert er gert (til vinstri),
með uppgreiðsluþjónustu SPARNAÐAR (fyrir miðju) og mismunurinn (til hægri) er sú fjárhæð sem sparast
í vexti og verðbætur. Sjá nánar dæmi inn á www.sparnadur.is

Holtasmári 1, Kópavogur Kaupvangsstræti 4, Akureyri Sími: 577-2025 Fax: 577-2032 sparnadur@sparnadur.is www.sparnadur.is
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Flugeldarnir
„Ég hafði
ofsalega
gaman
af því að
skjóta upp
flugeldum
sem barn
en í seinni
tíð hefur
þessi áhugi
alveg rokið
úr mér.
Þetta er auðvitað ofsalegt
peningabruðl og okkur væri
nær að styrkja hjálpar- og
björgunarsveitir með beinum
peningagjöfum um áramótin.“
Bjarni Thor Kristinsson, óperusöngvari

Dúkkar alltaf upp um áramótin

„Þessi auglýsing var gerð á einum
eða tveimur dögum, leikmyndin var
byggð í húsnæði Saga Film sem þá
var í Vatnagörðum og svo var upphafsatriðið skotið í Þykkvabæ,“ segir
Ágúst Baldursson auglýsingaleikstjóri.
Ágúst á heiðurinn af einni elstu
auglýsingunni sem enn er í sýningu í
íslensku sjónvarpi, sjálfri Þykkvabæjarauglýsingunni með Rúrik Haraldssyni í aðalhlutverki. Hún dúkkar alltaf upp um áramótin þegar Rúrik spyr
þjóðina hvort hún trúi á álfasögur og
undir hljómar frægt lag sem Ágúst
getur ómögulega munað hver hafi
samið. „Annað hvort var það Gunnar
Þórðarson eða Vilhjálmur Guðjóns-

son. Reyndar syngur Egill Ólafsson
lagið þannig að Stuðmenn koma líka
sterklega til greina.“
Ágúst telur að auglýsingin eigi jafnvel 25 ára afmæli um þessar mundir,
hún hafi verið gerð árið 1986. „Ég hélt
að hún myndi nú aldrei verða svona
langlíf, ég á hana ekki einu sinni
lengur á VHS-bandi,“ segir Ágúst
og bætir því við að auglýsingin hafi
vakið töluverða athygli þegar hún var
frumsýnd. „Það var auðvitað fyrst og
fremst Rúrik sem sló í gegn, hann var
alveg ótrúlegur. Leikmyndin vakti
líka mikla kátínu og svo eyrun á
Rúrik sem stækka undir lokin. Miðað
við tæknina sem við höfðum þá var
það ekkert auðvelt verk.“
- fgg

Sígild Þykkvabæjarauglýsingin sem Rúrik Haraldsson lék í er orðin 25 ára

gömul en lifir enn góðu lífi um áramótin.

Skjáskot af Youtube

Fréttir af fólki
Knattspyrnukappinn Rúrik Gíslason
þénar vel og gerir það gott í
dönsku úrvalsdeildinni, þar sem
hann spilar með fótboltaliðinu
OB Odense. Rúrik er greinilega
gjafmildur því eins og flestir muna
gaf hann systur sinni og mági,
Jóhannesi Ásbjörnssyni í Hamborgarafabrikkunni, ferð til Dubai í
brúðargjöf í sumar. Nú hefur Rúrik
hins vegar bætt um betur, því
hann bauð tveimur félögum sínum
til Las Vegas fyrir jólin við góðar
undirtektir og var því
aðventunni eytt
í spilavítum
áður en haldið
var heim yfir
hátíðarnar.

Þeir eru fleiri sem gerðu það gott
yfir hátíðarnar því Guðmundur
Þórður Guðmundsson, einvaldur
handboltalandsliðsins, gekk að eiga
unnustu sína við látlausa athöfn
skömmu eftir jól. Guðmundur
er sem kunnugt er búsettur í
Þýskalandi, þar sem hann þjálfar
Rhein-Neckar Löven. Hjónin nýgiftu
eyddu hveitibrauðsdögunum í New York en
Guðmundur mun
bráðum hella sér
að fullu út í næsta
landsliðsverkefni,
sem verður
Evrópukeppnin í
Serbíu. 
- áp, fgg

Sjá landið með nýjum augum Skötuhjúin Óttar M. Norðfjörð rithöfundur og Elo Vázquez ljósmyndari eyddu jólunum á Íslandi

með vinum og fjölskyldu. Óttar er byrjaður að skrifa nýja bók og kvikmyndahandrit en Elo ætlar að halda ljósmyndasýningu á Kex
Hostel í næstu viku.
Fréttablaðið/vilhelm

Elo Vázquez: Ísland er paradís ljósmyndarans
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Frábært gegn fyrirtíðarspennu fyrir konur á öllum
aldri og einkennum breytingaskeiðs

Mulin hörfræ – Lignans
Trönuberjafræ
Kalk úr hafþörungum
Stuðlar að hormónajafnvægi og vellíðan.
Talið gott við bjúg og vökvasöfnun, styrkir
þvagfærakerfið. Fjölbreyttar trefjar, hreinsa
og tryggja góða starfsemi ristilsins.
Lækkar kólestrólfitu, ríkt af Omega-3
Heilbrigðari og grennri konur
Rannsókn sýna að konur sem hafa mikið
lignans i blóðinu eru að meðaltali með 8,5 kg
minni fitumassa en þær konur sem skortir
eða hafa lítið af Lignans.**

Styrking • Jafnvægi • Fegurð

Fæst í apótekum, heilsubúðum, Hagkaup og Krónunni.

„Ísland er paradís ljósmyndarans og hvert sem maður lítur er
að finna áhugaverð myndefni,“
segir ljósmyndarinn Elo Vázquez,
en hún er unnusta rithöfundarins
Óttars M. Norðfjörð og heldur sýningu hér á landi í næstu viku.
Elo hefur verið að munda
myndavélina síðan hún var 12
ára gömul og hefur meðal annars
myndað fyrir Elle og tímaritið
Apartamento á Spáni. Hún tekur
allar myndir á filmu og sérhæfir
sig í að mynda réttu augnablikin
og finna það sem er skringilegt í
umhverfinu. „Ég reyni að fanga
augnablikið og tek bara eina mynd
af hverju viðfangsefni. Ef maður
tekur margar, eins og á stafrænum
myndavélum, er maður oft búinn
að missa af því sem upphaflega
var myndefnið,“ segir Elo og bætir

við að eitt af því sem heillar hana
við Ísland er hvað það er öðruvísi
en heimaland hennar, Spánn. „Til
dæmis eru litirnir á húsunum í
Reykjavík skemmtilegir en á Spáni
eru öll hús bara hvít.“
Óttar segir að Elo hafi kennt
sér að sjá landið sitt upp á nýtt.
„Það hafa allir gott af að sjá land
sitt með augum útlendingsins en
maður verður oft samdauna sínu
nánasta umhverfi. Til dæmis fékk
hún mig til að sjá fegurðina í hvítu
plastheyböggunum sem eru á víð
og dreif um landið á sumrin. Hún
sagði að þeir væru eins og sykurpúðar, sem er alveg rétt hjá henni,“
segir Óttar, en hann og Elo kynntust fyrir sjö árum þegar þau stunduðu bæði nám í Skotlandi.
„Þetta er mjög alþjóðlegt samband hjá okkur,“ segir Óttar hlæj-

andi, en parið flakkar nú milli
Íslands og Spánar, þar sem þau
hafa bæði búið í Barcelona og
Sevilla. „Við förum til Sevilla í
janúar, en þar er heitt og gott núna.
Annað en hér. En þó að við bölvum
sköflunum núna er þetta frábært
veður fyrir útlendinga að upplifa,“
segir Óttar, sem slær ekki slöku
við þó að jólabókavertíðin sé yfirstaðin, því hann er þegar byrjaður
á nýrri bók. „Það má segja að ég sé
hálfgerður vinnualki. Ég er byrjaður á nýrri bók og langt kominn með
kvikmyndahandrit ásamt Birni
Brynjólfi Björnssyni og ónefndum
leikstjóra úti í bæ. Það er því nóg
af verkefnum fram undan.“
Ljósmyndasýning Elo, sem nefnist Elsewhere, stendur frá 6.-13.
janúar á Kex Hostel.


alfrun@frettabladid.is

Leaves með nýja plötu árið 2012

* Howel AB Journal of the American Medical Associaton june 2002 287:3082
** British Journal of Nutrition(2009), 102: 195-200 Cambridge University.

1 kúfuð teskeið á dag - 40 daga skammtur

Kenndi Óttari að upplifa
heimalandið upp á nýtt

www.celsus.is

„Hún verður gjörólík síðustu
plötu,“ segir Arnar Guðjónsson,
söngvari Leaves.
Hljómsveitin, sem var eitt
sinn á mála hjá stórum erlendum útgáfufyrirtækjum, ætlar að
gefa út fjórðu plötu sína á fyrri
hluta næsta árs, en tvö ár eru
liðin síðan We Are Shadows kom
út. Nýi gripurinn hefur verið í
vinnslu síðustu tvö ár og núna
styttist í að hann líti dagsins ljós.
„Þetta er búið að vera dálítið
langt ferli. Platan hefur orðið til
hægt og rólega,“ segir Arnar.
Spilað hefur inn í hægaganginn
að tveir meðlimir Leaves, hljómborðsleikarinn Kjartan F. Ólafsson úr Ampop og trommarinn

Nói Steinn Einarsson, fluttust til
útlanda. Kjartan fór til Glasgow,
þar sem hann býr enn, á meðan
Nói Steinn flutti til Svíþjóðar.
Hann er núna fluttur heim til
Íslands.
Tíu ár eru liðin síðan Leaves
var stofnuð og söngvarinn Arnar
er eini upphaflegi meðlimurinn.
Hann segir þrjár síðustu plötur
allar hafa verið gjörólíkar enda
hafi hljómsveitin ávallt reynt að
prófa nýja hluti á ferli sínum.
Hann býst við álíka miklum
breytingum á nýju plötunni. Hún
verður sú fyrsta með Kjartani
og Elísi Péturssyni, bassaleikara
Jeff Who?, sem gekk til liðs við
Leaves fyrr á árinu.
- fb

ný plata Hljómsveitin Leaves eins og
hún lítur út í dag. Fjórða plata sveitarinnar
kemur út á næsta ári.

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR

við segjum fréttir smáauglýsingasíminn og skiptiborð: 512 5000
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Fréttir af fólki
Sigurganga Steed Lord
Það má með sanni segja að árið
2011 hafi verið gott ár fyrir danssveitina Steed Lord. Þýska tónlistartímaritið Honk tilnefndi myndband
sveitarinnar við lagið 1 2 3 If You
Want Me sem besta myndband
ársins og nú hefur sama tímarit tilnefnt lagið Bed of Needles sem lag
ársins. Steed Lord samanstendur af
söngkonunni Svölu Björgvinsdóttur og bræðrunum Einari og Edda
Egilssonum. Blaðamaðurinn Marcel
Schlutt líkir Steed Lord
við hljómsveitina
Moloko og segir þremenningana fylla
vel í það skarð sem
Moloko skildi eftir sig.
Alls voru sex hljómsveitir tilnefndar
og geta lesendur
blaðsins lagt
sitt af mörkum
með því að
kjósa uppáhalds
nýliðann sinn.

Bones-stjarna ver
áramótunum á Íslandi
Ísland hefur löngum verið vinsæll
áfangastaður frægðarfólks um áramót. Nægir þar að nefna leikstjórann Quentin Tarantino, kanadíska
harðhausinn Kiefer Sutherland og
þýskan kollega hans, Daniel Brühl.
Meðal þeirra sem njóta munu
komandi nætur hér í þetta
sinn er bandaríska
leikkonan Michaela
Conlin, sem kom
hingað með flugi
frá New York á miðvikudagsmorgun.
Conlin er þekkt
fyrir hlutverk sitt
í glæpaþáttunum Bones,
þar sem hún
túlkar listakonuna Angelu
Montenegro
sem einnig fæst
við meinatækni.

- sm, sh

Mest lesið
1

Steingrímur í atvinnuvegaráðuneytið - Samf...

2

Mest lesið á Vísi árið 2011 Innlendar fréttir

3

Megn óánægja á meðal
frjálslyndra jafnaðarmanna

4

Geitungaárás í desember

5

Hægt að taka strætó frá
Reykjavík til Hafnar

Allt fyrir
áramótin
Hattar, kórónur, gleraugu
hálsfestar, glös, borðbúnaður,
borðar, hengi, o.fl. o.fl.
Knöll, lúðrar, ýlur og
innisprengjur í stykkjatali
á smáhlutabar.

Faxafeni 11 • sími 534 0534
Opið til kl. 21 í kvöld

Lokað
gamlársdag
og nýársdag.
Útsalan heldur
áfram
2. janúar

vÍsir

DREIFING: dreifing@postdreifing.is
Ef blaðið berst ekki: 512 5060

LÍFIÐ

Meiri Vísir.
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