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GLEÐILEGT ÁR

Um miðnætti fagna landsmenn nýju
og vonandi góðu ári. Búast
má við viðburðaríku ári þar sem alþingiskosningar
fara í hönd.
Það er engin ástæða til annars en
að gleðjast á þessum tímamótum og skála fyrir komandi mánuðum
með von um slysalaus
áramót.

*OHèLOHJWQêWWiU

FLUGELDASÝNING
Litríkir flugeldar draga
að erlenda ferðamenn.
MYND/VALLI

MIKIL UPPLIFUN
FYRIR FERÐAMENN

LITADÝRÐ Litfagrar flugeldasýningar
og skemmtilegar brennur eru aðdráttarafl fyrir erlenda ferðamenn sem fjölmenna
til landsins um áramótin.

U

ndanfarin ár hefur verið mikill
vöxtur í komu erlendra ferðamanna til landsins um áramótin.
Þeir eru flestir komnir til að skoða
norðurljósin og upplifa íslensku
áramótin með flugeldasýningum og
brennum. Fyrstu hóparnir heimsóttu
landið á síðasta áratug síðustu aldar
en frá aldamótunum hefur fjöldi
slíkra

að skoða norðurljósin. Svo er það
auðvitað þessi brjálæðislega rakettuhefð
sem hrífur gestina líka. Fyrirtæki
okkar
er til dæmis með tvenns konar ferðir
á
gamlárskvöld í tengslum við áramótin.
Fyrst er boðið upp á brennuferðir
og
síðan er fundinn góður útsýnisstaður
eftir skaupið þegar Íslendingar byrja
að
skjóta upp flugeld
f i l

BEST AÐ SPILA
UNDIR PRESSU
50

2012 Í MYNDUM 22

GLEÐILEGT NÝTT ÁR!
– Lifið heil

Við höfum
opið um áramótin

Gleðilegt nýtt ár
Opið gamlársdag:
kl. 8–18 í Lágmúla
kl. 8–18 á Smáratorgi

Opið nýársdag:
kl. 10–1 í Lágmúla
kl. 9–24 á Smáratorgi

Fréttablaðið þakkar lesendum samfylgdina
á gamla árinu og óskar landsmönnum velfarnaðar á nýju ári.

www.lyfja.is
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SPURNING DAGSINS

Barack Obama reynir að ná þrautalendingu í deilunni við repúblikana um efnahag Bandaríkjanna:

Vongóðir um að forða sér frá hengifluginu
Ba rack Oba ma
Bandaríkjaforseti hélt í gær
áfram að þrýsta á þingmenn
repúbl ikana að samþykkja samkomulag sem mundi koma í veg
fyrir að landið steyptist fram af
„efnahagslegu hengiflugi“.
Um áramótin renna úr gildi
tímabundnar skattalækkanir sem
samþykktar voru í tíð George W.
Bush. Ef ekkert verður að gert
munu skattar þá hækka á alla
Bandaríkjamenn og menn óttast
að það kunni að valda miklum
BANDARÍKIN

Ásdís Guðný, er þetta bölvanlegt ástand?
„Nei, mig blóðlangar að vinna við
þetta.“
Ásdís Guðný Guðmundsdóttir, einn búningameistara Þjóðleikhússins, sér um að halda
búningum leikara í Shakespeare-sýningunni
Macbeth hreinum, en sýningin er blóðug í
meiralagi. Eins og frægt er fylgir bölvun leikritinu Macbeth, sem starfsmenn leikhúsa um
allan heim kjósa að gera ekki lítið úr.

samdrætti í bandarísku efnahagslífi sem aftur hefði skaðleg
áhrif á gjörvallt efnahagskerfi
heimsins.
Obama var gestur í þættinum
Meet the Press á sjónvarpsstöðinni NBC í gær. Viðtalið
var tekið upp á föstudag, en þar
sagði hann að viðræðurnar við
repúblikana strönduðu einkum á
því að þeir vildu fyrst og fremst
halda hlífiskildi yfir hinum ríku.
„Ég hef verið svo sanngjarn að
margir demókratar eru orðnir

reiðir við mig,“ sagði Obama
um tilboðin sem hann hafði gert
repúblikönum en þeir hafnað.
Demókratar leggja mesta
áherslu á að tryggja að skattar
á millistéttina hækki ekki og að
stór hópur fólks missi ekki réttinn á atvinnuleysisbótum.
Þingmenn höfðu gefið sér til
átta að íslenskum tíma í gærkvöldi til að ná lendingu sem
hægt yrði að greiða atkvæði um
í þinginu.
- sh

SANNGJARN Obama hefur reitt samflokksmenn sína til reiði með sanngirni
sinni, að eigin sögn.
NORDICPHOTOS/AFP

Vilja bann strax við
öflugum skoteldum
Drengur í Svíþjóð missti fótlegg frá nára eftir að hafa fengið flugeld í lærið í fyrra.
Sænskir læknar vilja að sett verði nú þegar bann við öflugustu flugeldunum. Samkvæmt tilskipun ESB verða öflugustu raketturnar bannaðar eftir fimm ár.

FJÓRIR LÁTNIR Vélin rann til í lendingu og endaði á umferðargötu.

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Mannskætt flugslys varð í Moskvu á laugardag:

Flugritar eru nú rannsakaðir
MOSKVA, AP Flugritar rússnesku flugvélarinnar sem hrapaði í Moskvu á

laugardag eru nú rannsakaðir, ásamt eldsneytissýnum úr vélinni. Enn
er ekki vitað hvað olli slysinu.
Í flugvélinni voru ekki aðrir en áhöfn hennar. Hún rann til á
flugbraut Vnukovo-flugvallarins í lendingu og út á nærliggjandi
umferðargötu þar sem kviknaði í henni. Fjórir sem um borð voru
létu lífið.
Alls voru átta manns um borð. Hinn helmingur áhafnarinnar liggur
enn þungt haldinn á gjörgæslu.
- hva

Sænskur ráðherra:

Lést í köfunarslysi í Silfru

Hestar eru til
í alvörunni
SVÍÞJÓÐ Landbúnaðarráðherrann

í Svíþjóð sá nýverið ástæðu til að
taka fram í fjölmiðlum að hestar
væru til sem dýrategund, meira að
segja væru til mörg afbrigði. Frá
þessu segir á Aftenposten.
Ástæða þessarar tilkynningar
er sú að Facebook-síða með yfirskriftinni „Hestar eru ekki til“,
er ein sú vinsælasta þar í landi og
Noregi þar sem um 240.000 manns
hafa „líkað“ við síðuna.
Kenning síðuhaldara er sú að
tilvist hesta sé goðsögn. Hestar
séu ávöxtur sem ekki sé til, líkt
og drekar séu uppdiktuð skriðdýr.
Stjórnvöld vonast nú hins vegar til
að hafa tekið af öll tvímæli.
- þj

Maðurinn sem lést í köfunarslysi í Silfru á föstudag hét
Björn Kolbeinsson og var
fæddur 25. júlí 1977. Hann var
ókvæntur og barnlaus.
Hann bjó í Genf í Sviss og
starfaði þar sem sérfræðingur
hjá EFTA. Hann var á Íslandi
í jólafríi hjá foreldrum sínum
og systkinum.

SAMGÖNGUR

Salt og sandur í boði
Í dag eru hverfastöðvar opnar frá 8 til
12 í höfuðborginni. Þangað geta íbúar
sótt sér sand og salt til eigin nota. Í gær
var ötullega unnið að snjóruðningi, en
fólk beðið að láta vita verði vart við að
snjór stífli niðurföll.

ÁRAMÓT „ Hversu mörg u m
líkamshlutum á vera leyfilegt
að fórna?“ Þannig spyrja fjórir
læknar í umræðugrein í sænska
læknablaðinu þar sem þeir lýsa
sprengjuáverka sem 13 ára
drengur hlaut um áramótin í
fyrra. Flugeldur skaust í lærið á
drengnum af 10 til 15 metra færi
og tættist lærið í sundur.
Að sögn læknanna brotnaði lærbein drengsins á þremur stöðum
auk þess sem vöðvarnir soðnuðu
bókstaflega í sundur vegna hitans
af brennandi málmhlutum í flugeldinum. Taka varð fótlegginn af
drengnum rétt neðan við nára.
Í viðtali við sænska ríkisútvarpið segir einn læknanna, Carl
Johan Tiderius, að það hefði verið
eins og drengurinn, sem fór út
að horfa á flugelda með mömmu
sinni, hefði stigið á jarðsprengju
eða fengið sprengikúlu í lærið.
Læknarnir krefjast þess að
leyfilegt hámarksmagn sprengiefna í öflugustu skoteldunum,
sem nú er 250 g í Svíþjóð, verði
strax minnkað í 75 g en ekki eftir
fimm ár eins og tekin hefur verið
ákvörðun um. Vitna læknarnir
í reglur MSB, Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap,
frá 2010.
Í frétt á vef Svenska Dagbladet
segir að öflugustu skoteldarnir
verði bannaðir innan Evrópusambandsins, ESB, eftir fimm ár.
Ekki er útilokað að bannið verði
sett á í Svíþjóð fyrir árið 2017, að
sögn Ingemars Malmström, hjá
MSB.
Á Íslandi er í gildi reglugerð
nr. 952/2003 um skotelda. Í reglugerðinni er ekki getið um leyfilegt hámarksmagn sprengiefnis

FLUGELDASALA Unnur Úlfarsdóttir hjá Hjálparsveit Skáta í Kópavogi.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Rúmlega 30 flugeldaslys um áramót
Rétt rúmlega 30 slys af völdum flugelda verða að jafnaði um áramót, að
sögn Rögnu Gústafsdóttur, deildarstjóra á slysadeild Landspítala.
„Í flestum tilfellum er um bruna að ræða. Sem betur fer hefur sprengjuáverkum fækkað en þeir verða ef bomburnar eru stórar. Sprengjuáverkar
geta verið mjög alvarlegir.“
Að sögn Rögnu eru það ekki lengur unglingsstrákar sem eru fjölmennasti hópurinn sem kemur á slysadeild um áramót vegna flugeldaslysa.
„Það eru pabbarnir á aldrinum 25 til 35 ára. Þeir sýna ekki nógu mikla
aðgæslu. Svo kemur líka fólk á slysadeildina sem ekki hefur verið að
meðhöndla flugelda, heldur fengið brot í sig.“

í skoteldum sem eru flokkaðir í
fjóra flokka, allt frá skoteldum
sem skapa litla hættu til öflugra
skotelda. Nú liggur fyrir Alþingi
frumvarp um breytingu á lögum
um vopn, sprengiefni og skotelda þar sem vísað er í tilskipun
Evrópuþingsins og ráðsins.

„Ég veit að Bretar eru búnir
að taka ákvörðun um að minnka
leyfilegt hámarksmagn sprengiefna í flugeldum. Stærstu raketturnar sem eru á markaði hér eru í
250 g flokki, að ég held,“ segir Örn
Árnason flugeldasali.
ibs@frettabladid.is

Al-kaída leggur fé til höfuðs sendiherra Bandaríkjanna í Jemen:

Bjóða þrjú kíló af gulli fyrir dráp
JEMEN, AP Deild Al-kaída í Jemen hefur lagt fé til höf-

Hefst 7. janúar

%DNOHLNÀPL
%HWULOtêDQtKiOVLKHUêXPRJEDNL
XQGLUOHLêV|JQVM~NUDíMiOIDUD

+iGHJLVRJHIWLUPLêGDJVWtPDU
tVXQGODXJ+UDIQLVWXYLê/DXJDUiV
0HêVDPEDtYDÀt+HLOVXERUJ)D[DIHQL
Innritun í síma 897 2896
www.bakleikﬁmi.is

uðs bandaríska sendiherranum í Sanaa og hermönnum
Bandaríkjahers í landinu. Hverjum þeim sem tekst að
drepa sendiherrann eða amerískan hermann er lofað
tugþúsundum Bandaríkjadala.
Í hljóðvarpi sem al-Malahem-stofnunin, fjölmiðlunararmur Al-kaída-deildarinnar, sendi út á laugardag
og birti á vefmiðlum er lofað þremur kílóum af gulli
fyrir víg sendiherrans. Slíkt magn af gulli er 160 þúsunda Bandaríkjadala virði, eða sem svarar tæplega 21
milljón króna.
Þá er lofað fimm milljónum jemenskra ríala hverjum
þeim sem drepur amerískan hermann í Jemen. Sú
upphæð samsvarar 23 þúsund dölum, eða rétt tæpum
þremur milljónum króna.
Boðið um greiðslu fyrir víg af þessu tagi er sagt
gilda næsta hálfa árið.
Viðbrögð fengust ekki við hótuninni hjá sendiráði
Bandaríkjanna í Sanaa þegar fréttastofa AP leitaði
eftir þeim í gær. Stjórnvöld í Bandaríkjunum hafa hins
vegar sagst líta á deild Al-kaída í Jemen sem eina þá
hættulegustu sem rekin er í nafni samtakanna.
Yfirmenn öryggismála í Sanaa upplýstu í gær að

HERMENN Í JEMEN Öryggisgirðing á veginum að forsetahöllinni í Sanaa, höfuðborg Jemen.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

tveir vígamenn á mótorhjólum hafi snemma í gærmorgun ráðist á og drepið tvo starfsmenn leyniþjónustu landsins þar sem þeir yfirgáfu öryggisbyggingu í
miðbæ borgarinnar. Þá er Al-kaída vígamönnum á mótorhjólum kennt um fjölda sambærilegra drápa á leyniþjónustumönnum og hermönnum fyrr á þessu ári. - óká
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GENGIÐ
28.12.2012
Bandaríkjadalur

128,68 129,30

Sterlingspund

206,99 207,99

Evra

169,45 170,39

Dönsk króna

22,710 22,842

Norsk króna

22,995 23,131

Sænsk króna

19,729 19,845

Japanskt jen

1,4914 1,5002

SDR

197,55 198,73

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
232,8427

ENN Á LÍFI Minningargreinin var birt

fyrir mistök.

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

George Bush eldri tórir enn:

Der Spiegel
hljóp á sig

Vel gekk að slökkva eld sem kom upp í flugrútunni á leið til Keflavíkur:

Járnfrúin braggast:

60 farþegar flúðu logandi rútu

Thatcher komin
af spítala

BRUNI Sextíu farþegar flúðu úr
flugrútunni á Reykjanesbraut
þegar eldur kviknaði í henni rétt
fyrir klukkan níu í gærmorgun.
Fólkið var á leið til Keflavíkur
í flug þegar eldurinn kom upp til
móts við Ásvelli í Hafnarfirði.
Farþegarnir voru allir komnir úr
rútunni þegar slökkvilið bar að en
töluverður eldur logaði þá í og við
vélina aftast í bílnum. Slökkvistarf
gekk vel. Önnur rúta kom fljótlega
á vettvang og ferjaði fólkið á flugvöllinn í tæka tíð.
- sh

LUNDÚNIR, AP Margaret Thatcher,
fyrrverandi forsætisráðherra
Bretlands, var útskrifuð af spítala á laugardag eftir að æxli við
þvagblöðru hennar var fjarlægt.
Breskir fjölmiðlar greina frá
því að aðgerðin hafi lukkast vel.
Heilsu Thatcher, sem er 87 ára,
hefur hrakað undanfarinn áratug.
Hún hefur lítið verið í sviðsljósinu eftir ítrekuð heilablóðföll sem
hún fékk árið 2002.
Thatcher var forsætisráðherra
Breta á árunum 1979 til 1990. - hva

SKÍÐLOGAR Á þessari mynd, sem vegfarandi tók á Reykjanesbrautinni í gærmorgun, sést glögglega hve mikill eldur logaði í rútunni.

Lést af sárum sínum
eftir hrottalega árás
Sex menn sem réðust á og nauðguðu konu á Indlandi hafa verið ákærðir fyrir
morð. Konan lést í Singapúr á laugardag. Forsætisráðherrann Manmohan Singh
tók á móti fjölskyldu konunnar í Nýju-Delí í gær þar sem útför hennar fór fram.
NÝJA-DELÍ, AP Sex menn sem nauðg-

ÞÝSKALAND, AP Þýska vikublaðið

Der Spiegel gerði þau pínlegu
mistök að birta minningargrein
um George Bush eldri, fyrrverandi Bandaríkjaforseta, þrátt
fyrir að hann væri enn á lífi.
Bush var lagður inn á spítala í
lok nóvember vegna bronkítis og
fékk á Þorláksmessu háan hita og
var færður yfir á gjörgæsludeild.
Minningargreinin, sem birtist
á vefsíðu blaðsins, var þar inni í
nokkrar mínútur áður en glöggir
netverjar náðu að gera viðvart.
Talsmaður Der Spiegel segir að
um tæknileg mistök hafi verið að
ræða og biðst afsökunar á fljótfærninni.
- hva

Eigendur Keilis á Ásbrú:

Allur arður fari
í uppbyggingu
MENNTUN Eigendur Keilis hafa

ákveðið að ekki verði greiddur
arður úr félaginu. Allur arður sem
verður til í félaginu verði notaður
til að uppbyggingar skólans.
Í tilkynningu segir að allt fé
sem komi til skólans, „opinbert
fé jafnt sem sjálfsaflafé“, muni
renna til þess. Keilir er í eigu
Háskóla Íslands, sveitarfélaga og
ýmissa félaga og stofnana.
Árni Sigfússon, stjórnarformaður Keilis, segir reksturinn
hafa verið í járnum.
- þj

uðu og misþyrmdu ungri konu í
strætisvagni í Nýju-Delí á Indlandi um miðjan desember hafa
verið ákærðir fyrir morð.
Konan sem þeir réðust á lést af
sárum sínum á spítala í Singapúr á
laugardag. Þangað hafði hún verið
flutt til frekari aðhlynningar. Lík
hennar var flutt aftur til Nýju-Delí
þar sem útför hennar fór fram.
Öryggisgæsla þar var ströng og
almenningi og fjölmiðlum meinaður aðgangur.
Manmohan Singh, forsætisráðherra Indlands, og Sonia Gandhi,
formaður stærsta þingflokksins,
voru á flugvellinum til að taka á
móti líki konunnar og ættingjum
hennar.
Árásin, sem stóð yfir í meira en
klukkustund 16. desember, hefur
vakið mikinn óhug um allan heim
og haldnar hafa verið fjölmennar
mótmælagöngur og minningarathafnir í mörgum af stærstu
borgum Indlands.
Eftir að fréttist af andláti
hennar á laugardag héldu þúsundir
Indverja bænastundir og gengu
um götur með logandi kerti.
Ákæra fyrir morð var gefin
út á hendur árásarmönnunum
nokkrum klukkustundum eftir að
konan lést. Almenningur krefst
þess að dómstólar taki á málinu af
fullri hörku og haft er eftir talsmanni lögreglunnar í Nýju-Delí
að sexmenningarnir geti átt yfir
höfði sér dauðadóm verði þeir sakfelldir.
Sameinuðu þjóðirnar sendu frá
sér yfirlýsingu vegna málsins, þar

NÁÐI EKKI AÐ STOPPA Viðvaranir eru

sagðar hafa borist of seint. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Árekstur á Indlandi:

Fimm fílar
urðu fyrir lest
INDLAND, AP Fimm fílar drápust
í skóglendi skammt frá borginni
Bubaneshwar í austurhluta Indlands, þegar farþegalest skall á
þeim síðastliðinn sunnudag.
Forsvarsmenn járnbrautarfélagsins eru sakaðir um að leiða
hjá sér viðvaranir um umferð
fílanna, en sjálfir segja þeir þær
hafa borist of seint.
Tugir fíla hafa drepist eftir
árekstra við járnbrautarlestir
á Indlandi undanfarin ár, en
indverski fílastofninn telur um
26.000 skepnur.
-hva

Viðræður hefjast í janúar:
ÁRÁSIN VEKUR ÓHUG Þúsundir Indverja þustu út á götur þegar fréttist af andláti

konunnar, héldu bænastundir og mótmælagöngur.

sem haft var eftir framkvæmdastjóranum Ban Ki-moon að hann
vottaði fjölskyldunni samúð sína
og fordæmdi þennan grimmilega
glæp. Þá hvatti hann indversk
yfirvöld til að grípa til aðgerða til
að hindra að svona nokkuð endurtæki sig, sjá til þess að réttlætinu
yrði fullnægt og styðja betur við
fórnarlömb kynferðisglæpa.
„Ofbeldi gegn konum má aldrei
vera samþykkt, aldrei afsakað,
aldrei umborið,“ sagði Ki-moon.
„Hver stúlka og kona á rétt á að
vera virt, metin að verðleikum og
vernduð.“
Á sama tíma rannsakar lögregla í héraðinu Vestur-Bengal

FÉTTABLAÐIÐ/AP

Ofbeldi gegn konum
má aldrei vera samþykkt,
aldrei afsakað, aldrei
umborið.
Ban Ki-moon
framkvæmdastjóri
Sameinuðu þjóðanna

aðra hrottafengna árás, morð og
ætlaða nauðgun. Þar réðust sex
menn á par á leið heim úr vinnu,
helltu sýru í munn mannsins og
námu konuna á brott. Lík hennar
fannst illa útleikið skömmu síðar.
Enginn hefur verið kærður vegna
málsins.
haukur@frettabladid.is
stigur@frettabladid.is

Egyptar semja
við AGS
KAÍRÓ, AP Viðræður Egypta við
Alþjóðagjaldeyrissjóðinn (AGS)
um lán upp á 620 milljarða króna
munu halda áfram í janúar, að
sögn forsætisráðherra landsins,
Hesham Kandil. Viðræðum var
hætt í byrjun desember vegna
mótmæla í landinu.
Stjórnvöld segja lánið eiga
að reisa við laskaðan efnahag
landsins og laða að erlenda fjárfesta en forsætisráðherrann segir
almenning ekkert þurfa að óttast.
Að minnsta kosti tíu manns
hafa týnt lífi í mótmælunum
en stjórnvöld eru sökuð um
kúgunartilburði varðandi breytingar á stjórnarskrá landsins. - hva

Veðurspá

Gildistími korta er um hádegi
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Seconds From Disaster
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Heimildaþættir um stórslys og hamfarir
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NATIONAL GEOGRAPHIC CHANNEL ER Á STÖÐ 2 FJÖLVARP | FÁÐU ÞÉR ÁSKRIFT Á STOD2.IS

13
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Billund
8°
Frankfurt
9°
Friedrichshafen 7°

6°
Gautaborg
Kaupmannahöfn 6°
21°
Las Palmas

Nýársdagur
Hægur eða fremur hægur vindur.

0°

-1°

10
m/s

1°

-1°

3°

ÁRIÐ 2012 KVEÐUR með strekkingi eða allhvössum vindi en það nýja heilsar víða
með hægviðri. Lægir vestast á landinu seint í dag en í kvöld og nótt N- og A-til. Styttir
upp víðast hvar til morguns þó dálítil él fyrir norðan. Gleðilegt ár!
Alicante 15°
Basel
7°
Berlín 7°

-3°

m/s

-6°

Save the Children á Íslandi

-4°

1°

-1°

-3°

London 12°
Mallorca 16°
New York 2°

Orlando 20°
Ósló
4°
París
10°

San Francisco 10°
Stokkhólmur 3°

3°
Miðvikudagur
6-13 m/s
Snjólaug Ólafsdóttir
veðurfréttamaður

AUGLÝSINGADEILDIR FRÉTTABLAÐSINS–AUGLÝSINGASTJÓRI: Jón Laufdal jonl@frettabladid.is ALMENNAR SÍMI 512-5401: Guðmundur Steinsson gudmundurs@365.is, Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is, Hlynur Þór Steingrímsson hlynur@365.is, Laila Awad laila@365.is, Sigríður Dagný Sigurbjörnsdóttir sigridurdagny@365.is,
Örn Geirsson orn.geirsson@365.is FÓLK/LÍFIÐ/SÉRBLÖÐ SÍMI 512-5402: Atli Bergmann atli.bergmann@365.is, Benedikt Freyr Jónsson benediktj@365.is, Elsa Jensdóttir elsaj@365.is, Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is, Sverrir Birgir Sverrisson sverrirbs@365.is FÓLK OG SÉRBLÖÐ EFNI: Elín Albertsdóttir elin@365.is
og Vera Einarsdóttir vera@365.is RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 512-5403: Hrannar Helgason hrannar@365.is, Viðar Ingi Pétursson vip@365.is ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 512-5407: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@365.is, Sigrún Helga Guðmundsdóttir sigrunh@365.is

> Gæfuríkt nýtt ár
Við þökkum viðskiptavinum og starfsfólki fyrir ánægjulegt samstarf á árinu
sem er að líða og óskum landsmönnum öllum farsældar og friðar á nýju ári.

www.samskip.com

Saman náum við árangri
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Borgarfulltrúi Samfylkingar er ósáttur við að Gamlárshlaup ÍR hafi verið fært í iðnaðarhverfi:

Of erfitt að hlaupa í miðbæ Reykjavíkur
1. Hvað fengu Lárus Welding og Guðmundur Hjaltason þunga dóma í
Vafningsmálinu?
2. Hvað kom fyrir eldri konu í strætóferð frá Akureyri til Reykjavíkur fyrir
helgi?
3. Hvað óttaðist Margaret Thatcher í
Falklandseyjastríðinu?
SVÖRIN

ÍÞRÓTTIR Skipuleggjendur Gamlárshlaups ÍR
segja almenna ánægju með nýja hlaupaleið í
iðnaðarhverfi borgarinnar, enda hafi verið
erfitt að hlaupa í miðbænum. Þeir eru tilbúnir
að endurskoða ákvörðun um að hætta að hlaupa
í miðborginni fyrir hlaupið á næsta ári.
Hlaupið verður ræst í 37. skipti á hádegi á
gamlársdag. Leið hlauparanna liggur frá Hörpu
austur Sæbrautina og um iðnaðarhverfi við
Sundahöfn. Þetta er annað árið sem þessi leið er
farin, en áður var hlaupið frá Ráðhúsi Reykjavíkur, um Vesturbæinn og Seltjarnarnes.
Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi Samfylkingarinnar, er ósáttur við nýju leiðina og vill að
hlaupið verði um miðborgina á ný.

1. Níu mánuði í fangelsi hvor. 2. Hún var
skilin eftir í Staðarskála. 3. Að Spánverjar
hertækju Gíbraltar.

STEI N U N N K ET I LS DÓT T IR

„Við getum ekki skipulagt þetta hlaup í stríði
við lögreglu, borgaryfirvöld og Strætó,“ segir
Margrét Héðinsdóttir, formaður Frjálsíþróttadeildar ÍR. Gamla leiðin hafi verið ófær vegna
óánægju bílstjóra með klukkustundarlokun
gatna. Fyrir tveimur árum hafi verið ekið á tvo
sjálfboðaliða sem áttu að loka götum.
„Borgaryfirvöld þurfa að vera tilbúin að loka
Lækjargötu svo við getum hlaupið frá Hörpu
og loka Hringbrautinni um tíma. Svo þarf að
greiða kostnað við að fá lögreglu til að loka,“
segir Margrét. „Ef borgin er tilbúin til að
koma að þessu og greiða kostnaðinn við að hafa
hlaupið á þeim stað sem þeir vilja stendur ekki
á okkur.“
- bj

LOKA Borgaryfirvöld þurfa að vera tilbúin til að loka

Lækjargötu til að skipuleggjendur Gamlárshlaups ÍR
vilji hlaupa um miðborgina.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

ÁRAMÓTABRENNUR Á HÖFUÐBORGARSVÆÐINU
14

MOSFELLSBÆR

Nýtt íslenskt dansverk sýnt
í Kassanum, Þjóðleikhúsinu.
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FÁEINAR SÝNINGAR EFTIR:
5. JAN., 6. JAN., 9. JAN.
OG 10. JAN.
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16

REYKJAVÍK

JAELSKAN.IS / LEIKHUSID.IS
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KÓPAVOGUR

ÁLFTANES

SKÝRINGAR

17
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LÁTUM

GARÐABÆR

FRIÐARLJÓSIÐ

13

LÝSA UPP AÐVENTUNA

HAFNARFJÖRÐUR

6

FRIÐARLJÓSIN verða seld við eftirtalda
kirkjugarða um jól og áramót.
Þau fást einnig víða í verslunum.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Valhúsahæð
Ægissíða
Skerjafjörður
Á bökkunum við Tröð
Sjávargrund
Tjarnarvellir
Laugarásvegur
Suðurhlíðar
Kópavogsdalur
Gufunes
Geirsnef
Suðurfell
Boðaþing
Kléberg á Kjalarnesi
Ullarnesbrekka
Fisfélagið Úlfarsfelli
Fylkisbrenna

20.30
20.30
20.30
20.30
21.00
20.30
20.30
20.30
20.30
20.30
20.30
20.30
20.30
20.30
20.30
15.00
20.30

GUFUNESS- OG
FOSSVOGSKIRKJUGARÐUR
23. des. kl. 13–17
24. des. kl. 1O–17
31. des. kl. 13–17

Meira en 40 brennur
um land allt í kvöld

U
KIRKJUGARÐURINN VIÐ SUÐURGÖTU
23. des. kl. 13–16
24. des. kl. 1O–16

Sautján áramótabrennur verða haldnar á höfuðborgarsvæðinu í kvöld. Flestöll
stærri bæjarfélög landsins munu hafa brennu. Slökkvilið eru ekki með sérstakan
viðbúnað. Varðstjóri brýnir fyrir fólki að skilja baukinn og flugeldana eftir heima.

PIPAR\TBWA - 102975

KIRKJUGARÐUR AKUREYRAR
24. des. kl. 1O–17
31. des. kl. 13–17

Með því að kaupa FRIÐARLJÓSIÐ styrkir þú
hjálparstarf og um leið verndaðan vinnustað.

HVETTU BARNIÐ TIL AÐ VERA GÆTIÐ
ÞEGAR ÞAÐ VEITIR PERSÓNULEGAR
UPPLÝSINGAR Á NETINU
www.saft.is

SKEMMTUN Óhætt er að segja að
Ísland standi í ljósum lögum um
áramótin en að minnsta kosti
fjörutíu formlegar brennur verða
haldnar víðs vegar um landið á
gamlárskvöld. Flestar eru á höfuðborgarsvæðinu. Fréttablaðið tók
saman fjölda brenna sem sýslumenn í stærstu sveitarfélögum
hafa veitt leyfi fyrir. Listinn er
ekki tæmandi.
Slökkvilið landsins verða ekki
með sérstakan viðbúnað vegna
brennanna þetta árið frekar en
undanfarið. Gunnlaugur Jónsson,
varðstjóri stoðdeildar slökkviliðsins á höfuðborgarsvæðinu, segir
ábyrgðarmenn elda iðulega standa
vel að öllum aðbúnaði í kring um
svæðin. „Það eru vaktir við þessar
brennur og ábyrgðarmenn sem eru
yfirleitt björgunarsveitir, og það
er ekkert kveikt í þeim ef veður er
slæmt,“ segir hann. „Það er eiginlega ekkert fyrir okkur að gera,
það er nóg annað að gera á áramótunum en að sitja yfir þessu.“
Gunnlaugur man ekki eftir að
brenna hafi farið úrskeiðis, þær
gangi iðulega klakklaust fyrir sig.
Hann vill þó brýna fyrir fólki að
koma fram við eldinn af virðingu.
„Fólk á að haga sér almennilega
við brennurnar og skilja baukinn
eftir heima,“ segir hann. „Ekki
vera með flugelda eða blys nálægt
eldinum og halda áfengisneyslunni
í lágmarki á meðan á brennunni
stendur.“
sunna@frettabladid.is

BRENNA Á GEIRSNEFI Í FYRRA Allt útlit er fyrir að veður verði skaplegt á landinu í

kvöld.

FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

➜ Tugir brenna um allt land
Eftirtalin bæjarfélög og sveitir eru meðal þeirra sem halda áramótabrennu
í kvöld:
Suðurnes: Sandgerði, Vogar, Garður, Grindavík og mögulega Keflavík.
Akureyri: Hörgárdalur við Þelamörk, Réttarhvammur á Akureyri, Grímsey
og Hrísey.
Fjarðabyggð: Norðfjörður, Eskifjörður, Reyðarfjörður, Fáskrúðsfjörður og
Stöðvarfjörður.
Ísafjarðarbær: Ísafjörður, Hnífsdalur, Suðureyri, Flateyri og Þingeyri.

➜ Brennuhlé gerir eftir vond veður
Í spá Veðurstofunnar fyrir daginn í dag er gert ráð fyrir norðan 10 til 18
metra vindi, snjókomu eða éljum norðan til á landinu, en skýjuðu með
köflum sunnanlands. Draga átti úr vindi um landið austanvert í gærkvöldi,
en hvessa aftur í dag. Seint í dag á að fara að lægja vestast og stytta upp.
Þá á að lægja norðan- og austantil í kvöld og éljagangur að minnka. Frost á
landinu er víða sagt verða 0 til 6 stig.

GLEÐILEGT NÝTT ÁR
OG TAKK FYRIR VIÐSKIPTIN
Á ÁRINU SEM ER AÐ LÍÐA
Áramótaik
ste in

nöll
Hattar og kartýið...
fyrir p

Snyrtivaran
Snakkið
Ostarnir

Afgreiðslutími 31. desember - 2. janúar
SKEIFAN
SPÖNGIN NJARÐVÍK
EIÐISTORG SMÁRALIND KRINGLAN AKUREYRI HOLTA- BORGARNES
GARÐABÆR
GARÐAR
SELFOSS
MÁN 31.DES OPIÐ TIL 18
ÞRI 1.JAN OPNAR 11
MIÐ 2.JAN
24 TÍMA
Finndu okkur á facebook
www.facebook.com/hagkaup

9-14
LOKAÐ
10-20

9-14
LOKAÐ
10-20

9-14
LOKAÐ
10-24

9-14
LOKAÐ
10-20

9-14
LOKAÐ
11-18:30
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Víðtækasta rafmagnsleysi frá 1995
Rafmagnsleysi er alvarlegasti fylgifiskur ofsaveðursins undanfarna daga. Fólk í dreifbýli án rafmagns dögum saman. Hús voru rýmd í
fimm byggðakjörnum á Vestfjörðum. Snjóflóð féllu í tugatali án tilfinnanlegs tjóns. Truflanir á farsímasambandi komu mörgum illa.
VEÐUR Víðtækasta rafmagnsleysi á landinu

um árabil var helsti fylgifiskur ofsaveðursins
sem gekk yfir landið um helgina. Björgunarsveitir Landsbjargar sinntu fjölda minni verkefna; helst í Húnavatnssýslum, á norðanverðum
Vestfjörðum og á Snæfellsnesi. Hús voru rýmd
í fimm byggðakjörnum á Vestfjörðum. Fjöldi
snjóflóða féll en olli ekki tilfinnanlegu tjóni.
Ríkislögreglustjóri aflétti hættustigi
almannavarna í umdæmi lögreglustjóranna á
Selfossi, Suðurnesjum, höfuðborgarsvæðinu og
Akranesi síðdegis í gær, en á því svæði hafði
óveðrið lítil áhrif. Frá Borgarfirði og norður og
austur að Húsavík var enn starfað samkvæmt
hættustigi þegar Fréttablaðið fór í prentun í
gærkvöldi enda veður enn vont.
Víðir Reynisson, hjá Almannavarnadeild
Ríkislögreglustjóra, taldi í gær að ekkert benti
til annars en að truflanir á rafmagni myndu
verða viðvarandi þangað til að líður á daginn í
dag. Erfitt væri að komast til viðgerða vegna
legu rafmagnslína og veðurs. „Það má segja
að rafmagnsleysið sé víðtækt á Vestfjörðum, á
Snæfellsnesi, á Fellsströndinni og víðar.“
Víðir sagði í gær erfitt að fá heildarmynd af
því hvernig gengið hefði að glíma við veðrið,
enda var þá afar slæmt veður á Norðurlandi
með tilheyrandi ófærð. Hins vegar hefði fólk
almennt tekið mark á tilmælum og farið eftir
þeim. „Vestfirðingar eru vanir rafmagnsleysi
en það var miður að ekki var mögulegt að gefa
nákvæmar upplýsingar til fólks vegna bilana
í varaaflsstöðvum. Það hefur reynst mörgum
erfitt að fá ekki nákvæmar upplýsingar, en það
hefur lítið verið hægt að segja vegna óvissu,“
segir Víðir.
Halldór V. Magnússon, framkvæmdastjóri
rafveitusviðs Orkubús Vestfjarða, mat stöðuna svo, eftir að veðrið fór að ganga niður
um hádegi í gær á Vestfjörðum, að jafn víðtækt rafmagnsleysi hefði ekki verið á svæðinu
frá því árin 1995 og 1996. Stóru línur Landsnets til Mjólkárvirkjunar fóru allar í sundur í
veðrinu; slit á öðrum línum valda einnig vanda
en snjóflóð féll á og sleit Hrafnseyrarlínu, svo

Helgin í hnotskurn:
➜ Ofsaveðrið á Vestfjörðum tók
að ganga niður um hádegi í gær.
Veður slæmt á Norðurlandi og
fór versnandi í gærkvöldi.
➜ Hús voru rýmd í fimm byggðakjörnum á Vestfjörðum.
➜ Fjöldi snjóflóða hafa fallið en
ekki valdið alvarlegu tjóni.
➜ Á norðanverðum Vestfjörðum
voru vegir meira eða minna
lokaðir og ófærir. Um Norðvesturland voru flestir vegir
ófærir. Einnig vegir ófærir um allt
Norðurland og á Austurlandi.
➜ Vegna snjóflóðahættu var
lokað á Vestfjörðum um Súðavíkurhlíð, Botnsdal, Breiðadal og
Flateyrarveg en á Norðurlandi
bæði um Siglufjarðarveg og
Ólafsfjarðarmúla í gærkvöldi.
VETRARRÍKI Svona var staðan á Ísafirði um kvöldmatarleytið í gær en þá var veður að ganga niður á Vest-

fjörðum.

Rafmagnsleysið hjá okkur
byrjaði um miðnættið á föstudag og
hefur verið viðvarandi á svæðinu
síðan.
Halldór V. Magnússon
framkvæmdastjóri hjá Orkubúi Vestfjarða

dæmi sé tekið. Því má segja að bæði sveita- og
háspennulínur hafi látið undan veðrinu.
„Rafmagnsleysið hjá okkur byrjaði um miðnættið á föstudag og hefur verið viðvarandi á
svæðinu síðan. Ég held að allir Vestfirðingar hafi
þurft að sætta sig við rafmagnsleysi í lengri eða
skemmri tíma,“ sagði Halldór í gær en bilanir í
vélum og spennistöðvum gerðu mönnum einnig

lífið leitt. „Það hefur líka háð okkur að við getum
ekki farið um vegna flóðahættu, nema með eftirliti og heimild. Almannavarnir gáfu í gær leyfi
til að senda vinnuflokk yfir í Önundarfjörð, en á
bæjum þar í sveit hefur verið rafmagnslaust alla
helgina, eins og víðar í dreifbýli á Vestfjörðum.
„Það var síðan skelfilegt að missa varaaflsvélarnar í þessu ástandi,“ segir Halldór um tvöfaldan vanda á þéttbýlli svæðum vegna bilana
sem voru á tímabili mjög til að þyngja mönnum
róðurinn.
Halldór getur engu svarað um hvenær viðgerðum verður lokið; í gær var verið að sinna
nauðsynlegustu viðgerðum en þeim verður ekki
lokið að fullu fyrr en líða tekur á nýtt ár.
svavar@frettabladid.is

➜ Víða var ekkert GSM-samband
vegna rafmagnsleysis á farsímasendum.
➜ Verkefni Landsbjargar voru
allt frá brotnum rúðum í bílum
til lausra hlöðuþaka. Þakplötur
losnuðu á Blönduósi, Skagaströnd og Hvammstanga sem og
í sveitum í kring.
➜ Á norðanverðum Vestfjörðum
sinntu sveitir vöktun á vegum
vegna snjóflóðahættu, aðstoð
var veitt heilbrigðisstarfsfólki að
komast í og úr vinnu, neglt fyrir
brotna glugga og orkufyrirtækin
aðstoðuð. Á sunnanverðum Vestfjörðum voru björgunarsveitir
ekki kallaðar út.
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Munum að nota hlífðargleraugu og
eigum örugg og ánægjuleg áramót

Sjóvá er aðalstyrktaraðili Slysavarnafélagsins Landsbjargar
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Frestur til að taka þátt í frumkvöðlakeppni rennur út í lok janúar:

Fasteignamarkaðurinn:

Tveggja milljóna verðlaun í boði

Fleiri íbúðir
seldar en í fyrra

NÝSKÖPUN Tveggja milljóna króna

90 Vopn á hverja 100 íbúa

80

70

60

7.

SAF (UAE)

22,5 Grikkland

22,6 Nýja-Sjáland

23,5 Makedónía

21,7 Króatía

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

22,1

9.

24,8 Kúveit

8.

24,8 Barein

6.

25,4 Óman

5.

30,3 Þýskaland

4.

30,3 Ísland

3.

0

30,4 Austurríki

2.

20

30,8 Kanada

Sæti 1.

30

31,2 Frakkland

40

23,1 Svartfjallaland

50

31,3 Noregur

ÚRSKURÐIR Löður heldur starfsleyfi fyrir sjálfvirka þvottastöð
á Reykjavíkurvegi í Hafnarfirði
samkvæmt niðurstöðu úrskurðarnefndar skipulags- og byggingarmála. Íbúðalánasjóður og íbúar í
nágrenninu vildu láta ógilda leyfið.
Kvartað hafði verið undan
hljóð- og loftmengun frá stöðinni
sem reist var 2004. Íbúðarhúsin
voru byggð 2006 og 2007. Fram
kemur að Löður hafi brugðist við
með því að slökkva á ryksugu á
nóttunni og boðist til að taka þátt í
kostnaði við nýja girðingu.
- gar

25 efstu sætin í samanburði á vopnaeign

31,6 Svíþjóð

Löður heldur
starfsleyfinu

sæti á lista yfir þau lönd þar sem
skotvopnaeign er hvað mest meðal
almennings. Efstu sætin verma
Bandaríkin, þar sem vopnaeign
er langalgengust, Jemen, Sviss
og svo Finnland.
Á vefnum Gunpolicy.org, sem
hýstur er við Háskólann í Sydney
í Ástralíu, er að finna samantekt
um byssueign í 179 löndum, hvort
heldur sem er hjá opinberum aðilum eða almenningi. Þá er gerð tilraun til þess að áætla fjölda ólöglegra skotvopna á hverjum stað.
Hvorki Grænland né Færeyjar
eru með í samantektinni.
Á Norðurlöndum virðist skotvopnaeign hins vegar hvað
algengust í F innlandi, þar
sem 45,7 prósent landsmanna
eiga byssu samkvæmt áætlun
síðunnar. Finnar verma þriðja til
fjórða sæti á heimslistanum hvað
þetta varðar. Svíar eru í tíunda
sæti þar sem 31,6 prósent er sagt
eiga byssu og Norðmenn í 11. sæti
með 31,3 prósent.
Danir eru svo aftur mun neðar
á lista, eða í 54. sæti. Þar er
áætlað að 12 af hverjum 100 eigi
byssu.
Elvar Árni Lund, formaður
Skotveiðifélags Íslands, segist
gera ráð fyrir að í tölum um
byssueign hér á landi fari langmest fyrir haglabyssum og veiðirifflum. Mögulega séu svo líka
á sveimi einhver vopn frá þeim
tíma að lítið eftirlit var með innflutningi skotvopna og svo séu
einstaka menn sem safni byssum.
„En okkar félag er náttúrulega um
skotveiðar, þannig að við höfum

31,8 Úrugvæ

Íbúar fá ekki undirtektir:

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

34,2 Írak

SJÁVARÚTVEGUR Sjómannadeild
Framsýnar skorar á Landssamband íslenskra útvegsmanna (LÍÚ)
að láta af boðuðum hugmyndum
um lækkun á kjörum sjómanna.
Sjómenn hafa verið samningslausir og telja fundarmenn á aðalfundi
sjómannadeildarinnar framkomu
LÍÚ í sinn garð ekki til sóma.
Í ályktun hvöttu fundarmenn
LÍÚ til að ganga þegar til viðræðna um gerð kjarasamnings
við sjómenn. Það væri óásættanlegt og ólíðandi að stéttin hefði
verið samningslaus í tvö ár. Þá
mótmæltu fundarmenn hótunum
LÍÚ um verkbann á sjómenn til að
knýja þá til að taka þátt í að greiða
aukna skatta á greinina.
- bj

TÖLFRÆÐI Ísland er í 15. til 16.

35 Sádi-Arabía

Framkoma LÍÚ
ekki til sóma

36,4 Kýpur

Sjómenn samningslausir:

standa að lista- og hönnunarstúdíóinu
Volki unnu síðustu frumkvöðlakeppni.

Almenningur í Finnlandi, Svíþjóð og Noregi á fleiri byssur en hér gerist. Danir eiga miklu færri. Næstum níu
af hverjum tíu Bandaríkjamönnum eiga skotvopn. Hér eru til byssur handa tæpum þriðjungi landsmanna
samkvæmt samantekt Gunpolicy.org. Teknar eru saman upplýsingar frá 179 löndum og byssueign áætluð.

37,8 Serbía

FRÉTTABLAÐIÐ/JÓN SIGURÐUR

45,7 Finnland

verið samningslausir í tvö ár að mati
sjómannadeildar Framsýnar.

45,7 Sviss

SJÓSÓKN Ólíðandi er að sjómenn hafi

UNNU SÍÐAST Ungu konurnar sem

FASTEIGNAMARKAÐUR Alls var
99 kaupsamningum þinglýst á
höfuðborgarsvæðinu 14. til 20.
desember. Á vef Þjóðskrár segir
að 80 samningar hafi verið um
eignir í fjölbýli, 10 um sérbýli
og 9 um aðrar eignir en íbúðarhúsnæði. Heildarvelta var rúmir
3 milljarðar og meðalupphæð á
samning 31,2 milljónir.
Þetta er nokkru meira en á
sama tíma í fyrra þegar samningarnir voru 83 talsins og heildarvelta tæpir 2,4 milljarðar.
- þj

Byssueign landans skilar
Íslandi 15. sæti heimslistans

54,8 Jemen

NORDICPHOTOS/AFP

fá þátttakendur um tvær vikur til
að fullklára viðskiptaáætlanir sínar
sem síðan verða metnar af matsnefnd. Fimm bestu áætlanirnar
komast áfram í vinnustofu þar sem
boðið upp á leiðsögn sérfræðinga.
Að lokum verður besta áætlunin
valin og hlýtur hún tvær milljónir
króna í styrk frá Íslandsbanka,“
segir í tilkynningu bankans.
Keppnin er nú haldin í annað sinn,
en síðast bar Volki, lista- og hönnunarstúdíóið, sigur úr býtum. „Þá
sóttu 34 konur námskeiðið og skiluðu 19 viðskiptaáætlunum.“
- óká

88,8 Bandaríkin

Í RÚSSLANDI Sem hluti af nýársfögnuði býr maður í jólasveinabúningi sig
undir að dýfa sér í vök á ísilagðri tjörn í
Novosibrisk í Síberíu í gær.

peningaverðlaun eru í boði í frumkvöðlakeppni Íslandsbanka, Félags
kvenna í atvinnurekstri (FKA) og
Opna háskólans.
Íslandsbanki greiðir niður helminginn af námskeiðsgjaldi í námskeiði í gerð viðskiptaáætlana og í
framhaldi af því verður haldin samkeppni um bestu viðskiptaáætlunina
í Opna háskólanum í Reykjavík.
Námskeiðin hefjast 29. janúar og
lýkur um mánuði síðar, að því er
fram kemur í tilkynningu Íslandsbanka. „Eftir að námskeiðinu lýkur

Heimild: Gunpolicy.org. Áætlaður fjöldi skotvopna (skráðra og ólöglegra) á hverja 100 íbúa.

svo sem ekki mikið kynnt okkur
málefni byssusöfnunar og byssueigenda, þótt það tengist okkar
áhugamáli,“ segir Elvar Árni.
„Hér eru hálfsjálfvirkir rifflar
bannaðir og skammbyssueign er
sem betur fer mjög lítil á Íslandi

og þá fyrst og fremst tengd markskotfimi. Yfirgnæfandi vopnaeign
hér er því, að því er ég tel, til veiði
og íþróttaiðkunar.“
Elvar Árni segir því ekki þurfa
að koma á óvart hversu ofarlega Ísland sé á lista eftir því

hversu byssueign sé almenn. „Að
við séum þarna í takti við aðrar
þjóðir á norðurhjaranum sýnir í
rauninni hvað þetta er samofið
okkar menningu, að stunda veiðar
á dýrum merkurinnar.“
olikr@frettabladid.is

Fasteignamarkaðurinn hefur vaxið talsvert frá árinu 2011:

STÆRSTI
HÚSNÆÐISVEFUR
LANDSINS

Ótrúlegt
úrval íbúða til sölu
eða leigu!

Fimmtungsaukning milli ára
FASTEIGNIR Um 7.600 kaupsamningum um fasteignir

hefur verið þinglýst á öllu landinu á árinu sem er að
líða. Það segir í frétt á vef Þjóðskrár Íslands.
Heildarviðskipti með fasteignir námu rúmlega 205
milljörðum króna og var meðalupphæð á hvern samning um 27 milljónir króna. Til samanburðar var veltan árið 2011 tæplega 172 milljarðar, kaupsamningar
6.600 og meðalupphæð hvers samnings um 26 milljónir króna.
Þannig hefur heildarvelta fasteignaviðskipta því
aukist um rúmlega nítján prósent milli ára og kaupsamningum fjölgað um rúmlega fimmtán prósent.
Á höfuðborgarsvæðinu einu stefnir heildarupphæð
þinglýstra kaupsamninga í að verða um 162 milljarðar
króna, kaupsamningar um 5.300 og meðalupphæð
kaupsamnings um 30,6 milljónir króna.
Þetta er talsverð aukning milli ára, en árið 2011
var heildarupphæð þinglýstra kaupsamninga á höfuðborgarsvæðinu rúmlega 135,7 milljarðar króna, fjöldi
kaupsamninga var rúmlega 4.600 og meðalupphæð
samninga árið 2011 var um 29,5 milljónir króna.
Heildarvelta á höfuðborgarsvæðinu hefur því aukist um tæpan fimmtung og kaupsamningum hefur
fjölgað um rúmlega fimmtán prósent.
- þj

ÍBÚÐAKAUP Fasteignamarkaðurinn í ár var líflegri en í fyrra.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Gleðilegt nýtt ár

Landsbankinn

landsbankinn.is

410 4000
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SKAUTAÐ Á ANNAN Í JÓLUM Greinarhöfundur bendir á að í Póllandi hafi við endurreisn efnahagslífsins þurft að taka mjög afdrifaríkar og óvinsælar ákvarðanir í efnahagsmálum, svo óvinsælar að ráðherrann sem

þær tók sé enn hataður af sumum í landinu. Hér þurfi líkast til „drastískari aðgerðir en þær að setja fleiri plástra á höftin og vonast til að gengið leiti með undraverðum hætti aftur upp“.

FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Haftlandinu góða
Pawel Bartoszek lítur um öxl og rifjar upp drastískar aðgerðir fyrsta fjármálaráðherra Póllands eftir hrun kommúnismans. Hann lýsir
eftir vel menntaðri og hugaðri manneskju í fjármálaráðuneytið sem væri sama þótt hún væri hötuð af þorra landsmanna næsta áratug.

L

eiðtogar Evrópusambandsríkja hittust í janúar 2012
og samþykktu nýjan fjármálasáttmála til bjargar
evrunni. Af 27 ríkjum ESB
tóku 25 þátt í samkomulaginu, öll
nema Bretland og Tékkland. Sáttmálinn setur ýmsar skorður á
opinber fjármál aðildarríkjanna,
meðal annars með reglum um
hámarkshalla og hámarksskuldsetningu og fyrirmælum um sjálfvirk viðbrögð við því að þessi viðmið séu brotin. Þá skuldbinda
ríkin sem standa að sáttmálanum
sig til að lögfesta reglurnar og
viðurkenna lögsögu Evrópudómstólsins í málum sem hann varða.
Dómstóllinn mun þannig geta
sektað ríki sem skulda of mikið og
eyða of miklu.
Skilyrði um skuldir og halla
ESB-ríkja eru ekki ný af nálinni.
Þau var líka að finna í Maastricht-sáttmálanum. Þau reyndust
hins vegar ekki margra evrusenta
virði en bæði Frakkland og Þýskaland brutu þau strax árið 2002 og
viku sér undan sektum, með þeim
rökum að „aðstæður væru svo sérstakar“ og þau væru „alveg að fara
að bæta sig“.
Það hefði vafalaust aukið trúverðugleika evrunnar ef þessi
kjarnaríki ESB hefðu einmitt
þurft að greiða sektir eins og hver
annar. Það gerðist því miður ekki
og hjálpaði kannski til við að skapa
vandann. Í fjármálasáttmálanum
sem tekur gildi nú um áramót er
reynt að festa skilyrðin (aftur) í
sessi og meira bit er sett í sektarákvæðin.
Tvennt er vert að nefna. Það
fyrra er jákvætt fyrir Evrópusinna: Evran enn til. Dauða hennar
hefur oft verið spáð undanfarið ár.
Paul Krugman spáði í maí síðastliðnum að Grikkland færi úr samstarfinu innan mánaðar og að
evran sjálf ætti nokkra mánuði
eftir. Þær spár hafa allavega ekki
ræst enn og fjármálasáttmálinn er

JÓLAVERSLUN Í FULLUM GANGI Í grein Pawels Bartoszek fjallar hann meðal annars um fram komnar hugmyndir um breytingar á lögum um ársreikninga. Hann segir tor-

séð hvernig breytingarnar eigi að vinna gegn kennitöluflakki. Líklegra sé að þær letji fjárfesta til þátttöku í verkefnum.

vísbending um að talsverður pólitískur vilji sé til að halda evrunni
gangandi.
Það síðara kallar á hreinskilnari umræðu um hvað Evrópusambandið sé að verða: Vart er hægt
að neita þeim lengur sem halda
því fram að Evrópusambandið
sé að breytast í sambandsríki.
Bretar voru á móti fjármálasáttmálanum. Fjármálasáttmálinn
færir aukin völd til stofnana Evrópusambandsins. Í raun hefði átt
að breyta Lissabonsáttmálanum til
að sú breyting gæti tekið gildi og
ættu Bretar að hafa neitunarvald
um slíkar breytingar. En þegar á
hólminn var komið höfðu þeir einungis neitunarvald um eigin þátttöku.
Það er þegar ljóst að sameiginlegt fjármálaeftirlit Evrópusambandsins er á döfinni. Sama gildir

um innistæðutryggingakerfi. Ég
tek reyndar fram að ég er ekki
á móti því að taka þátt í Evrópusambandi sem hefur þessi mál á
sinni könnu, þó í því felist frekara
valdaframsal. Það er betra en að
dúsa næstu áratugi í haftlandinu
góða.
Með takmarkaðri ábyrgð
Enginn er eyland. Ekki einu sinni
eylönd eru það. En eylönd eru
stundum sjálfhverf. Nú er uppi
einhver umræða um „kennitöluflakk“. Hér eru nokkrar spurningar sem spyrja mætti á eylandinu: Er kennitöluflakk eitthvað
séríslenskt fyrirbæri? Ef já, af
hverju? Ef nei, líta aðrar þjóðir á
kennitöluflakk sem vandamál? Ef
þær gera það, hafa þær einhverjar
aðferðir til að sporna við því?
Hvernig hafa þær aðferðir reynst?

Í staðinn er okkur boðið upp
á dæmisögur af mönnum sem
stofnað hafa mörg félög, forðast að borga opinber gjöld og
vilja meina að það sé allt löglegt
því lögmaður þeirra segir það.
Þetta er gert á tíma þegar ríkisstjórnin er að leggja fram frumvarp um að breyta lögum um ársreikninga þannig að hægt verði að
gera hluthafa persónulega ábyrga
fyrir skuldum félagsins ef félagið
klúðrar ársreikningum.
Segjum að einhver ættingi biðji
okkur um að leggja 250 þúsund
krónur í einhvern rekstur. Ættinginn er í meðallagi traustur,
en okkur finnst hann eiga skilið
séns eins og aðrir. Við segjum
því: „Jæja þá, ég missi í versta
falli þessa peninga.“ Ákvörðunin
yrði eflaust önnur ef við ættum
á hættu á að missa húsið ef ætt-

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

inginn skilar ekki ársreikningi á
réttum tíma.
Í flestum löndum innihalda
skammstafanir fyrir hlutafélög
orð eins og „limited“ til að tákna
að ábyrgð félagsins er takmörkuð
við það fé sem hluthafar leggja til.
Það er talið mikilvægt til að menn
yfirhöfuð nenni að fjárfesta. Hugmyndir ríkisstjórnarinnar brjóta
það prinsipp, og erfitt er að sjá
hvernig þær hjálpa til við að
minnka hið svokallaða „kennitöluflakk“.
Þær hugmyndir eru þó ekki
jafnvondar og lagafrumvarp sem
Lilja Mósesdóttir og fleiri þingmenn lögðu fram snemma á kjörtímabilinu. Þar átti að setja í lög
að: „Heimilt [væri] að synja félagi
skráningar eða afskrá það með
hliðsjón af viðskiptasögu stjórnenda og helstu eigenda ef þeir
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Ný stjórnarskrá
En auðvitað stendur til að breyta
fleiru en lögum um lagaumhverfi
hlutafélaga. Heil stjórnarskrá er
undir. Þær áhyggjur sem undirritaður hefur haft af stefnu þess
máls verða ekki margtuggnar hér
en þó er það ánægjulegt að þingið
hafi ákveðið að senda málið til
Feneyjanefndar Evrópuráðsins. Það er reyndar ástæða til að
hafa áhyggjur af því hvort meirihluti þings hafi vilja og burði til
að hlusta á þær athugasemdir sem
frá Feneyjanefndinni, eða öðrum,
kunna að koma. Í það minnsta er
ljóst að stór hluti fyrrum fulltrúa
stjórnlagaráðs hefur á því takmarkaðan áhuga.
Sú fjögurra manna nefnd sem
fór yfir tillögur stjórnlagaráðs
og samdi upp úr þeim frumvarp
túlkaði verksvið sitt þröngt og þær
breytingar sem hún gerði frá hugmyndum stjórnlagaráðs voru langflestar til bóta.
Engu að síður brugðust margir
fyrrum ráðsfulltrúar illa við.
Sumir töldu að nefndin hefði gert
„efnislegar breytingar“ og létu í
veðri vaka að hún hefði ekki það
umboð. Það er della. Nefndin átti
m.a. að gæta að innra samræmi
tillagnanna og sjá til þess að þær
stæðust alþjóðlega mannréttindasáttmála. Hún mátti auðvitað gera
„efnisbreytingar“ ef þess þurfti.
En meiri della er sú fullyrðing sumra stjórnlagaráðsliða að
gagnrýni sem nú kemur fram á
frumvarpið, hvort sem er úr háskólunum eða annars staðar frá,
komi fram of seint. Auðvitað er
það ekki svo, tillögurnar eru enn
í mótun, og jafnvel þótt lokatillögurnar væru komnar fram þá væri
ekki of seint að gagnrýna þær með
það fyrir augum að fá þær felldar.
Loks, jafnvel þótt þær yrðu samþykktar væri það auðvitað ekkert
of seint til að gagnrýna neitt. Drög
að bandarísku stjórnarskránni
voru á sínum tíma helst gagnrýnd
fyrir skort á mannréttindakafla.
Honum var bætt við skömmu eftir
að stjórnarskráin tók gildi. Einmitt vegna gagnrýni sem komið
hafði fram „of seint“.
Egg, steinar og eldur
Sumt af því sem lesa má um stjórnarskrármálið felur í sér kröfur um
að leikreglum lýðræðis og þingræðis verði kastað fyrir róða. Ég
hef til dæmis lesið að ef nýkjörið
þing samþykki ekki nýja stjórnarskrá þá myndi „fólkið aftur fara
á göturnar“. Höfum eitt á hreinu.
Ef þingmeirihluti er ekki fyrir
stjórnarskrárbreytingum á tveimur þingum með kosningum á milli,
þá eiga þær ekki að ganga í gegn.
Þeir sem bjóða sig fram til þings
ættu að vera sammála um að þar, í
þinghúsinu, eigi að vera sá staður
sem ákvarðanir eru teknar en ekki
á stéttinni fyrir framan það. Sumir
frambjóðendur Dögunar eru tilbúnir að teygja sig ansi langt til
að verja það að rúður hafi verið
brotnar í þinghúsinu og kveikt í
jólatrjám. Á sama hátt verður að
hrósa Jóni Gnarr fyrir að hafa
sagt það hreint út að „Reykvíkingar hafi orðið sér til háborinnar
skammar“ þegar kveikt var í jóla-

➜ Höfum eitt á hreinu. Ef þingmeirihluti er ekki fyrir
stjórnarskrárbreytingum á tveimur þingum með kosningum á
milli, þá eiga þær ekki að ganga í gegn.
trénu á Austurvelli í janúar 2009.
Auðvitað er það satt. Sama þótt
það særi ofbeldismenn.
Hrun og hrun
Sumt breyttist ekkert á árinu. Gjaldeyrishöftin halda sem aldrei fyrr.
Nú virðist vera komin þverpólitísk samstaða um að höftin eigi í
raun að vera ótímabundin. Sú niðurstaða er auðvitað fátt annað en lýsing á ríkjandi ástandi. Planið um
afnám þeirra var ekki að ganga
neitt.

Ég ætla að leyfa mér að líta um
öxl. 1989, árið sem kommúnisminn
hrundi í Pólland, var 600% verðbólga í landinu og efnahagurinn í
molum.
F yrsti fjármálaráðherrann
úr röðum Samstöðunnar, hagfræðingurinn Leszek Balcerowicz,
lagði ofurskatta á launahækkanir,
heimilaði gjaldþrot ríkisfyrirtækja, afnam gjaldeyrishöft og
einkaleyfi ríkisins á innflutningi.
Hann gerði líka margt annað, flest
drastískt og flest á ógnarhraða.

Þáttur Balcerowicz í endurreisn
Póllands er mikill en vitanlega er
enn í dag fullt af fólki sem hatar
hann.
Líklegast þarf drastískari
aðgerðir en þær að setja fleiri
plástra á höftin og vonast til að
gengið leiti með undraverðum
hætti aftur upp.

Ég hef ekki hugmynd að lausn.
En ef ég mætti óska mér einhvers
þá væri það að fá í fjármálaráðuneytið einhverja vel menntaða og
hugaða manneskju sem hefði slíka
hugmynd og fengi stuðning til að
framkvæma hana. Best ef henni
væri sama þótt hún yrði hötuð af
þorra landsmanna næsta áratug.

INNLENDIR VENDIPUNKTAR 2012
Pawel Bartoszek er stærðfræðingur
og pistlahöfundur í Fréttablaðinu.
Fréttablaðið gerir upp árið með greinum um innlenda
vendipunkta eftir valda höfunda. Vendipunktarnir
snúast um markverðar fréttir og atburði sem áttu
sér stað á árinu og gætu haft áhrif til frambúðar
á Íslandi.

Við erum
til taks

Við treystum sjaldan meira á orkuna en um jól og áramót. Starfsfólk
Orkuveitu Reykjavíkur er í viðbragðsstöðu til að tryggja þér birtu og yl
um hátíðirnar. Gleðilega hátíð!
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hafa ítrekað verið þátttakendur í
rekstri sem farið hefur í þrot.“
Segjum að menn reki hamborgarasjoppu, verði gjaldþrota, reyni
aftur og verði aftur gjaldþrota. Á
ekki að leyfa þeim að reyna á ný?
Af hverju? Þeir eru reynslunni ríkari. Á að banna mönnum sem hrasað hafa of oft að standa upp?
Nú vilja allir styðja vel við
bakið á „nýsköpun“. Nýsköpun er
áhætturekstur þar sem líkur á
gjaldþroti eru miklar. Vilji menn
„efla umhverfi nýsköpunarfyrirtækja“ þá verður það ekki gert
með því að gera þeim sem fara á
hausinn lífið leitt. Einungis einstaka nýsköpunarfyrirtækjum
tekst að lifa af. Árangur Decode,
sem selt var í árslok, er þannig
stórmerkilegur. Í DV var sölu
Decode lýst með þeim hætti að
stofnandi fyrirtækisins hefði
„sloppið með stórfé“. Ráðlegging
til þeirra sem vilja stunda viðskipti á haftlandinu góða: Ekki
ganga illa. Og ekki ganga vel.
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ICELANDAIR ÞAKKAR GOTT ÁR
OG HEILSAR NÝJU ÁRI MEÐ NÝJUM TÆKIFÆRUM

Fram undan er gott ár fyrir flugfarþega
Við hjá Icelandair kveðjum árið 2012 með þakklæti í huga til þeirra
tveggja milljóna farþega sem flugu með okkur og sýndu þannig í
verki að þeir kunna að meta þægindi um borð, góða þjónustu,

stundvísi og áreiðanleika. Á árinu, sem nú fer í hönd, munum við
leggja okkur fram við að gera enn betur til hagsbóta fyrir innlenda
sem erlenda ferðamenn og þjóðina alla.
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Gleðilegt nýtt ár. Þökkum fyrir árið sem er að líða.

SKOÐUN
Samstöðustjórnmál eru Íslendingum framandi:

Sundrungarpólitíkin

Í

upphafi ársins sem brátt er á enda buðu dönsk stjórnvöld
blaðamönnum frá um 30 Evrópuríkjum til Kaupmannahafnar, í
tilefni af því að Danir tóku þá við forsætinu í ráðherraráði Evrópusambandsins. Hópurinn hitti flesta ráðherra dönsku ríkisstjórnarinnar, fulltrúa allra flokka á þingi, seðlabankastjóra,
hagfræðinga, fulltrúa atvinnurekenda og verkalýðshreyfingar.
Það vakti athygli – ekki sízt íslenzka blaðamannsins – að í
þessum hópi ríkti býsna breið samstaða bæði um greiningu á þeim
vanda sem við var að etja og um
leiðir Dana út úr vandanum. Með
undantekningum yzt á hægri og
vinstri væng stjórnmálanna voru
forystumenn í dönsku stjórnÓlafur Þ.
mála- og atvinnulífi sammála um
Stephensen
stóru atriðin í utanríkisstefnunni,
til dæmis afstöðu til Evrópusamolafur@frettabladid.is
starfsins, og um efnahagsstefnuna, þar á meðal hvaða ramma og
starfsskilyrði ætti að búa dönskum fyrirtækjum.
Aðspurðir út í þessa samstöðupólitík svöruðu danskir viðmælendur því gjarnan til að Danir væru bara alltof fámenn þjóð til að
þar gæti hver höndin verið upp á móti annarri í stærstu og mikilvægustu málunum. Það yrði að leita að sáttagrundvelli til að þoka
landinu áfram og út úr núverandi efnahagsþrengingum. Það fannst
blaðamanninum frá Íslandi óneitanlega mjög umhugsunarvert viðhorf.
Íslenzkir stjórnmálamenn hafa stundum svipaðar heitstrengingar
á vörum. Við þekkjum til dæmis fyrirheitin um að breyta vinnubrögðum á Alþingi, reyna að vinna skipulegar og nota vandaðri
vinnubrögð, detta ekki sjálfkrafa ofan í pólitískar skotgrafir og
svo framvegis. Þegar horft er yfir árið sem endar í kvöld, bendir
afskaplega fátt til að íslenzkir stjórnmálamenn hafi náð nokkrum
árangri á þeim vígstöðvum.
Ríkisstjórnin hefur ekki leitað eftir og þar af leiðandi heldur ekki
náð neinni breiðri samstöðu um stór og afdrifarík mál á borð við
breytingar á stjórnarskránni, starfsumhverfi sjávarútvegsins eða
hvar eigi að virkja og hvaða svæði eigi að vernda fyrir virkjunum.
Um önnur stór mál eins og stöðu Íslands í samfélagi þjóða, peningastefnuna, gjaldmiðilinn og hvernig eigi að losna við gjaldeyrishöftin ríkir engin samstaða. Alls ekki um greininguna á stöðunni
og því síður um leiðirnar út úr henni. Þessi staða mála gerir Ísland
ekki að betri stað til að fjárfesta eða reka fyrirtæki.
Í aðdraganda þingkosninganna, sem verða haldnar í vor, bendir
fátt til að stjórnmálaflokkarnir reyni að jafna ágreining sinn og
byggja brýr til að geta auðveldað stjórnarmyndun að loknum kosningum, eins og við sjáum stundum að stjórnmálaflokkar í hinum
norrænu ríkjunum gera. Þvert á móti virðist líklegra að margir
flokkanna leiti meira út á jaðra hins pólitíska litrófs til að marka sér
sérstöðu. Sundrungarpólitíkin verður allsráðandi seinnipart þessa
kosningavetrar.
Tilefnin til að vera bjartsýn á að þetta breytist eitthvað eru fá.
Samt er hægt að vona að einhverjir íslenzkir stjórnmálamenn noti
tækifærið um áramótin og strengi þess heit að læra eitthvað af
smáþjóðunum í kringum okkur um hvernig má leita að samstöðu og
samvinnu á erfiðum tímum.

ÚTGÁFUFÉLAG: 365 miðlar ehf. STJÓRNARFORMAÐUR: Ingibjörg S. Pálmadóttir FORSTJÓRI OG ÚTGÁFUSTJÓRI: Ari Edwald
RITSTJÓRI: Ólafur Þ. Stephensen olafur@frettabladid.is AÐSTOÐARRITSTJÓRI: Steinunn Stefánsdóttir steinunn@frettabladid.is

Fréttablaðið kemur út í 90.000 eintökum og er dreift ókeypis á heimili á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri. Einnig er hægt að
fá blaðið í völdum verslunum á landsbyggðinni. Fréttablaðið áskilur sér rétt til að birta allt efni blaðsins í stafrænu formi og
í gagnabönkum án endurgjalds.
Issn 1670-3871

Blaðberinn
bíður þín
Þú færð Blaðberann þinn í Skaftahlíð 24
alla virka daga frá kl. 9-17.

Blaðberinn...

31. desember 2012 MÁNUDAGUR

FRÁ DEGI
TIL DAGS

óðar fréttir fyrir umhverfið

Fyrir árslok
Dagurinn í dag er sá síðasti á
árinu. Þeir sem hyggjast ljúka
tímabundnum verkefnum áður en
nýtt ár gengur í garð þurfa því að
hafa snarar hendur. Á meðal þeirra
sem settu sér það markmið að klára
eitthvað fyrir áramót voru liðsmenn
tveggja rannsóknarnefnda
sem eru að greina í
hörgul hvað fór úrskeiðis
í Íbúðalánasjóði annars
vegar og sparisjóðakerfinu
hins vegar. Formenn
beggja nefnda sögðu
við Fréttablaðið í
september að stefnan
væri sett á að ljúka
skýrslum sínum fyrir
árslok.

Ár eftir þetta ár
Árslok eru á eftir og nema
nefndarmenn sitji sveittir þessa
stundina og prenti sjálfir út hvern
doðrantinn á eftir öðrum er ljóst
að skýrslunum verður ekki skilað á
þessu ári. Nefndin um Íbúðalánasjóð er reyndar búin að gefa
það út að hún ætli að
reyna að skila um miðjan
febrúar, eftir að hafa
kríað enn einn frestinn
út úr Ástu Ragnheiði
Jóhannesdóttur.

Sjáum til hvernig það gengur. Og
vonandi fylgir sparisjóðaskýrslan
einhvern tíma í kjölfarið.

Sextán mánuðir
Auðvitað skal ekki lítið gert úr umfangi þessara verkefna og vafalítið
hafa þau undið mjög upp á sig eins
og nefndarmennirnir hafa lýst. Það
er hins vegar athyglisverð staðreynd að vinna þessara tveggja
nefnda átti upphaflega að taka sex
mánuði. Það stóð í þingsályktunum. Hún hefur nú tekið sextán
mánuði, sem vill svo til að
er sami tími og tók Pál
Hreinsson og félaga að
vinna skýrslu sína um fall
íslenska bankakerfisins.
stigur@frettabladid.is

HALLDÓR

Aðeins þeir sem borga?
SKOÐUN

Margrét S.
Björnsdóttir
félagi í Samfylkingunni

Eitt af fimm samfylkingarfélögum í
Reykjavík (Samfylkingarfélagið í Reykjavík, SffR), setur greiðslu 4.000 króna sem
skilyrði félagsaðildar og þátttöku í kosningum til trúnaðarstarfa. Meginrök fráfarandi og núverandi formanna félagsins
virðast þau að fólk meini ekkert með félagsaðild, séu ekki „raunverulegir félagar“,
nema það borgi félagsgjöld og að það skuli
kosta peninga að hafa áhrif í stjórnmálaflokki. „Réttindum fylgi skyldur“. Ákvörðun stjórnar SffR leiðir líklega til að um
3.000 Samfylkingarfélögum verður vísað úr
félaginu í janúar. Þeir fá ekki að taka þátt í
flokkskosningum og öðru slíku nema borga
4.000 krónur. Þetta er einsdæmi – ekki
bara í Samfylkingunni heldur í íslenskum
stjórnmálaflokkum almennt. Flestir þeirra
leggja á félagsgjöld, sumir hófleg þátttökugjöld í prófkjörum, en enginn vísar þeim
á dyr sem ekki geta borgað. Það stendur
misvel á hjá fólki, það ætti félag jafnaðarmanna að skilja, margs konar ástæður og
ekki nauðsynlega tortryggilegar eins og
gefið er í skyn. Önnur samfylkingarfélög í
Reykjavík m.a. Félag frjálslyndra jafnaðarmanna, www.ffj.is, Rósin og ungliðafélagið
Hallveig, kjósa að treysta þeim sem þar
skrá sig til að vera „raunverulegir félagar“,
sem borga eftir getu, og leggja því á valkvæð framlög. Félögin eru opin öllum og

➜ Önnur samfylkingarfélög í

Reykjavík […] eru opin öllum …
einfalt að skrá sig á www.xs.is. Þeir sem
SffR vísar úr félaginu í janúar eiga því aðra
kosti vilji þeir taka þátt í flokksstarfi og
formannskjöri Samfylkingarinnar.
Aðild að stjórnmálaflokkum er í flestum
löndum á undanhaldi. Stjórnmálaáhugi fer
ekki minnkandi, en fólk vill taka þátt með
nýjum hætti. Styðja einstök mál, einstaka
frambjóðendur, jafnvel þjóðmálahreyfingar
sem starfa án þess að bjóða fram. Taka þátt
tímabundið, en ekki með langtíma flokksaðild. Jafnaðarmannaflokkar víða í Evrópu
hafa brugðist við þessu með nýjum þátttökuformum. Í spænska jafnaðarmannaflokknum geta menn verið svonefndir
skráðir stuðningsmenn, í þeim gríska vinir
flokksins. Í báðum flokkum fá þeir að taka
þátt í flokksstarfi og velja frambjóðendur.
Þegar franskir sósíalistar völdu forsetaframbjóðandann Hollande og þeir bresku
formanninn Miliband máttu allir sem höfðu
kosningarétt kjósa gegn örlitlu framlagi.
Þessir flokkar treysta fólki til þátttöku
og áhrifa án hefðbundinnar flokksaðildar
og greiðslu félagsgjalda. Samfylkingin á
með sama hætti að virða og treysta þeim
sem hafa skráð sig þar til þátttöku.

FRÉTTABLAÐIÐ Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík Sími: 512 5000, ritstjorn@frettabladid.is FRÉTTASTJÓRAR: Arndís Þorgeirsdóttir arndis@frettabladid.is, Kristján Hjálmarsson, kristjan@frettabladid.is og Trausti Hafliðason trausti@frettabladid.is HELGAREFNI: Sigríður Björg Tómasdóttir, ritstjórnarfulltrúi, sigridur@frettabladid.is
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Gíslar á Uppsölum
Í DAG
Guðmundur Andri
Thorsson
rithöfundur

Var ekki Gísli á Uppsölum maður
ársins? Ekki nóg með að annar
hver karlmaður í miðbæ Reykjavíkur líti út eins og hann um
þessar mundir heldur varð bók
Ingibjargar Reynisdóttur um
hann mest selda bók ársins, sem
svo sannarlega er skemmti legur
vitnisburður um það hvernig
ævintýrin gerast stundum í jólabóksölunni og ástæða til að óska
henni og forlagi hennar til hamingju með þennan árangur.
Skrýtna fólkið úti á landi
Í sjálfu sér er ekki að undra
að saga Gísla heilli fólk. Þar
kemur margt saman. Í fyrsta
lagi hafa Íslendingar alltaf viljað
lesa „þætti af einkennilegum
mönnum“ eins og þá sem Ólafur
Kárason skrifaði. Kannski hefur
þessi áhugi gleymst í allri forfrömuninni. Skáldsagnahöfundar nútímans leita gjarnan hins
dæmigerða í fari fólks og reyna
að lýsa því þannig að við þekkjum okkur í töktum, málfari,
þankagangi og öðru, og lifum
okkur þannig inn í söguna, jafnvel þannig að viðkomandi sögupersónur séu örlítið betur settar
en við, búi á örlítið fínni stað við
svolítið betri efni, en eigi samt
sem áður við sín vandamál að
stríða.
Skáldsagnalestur er iðulega
ekki bara leit að einhverju til að
gleyma sér í heldur djúptæk leit
að sjálfum sér í örlögum annars
fólks.

Bókin um Gísla á Uppsölum
er að vísu ekki skáldsaga en
mig grunar að hópkaupin á
henni vitni um þessa leit; að
lesendum mörgum nægi ekki að
leita sín í fólki sem á við vandamál að stríða í öfundsverðum
hverfum heldur skimi þeir
víðar í kringum sig eftir svari
við spurningunni sem sérhver
lesandi spyr (þótt hann geri
það ekki upphátt eða meðvitað):
Hver er ég?
Þátttur Ómars Ragnarssonar um Gísla á Uppsölum
sýndi ákveðna mynd af þessum afdalamanni, sem síðar
átti eftir að verða nærri því
ríkjandi í þáttum sjónvarpsins
og þar með sjálfsmynd landsmanna: Gísli varð í stuttu máli
að táknmynd um „skrýtna
fólkið úti á landi“ (um leið og
fólk þakkaði guði fyrir að vera
komið svo langt frá honum á
þróunarbrautinni). Ómar gerði
sinn þátt af mikilli hlýju og
innileika, en það hvernig hann
varpaði skyndilega ljósinu á
þennan fjarlæga einbúa, það
hvernig hann talaði yfir myndina við okkur sem horfðum um
Gísla, það hvernig tal Gísla var
textað – allt vann þetta að því
að gera Gísla annarlegan; hann
var „aðrir“, ekki „við“; þetta
„aðraði hann“. Þessi annarleiki
einbúans varð síðan ríkjandi
mynd okkar þéttbýlisbúanna af
lífsháttum þeirra sem kusu að
lifa af landsins gæðum. Tákn
fortíðar, horfinna lífshátta.
Hann var í huga fólks nokkurs
konar gísl rangra ákvarðana.
En nú, öllum þessum árum
síðar, eftir hrunið – því við
megum ekki gleyma því: „hér
varð hrun“ – þá er eins og fólk
hugsi: „Skrýtna fólkið úti á
landi – það erum við.“

Skelltu þér
Kvennaleikfimi
Mán., mið. og fös. kl. 16:30.
Verð 3x í viku kr. 14.900,Þri. og fim. kl. 10:00.
Verð 2x í viku kr. 12.900,-

Karlapúl
Mán., mið. og fös. kl. 12:00-12:45.
Verð kr. 14.900,-

Pilates
Þri. og fim. kl. 17:30 eða 18:30.
Verð, 8 vikur, kr. 21.900,-

Í form fyrir golfið
Þri. og fim. kl. 12:10-12:55.
Verð kr. 12.900,„Ég var búin að taka eftir
auglýsingum frá Heilsuborg í þó nokkurn tíma
og var búin að vera að
hugsa lengi um að fara
að gera eitthvað í mínum
málum. Ég er búin með
grunnnámskeið í Heilsulausnum og er núna á framhaldsnámskeiðinu. Ég hef náð góðum árangri, náð
að losna við mörg kíló og er bara svo
miklu hressari og með miklu meiri orku.
Maður verður að vilja gera þetta fyrir sig
sjálfan. Þetta snýst ekki um það að megra
sig þetta snýst um að lifa heilbrigðara lífi
og koma sér í gott líkamlegt og andlegt
form.“
Helga Einarsdóttir
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Lítið tjón?
Gísli á Uppsölum er ekki lengur annarlegur, ekki
lengur „aðrir“ heldur er hann tákn okkar, tákn kjarnans í þjóðarsálinni: Og það er spurt: Af hverju varð hann
svona? Hvað gerðist? Jú, segir sagan: hann var ofsóttur.
Hann varð fyrir einelti. Þar með er hann orðinn að persónu
sem Íslendingum er af ýmsum ástæðum sérlega hugleikin
þessi árin: fórnarlambið; hann er hinn ofsótti.
Og skyndilega vaknar brennandi áhugi á þessu gamla erkitákni þess. Gísli á Uppsölum er
ekki lengur annarlegur, ekki
lengur „aðrir“ heldur er hann
tákn okkar, tákn kjarnans í
þjóðarsálinni: Og það er spurt:
Af hverju varð hann svona?
Hvað gerðist?
Jú, segir sagan: hann var
ofsóttur. Hann varð fyrir einelti. Þar með er hann orðinn
að persónu sem Íslendingum
er af ýmsum ástæðum sérlega
hugleikin þessi árin: fórnarlambið; hann er hinn ofsótti.
Hvað getum við þá lært af
dæmi hans? Hann sinnti um
skepnur og talaði við almættið á
hverjum degi, orti ljóð og skrifaði hugrenningar, ræktaði sinn
innri mann – bjó með sjálfum
sér, undi sér við eigin félagsskap; hvíldi í sjálfum sér.
Nú árið er liðið
Er árið nú liðið? Flestir líta
svo á að nú sé árið 2012 senn á
enda og fara yfir hitt og þetta
sem hæst og lægst ber á árinu.
En það er líka hægt að horfa á
líf okkar í stærri tímabilum.
Sjálfum finnst mér að árinu
2008 sé kannski loksins að ljúka
eftir að gjálífisárið mikla, sem
var svo mikið 2007, stóð frá því
fyrir aldamótin og fram yfir
hrun – hjá sumum ríkir það enn.

Síðasta ár var – rétt eins og árin
á undan – ár endurmats, lopapeysu, íhugunar, hugræktar; ár
átaka um auðlindir sem krauma
undir öllu; ár fórnarlamba og
meðlíðanar með þeim og innlifunar í hlutskipti þeirra, ár einangrunarhyggju, leitar að þjóðlegum verðmætum og dyggðum.
Árið sem það varð að næstum
áþreifanlegri löngun að gæla
við þá tilhugsun að varpa frá
sér öllum sínum eigum og reisa
sér lítinn bæ í fjarlægum afdal
og hokra þar við nokkrar rollur
og nokkrar kýr, virkja bæjarlækinn, rækta kál, vera með
nokkrar kanínur, yrkja ljóð á
kvöldin og tala við almættið,
hvíla í sjálfum sér, lifa af landsins gæðum; loka sig af frá heiminum.
Því að í íslenskri hugsun takast í sífellu á þessar andstæðu
hugsjónir: að loka að sér eða
að opna upp á gátt. EES-samningurinn var tilraun til að opna
Ísland og hann gaf þjóðinni
markaði og leikrými og lygi um
sjálfa sig sem víkinga og viðskiptaséní: sú opnun mistókst
herfilega. Eigum við þá að loka
að okkur? Og gerast gíslar á
Uppsölum? Eða eigum við að
reyna aftur að opna – og reyna
þá að vanda okkur svolítið í
þetta skipti?
Gleðilegt ár!

Ég skil lítið í refilstigum hinna
flóknari fjármála. […] Ég verð
samt að segja–ansi þótti mér
undarleg sú staðhæfing sem sett
er fram í dómnum að verknaður
hinna ákærðu, sem talinn er
saknæmur, hafi ekki valdið miklu
tjóni og því skuli hinir ákærðu
ekki dæmdir til mjög þungrar
refsingar. Lánið fræga upp á 10
milljarða hafi jú verið endurgreitt nokkrum dögum eftir hina
misráðnu fléttu. Í fyrsta lagi–
maður var dæmdur á Hraunið í
fimm mánuði fyrir að stela sér
til matar í 10-11. Tjón verslunarkeðjunnar mældist nokkur
þúsund krónur. Ekki nenni ég að
fletta upp hver er velta 10-11. En
telst nokkur þúsund kall sem sagt
vera „mikið tjón“ sem því skuli
dæma hart fyrir?
http://blog.pressan.is/illugi/2012/12/30/litid-tjon/
Illugi Jökulsson

Ekki sérindverskt mál
Hópnauðgunin og morðið í
Delhi er ekki sérindverskt mál.
Það er hluti af þeim alheimsvanda sem ofbeldi karla gegn
konum er og elur af sér daglegar
hörmungar um gervalla veröld.
Misviturlegar öryggisráðstafanir
og stanslaus óttavæðing kvenna
koma ekki í veg fyrir það. Aðeins
karlar geta komið í veg fyrir það.
En til þess þarf að fræða þá frá
blautu barnsbeini um jafnan rétt
kvenna og karla, þannig að litlir
snáðar horfi ekki með fyrirlitningu
á hið kvenlæga – og vaxi ekki
upp í að verða karlmenn sem
hópnauðga konu með skrúfjárni
hérna á Íslandi eða reki görnina úr
stúlkum í Delhi.
http://www.facebook.com/
thordiselva
Þórdís Elva Þorvaldsdóttir

í ræktina!
Ný námskeið hefjast 7. og 8. janúar. 4 vikur.
Morgunþrek
Fyrir lengra komna.
Mán., mið. og fös. kl. 7:45 eða 09:00.
Verð kr. 14.900,-

Zumba toning/fitness
Þri. og fim. kl. 16:30/17:30.
Verð kr. 12.900,-

Zumba Gold 60+
Fyrir 60 ára og eldri
sem hafa gaman af að dansa.
Þri. og fim. kl. 11:00.
Verð kr. 9.900,-

Leikfimi fyrir 60 ára og eldri
Mán, mið. og fös. kl. 11:00 eða 15:00.
Verð kr. 9.900,-
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Uppbygging kjarkmikillar
þjóðar
Undanfarin fjögur ár hafa EFNAHAGSMÁL milli áranna 2010 og 2011
verið einn viðburðaríkasti
og sú þróun hefur haldið
tími hagsögu Íslands. Þjóðáfram. Skuldastaða heimin hefur gengið í gegnum
ilanna er nú svipuð og hún
var um mitt árið 2007.
miklar hremmingar. Hrunið á fjármálamarkaði er
Hrunið neyddi ríkissjóð
fordæmalaust og sögulegt
til þess að ráðast í 300
milljarða króna aðlögun
á margvíslegan hátt. Verkefni þessarar ríkisstjórnar
ríkisfjármálanna að raunvar því ærið. Því er ekki Jóhanna
veruleikanum. Þrátt fyrir
lokið en það er langt komið. Sigurðardóttir
það hafa skattar verið
lækkaðir og útgjöld til
Allir Íslendingar hafa þurft forsætisráðherra
að færa fórnir en alþjóðvelferðarmála verið aukin
sem hlutfall af landsframlegir, hlutlausir aðilar hafa
borið lof á árangur Íslands í kjölleiðslu. Ríkið tekur því minna til
far hrunsins og flestir ef ekki allir
sín af þjóðarkökunni og forgangshagvísar sýna svart á hvítu að við
raðar velferðarmálunum með
skýrari hætti en tíðkaðist í tíð
erum á réttri leið.
Eftir að botni kreppunnar var
Sjálfstæðisflokks og Framsóknarnáð árið 2010 hafa ráðstöfunarflokks í Stjórnarráðinu.
tekjur heimila hækkað, eignastaðan
Auknar fjárfestingar
batnað og um 60% allra heimila eru
með lægri eða sömu skattbyrði og
Fjárfesting atvinnuveganna hefur
þau voru með fyrir hrun. Í samtekið við sér og spáð er að innan
ræmi við forsendur kjarasamntveggja ára nálgist hún meðaltal
síðustu þrjátíu ára. Sömuleiðis er
inga hækkaði kaupmáttur heimilgleðilegt að viðskiptajöfnuður án
anna bæði árið 2011 og 2012. Það
áhrifa innlánsstofnana í slitameðer forgangsmál ríkisstjórnarinnar
að tryggja áframhaldandi kaupferð hefur að undanförnu verið einn
máttaraukningu og frið á vinnusá mesti í áratugi.
markaði. Þar er þróun gengis og
Ríkisstjórnin kynnti nýverið
verðlags lykilatriði.
metnaðarfulla fjárfestingaráætlun
Ný skýrsla Norrænu ráðherrasem gerir ráð fyrir yfir um 40 milljnefndarinnar staðfestir að eftir að
arða fjárfestingu í innviðum samríkisstjórn mín tók við hefur tekist
félagsins. Milljörðum króna er varið
að draga verulega úr verðhækkí græna hagkerfið, tvöföldun framunum. Þegar ríkisstjórn Samfylklaga til rannsóknarsjóða, sóknaringar og VG tók við var verðbólgan
áætlanir landshluta, eflingu ferða18,6% en er nú 4,2%. Í skýrslunni
þjónustunnar, samgöngubóta og
segir berum orðum að á Norðureflingu skapandi greina s.s. í gegnlöndum sé matarkarfan ódýrust
um Kvikmyndasjóð og Verkefnasjóð
á Íslandi og í Finnlandi. Skýrslan
skapandi greina. Við höfum ákveðið
sýnir einnig að á Norðurlöndunum
að veðja á hugvit íslensku þjóðareru skattar sem hlutfall af landsinnar og erum sannfærð um að það
sé besta leiðin til framtíðar.
framleiðslu lægstir á Íslandi.
Fjármögnun fjárfestingaráætlRáðdeild og réttlæti
unarinnar byggir ekki síst á því að
Skuldir heimila og fyrirtækja hafa
með lögfestingu veiðigjaldsins á
lækkað sem nemur um tvöfaldri
árinu 2012 njóta landsmenn nú loks
landsframleiðslu á þremur árum
sanngjarnra tekna af fiskveiðiauðog er það ótrúlegur viðsnúningur.
lindinni. Áætlað er að nýja veiðigjaldið muni skila landsmönnum
Rétt rúmlega 200 milljarðar króna
hafa verið afskrifaðar af lánum
allt að 15 milljörðum króna á því ári
heimila og sem hlutfall af landssem nú gengur í garð. Mikilvægt er
framleiðslu eru skuldir þeirra
að ná fram enn frekari umbótum á
nú svipaðar og í upphafi eignastjórn fiskveiða m.a. til að tryggja
bólunnar árið 2004. Eignastaða
betur jafnræði og nýliðun í greinheimilanna batnaði um tæp 17% á
inni.

➜ Skuldir heimila og fyrir-

tækja hafa lækkað sem
nemur um tvöfaldri landsframleiðslu á þremur árum...
Miklu skiptir að hér á landi sé
öflug gjaldeyrissköpun en í því
sambandi má benda á að erlendum
ferðamönnum hefur fjölgað um
100 þúsund eða um rétt liðlega
19% fyrstu ellefu mánuði ársins
frá sama tíma í fyrra. Þar gætir
tvímælalaust áhrifa sameiginlegs markaðsátaks stjórnvalda og
ferðaþjónustunnar.
Kjarkur og ögrandi ákvarðanir
Á liðnu kjörtímabili hefur Ísland
stutt fullveldiskröfur Palestínu og
kröfur um að rödd Palestínumanna
fái að heyrast meðal þjóðanna svo
eftir hefur verið tekið. Með stuðningi Íslands og tuga annarra ríkja
var markverðum áfanga náð í
nóvember þegar Palestína varð
áheyrnarríki Sameinuðu þjóðanna.
Merkar tilraunir okkar til að
skrifa nýja stjórnarskrá í nánum
tengslum við þjóðina sjálfa hafa
vakið athygli utan landsteinanna.
Eftir áratuga þóf sýndi Alþingi
kjark, tók af skarið og setti málið
í hendur fólksins í landinu. Þegar
það tekur endanlega afstöðu til
tillagna að breyttri stjórnarskrá
verður til þess tekið að efnisleg
meðferð og allur undirbúningur
nýrrar stjórnarskrár var ekki
aðeins í höndum sérfræðinga
heldur einnig í höndum kjósenda
og einstaklinga sem þeir völdu til
verksins.
Einnig er fylgst með aðildarumsókn okkar að Evrópusambandinu í
skugga gjaldeyrishafta sem við ein
búum við í allri álfunni. Verkefnið
er stórt og ögrandi og íslenskir
stjórnmálamenn verða að hafa
kjark til þess að bera loka niðurstöðuna undir þjóðina sjálfa. Það
er einlægur ásetningur stjórnarflokkanna að standa við þau fyrirheit að þjóðin hafi síðasta orðið í
þessum mikilsverðu málum sem
setja munu mark sitt á framtíðina.
Ég óska landsmönnum öllum árs
og friðar.

Ríkisvæðing atvinnuleitenda
Í stefnuræðu Jóhönnu Sig- ATVINNUMÁL
lausum með því að færa
þá milli tryggingakerfa
urðardóttur segir hún að
engin ríkisstjórn í hinum
eða annarra ríkisútgjalda.
vestræna heimi hafi náð
Það er rétt hjá Jóhönnu að
viðlíka árangri og núverengri ríkisstjórn í hinum
andi ríkisstjórn Íslands.
vestræna heimi hefur
tekist að fækka atvinnuSennilega er þessi árangur
lausum án þess að fjölga
helst mælanlegur í huga
ríkisstjórnarinnar, því
störfum.
þessi árangur virðist ekki Sigurjón
Aðgerðir sem hafa miðað
skila sér út í raunveru- Haraldsson
að því að fækka fólki af
leikann. Flest hagkerfi viðskiptafræðingur atvinnuleysisskrá með því
reyna að hafa önnur hagað hafa ofan af því í einkerfi, þar sem vel hefur gengið,
hverju öðru opinberu kerfi er ekki
sem fyrir mynd. Taka það besta
varanleg lausn. Það er vel hægt að
úr öðrum hagkerfum og heimfæra
fela staðreyndirnar í fjögur ár með
yfir á eigið hagkerfi. En þetta virðþessari aðferð, en ekki til langtíma.
ist vera öfugsnúið hjá þessari ríkisEf ekki verða til fleiri störf, þá mun
stjórn, því hún telur sig hafa fundið
fólki annaðhvort fækka í þjóðfélagupp hjólið, eða lausnina sem allir
inu, því þeir sem geta munu flytjaðrir, allavega í hinum vestræna
ast búferlum þangað sem vinnu er
heimi, ættu að horfa upp til og
að hafa, eða lenda í gildru fátæktar
nota. Við höfum mörg svona dæmi
og enda sem stuðningsþegar ríkisfrá undanförnum áratugum og má
valdsins. Að fjölga menntunarþar t.d. nefna verðtryggingu lána,
möguleikum er ekki sama og að
fjölga störfum. Ef menntunarúrsem fyrirfinnst hvergi í hinum
ræði er einungis til að hafa ofan
vestræna heimi, meðal almennings og heimila. Við vitum hvernaf fyrir fólki, þá erum við bara að
ig það hefur bætt kjör almennings
fresta vandanum um þrjú til fjögur
á Íslandi, eða hitt þó heldur.
ár. Ef við sköpum ekki umhverfi
sem örvar atvinnustarfsemi í landEkki varanleg lausn
inu samhliða auknum menntunarÞað eru fleiri uppfinningar sem
úrræðum, þá stöndum við í verri
þessi ríkisstjórn hefur fundið upp
sporum eftir nokkur ár.
á, sem aðrar þjóðir hafa annaðÞó fækkað hafi á atvinnuleysishvort gefist upp á eða hafa þótt svo
skrá þá stöndum við enn þá með
fjölda atvinnuleitenda sem ríkisvitlausar meðal hagfræðinga að
stjórnin hefur ekki fundið lausn
engum hefur dottið í hug að setja
fyrir. Þeir sem fara í nám eða
þær í framkvæmd, nema þá helst
lenda á félagsþjónustu sveitarféíslensku ríkisstjórninni. Þar má
laga eru stöðugt í atvinnuleit, þó
nefna m.a. að auka hagvöxt með
þeir hafi tímabundin úrræði og
skattlagningu eða fækka atvinnu-

➜ Ríkisstjórnin skapar

ekki störf sem örva hagvöxt
heldur einungis störf sem
kostuð eru af opinberu fé...
teljist ekki atvinnulausir í merkingu laga um atvinnuleysisbætur.
Kostnaðardrifin störf
Hægri grænir hafa það á stefnuskrá sinni að lækka skatta og örva
þannig hagkerfið en ekki með
ofurskattlagningu eins og núverandi ríkisstjórn. Atvinnuleitendum verður ekki fækkað nema
með fjölgun starfa. Ríkisstjórnin
skapar ekki störf sem örva hagvöxt heldur einungis störf sem
kostuð eru af opinberu fé og eru
því kostnaðardrifin, en ekki tekjudrifin. Lækkun skatta leiðir af sér
meiri afgang og hagnað innan hagkerfisins, meiri eftirspurn eftir
vörum og þjónustu, sem skapar
þann farveg sem þarf til að örva
hagvöxt. Ef fólk og fyrirtæki hafa
ekki tekjur, þá borgar það enga
skatta og þar með er ekki hægt
að halda úti t.d. velferðarþjónustu
eða menntakerfi. Hækkun skatta,
meðan hagkerfi er í lægð, veldur
einungis því að gera ástandið enn
verra. Það hækkar enginn vöruverð til að örva söluna. Skynsamlegast er að lækka ríkisútgjöld
samhliða lækkun skatta með
breyttri forgangsröðun og fækkun
óþarfa útgjaldaliða og styrkingu
innviða samfélagsins, sem skapa
grundvöll og hvata til örvunar
atvinnulífsins.

Umboðsmaður
Alþingis tekur á
landlækni
Á heimasíðu umboðs- HEILBRIGÐIS➜ En nú hefur
manns Alþingis, dagsett MÁL
landlækni sem sagt
17. október, er að finna
borist „viðvörun“
útdrátt úr bréfi sem hann
umboðsmanns
ritaði velferðarráðuneytinu síðasta sumar vegna
Alþingis í gegnum
vinnubragða landlæknisvelferðarráðuneytið
embættisins í kvörtunarog landlæknir lofar
málum. Þar segir: „Í ágúst
síðastliðnum tilkynnti
vitaskuld öllu fögru.
umboðsmaður Alþingis Sölvi Jónsson
Landlæknir ætlar að
vel ferð a r ráðher ra að félagsliði
senda þá starfsmenn
hann hefði það til skoðunar að taka stjórnsýslu þessara
sem helst koma að
mála til athugunar að eigin frumeftirliti og kvörtukvæði. Ástæða þess að umboðsnarmálum á námmaður hafði til skoðunar að hefja
frumkvæðisat hugun á stjórnskeið í stjórnsýslusýslu landlæknisembættisins
lögum...
voru ýmsar kvartanir og ábendingar sem hafa borist undanfarin
vel tekst landlækni að hafa af
misseri vegna eftirlits embættishonum geðheilsuna líka.
ins og í vissum tilvikum vegna
Starfsmenn á námskeið
eftirlits velferðarráðuneytisins
með landlækni. Efnislega hafa
Hann getur að vísu kært úrskurð
þessar kvartanir m.a. lotið að
landlæknis til ráðherra. En aðeins
aðgangi einstaklinga að gögnum,
málsmeðferðina, ekki efnislega
niðurstöðu málsins samkvæmt
t.d. eigin sjúkraskrá, sjúkraskrá
lögfræðingum landlæknis. Í 12.
látins maka eða að vinnugögngreininni í lögum um landlækni
um heilbrigðisstarfsmanna sem
verða til við rannsókn eða meðsegir: „Heimilt er að kæra málsferð en eru ekki færð í sjúkrameðferð landlæknis samkvæmt
skrá, viðbrögðum og niðurstöðum
ákvæði þessu til ráðherra.“ Ekklandlæknis í tilefni af kvörtunum
ert sérákvæði er að finna um
efnislega niðurstöðu kvartanayfir vanrækslu eða mistökum
mála, ekkert er raunar minnst á
við veitingu heilbrigðisþjónustu
efnislega niðurstöðu kvartanaeða vegna ótilhlýðilegrar framkomu heilbrigðis starfsmanna,
mála í lögum um landlækni. Löghæfi þeirra sem koma að úrlausn
fræðinga landlæknis skortir því
kærumála á vegum land læknislagarök fyrir þessari túlkun sinni.
embættisins og eftir liti með
Það segir sig sjálft að ef eitthvað
því að hei lbrigðis stofna ni r
er athugavert við málsmeðferðe ð a h ei l br i gð i s s t a r fsme n n
ina þá er mjög sennilega eitthvað
fari að ákvæðum laga s.s. um
athugavert við niðurstöðuna líka.
t i l k y n n i n g a r s k yld u ve g n a
En nú hefur landlækni sem sagt
óvæntra atvika, trúnaðar- og
borist „viðvörun“ umboðsmanns
þagnarskyldu og aðgang og notkAlþingis í gegnum velferðarráðuun heilbrigðisstarfsmanna á uppneytið og landlæknir lofar vitalýsingum í sjúkraskrám.“
skuld öllu fögru. Landlæknir ætlar
að senda þá starfsmenn sem helst
Hvítþvottarskýrsla
koma að eftirliti og kvörtunarÞetta eru sannarlega góðar
málum á námskeið í stjórnsýslulögfréttir. Ég þekki til vinnubragða
um og segir að vinna við gerð verklandlæknis úr tveimur málum
ferla er varða eftirlit og afgreiðslu
sem ég hef sent inn og nú er
kvartana hafi hafist fyrr á árinu.
annað þeirra hjá velferðarráðuÉg hef ekki nokkra trú á að
breyting verði á vinnubrögðum
neytinu eftir að hafa verið í
millitíðinni hjá umboðsmanni
landlæknis í meðferð kvörtunarAlþingis. Landlæknir kallar til
mála þrátt fyrir þetta og vona að
svokallaðan óháðan álitsgjafa.
þetta kerfi kvörtunarmála verði
að lokum tekið til gagngerrar
Læknir rannsakar lækni, sjúkraendurskoðunar af umboðsmanni
þjálfari rannsakar sjúkraþjálfAlþingis og úr höndum landara. Álitsgjafinn vinnur nánast
án undantekningar hvítþvottarlæknis. Sá sem sendir inn kvörtun
skýrslu fyrir starfsbróður sinn
til landlæknis mun örugglega
og landlækni og sviptir með því
áfram aðeins uppskera vonbrigði,
sjúklinginn rétti til bóta. Sjúksárindi og leiðindi og enga viðurlingnum er gefinn frestur til að
kenningu á þeim miska sem hann
svara en það sem hann hefur um
hefur hlotið. Ég ráðlegg því ekki
málið að segja er síðan ekki tekið
nokkrum manni að fara þá leið.
til nokkurrar skoðunar. Álit landSitji maður uppi með skaða vegna
mistaka heilbrigðisstarfmanns er
læknis skal standa.
Enginn lærir því neitt af þessu.
eina vitið að láta landlækni ekki
hafa minnstu aðkomu að málinu
Lækninum er ekki sagt að taka
vegna þess að álit hans veikir
sig á í starfi eða endurmennta
nánast án undantekningar málið
sig eða neitt slíkt og getur þess
eða eyðileggur það alveg. Hægt
vegna haldið áfram að gera sömu
er að senda inn umsókn í sjúkvitleysuna í starfi og skaða áfram
lingatryggingu Sjúkratrygginga
sjúklinga sína. Landlæknir virðÍslands (eða hjá vátryggingarist löngu hafa gleymt markmiði
félagi sjálfstætt starfandi heilsínu „að tryggja gæði heilbrigðisþjónustu og stuðla að heilbrigði
brigðisstarfsmanns) og síðan leita
landsmanna“ (1. gr. í lögum um
með málið beint til dómstóla ef
svarið við umsókninni verður
landlækni). Og sjúklingurinn
situr eftir með sárt ennið. Jafnneikvætt.

Upprifjun – aðvörun
Fyrir mjög margt löngu
gisti undirritaður á gömlu
hóteli í K aupmannahöfn byggðu úr trjáviði,
feyskið orðið. Þar rakst
hann á aðvörun svohljóðandi ef ske kynni að eldur
yrði laus: „Ved ildebrand
bevar ro og omtanke. Gå
hen til vinduet og giv dem
til kende overfor brandvæsenet på en behersket
måde.“

ATVINNUMÁL

Sverrir
Hermannsson
frá Svalbarði

Þessi tímabæra ráðlegging rifjaðist upp þegar
þeir í Kastljósi áttust við,
ráðherra atvinnumála og
forseti ASÍ.
Á íslenzku gæti danska
aðvörunin hljómað þessu
líkt: „Við uppreisn í
atvinnumálum varðveitið
rósemd og íhygli. Gangið
fyrir Sjónvarp í hógværð
og sýnið áhorfendum yfirvegun og sjálfstjórn.“
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RÖKSTÓLAR

Á KJARVALSSTÖÐUM Björk og Þorbjörn hafa takmarkaðan áhuga á Annþóri og Berki en hafa samúð með verjendum glæpamanna.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Ættu að slökkva á netinu um helgar
Fréttamaðurinn Þorbjörn Þórðarson og ritstjórinn Björk Eiðsdóttir létu jafnréttisumræður koma sér á óvart og fylgdust misvel með
Landsdómi og komum fræga fólksins til Íslands á árinu sem er að líða. Þau settust á rökstóla og ræddu árið sem senn er liðið.
Þórunn Elísabet
Bogadóttir
thorunn@frettabladid.is

Hvað finnst ykkur standa upp úr á
árinu sem er að líða?
Þorbjörn: „Það fyrsta sem mér
dettur í hug er Landsdómsmálið.
Það var náttúrulega risavaxinn
fréttaviðburður, ekki á íslenska
vísu heldur bara á heimsvísu. Sú
athygli sem erlendir fjölmiðlar
sýndu því máli sýnir kannski
hversu stórt það er.“
Björk: „Niðurstaða dómsins var
líka mjög áhugaverð.“
Þorbjörn: „Já. Hvað fannst þér
um niðurstöðuna?“
Björk: „Mér fannst þetta fáránlegt. Fullkomlega fáránlegt
að kenna einum manni um allt
saman.“
Þorbjörn: „Einmitt. Það stendur nefnilega orðrétt í dómsniðurstöðunni að ákærði hafi verið
sýknaður af öllum alvarlegustu
ákæruliðunum. Mér fannst svolítið fyndið, og ég get sagt þetta
núna af því að við erum að spjalla
saman, að lesa grein í Financial
Times eftir Steingrím J. Sigfússon þar sem hann talar um
íslensku leiðina út úr hruninu, að
við höfum skipt bönkunum upp
í nýja og gamla. En við drógum
einmitt fyrir Landsdóm manninn
sem flutti frumvarpið um þessa
íslensku leið, neyðarlögin.“
Björk: „Hvað kostaði þetta, þessi
málaferli öll?“
Þorbjörn: „Það var komin einhver tala á það. Voru það ekki
tæpar 200 milljónir? En þetta var
auðvitað svolítið strembin dagskrá að vera á hverjum einasta
degi þarna niður frá. Við vorum
með beinar útsendingar, þetta var
gaman.“

Björk: „Já þú hefur náttúrulega
verið mjög inni í þessu, á meðan
ég var bara „djöfull er þetta leiðinlegt“. Það er kannski munurinn á
okkur tveimur. Ég fylgdist ekki
svona vel með þessu, mér fannst
þetta skrípaleikur og eftir fyrsta
dag nennti ég ekki að fylgjast
meira með.“
En þetta var líka svolítið ár
stórra dómsmála, ekki satt? Það
voru nokkur hrunmál, og Annþór
og Börkur voru mikið í sviðsljósinu, ef það má orða það þannig.
Björk: „Já, það er svolítið sorglegt hvað þeir fá mikið sviðsljós
finnst mér.“
Þorbjörn: „Þetta var kannski árið
þar sem komst hreyfing á þetta
uppgjör við hrunið fyrir dómstólum. En með Annþór og Börk,
ég prívat og persónulega hef ekki
brennandi áhuga á svona ofbeldisog líkamsárásarmálum, nema
bara kannski lögfræðihliðinni,
en að velta mér upp úr nákvæmri
lýsingu á líkamsárásum þar sem
menn ráðast á aðra undirmálsfiska
þjóðfélagsins með golfkylfum og
hafnaboltakylfum, það höfðar ekki
til mín.“
Björk: „Tilfinningin sem maður
fær er að verið sé að gera stjörnur
úr þeim, eða ég held að þeim líði
svolítið þannig. É veit alveg að fólk
vill vita um þessa hluti, en ég held
að það mætti tóna þetta niður.“
Þorbjörn: „Já, ég vorkenni líka
verjendum þessara manna. Börkur ætlaði að vera agalega stór karl
og hrækja í átt til dómara í héraðsdómi Reykjaness í aðalmeðferð
í einu þessara mála, og stærstur
hluti gusunnar lenti á skikkju
verjandans.“
Björk: „Ég held að það sé ekki
öfundsvert hlutverk að verja
svona menn.“

Þorbjörn: „Mér finnst líka
standa svolítið upp hvað það voru
ítrekaðar fréttir af vanda Landspítalans. Við höfum séð þessar
fréttir um niðurskurð á undanförnum árum en í ár leið vart
sá dagur þar sem ekki var talað
um lélegan tækjakost, skort á
hjúkrunar rýmum og svo framvegis.“
Björk: „Já og það keyrði um
þverbak núna undir lok árs – voru
það ekki tveir sem dóu? Maður
vonar allavega að núna verði eitthvað gert í þessum málum.“
Svo má nefna fjöldauppsagnir
hjúkrunarfræðinga og launahækkun forstjórans sem aldrei tók þó
gildi.
Björk: „Það var svolítið vandræðalegt mál. En ég skil vel að
hjúkrunarfræðingar séu búnir að
fá nóg.“
Þorbjörn: „Ég er í minnihluta
með það að mér fannst rétt hjá
Guðbjarti Hannessyni að hækka
launin hjá Birni Zoëga. Af þeirri
einföldu ástæðu að það er eiginlega ótrúlegt að Birni hafi tekist
að reka þennan spítala án þess að
það sé margra milljarða framúrkeyrsla á hverju ári.“
Björk: „Já ég er reyndar algjörlega sammála þér, mér fannst ekkert rangt við það, þetta bara kom
klaufalega út. Og auðvitað eru
fleiri sem ættu að fá launahækkun
í þessum bransa, en það er náttúrulega brjáluð samkeppni að fá
þetta fólk út.“
Þorbjörn: „En svo verður forvitnilegt að sjá hvort þessi aðgerð
verði Guðbjarti Hannessyni erfið,
hann vill verða næsti formaður
Samfylkingarinnar, það er spurning hvort þetta verði rifjað upp í
janúar. Þetta gæti dregið dilk á
eftir sér.“

Eiríkur Ingi maður ársins
Að lokum: hver er maður ársins 2012?
Þorbjörn: „Tvö nöfn koma strax upp í hugann hjá mér. Fanney Guðmundsdóttir skíðakona, sem lenti í hræðilegu slysi í lok desember í fyrra
og er eftir aðeins tíu mánuði komin aftur í brekkurnar. Svo er það auðvitað Eiríkur Ingi Jóhannsson sjómaður.“
Björk: „Það er sá sem ég var með í huga. Ég fæ enn þá bara gæsahúð
þegar ég hugsa um það.“
Þorbjörn: „Og auðvitað sýndi Guðni Bergsson mikla hetjudáð með því
að fórna sér á lögmannsstofunni Lagastoð þegar ráðist var á framkvæmdastjórann. Honum tókst sennilega að bjarga lífi hans. Hans björgun skipti
sköpum.“
Björk: „Þetta viðtal við Eirík var eitt það rosalegasta sem maður hefur
séð. Maður getur varla ímyndað sér að vera svona einn úti á ballarhafi,
hann var svo einlægur í þessu viðtali í Kastljósi og var örugglega enn í
sjokki. Nú er maður nýbúinn að sjá Djúpið og þá rifjast þetta upp, hvað
þetta er rosalegt að lifa þetta af. Mér finnst hann maður ársins.“
Þorbjörn: „Af því að þú nefnir Djúpið þá var ótrúlega merkilegur
árangur í menningarlífinu, bæði tónlist og kvikmyndagerð. Magnaður ferill
Baltasars Kormáks sem sífellt hækkar flugið.“
Björk: „Og svo Of Monsters and Men.“
Þorbjörn: „Velgengni þeirra í Bandaríkjunum er ótrúleg.“
Björk: „Þetta er algjör öskubuskusaga. Ung og nýbúin að vinna Músíktilraunir og meika það í Ameríku. Og eiga ábyggilega eftir að ná enn lengra.“

Erum við ekki komin lengra?
Svo voru líka forsetakosningar á
árinu. Hver fannst ykkur skemmtilegasti frambjóðandinn?
Þorbjörn: „Ólafur Ragnar. Einfaldlega af því að hann er svo
ótrúlega sjóaður í kosningabaráttu. Þóra var mjög frambærilegur frambjóðandi en hún átti við
ofurefli að etja. Ólafur var mjög
skemmtilegur því maður sá hann
nýta alla ásana og þegar hann var
kominn í þennan ham var gaman
að fylgjast með.“
Björk: „Hann steig vart feilspor
í þessari kosningabaráttu. Byrjaði seint, tók þetta af alefli og tók
Dorrit með sér. Það var held ég
mjög sterkur leikur hjá honum af
því að mjög margir eru komnir
með nóg af honum en þjóðin virðist
elska hana.“

Þorbjörn: „Hann var líka mjög
ósvífinn í baráttunni, með því að
vera með ásakanir á hendur manni
Þóru sem eiga ekki við nein rök
að styðjast. Hann vissi betur, en
auðvitað þegar hann var búinn að
koma þessari smjörklípu á framfæri þá var hún komin í umferð.
Hann kann öll trixin, hann má
eiga það. Svo náttúrulega er þessi
endurreisn Ólafs Ragnars síðustu
tvö árin með ólíkindum. Hann
eiginlega þarf að gefa sjálfum
sér fálkaorðuna fyrir það hvernig
honum tókst til við hana.“
Björk: „Algjörlega. Það er ótrúlegasta fólk farið að tala vel um
hann, sem var áður harðir andstæðingar hans. Þó þetta hafi
kannski ekki verið mjög spennandi
í lokin þá var þetta skemmtilegt og
að það skyldu fara svona margir

| HELGIN |

MÁNUDAGUR 31. desember 2012

á móti sitjandi forseta. Þetta var
söguleg kosningabarátta.“
Þorbjörn: „Ég held einmitt að
það hafi margir haft áhuga en fólk
vissi að hann var að fara aftur
fram og gerði ekkert. Þóra á skilið
hrós fyrir hugrekki fyrir að leggja
til atlögu við karlinn.“
Björk: „Framboðið hennar vakti
náttúrulega heimsathygli. Og hún
vakti upp umræðu sem varð svolítið áhugaverð.“
Þorbjörn: „Þótt hún hafi tapað þá
var þetta flott hjá henni. Hún er
góð fyrirmynd fyrir marga.“
Björk: „Þetta vakti upp spurningar og umræður. Hvort konur í
fæðingarorlofi eigi að taka að sér
svona stór hlutverk. Fjölskyldan gegn vinnustaðnum. Þótt allir
séu sammála um að konur eigi að
vera í háttsettum stöðum þá er það
kannski erfitt á þessu tímabili. Og
spurningin hvort karlmaðurinn
geti séð um þetta hlutverk þessa
fyrstu mánuði. Þessar umræður
voru mjög heitar og maður heyrði
unga krakka vera með fastmótaðar
skoðanir á þessu. Það kom mér
svolítið á óvart. Maður hugsaði
bara …“
Þorbjörn: „… Erum við ekki
komin lengra í umræðunni?“
Björk: „Einmitt. Ég var svolítið
hissa og ég held að þetta hafi verið
gott upp á það að gera.“
Þorbjörn: „Þetta undirstrikaði
kannski hvað við erum komin
skammt í jafnréttisumræðunni.
Við erum enn þá föst í þessum
kreddum.“
Jafnréttismálin eru nú aldeilis
meðal þeirra mála sem mikið hafa
verið rædd á árinu.
Björk: „Hildur Lilliendahl hefur
verið mjög dugleg að hrista upp í
fólki.“
Þorbjörn: „Þú ert að tala um
herskáa femínista? Ég hef nú haft
lúmskt gaman af þessu. Einhver
hefur sagt að það sé rétt að beita
herskárri tækni í þessum málefnaslag af því að það er svo langt
í land. En auðvitað þurfa þessir
einstaklingar að gæta hófs líka,
og stundum hafa menn að ósekju
verið dregnir inn í þetta.“
Björk: „Persónuárásir geta verið
svolítið slæmar. En ég er reyndar
sammála því að það þarf aggressíva hluti til að breyta þessu fastmótaða. Þó ég sé alls ekki alltaf
sammála þá finnst mér frábært
að einhverjir hefji máls á þessum
hlutum sem fólk virðist bara oft
líta fram hjá.“
Þorbjörn: „Tilgangurinn helgar
ekki alltaf meðalið en grófar
aðferðir leyfast þegar málstaðurinn er góður. Mér finnst verst
þegar gott og heiðarlegt fólk er
dregið niður í svaðið vegna klaufalegra ummæla.“
Björk: „Það er glatað. Mig langar
ekki að búa í þjóðfélagi þar sem
við þurfum að passa okkur svona
rosalega hvað við segjum. Ég var
í námi í Bandaríkjunum þar sem
maður gat ekki talað um svart fólk
af því að maður þurfti að passa sig
svo rosalega hvernig maður orðaði
hlutina. Og við megum ekki alveg
missa okkur í pólitíska rétthugsun,
fólk er aflífað ef það orðar hlutina
ekki fullkomlega rétt.“
Þorbjörn: „Mér fannst líka leiðinlegt þegar Vigdís Finnbogadóttir
var gagnrýnd fyrir að segja að hún
væri ekki sammála öfgafullum
aðferðum í baráttunni. Þá voru
einhverjir á netinu sem voru að
gera því skóna að hún væri á móti
femínisma.“
Björk: „Einmitt. Ef Vigdís Finnbogadóttir er ekki femínisti …“
Þorbjörn: „Hver er það þá? Menn
þurfa að tóna þetta niður. En um
að gera að halda þessari baráttu
áfram og við eigum langt í land.
Svo þurfum við líka að muna að við
erum með tjáningarfrelsi og þeir
sem vilja vera með vondar skoðanir eiga alveg að fá að hafa þær
svo lengi sem það er innan ramma
laga. Við erum í svo litlu samfélagi að við eigum það til að fara af
hjörunum. Þið munið eftir hundinum Lúkasi og því máli.“
Björk: „Við erum svo dómhörð.
Maður segir sjálfur örugglega
mjög oft eitthvað sem hægt er að
snúa við.“
Þorbjörn: „Sumt fólk á líka bara

að telja upp á tíu áður en það sest
við lyklaborðið.“
Björk: „Sumir ættu bara ekkert
að vera með nettengingu.“
Þorbjörn: „Sumir ættu allavega
að taka netið úr sambandi eftir sex
á föstudögum.“
Björk: „Já einmitt, þá sér maður
hvað fer að gerast. Eða hafa bara
svona öndunarpróf. Þú þarft að
anda á tölvuna.“
Þorbjörn: „Computer says no.“
Björk: „Þú ert búinn með einu
rauðvínsglasi of mikið.“
Nýtum að Ísland er í tísku
Síðan kom rosalega mikið af frægu
fólki til Íslands á árinu. Það varð
algjört æði.

Björk: „Og það náðist þessi fræga
og síðasta mynd af Tom Cruise og
Katie Holmes fyrir skilnað. Þetta
var svolítið fyndið, það hefur alltaf
orðið allt kolvitlaust þegar einhver
frægur kemur hingað en allt í einu
var þetta orðið daglegt brauð. Ben
Stiller sat við hliðina á mér á 101
og mér var alveg sama. Reyndar
missti ég það þegar Sean Penn
kom. Þá missti ég kúlið algjörlega.“
Þorbjörn: „Kom hann til Íslands?“
Björk: „Já!“
Þorbjörn: „Það fór fram hjá mér.“
Björk: „Það fór sko ekki fram
hjá mér. Ég held venjulega kúlinu
þegar ég sé svona fólk, ætla ekki
að horfa eða neitt.“

Þorbjörn: „Þú veist að Sean
Penn fór einu sinni í aðgerð til
að laga sig. Hann er með svo
hátt enni að hann fór í hárígræðslu til að minnka það.
Finnst þér hann ekkert minna
sexý fyrir það?“
Björk: „Nei. Hann var örugglega
minni en ég, krumpaður í framan
og gráhærður og ég tapaði mér
algjörlega. Engum öðrum hefur
tekist þetta. En já, þetta var gósentíð fyrir slúðurpressuna. Ísland
er í tísku, og það er um að gera að
nýta það. Fá smá erlendan gjaldeyri inn í landið.“
Þorbjörn: „Krónan er líka svo
veik að það kostar ekki neitt að
vera hérna.“

Svo náttúrulega er
þessi endurreisn Ólafs
Ragnars síðustu tvö árin
með ólíkindum. Hann
eiginlega þarf að gefa
sjálfum sér fálkaorðuna
fyrir það hvernig honum
tókst til við hana.
Þorbjörn Þórðarson
fréttamaður

Farsælt
komandi ár!
FIMM ÁSTÆÐUR FYRIR ÞVÍ AÐ ÁRIÐ 2013
VERÐUR BETRA EN UNDANFARIN ÁR

1

AUKIN FJÁRFESTING,
MINNA ATVINNULEYSI
Tekist hefur að minnka atvinnuleysi um helming frá því
í hruninu, hagvöxturinn er með því mesta sem gerist
í vestrænum löndum og fjárfesting eykst. Á næsta ári
fer fjárfestingaráætlun í fullan gang með enn meiri
framkvæmdum og nýsköpun fyrir 10 milljarða.

3

5

2

MEIRI VELFERÐ
Aðgerðir til að liðsinna of skuldsettum heimilum hafa
skilað drjúgum árangri án kollsteypu ríkisfjármála.
Við gerum enn betur á næsta ári með stórhækkuðum
barnabótum, hærri greiðslum í fæðingarorloﬁ, hærri
húsaleigubótum og ﬂeiri mikilvægum breytingum.

MEIRI JÖFNUÐUR
Með breytingum á skattkerﬁnu hefur m.a. tekist
að jafna ráðstöfunartekjur heimila og verja þá
tekjulægstu eins og skýrslur Þjóðmálastofnunar
HÍ staðfesta. Alþjóðlegar mælingar sýna ennfremur að jafnrétti kynjanna hefur hvergi mælst
meira síðastliðin 4 ár.

4

SKARPARI FRAMTÍÐARSÝN
Umbætur eru í fullum gangi. Ráðuneytunum hefur loks
verið fækkað og lýðræðislegri stjórnarskrá er í burðarliðnum.
Aðildarviðræður við ESB halda áfram enda bendir allt til þess
að góður samningur, sem þjóðin samþykkir, muni bæta lífskjör þjóðarinnar verulega og auðvelda lausn gjaldeyrishafta.

MEIRI ARÐUR AF AUÐLINDUNUM
Tillögur um veiðigjald urðu að lögum í sumar.
Þess vegna fær fólkið í landinu loksins sanngjarnan arð af auðlindum sínum í haﬁnu, um
13 milljarða, sem nýtast nú í brýn sameiginleg
verkefni. Áætlun um vernd og orkunýtingu
landssvæða verður afgreidd í upphaﬁ nýs árs.

Við vitum öll að undanfarin ár hafa reynt á fólkið í landinu, enda
verkefnin ærin og byrðar hrunsins þungar. Árangurinn af baráttu
fólks, fyrirtækja, félagasamtaka og verkalýðsfélaga við að koma
þjóðarskútunni á réttan kjöl leynir sér ekki. Við getum litið stolt
um öxl og bjartsýn fram á veginn.
Samfylkingin þakkar landsmönnum samtakamáttinn og það
traust sem ﬂokknum hefur verið sýnt á þeim erﬁðu árum sem
eru að baki, með ósk um farsælt komandi ár!
NÁNARI UPPLÝSINGAR Á XS.IS
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FJÁRSKAÐI Á NORÐURLANDI Mikið óveður gekk yfir Norðurland 10. og 11. september með fannfergi og viðvarandi rafmagnsleysi dögum saman. Fé var enn á fjalli þegar veðrið skall á og fennti það í kaf í þúsunda
vís. Mörg hundruð björgunarsveitarmenn leituðu á stóru svæði dagana á eftir en neyðarástandi var lýst yfir á Norðurlandi. Vikurnar á eftir hélt leit áfram en skaðinn var skeður; mörg þúsund kindur höfðu drepist en
það vakti athygli að einstaka kind fannst lifandi, grafin í fönn, langt fram eftir októbermánuði.
FRÉTTABLAÐIÐ/EGILL AÐALSTEINSSON

Stormasamt ár kveður
Veðurofsi, forsetakosningar, Landsdómur og stór hrunmál eru meðal atburða sem eru eftirminnilegastir á árinu 2012 eins og myndir ljósmyndara Fréttablaðsins eru vitnisburður um.

K

annski verður ársins 2012 helst minnst fyrir
veðuröfgar, en á haustdögum gerði í tvígang
veður sem hafði mikil áhrif um allt land. Mikill
fjárskaði á Norðurlandi og veðurhæð syðra sem
nálgaðist gömul met eru til vitnis um það.
Þetta var árið sem Ólafur Ragnar Grímsson
var kosinn til setu á Bessastöðum sitt fimmta kjörtíma-

bil sem forseti Íslands. Eins kom Landsdómur saman í
fyrsta skipti í lýðveldissögunni, og var málið eitthvert það
umdeildasta í samtímasögu Íslands. Stór hrunmál komu til
kasta dómstóla.
Þessum átökum lands og þjóðar má finna stað í myndum
sem ljósmyndarar Fréttablaðsins völdu sem lýsandi vitnisburð fyrir árið sem er að kveðja.

GAGA OG YOKO Við erum öll nágrannar á þessari jörð, sagði tónlistarkonan Lady Gaga eftir að hún veitti friðarverðlaunum LennonOno

viðtöku í Hörpu 9. október. Yoko Ono sagði Lady Gaga fordæmi annarra listamanna og knúsaði ofurstjörnuna í tilefni dagsins. Höfuðfat Ono
færðist lítillega úr stað við atlotin en Gaga sá um að lagfæra það. Góður rómur var gerður að ræðu Jóns Gnarr, borgarstjóra, og höfðu fyrirmennin á orði að nauðsynlegt væri að klóna borgarstjórann.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

FIMMTA SINN Forseti Íslands, Ólafur Ragnar Grímsson, var settur
í embætti 1. ágúst í fimmta sinn við hátíðlega athöfn í Alþingishúsinu. Þar með hófst fimmta kjörtímabil hans en hann er fyrsti
forseti lýðveldisins sem hefur setið lengur en í fjögur kjörtímabil.
Forsetakosningarnar fóru fram 30. júní og hlaut forsetinn rúm
52% greiddra atkvæða. Þrír karlar og þrjár konur buðu sig fram til
embættisins, fleiri en áður hefur þekkst og var kosningabaráttan á
tímum óvægin.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

ÖSSUR ÓSKAR LANDSMÖNNUM
ÖLLUM GLEÐILEGRAR HÁTÍÐAR
OG FARSÆLDAR Á NÝJU ÁRI

Framúrskarandi árangur íþróttamanna okkar á árinu er okkur
hvatning til að vinna ótrauð áfram að markmiðum okkar, að bæta
hreyfanleika fólks með tækni, rannsóknum og nýsköpun.
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ELDHEIT STUND Söluskálinn Blái turninn við Háleitisbraut í Reykjavík
varð alelda eftir að þar kviknaði í 4. apríl. Vegna hávaða neyddust
menn til að halla sér hver að öðrum til að eiga samskipti á vettvangi. Gárungar létu að því liggja að slökkviliðsmennirnir hefðu látið
undan freistingum við rústina en sú var auðvitað ekki raunin. Enginn
slasaðist en húsið gjöreyðilagðist í eldinum.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR
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HVÍTIR HRAFNAR Forsætisráðherra Kína, Wen Jiabao, kom í opinbera
heimsókn til landsins 20. apríl, fyrstur forsætisráðherra landsins.
Heimsóknin var umdeild, ekki síst vegna stöðu mannréttindamála í
Kína. Jóhanna Sigurðardóttir, forsætisráðherra, hvatti Kínverja til að
láta af dauðarefsingum þegar hún ræddi við kollega sinn á stuttum
fundi.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

FÁRVIÐRI Á ÍSLANDI Þök fuku í heilu lagi af húsum, malbik flettist
af vegum, gámar og bílar fuku og rafmagnsstaurar brotnuðu í
ofsaveðri sem gekk yfir landið 2. nóvember. Við Norðurgarðinn í
Reykjavíkurhöfn mátti sjá átök hafs og strandar en mikið fannfergi
var um allt norðan- og austanvert landið. Á Suðurlandi var veðurhamurinn sá versti í áratugi.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

ALÞINGI GEGN GEIR H. HAARDE Dómsuppkvaðning í Landsdómsmálinu var 23. apríl í Þjóðmenningarhúsinu. Landsdómur sakfelldi Geir fyrir einn ákærulið og taldi hann hafa brotið gegn stjórnarskránni. Hann var
sýknaður af þremur ákæruliðum af fjórum. Geir sagði sakfellinguna hlægilega og krafðist afsagnar stjórnmálamanna í miklum reiðilestri í tröppum Þjóðmenningarhússins stuttu eftir að dómur var kveðinn upp.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

UPPGJÖR HAFIÐ Bjarni Benediktsson, formaður Sjálfstæðisflokksins, var á vitnalista í svokölluðu VafningsSPRENGING Í OFANLEITI Öflug sprenging varð í íbúð við Ofanleiti 15. september. Maður sem í

íbúðinni var lést af sárum sínum. Eftir ítarlega rannsókn var sprengingin rakin til gasleka í íbúðinni,
en hún var svo öflug að hús í nágrenninu skulfu. Gríðarlegar skemmdir urðu á húsnæðinu og rúður
brotnuðu í nærliggjandi húsum og bílum.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

máli en aðalmeðferð þess hófst í byrjun desember. Dómur féll í málinu fyrir helgi. Lárus Welding, fyrrverandi
forstjóri Glitnis, og Guðmundur Hjaltason, fyrrverandi yfirmaður fyrirtækjasviðs bankans, fengu níu mánaða
fangelsisdóm fyrir að hafa stefnt fé bankans í stórfellda hættu með tíu milljarða lánveitingu til Milestone í
febrúar 2008. Tveir þriðju refsingarinnar voru skilorðsbundnir.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
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raunsléttan norðan við Búrfell er kölluð Hafið, þó hún sé um sjötíu kílómetra frá sjó. Þar hefur Landsvirkjun reist tvær vindmyllur, þær fyrstu sinnar
gerðar á Íslandi. Vindmyllurnar eru rannsóknarverkefni en markmið okkar er að
breyta íslenska rokinu í verðmæta auðlind.

Með ósk um ferska
vinda á nýju ári
Vindmyllur hafa náð verulegri
útbreiðslu víða um heim og
verða sífellt hagkvæmari kostur
til raforkuvinnslu. Þær valda
ekki varanlegum náttúruspjöllum og nýta orkugjafa sem
mun endurnýjast á meðan líft
er á jörðinni. Sumum ﬁnnst að
vindmyllur spilli ásýnd, en rétt
staðsettar eru þær spennandi
og framsækin leið til að vinna
umhverfisvæna raforku.
Vindmyllurnar tvær eru mikil
mannvirki. Þær eru 77 metra
háar með spaða í hæstu stöðu

og vanur starfsmaður er að
minnsta kosti fimm mínútur
að klifra upp í stjórnhúsið.
Samanlagt uppsett afl þeirra er
tæp 2 MW og þær geta séð um
1200 heimilum fyrir rafmagni.
Gangi rekstur þeirra að óskum
og verði þeim vel tekið er hugsanlegt að í framtíðinni rísi fleiri
og öflugri vindmyllur á Íslandi.
Raforkuvinnslan verður mest
yfir hinn vindasama vetrartíma, en þá eru ár landsins
einnig vatnsminnstar og
hratt gengur á miðlunarlón.

Samrekstur vindmyllugarðs og
vatnsaflsstöðva er því einkar
áhugaverður kostur.
Umfangsmikil orkuvinnsla úr
íslenskum vindi er einungis
hugmynd enn sem komið er.
Við eigum eftir að sjá hvort raforkuvinnsla með vindorku sé
hagkvæmur kostur við íslenskar
aðstæður. Sumir munu líta á
vindmyllur á víðerni Hafsins
sem sjónmengun og öðrum
þykja þær fallegar — en án
rannsókna og þróunarstarfs
munum við ekkert læra.

Landsvirkjun er framsækið fyrirtæki í eigu íslensku þjóðarinnar. Markmið fyrirtækisins er að vera leiðandi í nýtingu endurnýjanlegra orkugjafa á Íslandi. Við óskum okkar
frábæru vísindamönnum, starfsfólki og landsmönnum öllum gifturíks komandi árs.
www.landsvirkjun.is
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GLEÐILEGT ÁR
Um miðnætti fagna landsmenn nýju og vonandi góðu ári. Búast
má við viðburðaríku ári þar sem alþingiskosningar fara í hönd.
Það er engin ástæða til annars en að gleðjast á þessum tímamótum og skála fyrir komandi mánuðum með von um slysalaus
áramót.

*OHèLOHJWQêWWiU

FLUGELDASÝNING
Litríkir flugeldar draga
að erlenda ferðamenn.
MYND/VALLI

DOODQiUVLQVKULQJZHEHULV

MIKIL UPPLIFUN
FYRIR FERÐAMENN
LITADÝRÐ Litfagrar flugeldasýningar og skemmtilegar brennur eru aðdráttarafl fyrir erlenda ferðamenn sem fjölmenna til landsins um áramótin.

U
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ndanfarin ár hefur verið mikill
vöxtur í komu erlendra ferðamanna til landsins um áramótin.
Þeir eru flestir komnir til að skoða
norðurljósin og upplifa íslensku áramótin með flugeldasýningum og
brennum. Fyrstu hóparnir heimsóttu
landið á síðasta áratug síðustu aldar
en frá aldamótunum hefur fjöldi slíkra
ferðamanna aukist mikið, að sögn Þóris
Garðarssonar, sölu- og markaðsstjóra hjá
Iceland Excursions. „Fjöldinn hefur vaxið
jafnt og þétt frá aldamótum en það tekur
tíma að byggja upp slíkar ferðir hérlendis. Við höfum í langan tíma tekið á
móti ferðamönnum um áramótin og hópurinn tvöfaldast á milli ára hjá okkur.“
Að sögn Þóris koma flestir frá Bretlandi og öðrum Evrópulöndum en
Bandaríkjamönnum og Japönum fjölgar
einnig mikið. Hann segir Ísland hafa
upp á margt að bjóða sem flestar aðrar
þjóðir hafi ekki. „Margir sem heimsækja
landið á þessum árstíma eru komnir til

að skoða norðurljósin. Svo er það auðvitað þessi brjálæðislega rakettuhefð
sem hrífur gestina líka. Fyrirtæki okkar
er til dæmis með tvenns konar ferðir á
gamlárskvöld í tengslum við áramótin.
Fyrst er boðið upp á brennuferðir og
síðan er fundinn góður útsýnisstaður
eftir skaupið þegar Íslendingar byrja að
skjóta upp flugeldum fyrir alvöru.“
Þórir segir flugeldasýninguna um
áramótin vera mikla upplifun fyrir ferðamenn sem séu ekki vanir slíkri ljósadýrð
og látum. Þó séu alltaf einhverjir sem
kjósi að fara í norðurljósaferðir á sama
tíma og finna sér rólegan og dimman
stað til þess að njóta ljósanna í friði og
ró.
Áramótaferðir til Íslands eru að
mörgu leyti einstakar ferðir. „Við erum
auðvitað í samkeppni við ýmis lönd en
höfum það þó fram yfir þau að það er
stutt fyrir ferðamenn að fara frá flugvellinum til að skoða norðurljósin og
stórkostlegar flugeldasýningar.“

ÞÓRIR
GARÐARSSON söluog markaðsstjóri hjá
Iceland Excursions.
MYND/ÚR EINKASAFNI
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FASTEIGNIR.IS

mánudagskvöld
kl. 22

Straumur

Frum www.frum.is

Við óskum viðskiptavinum okkar
sem og landsmönnum öllum
gleðilegs nýs árs
Fjarðargötu 17 • 220 Hafnarﬁrði • Sími 520 2600 • Fax 520 2601

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

Gleðilegt nýtt ár

Þökkum viðskiptin á árinu sem er að líða

ÓÐINSGÖTU 4, SÍMI 570 4500, OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17.
Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is
Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

Save the Children á Íslandi

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

smáauglýsingar

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími
er opinn alla virka daga frá 8-17

Allar smáauglýsingar
vikunnar á visir.is

smaar@frettabladid.is / visir.is

BÍLAR &
FARARTÆKI

Varahlutir

Pípulagnir
FAGLÆRÐIR PÍPARAR
Tökum að okkur viðhald og nýlagnir,
vönduð vinnubrögð mikil reynsla.
Pípulagnaþjónusta Reykjavíkur S: 770
4499.

KEYPT
& SELT

HEILSA
Heilsuvörur

Til sölu

LEIGJENDUR, TAKIÐ EFTIR!
Þið eruð skrefi á undan í leit að réttu
íbúðinni með hjálp Leigulistans. Kíktu
inn á www.leigulistinn.is eða hafðu
samb. við okkur í s. 511 1600.
Íbúð til leigu nálægt Hlemm. Sími
661 5219.

Sumarbústaðir

Hreingerningar

GISTING - AKUREYRI

KRÓKUR
Við flytjum bifreiðar og vinnuvélar á
öruggan og hagkvæman hátt.

Krókur
Sími: 522 4600
http://www.krokur.net

SMÁPARTAR.IS
Eigum mikið úrval af varahlutum í
Subaru árg. ‚97 til ‚02, Skoda Octavía
árg. ‚00 til ‚07. Honda CR-V árg. ‚05.W
Polo ‚07 Passat ‚01. Suzuki Baleno
árg. ‚00. Smápartar.is Sími 56750407785040.
Varahlutir í VW Golf, Polo,Yaris,
Skoda Oktavia árg. ‚03, Honda Civic
og Kangoo. Viðgerðir. Gírkassar.
Bremsuviðgerðir, renni diska og skálar.
Kaupi bíla. Uppl. í s. 892 7852.

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

Hreingerningar, Flutningsþrif,
Gólfbónun, Teppahreinsun og
Húsgagnahreinsun.

Æðislegur kjóll frá Andreu, ónotaður.
Kostar 29.900 tilboð s. 663 3313

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

Fæðubótarefni

KAUPI GULL !

ÞJÓNUSTA

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.

Húsaviðhald

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

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

Búslóðaflutningar

Sendibílar

Árangur næst með Herbalife. Frítt
lífstílsmat. Hringdu núna S. 896 4662
Edda Borg

Óskast keypt

Eigum varahluti í VW, Skoda og
Audi og Pajero frá ‚02 Kaupum bíla
til niðurrifs og uppgerðar. Bílabúið,
Kaplahrauni 11 220 hfj. S. 534 1045.

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær
Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og
laugardögum 12-16.
www.100bilar.is

ÁRAMÓTADRESSIÐ - KJÓLL
FRÁ ANDREU !

Garðyrkja

VW - SKODA - VARAHLUTIR

VILTU KAUPA EÐA SELJA!!, Komdu
til okkar, sendu okkur mail á
100bilar@100bilar.is eða hringdu í
síma 5179999, Skráðu bílinn frítt hjá
okkur. Kíktu á www.100bílar.is

Bætum heilsuna með hreina
Aloe Vera drykknum, sem eflir
ónæmiskerfið. Hlíf og Magnús
8228244 - 8228245 www.flp1.is

A-Ö ÞRIF&HREINLÆTI S. 662
0662

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

Tölvur
APLÚS TÖLVUÞJÓNUSTA
Sanngjarnt verð. Sæki og sendi heim.
S. 822 7668 www.aplus.is

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

Nudd

Margar teg. af NUDDI. Einnig DETOXúthreinsun, FÓTAAÐGERÐIR og
SNYRTING. Viðráðanleg verð og þú
kemst fljótt að. Opið frá 12-18 alla
daga nema sun. S. 823 8280. www.
nuddogheilsa.is

Hringar, hálsmen, armbönd,
Rolex, Cartier, Patek Philippe
o.fl. Hringdu núna og fáðu tilboð
þér að kostnaðarlausu! www.
kaupumgull.is

Ökukennsla
WWW.AKSTURINN.IS
S. 694 9515
Öku og bifhjólakennsla. Tek einnig að
mér akstursmat. Uppl. í s. 694 9515
Haukur Vigfússon.
Ökukennsla, aðstoð við endurtökupróf
og akstursmat. Kenni á BMW 520D.
S. 893 1560 og 587 0102, Páll
Andrésson.

Allar stærðir sendibíla. Nýja
Sendibílastöðin sími 568-5000.

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.

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

WWW.GEYMSLAEITT.IS
Sér geymslur frá 3.900. 1-17m2.
Aðgangur kl. 8-22 alla daga. Ný
sérhönnuð geymsluhús, upphitað og
vaktað. S: 564-6500

GEYMSLULAUSNIR.IS
Búslóðageymsla og flutningar. Gott
verð, sækjum og sendum. S. 615-5005.

ATVINNA
Atvinna í boði

NUDD OG HEILSA

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

Upplýsingar í síma 661 7000.

Geymsluhúsnæði

TANTRA NUDD
Ekta vígsla í leyndardóma Tantra með
Tantra nuddi. Einstæð upplifun fyrir
pör, konur og karla. 112 Reykjav. S.
698 8301 www.tantra-temple.com

STAÐGREIÐUM GULL,
DEMANTA OG ÚR.

Spádómar

Skógarhlíð 27, 601 Akureyri, 160
fm einbýlishús, 4 svefnherb.
Aðstaða fyrir ca 13 manns.
Leyfilegt að hafa hund í
Skógarhlíð. Er einnig með fleiri
orlofshús og sumarbústaði við
Akureyri með heitum potti.
orlofshus.is Leó 897 5300

Kenni allan daginn Toyota 2011,
hjálpa við endurtökupróf og
akstursmat. Ævar Friðriksson s. 863
7493.

HÚSNÆÐI
Leigumiðlanir

VERSLUNIN & KAFFI
KVOSIN, INGÓLFSTORGI.
Óskar eftir framtíðar starfsfólki í
hlutastarf. Viðkomandi verður að
vera 18 ára eða eldri, reyklaus og
með mikla þjónustulund.
Áhugasamir sendið uppl. og
ferilsskrá á netfangið kjartan@
kvosin.is

Vantar fólk í sölu og áfyllingar. Fullt
starf og um helgar, þarf að tala og
skilja íslensku. Allar umsókir sendist á
frumkonnun@gmail.com
Starfsfólk óskast í sal, uppvask og
þrif. Ekki yngri enn 20 ára. Umsóknir
sendist á frakkar@islandia.is

Atvinna óskast

VANTAR ÞIG SMIÐI,
MÚRARA EÐA
JÁRNABINDINGAMENN?
Höfum á skrá menn sem óska
eftir mikilli vinnu. Geta hafið
störf nú þegar.
Starfsmannaþjónustan S. 661
7000.

Ódýr sendibílaþjónusta.
Heimsendingar og fyrirtækjaþjónusta.
www.keyrsla.is S:820-3880

SPÁSÍMINN 908 5666
Stjörnuspá. Tarot. Ársspá.
Draumráðningar, ást og peningar.
Andleg hjálp. Trúnaður.

Hjólbarðar

SPÁSÍMI LÁRU 907 2012
Spámiðlun, tarotlestur, hvað viltu vita
á nýju ári ? Algjör trúnaður. Opið frá
13-23.

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

TILKYNNINGAR
Einkamál

Til bygginga

Rafvirkjun
RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. S.
663 0746.
Bjóðum hagstætt verð í töfluskipti.
Straumblik ehf. Löggiltur Rafverktaki.
straumblik@gmail.com

FRÁBÆR DEKKJATILBOÐ
TIL JÓLA

Önnur þjónusta

Ný og notuð dekk í miklu úrvali.
Tökum notuð dekk uppí ný. VAKA S:
567 6700.

Viðgerðir
ÓDÝRAR VIÐGERÐIR,
LEYSUM ÖLL MÁL!
Fljót og góð þjónusta. Bílahlutir ehf.,
Eldshöfða 4, s. 587-5058.

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

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

Húsnæði í boði

HARÐVIÐUR TIL
HÚSBYGGINGA
SJÁ NÁNAR Á WWW.VIDUR.
IS
Vatnsklæðning, panill, pallaefni,
parket, útihurðir, ofl. Gæði á
góðu verði. Nýkomnar Eurotec
A2 harðviðarskrúfur. Penofin
harðviðarolía. Indus ehf, Óseyrarbraut
2 Hf, Uppl.hjá Magnúsi í símum 660
0230 og 561 1122.

GISTIHEIMILI GUESTHOUSE WWW.
LEIGUHERBERGI.IS
1-2 manna herb. á Funahöfða
17a og 19. Rooms for 1-2 persons
in Funahöfða 17a -19 Rvk.
Uppl/info í S. 824 4535. frá kl.
10-20. www.leiguherbergi.is

VIÐ ERUM...
1ďşƟĝ
kl. 6.50 – 9

… VÖKNUÐ MEÐ ÞÉR

Reykjavík
ƐşĝĚĞŐŝƐ

kl. 16 – 18.30

… AÐ HLUSTA Á ÞIG

1ǀĂƌ'ƵĝŵƵŶĚƐƐŽŶ
kl. 9 – 13

… SAMFERÐA ÞÉR

ZƷŶĂƌZſďĞƌƚƐ

kl. 13 – 16

… GÓÐUR VINNUFÉLAGI!

Versicherungskammer Bayern á yfir 200 ára
sögu aftur til ársins 1811.

Gleðile g jól og
far sælt k omandi ár

Við þökkum viðskiptavinum okkar, sem telja nú yfir 20.000 og hafa
valið tryggðan lífeyrir í evrum hjá Versicherungskammer Bayern, fyrir
frábærar viðtökur á undanförnum árum.
Versicherungskammer Bayern, í samstarfi við Sparnað, er styrktaraðili Fjölskylduhjálpar Íslands.
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MYNDAGÁTA FRÉTTABLAÐSINS 2012

Skilafrestur til 11. 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 fær sá heppni
leikhúsmiða fyrir átta í Borgarleikhúsið. Lausnum skal skilað í síðasta lagi 11. janúar 2013.
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AFGREIÐSLUTÍMAR UM ÁRAMÓTIN
LÆKNISÞJÓNUSTA
NEYÐARLÍNA
RAUÐI KROSSINN
KVENNAATHVARF
SÁÁ

Slysa- og bráðamóttaka Landspítala
við Hringbraut og í Fossvogi
Opin allan sólahringinn alla daga.
Aðalsímanúmer 543-1000.
Beint innval við Hringbraut
543-2050.
Beint innval á slysadeild í Fossvogi
543-2000. Sinnir neyðartilvikum.
Læknavakt heilsugæslunnar
Opin 9-23.30 alla frídaga.
Vitjanasími 1770 (opinn allan sólahringinn alla daga)
Vitjunum er sinnt frá 8-23.30 um
helgar og hátíðisdaga.

APÓTEK

SAMGÖNGUR
SUNDLAUGAR
STÓRMARKAÐIR
SÖFN

Neyðarlínan
Neyðarsími Neyðarlínunnar 112 er
opinn allan sólarhringinn yfir hátíðarnar
og svarar fyrir slökkvilið, sjúkrabifreiðar
og lögreglu um allt land.
Tannlæknar
Sjúklingum er bent á að snúa sér til
slysadeildar sjúkrahúsanna ef um alvarleg slys er að ræða. Tannlæknar skiptast
þó á um að hafa stofur sínar opnar yfir
hátíðirnar sem hér segir.
Gamlársdagur
Opið hjá Kolbeini Viðari Jónssyni 8-12.

Nýársdagur
Opið hjá Ragnari Árnasyni 10-12.
Rauði krossinn
1717 er hjálparsími Rauða krossins og
verður opinn yfir alla jólahátíðina.
Stígamót
Hjá Stígamótum er lokað yfir hátíðarnar
og á milli jóla og nýárs.
Kristínarhús, búsetuúrræði Stígamóta,
er þó opið og þar verða sjálfboðaliðar á
vakt og fagaðilar úr hópi starfskvenna
á bakvakt. Símanúmer Kristínarhúsi
546-3000.

Kvennaathvarfið
Opið allan sólarhringinn, alla daga.
Símanúmer 561-1205.
SÁÁ
Göngudeild í Efstaleiti 7 er opin 9-12 á
gamlársdag en lokuð á nýársdag.
Símanúmer 530-7600.
Bent er á slysadeild og bráðamóttöku
Landspítala komi upp alvarleg tilfelli.

Lyfja
Gamlársdagur
Opið 8-18 í Lyfju, Lágmúla og á
Smáratorgi.
Opið 10-13 í Smáralind.
Opið 10-12 á Blönduósi, Borgarnesi, Eskifirði, í Grindavík, á Húsavík,
Hvammstanga, Ísafirði, Neskaupsstað og
Patreksfirði.
Opið 11-12 á Reyðarfirði
Opið 9-12 á Egilsstöðum, Höfn, í

Keflavík, á Laugavegi, Sauðárkróki og
Selfossi. Aðrir staðir verða lokaðir.
Nýársdagur
Opið 10-01 í Lágmúla.
Opið 09-24 á Smáratorgi.

Lyfjaval, Álftamýri
Gamlársdagur
Opið 9-12.
Nýársdagur
Lokað.

Lyfjaver
Gamlársdagur
Opið 8.30-12.
Nýársdagur
Lokað.

Árbæjarapótek
Gamlársdagur
Opið 09-12
Nýársdagur
Lokað.

Lyfjaval, Mjódd
Gamlársdagur
Opið 9-12.
Nýársdagur
Lokað.

Bílaapótekið
Gamlársdagur
Opið 10-14.
Nýársdagur
Lokað.

SAMGÖNGUR

Nýársdagur
Opið 12-18 Laugardalslaug.

Nýársdagur Lokað.

10-11
Opið allan sólarhringinn á Dalvegi, í
Lágmúla, Austurstræti og Keflavík. Aðrar
verslanir loka klukkan 18 á gamlársdag
og opna aftur klukkan 11 á nýársdag.

Gamlársdagur
Ekið samkvæmt laugardagsáætlun til
klukkan 14.
Nýársdagur
Enginn akstur.

SUNDLAUGAR
Gamlársdagur
Opið 8-12.30 Árbæjarlaug, Breiðholtslaug, Grafarvogslaug, Laugardalslaug,
Sundhöll Reykjavíkur og Sundlaug Vesturbæjar.
Opið 8-12 Lágafellslaug, Sundlaug Kópavogs, Sundlaugin Versölum og Varmárlaug.
Opið 6.30-11 Ásvallalaug, Sundhöll
Hafnarfjarðar og Suðurbæjarlaug.
Opið 6.30-12 Seltjarnarneslaug.
Opið 10-12.30 Klébergslaug.

SÖFN
Listasafn Reykjavíkur, Hafnarhúsi
Gamlársdagur
Opið 10-14.
Nýársdagur
Opið 13-17.
Listasafn Reykjavíkur, Kjarvalsstaðir og
Ásmundarsafn
Gamlársdagur Lokað.
Nýársdagur Lokað.
Listasafn Íslands
Gamlársdagur Lokað.
Nýársdagur Lokað.
Þjóðminjasafn Íslands
Gamlársdagur Lokað.

... úr fyrir harðgerða Íslendinga

Michelsen Arctic Explorer

Laugavegi 15 - 101 Reykjavík - sími 511 1900 - www.michelsen.is

Hafnarborg
Gamlársdagur Lokað.
Nýársdagur Lokað.

STÓRMARKAÐIR
Hagkaup
Gamlársdagur
Opið til 18 í Skeifunni, Garðabæ og
Eiðistorgi.
Opið 9- 14 í öðrum verslunum.
Nýársdagur
Opnað 11 í Skeifunni, Garðabæ og Eiðistorgi. Aðrar verslanir eru lokaðar.
Nóatún
Gamlársdagur
Opið 8-15.
Nýársdagur
Allar verslanir lokaðar.

Bónus
Gamlársdagur
Opið 10 til 15.
Nýársdagur
Lokað.
Krónan
Gamlársdagur
Opið 9-15 nema á Reyðarfirði og í Vestmannaeyjum.
Opið 9-13 á Reyðarfirði og í Vestmannaeyjum.
Nýársdagur
Lokað.

Við gerum
g
meira fyrir þig

100% AKJÖT!
NAUT

Opið til kl. 15 í dag
Þökkum fyrir árið
GRÆN VÍNBER

899

KR./KG

XTIR
E
V
Á
R
I
K
S
FER
METI
OG GRÆN I!
Í ÚRVAL

sem er að líða
Gleðileg áramót

Tilbúnir veislubakkar

DALA BRIE

394

fyrir áramótaveisluna

KR./ST
R
K
K.

CAMEMBERT
R

398

KR./ST
R
K
K.

SUSHI VEISLUBAKKI,,
30 BITAR

4998

KR./BAKKINN

STICKS VEISLUBAKKI,
30 BITAR

5998

KR./BAKKINN

Kemur ferskt í verslanir kl. 10:00

HAPPY
PY PEOPLE
MOJITO OG PINA
A
COLADA

449
KR./ST
/ K.

MJÓL
ÓLK
KA
HÁTÍÐA
Í RSKY
K RT
R ERTA
R

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

KR./ST
/ K.

VÆRSGO
V
FROSIN BER

20%
afsláttur

DORITOS DIPPAS
P
SALSASÓSUR,
HOT OG MILD

VAN DEIRMAN
DESSERT
R

KR./ST
/ K.

IR
LJÚFFENGRÉTTIR!
EFTIR

389

KR./ST
/ K.

DORITOS
SNAKK,
K
3 TEGUNDIR,
165 G

238

KJÖRÍ
KJÖRÍS
RS
K NFEKT
KO
ÍSTERTA,
R
12 MANNA

KR./PK.

KR./ST
/ K.

Hamraborg – Nóatún 17 – Hringbraut – Austurver – Grafarholt

eimskip færir þér óskir
um gleðilegt nýtt ár
Eimskipafélag Íslands er stór vinnustaður með starfsemi um allan heim. Fyrirtækið hefur verið mikilvægur hlekkur í atvinnulíﬁ
Íslendinga í tæp 100 ár með ﬂutningastarfsemi á ýmsum sviðum. Eimskip leitast við að leggja samfélaginu lið á margvíslegan
FÍTON / SÍA

hátt. Það er gert meðal annars með framlagi til forvarna, uppbyggingar margs konar íþróttastarfsemi, stuðningi til lista-,
menningar- og góðgerðamála. Leiðir Eimskips og landsmanna hafa því legið saman á fjölmörgum sviðum á liðnu ári og þakkar
félagið landsmönnum af alhug ánægjuleg samskipti á árinu sem er að líða.

Eimskip | Korngörðum 2 | 104 Reykjavík | Sími 525 7000 | www.eimskip.is

Eimskipafélagið leggur fjölmörgum aðilum lið,
þar á meðal þessum:
Fimleikasamband Íslands, styrktaraðili.
Fjölskylduhjálp Íslands, styrktaraðili.

Rauði kross Íslands. Eimskip leggur fatasöfnun RKÍ lið með því að
ﬂytja fatnað með Flytjanda af landsbyggðinni til Reykjavíkur og
áfram út til Alþjóðaskrifstofu Rauða krossins.

Golfsamband Íslands, aðalstyrktaraðili golfs á Íslandi.

Sjóminjasafnið, einn helsti styrktaraðili þess.

Eimskip hefur geﬁð öllum grunnskólabörnum
reiðhjólahjálma síðan árið 2004.

Skátasamband Íslands, styrktaraðili.
Skógrækt ríkisins (starfsemin í Brynjudal).

Landsbjörg, Slysavarnaskóli sjómanna, styrktaraðili.
Vesturport, einn helsti styrktaraðili.
Mæðrastyrksnefnd, styrktaraðili.
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Söng til styrktar Haítí
Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir, afi og langafi,

JÓHANN SVAVAR HELGASON
Blöndubakka 7, Reykjavík,

lést í faðmi fjölskyldunnar sunnudaginn
23. desember á Hjúkrunarheimilinu Skjóli,
Reykjavík. Jarðarförin fer fram frá Fella- og
Hólakirkju föstudaginn 4. janúar kl. 13.00.
Ellen Marie Sveins
Þorbjörg Rósa
Guðrún Ásta og Guðmundur Pálsson
Sveindís Anna og Arnar Sveinsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Faðir okkar, tengdafaðir, afi og langafi,

SIGURVIN JÓNSSON
matsveinn,

Írena Víglundsdóttir safnaði tæplega hálfri milljón fyrir SOS barnaþorp á Haítí.
Nú fyrir jólin hélt söngkonan Írena Víglundsdóttir styrktartónleika á Hellu fyrir SOS Barnaþorpin. Framlagið, 477.500
krónur, fer í endurbætur á niðurníddu barnaþorpi á Haítí.
Írena hafði samband við skrifstofu SOS Barnaþorpanna
fyrr á árinu og nefndi áhuga sinn á að halda tónleika til
styrktar samtökunum. Hún þekkir vel til samtakanna þar
sem hún er styrktarforeldri barns í barnaþorpi á Indlandi
auk þess sem foreldrar hennar og amma hafa styrkt nokkur
börn á vegum samtakanna í mörg ár.
Tónleikarnir kölluðust „Jólagjöfin“ og voru haldnir sunnudaginn 16. desember í menningarheimilinu á Hellu. Til stóð
að halda eina tónleika en þegar uppselt varð á þá í forsölu
ákvað Írena að halda aukatónleika síðar um daginn. Miðar á
síðari tónleikana seldust einnig upp.
Auk miðasölunnar aflaði Írena styrkja hjá einstaklingum
og fyrirtækjum. Þegar upp var staðið nam framlagið 477.500
krónum og vildi Írena að upphæðin færi í enduruppbyggingu SOS Barnaþorpsins í Santo (Port-au-Prince) á Haítí, en
þorpið hefur mjög látið á sjá vegna álags eftir að börnum í
þorpinu fjölgaði mjög í kjölfar jarðskjálftans í janúar 2010.
Ásamt Írenu komu fram á tónleikunum Ómar Diðriksson,
Lilja Margrét Ómarsdóttir, Kristrún Hákonardóttir, Berglind
Hákonardóttir, Andrea Hrund Bjarnadóttir, Guðgeir Óskar

SAFNAÐI MEÐ SÖNG Írena afhendir Ragnari Schram framlag sitt til

SOS barnaþorpsins á Haítí.

Ómarsson, Kristrún Steingrímsdóttir, Fríða Hansen, Heiðrún Huld Jónsdóttir, Rúnar Þór Guðmundsson og Gíslunn
Hilmarsdóttir, og hljómsveit skipuð Sigmari Pálmarssyni,
Þóri Ólafssyni, Ólafi Þórðarsyni, Steini Daða Gíslasyni og
Ómari Diðrikssyni.

er látinn. Útför hans verður gerð frá Áskirkju
3. janúar kl. 15.
Oddný Lína Sigurvinsdóttir
Guðbjörn Magnús Sigurvinsson
Viktor Jón Sigurvinsson
Sigurvin Heiðar Sigurvinsson
Jón Ásgeir Sigurvinsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Þórunn Einarsdóttir
Ólína Sverrisdóttir
Auður Auðunsdóttir
Elínborg Sturludóttir

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

KATRÍN GUÐMUNDSDÓTTIR
lést í faðmi fjölskyldunnar annan í jólum á
Landspítalanum við Hringbraut.
Útförin fer fram frá Grafarvogskirkju
föstudaginn 4. janúar kl. 13.
Hans Óskar Isebarn
Dagmar Björnsdóttir
Matthías Einarsson
Kjartan Hansson
Klara Hansdóttir
Albert Örn Sigurðsson
Ragnheiður Guðrún Loftsdóttir
og barnabörn.

Elskuleg eiginkona mín, dóttir mín, móðir
okkar og amma,

BRYNHILDUR ÓLAFSDÓTTIR
Kögurseli 4, Reykjavík,

lést á líknardeild LSH þriðjudaginn
18. desember. Útförin fer fram frá Neskirkju
föstudaginn 4. janúar kl. 15.00.
Blóm og kransar vinsamlegast afþakkaðir en
þeim sem vilja minnast hennar er bent á styrktarfélagið Göngum
saman (www.gongumsaman.is eða sími Krabbameinsfélagsins
5401990).
Þór Ottesen Pétursson
Ólafur Ingvarsson
Áslaug Þórsdóttir
Brynja Þórsdóttir
Bjarki Þórsson
Hallbjörn Eðvald Þórsson
Hera Karín og Eydís Agla

Viktor Örn Guðlaugsson

Helena Eydís Ingólfsdóttir

www.kvedja.is

LEIKA Í HALLGRÍMSKIRKJU Á GAMLÁRSDAG Trompetleikararnir Einar St. Jónsson, Ásgeir H. Steingrímsson og Eiríkur Örn Pálsson, páku-

leikarinn Frank Aarnink og Björn Steinar Sólbergsson orgelleikari leika á síðustu tónleikum ársins í Hallgrímskirkju.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

2012 kvatt og nýju ári
heilsað með lúðraþyt
Síðustu tónleikar ársins verða að venju í Hallgrímskirkju. Þeir bera heitið Hátíðarhljómar
við áramót og eru nú haldnir í tuttugasta skipti. Á efnisskrá er tónlist frá barokktímum.

Virðing Reynsla & Þjónusta
Allan sólarhringinn
571 8222 · 82o 3939 svafar · 82o 3938 hermann

Tilkynningar um merkisatburði, stórafmæli
og útfarir má senda á netfangið
timamot@frettabladid.is.
Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettabladid.is
eða hringja í síma 512 5000.

„Hátíðarhljómar við áramót er heiti
tónleikanna sem haldnir hafa verið
hjá okkur frá árinu 1993. Þetta er því
í tuttugasta skipti sem við bjóðum til
tónleika á gamlársdag klukkan fimm,“
segir Erla Elín Hansdóttir, framkvæmdastjóri Listvinafélags Hallgrímskirkju, sem nú sem endranær
stendur fyrir tónleikum á gamlársdag,
síðustu tónleikum ársins eins og segir
í kynningu.
„Við brydduðum upp á þessum sið
hér árið 1993, fyrstu áramótin eftir
að við fengum orgelið, og var það að
frumkvæði Harðar Áskelssonar, organista kirkjunnar. Hann hefur alltaf
leikið á tónleikunum en gat reyndar
ekki tekið þátt í þeim núna vegna anna
við flutning Óratóríu Bachs með Mótettukórnum. En það er valinn maður í
hverju rúmi. Í stað Harðar er kominn
Björn Sólberg og auk hans leika þeir
Ásgeir H. Steingrímsson, Eiríkur Örn

➜ Að þessu sinni eru það trompetleikararnir Ásgeir H. Steingrímsson, Eiríkur Örn Pálsson og Einar
St. Jónsson, pákuleikarinn Frank
Aarnink og Björn Steinar Sólbergsson sem leika saman.
Pálsson og Einar St. Jónsson á trompeta og Frank Aarnink á páku,“ segir
Erla Elín og bætir við að tónleikarnir
séu mjög hátíðlegir og skemmtilegir.
Flest verkin sem flutt verða eiga uppruna sinn á barokktímabilinu. Meðal
þeirra eru Forleikur að Te Deum eftir
Charpentier (EBU lagið) og Forleikur að Flugeldasvítunni eftir Händel.
Þá leikur Björn Steinar hina þekktu
Tokkötu sem er lokakaflinn í 5. orgelsinfóníu Widors. Þá má ekki gleyma

tveimur sónatínum eftir Johann Pezel
eða hinu fræga Adagio eftir Albinoni
sem Ítalinn Giazotto umritaði. „Lúðraþytur og trumbusláttur hafa um aldir
tengst hátíðum. Fyrirmyndir þess má
finna í elstu sálmabók kirkjunnar, Saltaranum, þar sem Drottinn er lofaður
með bumbum og málmgjöllum. Lúðraköll, fanfarar, tengjast konunglegum
lífvörðum og herkvaðningum af ýmsum
toga. Í kirkjunni hafa þessi hljóðfæri
meðal annars verið nýtt til að lýsa upprisu Krists á páskum og dýrðarsöng
englanna á Betlehemsvöllum,“ segir í
upplýsingum um tónleikana.
„Það eru alltaf heilmikið af fólki á
tónleikunum sem taka um 40 mínútur.
Þeim lýkur sem sagt rétt fyrir sex
og svo höfum við hraðar hendur hér
í kirkjunni því klukkan sex hefst hér
aftansöngur sem er útvarpað um land
allt,“ segir Erla Elín að lokum.
sigridur@frettabladid.is
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KROSSGÁTA
2

1

6

7

9

3

4

5

8

10

12

LÁRÉTT
2. strit, 6. klukka, 8. í viðbót, 9. gagn,
11. slá, 12. póll, 14. fótmál, 16. mun,
17. hvoftur, 18. skurðbrún, 20. sjó,
21. réttur.

11

13

14

15

LÓÐRÉTT
1. áfengisblanda, 3. samtök, 4. háttprúður, 5. skjön, 7. heimilistæki,
10. hald, 13. sarg, 15. hvæs, 16. kirna,
19. tveir eins.

Verði minn vilji
BAKÞANKAR
Charlotte
Böving

19

20

LÁRÉTT: 2. baks, 6. úr, 8. auk, 9. nyt,
11. rá, 12. skaut, 14. skref, 16. ku, 17.
gin, 18. egg, 20. sæ, 21. ragú.

21

BRAGÐIÐ kemur þegar maður kafar
dýpra og spyr sig að því hvers vegna
breytingar eru mikilvægar og hvað
maður vill að þær hafi í för með sér af
góðum – og slæmum – hlutum. Til dæmis
mun mér líða betur líkamlega ef ég
hreyfi mig meira, en það mun hugsanlega
taka tíma frá fjölskyldunni. Það er mikilvægt að sjá báðar hliðar, þannig að það
neikvæða læðist ekki inn svo lítið beri á
og skemmi góðan ásetning.

hvernig ég vil reyna að auðga líf mitt á
nýju ári og hverju ég vil sleppa, segi ég
helst ekki frá því sem ég er að hugsa. Ég
vel a.m.k. með hverjum ég deili hverju.
Óskir og heit hafa tilhneigingu til þess að
leysast upp ef maður talar of mikið um
þau. Heilinn virðist halda að maður hafi
þegar breytt því sem maður er að tala um
og hættir að þykja það áhugavert. Áramótaheitið gleymist – þar til að ári, þegar
maður áttar sig á því að sama gamla
óskin er komin aftur.

LÓÐRÉTT: 1. púns, 3. aa, 4. kurteis,
5. ská, 7. ryksuga, 10. tak, 13. urg, 15.
fnæs, 16. ker, 19. gg.

18

17

ekkert hvar hann á að byrja og finnur
ekkert bragð.

þessum árstíma, þegar það er
splunkunýtt, ákveða margir að
strengja áramótaheit.

ÞEGAR ég er að ákveða með sjálfri mér

LAUSN
16

Á

MAÐUR getur líka velt því fyrir sér
hvernig lífið verði eftir fimm eða tíu ár
ef því er breytt núna – og ef það breytist
ekki.

TOPP fimm áramótaheitin eru víst
eftirfarandi:
Lifa hollara – hreyfa sig meira – vinna
minna – hafa meiri tíma til þess sem
er mikilvægt – minna stress.

Siggi Hlö

Veistu
hver ég
var?

Heitasta partýið í bænum!

Í fljótu bragði góð og gild loforð, en
hvers vegna er svona erfitt að standa
við þau?
Ég held að þau séu of ónákvæm.
Þau kalla á samviskubit og eru
ekki nógu spennandi
eða lostafull. Sem sagt
eru þau einfaldlega
of óáhugaverð og
óáþreifanleg fyrir
heilann. Hann veit

EF óskin um breytingar kemur frá hjartanu er auðveldara að verða við henni,
vegna þess að hún er einlægari. En án
skipulags gerist þó lítið. Hvernig á að
ná markmiði sínu? Hvenær á að byrja?
Hversu oft þarf að minna sig á það og
hver getur hjálpað og stutt?
MÁLIÐ er að velta því fyrir sér hvað
maður fær út úr áramótaheitinu og hvað
það gefur, í stað þess að einblína á það
hvað maður vill. Þá verður leiðin að
markinu líka skemmtilegri, í stað þess
að byrja enn eitt árið á skyldurækni og
kvöðum.

MYNDASÖGUR
PONDUS

Eftir Frode Øverli

Hey,
Heyrumst Jói!
I´m off! Á heitt hey! Með
skvísu
stefnumót í
eða
kvöld!
Sigga?

Skvísu!
Viltu vera
með?

Hrista
aðeins upp
í þessu?

Nei! Alveg
rétt! Þú ert í
sambandi! Vitlaus
ég!

Já! Stífkrampasprautur eru vaninn
þegar um bitsár er
að ræða!

Ég beit Tvöfaldur
mig skammtur!
sjálfur!

Laugardaga kl. 16 – 18.30

GELGJAN
Palli, af hverju
er hárið á þér
appelsínugult?

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Veit ekki. Mig
vantaði eitthvað
að gera.

Svo þú litaðir
á þér hárið.
Jebb.

Þú gengur
sífellt á
lagið, Palli.

HANDAN VIÐ HORNIÐ

Ég er þó
alla vega
að syngja
lagið.

Ha?

Eftir Tony Lopes

Ég er farinn að
halda að þú sért
ekki kattamaður.

BARNALÁN
Mér datt í hug
gælunafn fyrir
þig. Viltu heyra?

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Já já.

Vitlausiklikkaðipirrandibjánabúðingshaus.

Gælunöfn eiga
að vera stutt!

Stundum er mikilvægara að þau séu
nákvæm.
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ÞAU KVÖDDU Á ÁRINU Hollywood missti sinn skerf af hæfileikafólki á árinu. Þessi verða ekki með okkur á næsta ári.

Tony
Scott
leikstjóri

Michael
Clarke
Duncan
leikari

Whitney
Houston

Marvin
Hamlish

Ernest
Borgnine

Nora
Ephron

Ben
Gazarra

Richard D.
Zanuck

Larry
Hagman

Zalman
King

söng- og
leikkona

tónskáld

leikari

leikstjóri og handritshöfundur

leikari

framleiðandi

leikari

leikstjóri og
framleiðandi

FARSÆLT BÍÓÁR Á ENDA
Á síðasta degi ársins er vel við hæﬁ að líta um öxl, en bíóárið var gott að mati Hauks Viðars Alfreðssonar. Landvinningar Baltasars
Kormáks héldu áfram, RIFF-hátíðin toppaði sjálfa sig og frönsk gamanmynd gaf sumarmyndum Hollywood ekkert eftir.
Bíó
2012

Eins og íslenskt bíóáhugafólk á að
venjast fóru fyrstu mánuðir ársins
í að hreinsa „2011-borðið“. Í janúar
fengum við tvær af bestu myndum
síðasta árs, hina frönsku The Artist
og nýjustu kvikmynd Alexander
Payne, The Descendants. Ólíkar
myndir en báðar alveg dásamlegar.
Harmsaga kynlífsfíkils var sögð í
kvikmyndinni Shame, en í henni átti
stórleikarinn Michael Fassbender
eina bestu leikframmistöðu sem við
urðum vitni að á árinu.
Ævisögurnar voru atkvæðamiklar í upphafi árs. J. Edgar og The
Iron Lady ollu báðar nokkrum vonbrigðum, en My Week with Marilyn
var alveg frábær, og var það ekki síst
aðalleikkonunni, Michelle Williams,
að þakka. Þá komu gömlu kempurnar
Martin Scorsese og Steven Spielberg
færandi hendi, Scorsese með hina
stórskemmtilegu Hugo og Spielberg
með hina hundleiðinlegu War Horse.
Baltasar
Það var enginn annar en Baltasar
okkar Kormákur sem hóf bandaríska
kvikmyndaárið með hvelli, en endurgerð hans á Reykjavík-Rotterdam,
Contraband, kom bandarískum miðasölum á óvart í janúar. Aðalhlutverkið
var í höndum Mark Wahlberg en ættjarðarást okkar Íslendinga var kitluð
við það að sjá Ólaf Darra Ólafsson í
litlu hlutverki.
Ólafur var í heldur stærri rullu í
Djúpinu, sannsögulegri mynd eftir
Baltasar sem frumsýnd var í september. Segir hún frá ótrúlegu þrekvirki
Guðlaugs Friðþórssonar sem synti um
sex kílómetra leið frá hinni sökkvandi Hellisey VE 503 að stórgrýttri
fjörunni á austanverðri Heimaey árið
1984. Myndin var gríðarlega vel sótt,
gagnrýnendur voru yfir sig hrifnir
og er Djúpið komið í hóp þeirra níu
mynda sem eiga möguleika á Óskarstilnefningu fyrir myndir á öðru
tungumáli en ensku.
Árið var því gríðarlega gott fyrir
Baltasar og á næsta ári má eiga von
á spennumyndinni 2 Guns, þar sem
hann leikstýrir sjálfum Denzel Washington.
Svartur á leik
Kvikmyndin Svartur á leik var frumsýnd í marsmánuði, en þessi hrottalega glæpamynd er byggð á samnefndri skáldsögu Stefáns Mána.
Myndinni leikstýrði Óskar Þór Axelsson, og þótti hann draga upp einkar
sannfærandi mynd af undirheimum
Reykjavíkur um aldamótin síðustu.
Leikhópurinn var framúrskarandi
og mesta athygli vakti sérlega illskeytt persóna Damons Younger, en
þeir Þorvaldur Davíð Kristjánsson og
Jóhannes Haukur Jóhannesson voru
ekki síður sannfærandi.
Sumarið
Það var ofurhetjukokkteillinn The
Avengers sem þjófstartaði sumarmyndavertíðinni í byrjun maí og ríkti
almenn ánægja með myndina, enda
full af flottum tæknibrellum, spennu
og fjöri.
Ævintýrum Mjallhvítar voru gerð
óvenjuleg skil í myndinni Snow White
& the Huntsman, en þar lék þokkagyðjan Charlize Theron hina andstyggilegu drottningu með eftirminnilegum hætti. Theron lék einnig

BOND VANN Skyfall var sú vinsælasta á árinu í íslenskum kvikmyndahúsum.

➜ ...segja má að myndin hafi verið orðin hálfgerð plága á kvikmyndahúsunum. Mánuðum saman skipti engu hvaða ómerkilegu mynd undirritaður fór að sjá, alltaf var röð út úr dyrum miðasölunnar og allir að fara á
Intouchables.
stórt hlutverk í Prometheus eftir Ridley Scott, hörkuspennandi geimtrylli í
anda Alien, sem var tekinn að hluta til
hér á landi og sýndur í júní.
Ný sería um Köngulóarmanninn
var gangsett í júlí og þótti The Amazing Spider-Man mun betur heppnuð
en nýlegur þríleikur leikstjórans Sam
Raimi um Lóa. Þá lokaði Christopher
Nolan þríleik sínum um Leðurblökumanninn, en The Dark Knight Rises
fékk prýðisgóðar viðtökur þrátt fyrir
að standa fyrirrennara sínum, hinni
frábæru The Dark Knight, töluvert að
baki.
Tölvuteiknaði bangsinn Ted blótaði
og reykti hass í samnefndri kvikmynd frá Family Guy-mógúlnum
Seth McFarlane, á meðan Stallone og
félagar myrtu mann og annan í The
Expendables 2.
Intouchables
Hér á landi var það þó franska kvikmyndin Intouchables sem gleypti
sumarið með húð og hári. Það voru
um 65 þúsund Íslendingar sem sáu
þessa dramatísku gamanmynd, sem
gerir hana eina af þeim mest sóttu
þetta árið, og segja má að myndin hafi
verið orðin hálfgerð plága á kvikmyndahúsunum. Mánuðum saman
skipti engu hvaða ómerkilegu mynd
undirritaður fór að sjá, alltaf var röð

út úr dyrum miðasölunnar og allir að
fara á Intouchables.
Þetta er glæsilegur árangur og ekki
síður merkilegur í ljósi þess að þessi
frábæra mynd er hvorki á íslensku né
ensku. Þáttur bandaríska stórleikarans
Dustin Hoffman í velgengni myndarinnar er þó umtalsverður, en áætlað
er að um þriðjungur gesta hafi talið að
um mynd með honum væri að ræða.
RIFF
RIFF var með glæsilegasta móti í
ár. Aðsóknarmet var slegið og voru
nokkrar af bestu myndum ársins
sýndar á hátíðinni, sem stóð yfir frá
27. september til 7. október.
Heimildarmyndin Searching For
Sugar Man vakti sérstaka athygli, en
í henni er sögð ótrúleg saga tónlistarmannsins Sixto Sodriguez. Þykir ekki
ósennilegt að myndin verði tilnefnd
til Óskarsverðlauna nú eftir áramót,
og þegar þetta er skrifað er hún enn í
sýningu í Bíó Paradís.
Þá var ítalski hrollvekjukóngurinn
Dario Argento heiðursgestur hátíðarinnar, og voru sýndar þrjár myndir
eftir hann, auk þess sem hann sat
fyrir svörum fróðleiksþyrstra
áhorfenda.
Hin bandaríska Beasts of the Southern Wild vann gullna lundann, aðalverðlaun hátíðarinnar, en lokamynd

RIFF í ár var hin kynngimagnaða Jagten (The Hunt) eftir danska leikstjórann Thomas Vinterberg, en þar leikur
Mads Mikkelsen leikskólastarfsmann
sem er ranglega sakaður um að brjóta
kynferðislega á barni.
James Bond og lokaspretturinn
Eftir fjögurra ára bið fengu aðdáendur
spæjarans James Bond loksins nýtt
ævintýri frá Broccoli-stórveldinu, en
kvikmyndin Skyfall var frumsýnd í
lok október. Er það þriðja myndin sem
skartar hinum ljóshærða Daniel Craig
í aðalhlutverkinu, og segja má að þær
örfáu efasemdarraddir sem eftir voru
í hans garð hafi þagnað endanlega því
myndin er frábær og Craig hefur líklega aldrei verið betri.
Rétt tæplega 80 þúsund manns sáu
Skyfall og gerir það hana að aðsóknarmestu mynd ársins.
Nú rétt fyrir jól hófst síðan verðlaunatímabilið svokallaða, en þá hrúgast í kvikmyndahúsin myndir sem
taldar eru líklegar til afreka á komandi verðlaunahátíðum ytra. Íslenskir
kvikmyndaáhugamenn verða að bíða
þolinmóðir til næsta árs eftir sumum
þeirra, en í lok ársins fengum við Argo
eftir Ben Affleck, og Silver Linings
Playbook eftir David O. Russell, en
báðar prýða árslista fjölmargra gagnrýnenda bæði hérlendis og annars
staðar.
Skömmu eftir áramót fáum við nýjustu mynd Íslandsvinarins Quentin
Tarantino, Django Unchained, The
Master eftir Paul Thomas Anderson,
Les Miserables eftir Tom Hooper og
fullt af öðru góðgæti. Þær myndir bíða
þó yfirferðar þar til um næstu áramót.
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Opnunartímar
Föstudagur 28. des. . . . . . . . . . . . . . .10-222
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Saga lítilla heimóttarlegra karla
BÆKUR ★★★★★
Ísland í aldanna rás
2001-2010
Bergsteinn Sigurðsson og
Björn Þór Sigbjörnsson
JPV 2012

„Saga heimsins er
saga mikilla manna,“
sagði skoski heims p ek i n g u r i n n o g
sagnfræðingurinn
Thomas Carlyle sem
uppi var á 19. öld.
Kenning Carlyle var
sú að söguna bæri að skoða út frá
„miklum mönnum“, hetjum sem
í krafti gáfna, persónutöfra eða
pólitískrar útsjónarsemi stýrðu
henni. Við lestur bókarinnar
Ísland í aldanna rás, yfirlitsrits um sögu Íslands frá 2001 til
2010 eftir Björn Þór Sigbjörnsson
og Bergstein Sigurðsson, virðist
saga Íslands síðustu tíu ára þvert
á móti vera saga lítilla manna;
heimóttarlegra karla sem drifnir
eru af valdaþorsta, græðgi og
frænd- og vinahygli.
Þótt höfundar bókarinnar segist í aðfaraorðum ekki hafa verið
að skrifa sögu aðdraganda hrunsins er erfitt sem sjálfhverfur samtímalesandi að leitast ekki við að
elta uppi þá atburðarás sem leiddi
okkur í þá súpu sem við sitjum í
nú; að skoða „öld öfganna“ eins
og fyrsti áratugur 21. aldarinnar
hefur verið kallaður í auglýsingaherferð fyrir bókina gegnum
hruns-gleraugun. Og vandfundin
er skemmtilegri vettvangsrannsókn um einkavæðingu, útrás,
framkvæmdagleði, ofþenslu og

hrun síðustu tíu
ára en Ísland í
aldanna rás.
Eins og í fyrri
bi ndu m bók a f lokksins
er
helstu viðburðum
hvers árs gerð skil
í máli og myndum.
Efnistök eru fjölbreytt og taka þau
að miklu leyti mið
af því sem hátt
fór í fjöl miðlum
hverju sinni en
fjallað er um pólitík, viðskipti, listir,
sakamál, íþróttir og
dægurmál ýmiss konar. Útgáfan
er vegleg að ytri gerð; bókin stór
og pappírinn nautnalega þykkur
og glansandi. Og innihaldið
stendur svo sannarlega undir veglegu yfirborðinu. Efnið er valið
af natni og er gott jafnvægi milli
lengri úttekta á landsmálunum
og léttri umfjöllun um mannlífið
á borð við strauma og stefnur í
kaffidrykkju (árið 2001 tók „coffee to go“ að ryðja sér til rúms og
var enginn maður með mönnum
nema hann væri með kaffimál í
hönd) og klæðnaði (árið 2005 urðu
Íslendingar óðir í lopapeysur).
Texti bókarinnar er lipurlega
ritaður og aðgengilegur. Kímni
setur mark sitt á stílinn sem gerir
textann jafnframt karakterríkan
og grípandi. Hvergi glittir í þurran upptalningastílinn, gryfju sem
yfirlitsriti af þessu tagi gæti verið
hætt við að falla í.
Enda þótt þjóðin eigi sinn sess
í bókinni eru það litlu, heimóttarlegu karlarnir – og vinir þeirra
– sem fara með aðalhlutverkið:
Belju-kyssandi ráðherrar, við-

2008 Lögreglan varð að beita piparúða í mótmælum vörubílstjóra við Olísstöðina við Rauðavatn í aprílmánuði árið 2008.
Myndin var síðan valin fréttamynd ársins 2008.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

skiptajöfrar sem flugu í útrás
á því sem reyndust vaxvængir
sem bráðnuðu er þeir hættu sér
of nálægt sólinni, forseti sem
mundaði klappstýrudúskana í takt
við vængjasláttinn en kannaðist
svo ekkert við danssporin þegar
vængirnir voru farnir af útrásarliðinu, pólitíkusar sem skiptu
bróðurlega milli manna sinna
einkavæddum auðæfum ríkisins

og fundu þeim svo pláss í dómstólunum eða stjórnsýslunni sem
ekki fengu banka í sinn hlut.
Og svo fór sem fór.
Að lesa Ísland í aldanna rás er
dálítið eins og að spila morðgátuspilið Cluedo. Þar sem höfundar
leitast ekki við að skýra orsakir
hrunsins fellur það í skaut lesandans að púsla saman þeim vísbendingum sem liggja fyrir svo

finna megi þann seka. Á tíðum
er bókin því eins og besti reyfari,
full af ráðgátum, leyndardómum og ótrúlegum vendingum. Að
Arnaldi ólöstuðum hlýtur Ísland
í aldanna rás að teljast með bestu
glæpasögum ársins. Sif Sigmarsdóttir
NIÐURSTAÐA: Frábær vettvangsrannsókn um öld öfganna. Reyfarakennd lesning sem slær Arnaldi við.

Sigurjón M. Egilsson

Sprengisandur
<ƌĂŌŵŝŬŝůůƊũſĝŵĄůĂƊĄƩƵƌ
Sunnudagsmorgna kl. 10 – 12

Úrval ljósa á betra verði

Loke

Auriga

Aves

Catwalk

Modular

Nikita
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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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HÆÐIR OG LÆGÐIR HENNES & MAURITZ

TÍSKUFYRIRMYND LÉST

Þ

að var mikill sjónarsviptir fyrir tískuheiminn er hin litríka Anna
María Piaggi féll frá í ágúst.
Tískufyrirmyndin og blaðamaðurinn var þekkt fyrir
litríkan og skemmtilegan
fatastíl. Hún var fastagestur
á tískuvikunum þar sem
henni var ávallt úthlutað
besta sæti á fremsta bekk
á sýningunum. Í fatasafni
Piaggi voru 2.865 kjólar og
265 pör af skóm.

HÁPUNKTAR S
Í TÍSKUHEIMI

2012

ænski verslanarisinn Hennes & Mauritz tjaldaði öllu
sem til var á árinu og hóf samstarf við mörg fræg
nöfn í tískuheiminum. Fatalína Marni fyrir H&M var
frumsýnd í vor með auglýsingu frá leikstjóranum Sofiu
Coppola. Í sumar kom svo fylgihlutalína Önnu DelloRusso og loks í október kom fatalína Maison Martin
Margiela í búðir sænsku keðjunnar.

Hennes & Mauritz lá einnig undir mikilli gagnrýni er
sænski þátturinn Kalla fakta ljóstraði upp um að keðjan
borgaði starfsmönnum í verksmiðjum sínum í Bangladess
svo lág laun að þeir áttu erfitt með að framfleyta sér.
Einnig var álagið svo mikið á starfsfólkinu að það leið yfir
það mörgum sinnum yfir daginn. Talsmenn H&M sögðu
að málið yrði rannsakað af þeirra hálfu.

NÝ ÁSKORUN

TIL DIOR

H

H

Sviptingar og róttækar mannabreytingar bar hæst
í tískuheiminum á árinu. Hönnuðirnir Alexander
Wang og Raf Simmons tóku nýjum áskorunum, YSL
varð Saint Laurent og Marc Jacobs fékk skammir
fyrir að borga fyrirsætum sínum ekki laun. Þá varð
fótleggur Angelinu Jolie að umtalsefni.
FÓTURINN

L

eikkonan Angelina Jolie vakti athygli í dragsíðum
svörtum Versace-kjól
á rauða dreglinum
fyrir Óskarsverðlaunin
2012. Það var samt
fótur Jolie sem
komst í hámæli eftir
að myndir af henni
fóru að birtast á
vefmiðlum. Staða
leikkonunnar er hún
stillti sér upp fyrir
myndavélarnar og
hvernig fóturinn
stakkst út um
klaufina þótti
vera vægast
sagt óeðlilegt.
Grínmyndir
af leikkonunni fóru
því á kreik í
kjölfarið.

önnuðurinn Alexander Wang tók nýjum áskorunum
í lok árs er hann tók við kyndlinum hjá Balenciagatískuhúsinu frá Nicholas Ghesquière, sem á að baki
15 ár hjá fyrirtækinu. „Það er mér mikill heiður að taka við
þessu hlutverki hjá merki og tískuhúsi sem ég ber mikla
og djúpa virðingu fyrir.“ Fyrsta lína Wangs fyrir Balenciagatískuhúsið verður á tískuvikunni í París í byrjun árs.

ENGIN LAUN

önnuðurinn Raf Simmons lét af störfum hjá Jil
Sander á vormánuðum til þess að taka við sem
yfirhönnuður hjá tískuhúsi Christian Dior. Hann
þreytti frumraun sína hjá Dior á hátískusýningunum í
sumar og þótti standa sig með prýði. Fatnaðurinn var einfaldari en gengur og gerist hjá tískuhúsinu og þykir koma
hans því boða nýja tíma hjá hinu fornfræga tískuhúsi.

YSL VERÐUR
SAINT LAURENT

H

ið fræga tískuhús Yves Saint Laurent ákvað að kasta
y-inu úr lógóinu sínu og
breyta nafni sínu í Saint Laurent
á árinu. Breytingin vakti nokkurn
titring meðal tískuspekinga
enda lógóið með því frægara í
tískuheiminum.

Í

vor kom í ljós að hönnuðurinn Marc Jacobs hunsaði
reglur CDFA, Fatahönnunarfélags Bandaríkjanna, og
notaði tvær fyrirsætur undir 16 ára aldri í sýningum
sínum í byrjun árs. Einnig kom í ljós að Jacobs ku ekki
vera mikið fyrir að borga fyrirsætunum laun og býður
þeim frekar fatnað úr sinni smiðju fyrir að ganga eftir
sýningarpallinum. Þetta hefur vakið nokkra athygli og
lofar Jacobs bót og betrun á nýju ári.

Létt, sterkt og fallegt
Árið 2012 framleiddum við yfir 280.000 tonn af áli í álverinu
á Grundartanga. Verðmæti þess er ríflega 610 milljónir
bandaríkjadala, eða um 76 milljarðar króna. Til framleiðslunnar notuðum við mikla raforku, um 4.300 GWst, eða tæplega
fjórðung alls rafmagns sem unnið er á Íslandi. Þessa orku
kaupum við af fyrirtækjum í eigu almennings, Orkuveitu
Reykjavíkur, Landsvirkjun og HS Orku.
Í álverinu sjálfu starfa að jafnaði um 600 manns og um 1.000
manns til viðbótar hafa atvinnu af margskonar þjónustu

sem tengist starfsemi okkar – flutningum, framkvæmdum,
tækniþjónustu, birgðaöflun og fleiru. Norðurál er langstærsti
atvinnurekandi á Vesturlandi og reyndasta starfsfólkið hefur
verið með okkur allt frá upphafi, í 15 ár.
Íslenskt ál er notað um allan heim til að létta bíla, klæða
hús og pakka inn nesti, smíða tölvur, snjallsíma, húsmuni og
veggi. Ál úr grænni, íslenskri orku er ekki bara létt og sterkt,
heldur líka fallegt og umhverfisvænt, enda má endurnýta
það nánast endalaust.

Við óskum landsmönnum gleðilegs árs og þökkum farsælt samstarf.

Gleðilegt Nýtt Ár!
JÓLAMYND 2012
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➜ Langvarandi illindi

JÓLAMYND2012

Köngulóarmaðurinn og Doctor
Octopus hafa lengi eldað grátt
silfur saman.

-SÉÐ & HEYRT/VIKAN



NAOMI WATTS
TILNEFND TIL GOLDEN GLOBE VERÐLAUNA
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TÖFRUM LÍKUST”

BESTA LEIKKONA Í AÐALHLUTVERKI

-V.J.V.,
VJ V SVARTHÖFÐI
SVARTHÖFÐI.IS
Ö IS

100/100
„Ógnvænlega vel gerð.“



100/100

-EMPIRE
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EMPIR

„Fer beint í efsta sæti yﬁr þær myndir
sem fólk verður að sjá á árinu.“
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JÓLATEIKNIMYNDIN Í ÁR!
ÁLFABAKKA

HOBBIT: AN UNEXPECTED JOURNEY3D
KL. 1 - 4:30 - 8 - 11:30
HOBBIT: UNEXPECTED KL. 4 -6 - 10
HOBBIT: AN UNEXPECTED JOURNEY VIP
KL. 1 - 4:30 - 8 - 11:30
KL. 5:50 - 8 - 10:30
THE IMPOSSIBLE
KL. 1:30 - 3:40 - 5:50
SAMMY 2 ÍSLTAL
KL. 1:30
SAMMY 2 ÍSLTAL3D
KL. 8 - 10:10
RED DAWN
RISE OF GUARDIANS ÍSLTALI KL. 1:30 - 3:40
RISE OF GUARDIANS ÍSLTALI3D KL. 3:40
RISE OF THE GUARDIANS ENSTALI KL. 8:20
WRECK-IT RALPH ÍSL. TALI KL. 1:30
KL. 10:30
ARGO
KEFLAVÍK

HOBBIT: UNEXPECTED JOURNEY
THE IMPOSSIBLE
RISE OF THE GUARDIANS ÍSLTAL3D
SAMMY 2 ÍSLTAL

EGILSHÖLL

VIP

HOBBIT: AN UNEXPECTED JOURNEY 3D
KL. 1 - 4:30 - 8 - 10:20 - 11:20
HOBBIT: UNEXPECTED
KL. 3:40 - 7
LIFE OF PI 3D KL. 3- 5:20 - 8 - 10:40
THE IMPOSSIBLE KL. 5:30 - 8 - 10:30
SAMMY 2 ÍSLTAL3D
KL. 1
SAMMY 2 ÍSLTAL
KL. 3:20
RISE OF GUARDIANS ÍSLTAL3D KL. 1
WRECK-IT RALPH ÍSLTAL3D
KL. 1

KRINGLUNNI NÚMERUÐ SÆTI

LIFE OF PI 3D
KL. 5:20 - 8 - 10:40
THE IMPOSSIBLE KL. 5:30 - 8 - 10:30
SAMMY 2 ÍSLTAL
KL. 1 - 3:10
RISE OF GUARDIANS ÍSLTAL3D KL.1:30-3:40-5:50
RISE OF THE GUARDIANS ÍSLTAL KL. 1 - 3:10
PLAYING FOR KEEPS KL. 8
SKYFALL
KL. 10:10

KL. 4 - 8
KL. 8 - 10:20
KL. 1:30

AKUREYRI

KL. 2 - 4- 6

ÞRIÐJUDAGS
TILBOÐ Í DAG

THE IMPOSSIBLE
KL. 8 - 10:20
KL. 8 - 10:20
RED DAWN
RISE OF THE GUARDIANS ÍSLTAL3D KL. 2 - 4
RISE OF THE GUARDIANS ENSTAL KL. 6
SAMMY 2 ÍSLTAL
KL. 2 - 4 - 6

SÝNINGARTÍMAR GILDA FYRIR NÝÁRSDAG

-EMPIRE

SÉÐ OG HEYRT/VIKAN
-T.V., SÉÐ OG HEYRT

GOLDEN GLOBE TILNEFNINGAR m.a.

-H.V.A., FBL

BESTA MYND
BESTI LEIKSTJÓRI

STÓRMYNDIN SEM ALLIR HAFA BEÐIÐ EFTIR

-S.G.S., MBL
-H.V.A., FBL

ÍSLENSKT TAL

LOKAÐ Í DAG GAMLÁRSDAG - TÍMARNIR GILDA FRÁ 1.-3. JANÚAR
SMÁRABÍÓ

GLERAUGU SELD SÉR

5%

THE HOBBIT 3D KL. 1 (TILBOÐ) - 3.40 - 4.30 - 7 - 8
10.20 - 11.20
12
THE HOBBIT 3D LÚXUS KL. 1 - 4.30 - 8 - 11.20
12
LIFEE OF PI 3D KL. 1 (TILBOÐ) - 5.15 - 8 - 10.45
10
LIFEE OF PI
KL. 5.15 - 8 - 10.45
10
GOÐSAGNIRNAR FIMM KL. 1 (TILBOÐ) - 3.10 7
NIKO 2
KL. 1 (TILBOÐ) - 3
L

GLEÐILEG NÝTT BÍÓÁR 2013

HÁSKÓLABÍÓ

NÁNAR Á MIÐI.IS

5%

THE HOBBIT 3D KL. 3.20 (TILB.) - 5.40 - 6.40 - 9 - 10 12
LIFEE OF PI 3D
KL. 3.15 (TILBOÐ) - 6 - 9 10
SILVER LININGS PLAY
L BOOK KL. 3 (TILBOÐ) - 6
16
CLOUD AT
A LA
LS
KL. 9
16
NIKO 2
KL. 3 (TILBOÐ)
L

BORGARBÍÓ

Endurfæðing
Köngulóarmannsins
Nýjasta hefti teiknimyndaseríunnar um Köngulóarmanninn markar kaﬂaskil í
líﬁ persónunnar en þessi langlífa Marvel-hetja lætur líﬁð í tölublaðinu. Það er
sjálfur erkióvinurinn, Doctor Octopus, sem tekur við.

- V.J.V., SVARTHÖFÐI.IS

-H.S.S., MBL

700 TÖLUBLÖÐ Sjöhundraðasta tölublað Köngulóarmannsins markar tímamót.

NÁNAR Á MIÐI.IS

THE HOBBIT 3D KL. 3.20 (TILBOÐ) - 6.30 - 10
L
LIFEE OF PI 3D KL. 3.20 (TILBOÐ) - 5.40 - 8 - 10.30 10

„Ég er bara að frétta þetta núna,
hjá þér,“ segir listamaðurinn
Hugleikur Dagsson um endalok
Köngulóarmannsins eins og við
þekkjum hann.
Nýjasta tölublað teiknimyndaseríunnar The Amazing Spider
-Man, og jafnframt það sjöhundraðasta í röðinni, kom út á
miðvikudag og segir frá dauða
Köngulóarmannsins, en það er
hinn illræmdi Doctor Octopus
sem bindur enda á líf hans.
Verknaðurinn veldur samviskubiti hjá þessum forna
fjanda Lóa, og tekur hann sér
því bólfestu í líkama hetjunnar
og heldur áfram þar sem frá var
horfið í baráttunni gegn hinu illa.
Gleraugnaglámurinn Peter
Parker mun því ekki koma

HUGLEIKUR DAGSSON Fullviss um að

Lói snúi aftur.

meira við sögu í þessum langlífa
myndasögubálki, eða að minnsta
kosti þar til annað kemur í ljós.
Hugleikur segir þetta reyndar
hafa gerst áður en þá hafi það
verið í eins konar hliðarveröld
Marvel. „Þar dó Spider-Man og
annar kom í hans stað. En það að

óvinur hans verði hann sjálfur
er afar spennandi. „Miklu valdi
fylgir mikil ábyrgð“-mantra
persónunnar fær alveg nýja
merkingu.“
Þann 9. janúar munu ævintýri
hins nýja Köngulóarmanns hefjast og verða nýju heftin gefin
út undir nafninu The Superior
Spider- Man, eða Hinn æðri
Köngu lóar maður. Þessi sjokkerandi söguflétta hefur valdið
usla meðal aðdáenda hetjunnar
en Hugleikur segist fullviss um að
hetjan snúi aftur innan skamms.
„Ef Spider-Man er dáinn þá
mun hann rísa aftur fyrr en síðar.
Það hafa ofurhetjur alltaf gert.
Frægasta dæmið er Superman.
Næstfrægasta dæmið er Jesús
Kristur.“
haukur@frettabladid.is

MEÐ STUÐNINGI REYKJAVÍKURBORGAR OG KVIKMYNDAMIÐSTÖÐVAR ÍSLANDS  Miðasala: 412 7711  Hverﬁsgata 54 Rvík  www.bioparadis.is  Hluti af Europa Cinemas

NÝÁRSDAGUR: CHICKEN WITH PLUMS (14) 18:00, 20:00, 22:00
 TAKE THIS WALTZ (14) 17:40, 20:00, 22:20  WADJDA (L)
18:00, 20:00, 22:00  SAFETY NOT GUARANTEED (L) 18:00 
SEARCHING FOR SUGAR MAN (L) 22:00  DJÚPIÐ (L) (ENG.
SUBS.) 20:00
LOKAÐ Í DAG GAMLÁRSDAG. GLEÐILEGT NÝTT ÁR!
BÍÓ PARADÍS KLÚBBURINN: bioparadis.is/klubburinn

Miðasala og nánari upplýsingar

GLEDILEGT
NÝTT ÁR

LOKAÐ 31. DESEMBER

SÝND Í 3D
OG í 3D(48 ramma)

STÓRMYNDIN SEM ALLIR HAFA BEÐIÐ EFTIR!

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

Sýningartímar

THE HOBBIT 3D (48 ramma) 2, 6, 10
THE HOBBIT 3D

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

4, 7.30, 11

LIFE OF PI 3D

5.30, 8, 10.30

RISE OF THE GUARDIANS 3D

2

NIKO 2

2

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ: 950 kr. miðinn!
n!
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Söngkonan Shakira orðin móðir

Í karabíska haﬁnu

Shakira staðfesti gleðifregnirnar á Twitter ásamt unnusta sínum Gerard Pique.

Brad Pitt og Angelina Jolie eyddu jólunum á karabískri eyju.

Söngkonan eignaðist dreng sem
enn hefur ekki fengið nafn en hann
fæddist í kringum jólahátíðina.
Pique er knattspyrnumaður og
spilar með meistaraliðinu Barcelona. Hann skrifaði á Twitter eftirfarandi skilaboð „Sonur okkar er
fæddur! Við erum í skýjunum!
Takk fyrir allar kveðjurnar!“
Shakira uppljóstraði að hún væri
ólétt í haust en söngkonunni leið
það vel á meðgöngunni að hún lét
hafa eftir sér í viðtali þegar fæðingin nálgaðist að hún mundi vilja
vera ólétt í níu mánuði viðbót.

Brad opg Angelina eyddu jólunum í á eyju í Karíbahafi á heimili
tískuhönnuðarins Donnu Karan.
Þar hefur parið dvalið í góðu yfirlæti ásamt börnunum sex, Maddox,
Pax, Zahara, Shiloh og tvíburunum
Knox og Vivienne. Móðir Brads,
Jane, hefur einnig verið með fjölskyldunni yfir jólin.
Á heimili Karan er allt til alls,
þar á meðal sundlaug, útibíó og
spa. „Þau elska eyjuna vegna þess
að hún er á svo afviknum stað,“
sagði heimildarmaður blaðsins
New York Post.

NÝBAKAÐIR
FORELDRAR

Shakira og
knattspyrnukappinn Gerard
Pique eignuðust
son í kringum
jólahátíðina.
NORDICPHOTOS/GETTY

ANGELINA JOLIE Jolie, Pitt og fjölskylda hafa eytt jólunum á eyju í
Karíbahafi.

AMY WINEHOUSE Faðir söngkonunnar

sálugu á óútgefin lög eftir dóttur sína.

Á óútgeﬁn lög
með Amy
Mitch Winehouse, faðir söngkonunnar sálugu Amy Winehouse,
á óútgefin lög eftir dóttur sína á
lager. Hann efast samt um að þau
muni nokkru sinni heyrast opinberlega. „Ég á dálítið af efni sem
Amy tók upp með National Youth
Jazz Orchestra. Það er ekki mikið,
en eitthvað. Ég veit ekkert hvort
það kemur út en arfleið hennar
mun ekki gleymast hvað sem gerist,“ sagði Mitch. Amy lést 27. júlí
2011. Eftir dauða hennar kom út
platan Lioness: Hidden Treasures
sem hafði að geyma áður óútgefin
lög og tónleikaupptökur.

Fyrir konur og karla, CLUB FIT, 6-vikna námskeið

KOMDU ÞÉR Í TOPPFORM
50 mínútur 3x í viku

GÓÐ RÁÐ Matt Damon fékk góð ráð frá

hinum sáluga Heath Ledger.

Kossaráð frá
Heath Ledger
Matt Damon fékk góð ráð frá
hinum sáluga Heath Ledger um
hvernig ætti að kyssa annan mann
fyrir framan myndavélarnar.
Damon leikur í myndinni Liberace
sem fjallar um samkynhneigða
píanistann Liberace.
Ledger kyssti Jake Gyllenhaal
innilega í myndinni Brokeback
Mountain sem kom út 2005 og í
viðtali við Playboy sagðist Damon
hafa spurt Ledger hvernig hann
fór að því. „Hann sagði: „Félagi,
ég drakk hálfan kassa af bjór í
hjólhýsinu mínu“,“ sagði Damon.
„Ég fór að hlæja og þá hélt hann
áfram: „Nei, mér er alvara. Ég
varð að láta vaða. Ef ég hefði ekki
gert þetta hefði ekki verið hægt
að búa til myndina.““

Club Fit hefur slegið rækilega í gegn!
Tímarnir byggjast á að lyfta lóðum og hlaupa á
hlaupabretti.
Hraði og þyngdir sem henta hverjum og einum.
ÞJálfari stýrir hópnum, leiðbeinir og hvetur áfram.
Frábær stemning! Þú kemst í flott form áður en þú
veist af og hefur gaman af.
Allar nánari upplýsingar um verð og tímasetningar
á www.hreyfing.is

Innifalið:
• Þjálfun 3x í viku
• Club Fit æfingakerfið sem miðar að því að „ögra“ líkamanum
að komast út úr stöðnun og tryggja að þú komist í þitt allra
besta form
• Þátttakendur hafa aðgang að lokuðu svæði með fræðslu,
upplýsingum og uppskriftum frá Hreyfingu
• Þol- og styrktarmælingar – fyrir og eftir
• Ótakmarkaður aðgangur að tækjasal og opnum tímum
• Aðgangur að glæsilegri útiaðstöðu – jarðsjávarpotti
og gufuböðum

Pantaðu frían prufutíma á www.hreyfing.is

NÝTT

Club Fit MTL (mótun, tónun, lenging) Rólegri tímar - unnið með eigin líkamsþyngd
og gengið eða skokkað á göngubretti
Club Fit 50+ Fyrir konur og karla, 50 ára og eldri
Club Fit Extreme Fyrir þá sem vilja enn meira. Meiri keyrsla, erﬁðari æﬁngar.
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Finnst best að spila undir pressu
Handknattleiksmaðurinn Aron Pálmarsson er íþróttamaður ársins 2012. Hann segist ekki hafa áhuga á því að vera farþegi í sínum
liðum og kann best við sig þegar hann þarf að bera ábyrgð. Aron dreymir um að vinna gullverðlaun á stórmóti með landsliðinu.
HANDBOLTI Hinn 22 ára gamli

Hafnfirðingur, Aron Pálmarsson,
var um helgina kjörinn íþróttamaður ársins árið 2012 hjá samtökum íþróttafréttamanna. Aron
hlaut afgerandi kosningu enda átti
hann hreint út sagt stórkostlegt ár.
Drengurinn er lykilmaður hjá
þýska liðinu Kiel sem vann Meistaradeildina, varð Þýskalandsmeistari og bikarmeistari. Liðið
náði líka þeim einstaka árangri
að fara í gegnum heilt tímabil í
Þýskalandi án þess að tapa leik.
Á Ólympíuleikunum í London
steig Aron síðan stóra skrefið.
Hann fór úr því að vera einn efnilegasti handboltamaður heims í að
verða einn sá besti. Frammistaða
hans í London var þess eðlis að
hún gleymist seint.
Úr varð að Aron var valinn í
úrvalslið Ólympíuleikanna og
eru margir á því að hann hafi
verið besti handknattleiksmaður
leikanna.
Aukatitill en einn sá stærsti
„Svona útnefning hefur gríðarlega
þýðingu fyrir mig. Þetta er þriðja
árið í röð sem ég kemst á þetta
hóf og farið tómhentur heim. Ég
hef svekkt mig mikið á því. Það
sýnir líka hvað við eigum mikið
af frábæru íþróttafólki. Sérstaklega voru margir góðir á þessu
Ólympíuári. Það er því stórkostlegt
að fá þessa útnefningu,“ sagði Aron
en hann varð í sjöunda sæti í kjörinu í fyrra og fjórða sæti árið 2010.
„Ég hef kannski ekki beint stefnt
að þessum titli. Þetta er aukatitill
en um leið einn sá stærsti. Maður
gerir sitt besta og svo þegar þessar
útnefningar koma þá fer maður að
pæla í hvað maður hefur afrekað
og fer að klæja í puttana.“
Eins og áður segir hefur undanfarið ár verið ótrúlegt fyrir Aron.
Er hann farinn að gera sér grein
fyrir því hversu ótrúlegt árið var
hjá honum?
„Ég fattaði það fyrst almennilega áðan þegar árið var rifjað upp
hjá mér. Þegar ég lít yfir þetta í
heildina get ég ekki verið sáttari.
Það sem stendur upp úr á árinu er
að hafa tekið þrennuna með Kiel.
Vinna alla þrjá stóru bikarana og
ná fullkomnu tímabili. Það var einstakt. Svo stendur líka upp úr að fá
að vera á Ólympíuleikum og spila
þar. Það eru ekki allir íþróttamenn sem fá það tækifæri og fyrir
það er ég þakklátur,“ sagði Aron
en er hann búinn að vinna úr
svekkelsinu er liðið féll úr
leik gegn Ungverjum?
Vil ekki horfa á
Ungverjaleikinn
„Ég held það. Við Guðjón
Valur erum saman út í
Kiel og við höfum
ey t t nok k r u m
kvöldstundum
í a ð r i fj a
þet t a upp.
Við endum
venjulega
bölvandi
þegar
á því
stendur. Það
tók samt
nokkra
daga
að
jafna sig á
þessu sára tapi.
Sem betur fer fór
allt á fullt með Kiel
fljótlega þannig að
hægt var að hugsa
um eitthvað annað.
Ég get samt alveg
viðurkennt að ég
hef ekki horft
aftur á þennan
leik og mun líklega aldrei gera
það.“
Á síðustu tveimur

STOLTUR Þrátt fyrir að vera aðeins 22 ára var Aron á topp tíu listanum í þriðja skipti. Allt er þegar þrennt er því nú vann hann.

stórmótum hefur Aron staðið sig
gríðarlega vel með landsliðinu og
er nú orðinn burðarás liðsins.
„Það er búið að segja við mig
lengi að það komi að þessu en ég
er samt bara 22 ára. Ég vissi að
þessi tímapunktur kæmi. Ég hef
lagt mikið á mig og fagna því að
fá að bera ábyrgð.“
Það var vitað mál að Kiel
myndi ekki vinna endalaust alla sína leiki. Liðið er
þegar búið að tapa tveimur
leikjum í þýsku deildinni í
vetur en hvernig fer
það í hópinn
að
upplifa tap
eftir alla
þessa sigurgöngu?
„Það er mjög skrítið. Þetta er ekki líkt
okkur og gerist ekki
oft. Það voru talsvert miklar breytingar hjá okkur milli
ára og við gerðum
okkur alveg grein
fyrir því að við
my ndu m ek k i
leika það afrek
eftir að fara taplausir í gegnum
heilt tímabil.
Það er ekkert
víst að það
verði nokkru
sinni leikið
ef t i r. Við
erum samt

enn með í toppbaráttunni og í baráttunni á öllum vígstöðvum. Það
er eiginlega ekki hægt að biðja
um mikið meira en það. Sérstaklega þar sem við erum að keppa í
sterkustu deild í heimi.“
Á Alfreð mikið að þakka
Það var ljóst fyrir löngu síðan að
Aron ætti alla möguleika á því
að ná í allra fremstu röð. Alfreð
Gíslason, þjálfari Kiel, ákvað því
að veðja á drenginn ungan að aldri
og hefur fóstrað hann undanfarin
ár með góðum árangri.
„Alfreð á stóran þátt í því að
ég er kominn þar sem ég er í dag.
Þegar hann náði í mig til FH var
áætlunin að lána mig frá félaginu
í eitt til tvö ár. Það breyttist og ég
fékk í staðinn spiltíma hjá Kiel
og tækifæri til þess að þroskast
sem leikmaður. Ég er hrikalega
þakklátur fyrir það í dag. Ég finn
mun á mér á hverju ári og alltaf jákvæðan. Alfreð hefur verið
þjálfarinn minn í þrjú og hálft ár
í besta liði í heimi og á klárlega
sinn þátt í hvernig leikmaður ég
er í dag.“
Það styttist í heimsmeistaramótið á Spáni en Ísland spilar sinn
fyrsta leik þann 12. janúar. Eftir
þetta farsæla ár og nýja titilinn
gerir Aron sér grein fyrir því að
fólk ætlast til mikils af honum á
Spáni.
„Það er alveg á hreinu. Það
verður ágætis pressa. Ég finn mig
samt betur þegar ég þarf að bera
ábyrgð og er undir pressu. Ég vil
frekar hafa pressu en ekki. Þá líður
mér betur. Þetta verður skemmtilegt mót og ég get bara ekki beðið
eftir því að það byrji,“ sagði Aron

FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Þjálfari og lið ársins
Sú nýbreytni var á kjöri íþróttamanns ársins í ár að valinn var þjálfari ársins
og lið ársins. Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands fagnaði 100 ára afmæli
sínu við sama tækifæri og því þótti kjörið að bæta við verðlaunaflokkum að
þessu sinni en áfram verður kosið um þessi verðlaun á næstu árum.
Alfreð Gíslason var valinn þjálfari ársins. Hann fékk 22 atkvæði í kjörinu en
Þórir Hergeirsson, þjálfari norska kvennalandsliðsins í handbolta, fékk eitt.
Alfreð er þjálfari þýska liðsins Kiel sem vann alla stóru bikarana í
handboltanum á síðustu leiktíð–Meistaradeildina, þýsku deildina og
þýska bikarinn. Lið Alfreðs náði líka þeim sögulega árangri að fara í
gegnum heilt tímabil í þýsku deildinni án þess að tapa leik.
Kvennalandslið Íslands í hópfimleikum var valið lið ársins. Það
fékk 22 atkvæði en kvennalandslið Íslands í knattspyrnu fékk
eitt atkvæði.
Hópfimleikaliðið varð Evrópumeistari síðasta sumar og
varði þar með titil sinn frá því fyrir tveimur árum. Frábær
árangur.

en hann fær meira skotleyfi hjá
landsliðinu en með Kiel.
„Ég er búinn að vera að teygja á
öxlinni síðustu vikur fyrir landsliðstörnina. Þetta eru mismunandi
lið, Ísland og Kiel, og með landsliðinu þarf ég að skjóta meira. Það
er ekkert mál að setja sig inn í það
og ég fíla það líka,“ sagði íþróttamaður ársins 2012. Hvaða markmið hefur hann sett sér fyrir árið
2013?
„Það er að toppa þetta ár. Maður
verður að reyna það. Hjá Kiel
ætlum við að reyna að vinna alla
titla og svo dreymir mig auðvitað
um að vinna til gullverðlauna með
íslenska landsliðinu. Ég hef fengið
brons með landsliðinu en stóri
draumurinn er gull. Ég ætla ekki
að lofa því gulli núna í janúar en
ég lofa að ég mun spila nokkur ár í
viðbót með landsliðinu.“
henry@frettabladid.is

SVONA FÓR KJÖRIÐ
1. Aron Pálmarsson, handbolti

425 stig

2. Ásdís Hjálmsdóttir, frjálsíþróttir

279

3. Jón Margeir Sverrisson, sund

267

4. Gylfi Þór Sigurðsson, knattspyrna

149

5. Þóra B. Helgadóttir, knattspyrna

122

6. Auðunn Jónsson, kraftlyftingar

74

7. Alfreð Finnbogason, knattspyrna

65

8. Ásgeir Sigurgeirsson, skotfimi

61

9. Íris Mist Magnúsdóttir, fimleikar

58

10. Kári Steinn Karlsson, frjálsíþróttir

55

11. Guðjón Valur Sigurðsson, handbolti

51

12. Ragna Ingólfsdóttir, badminton

27

13. Jón Arnór Stefánsson, körfubolti

25

14. Aðalheiður Rósa Harðardóttir, karate

7

15.-17. Guðný Jenný Ásmundsdóttir, handbolti 3
15.-17. Sarah Blake Bateman, sund

3

15.-17. Alexander Petersson, handbolti

3

18.-19. Helena Sverrisdóttir, körfubolti

2

18.-19. Ólafur Stefánsson, handbolti

2

20. Aníta Hinriksdóttir, frjálsíþróttir

1

t
s
m
e
r
f
g
o
t
s
r
y
–f

ódýr!

30

35

%
tur

%
tur

t
á
l
s
f
a

t
á
l
s
f
a

2989
3499
A
L
S
I
E
V
A
T
Ó
M
!
A
A
R
N
Á
ÞÍ
kr.
kg

Verð áður 4598 kr. kg
Ungnauta
U
nggnaaut
uta
ta entrecote,
enttre
rec
eccot
ote
te,
e, eerlent
rleent

kkr.
rr..
kg

Verð
eerð
er
rð áð
rð
áður
ðuurr 49
4
4998
499
99
998
98 kr
kkr.
rr.. kg
k
Ungnautalund,
ngnautalund,
ng
gnau
naaut
uta
talu
luund, frosin
fro
fr
ros
ossinn eerlend
rleend
rle

G
O
G
I
Þ
R
I
F YR

GOTTÐ
VER

T
R
Æ
B
Á
FR

VERÐ!

1598

Lambalæri,, trönuberjaj og eplamarinerað
Öll verð eru birt með fyrirvara um prentvillur og/eða myndabrengl
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Grísabógur, hringskorinn

Grísahryggur með pöru

%
0
4

OPIÐ TIL

afsláttur

489

kr.
stk.

Verð áður 749 kr. stk.
Krónu Hátíðar ískaka

Krónan
Árbæ

Krónan
Mosó

Krónan
Höfða

15

559

kr.
stk.

Ljótur, blámygluostur
Krónan
Granda

Krónan
Akranesi

Krónan
Breiðholti

129

kr.
pk.

Tuc saltkex, 3 teg.
Krónan
Lindum

389

kr.
stk.

St. Dalfour sulta, 4 teg.

Krónan
Vestmannaeyjum

Krónan
Reyðarfirði

í dag
KL .
– opnum aftur
kl. 1 0 2. janúar

Krónan
Hvaleyrarbraut

Krónan
Reykjavíkurvegi

Krónan
Selfossi
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ENSKA ÚRVALSDEILDIN
SUNDERLAND - TOTTENHAM

1-2

1-0 John O‘Shea (40.), 1-1 Carlos Cuellar, sjm
(48.), 1-2 Aaron Lennon (51.).

ASTON VILLA - WIGAN

0-3

0-1 Ivan Ramis (3.), 0-2 Emmerson Boyce (52.),
0-3 Arouna Kone (56.).

FULHAM - SWANSEA

1-2

0-1 Danny Graham (19.), 0-2 Jonathan de
Guzman (52.), 1-2 Bryan Ruiz (56.).

MAN. UTD - WBA

2-0

1-0 Gareth McAuley, sjm (9.), 2-0 Robin van
Persie (90.).

NORWICH - MAN. CITY

3-4

0-1 Edin Dzeko (2.), 0-2 Edin Dzeko (4.), 1-2
Anthony Pilkington (15.), 1-3 Sergio Aguero
(50.), 2-3 Russell Martin (63.), 2-4 Mark Brunn,
sjm (67.), 3-4 Russell Martin (75.).

READING - WEST HAM

1-0

1-0 Pavel Pogrebnyak (5.).

STOKE - SOUTHAMPTON

3-3

0-1 Rickie Lambert (10.), 1-1 Kenwyne
Jones (16.), 1-2 Jay Rodriguez (24.), 1-3 Andy
Wilkinson, sjm (36.), 2-3 Matthew Upson (67.),
3-3 Cameron Jerome (90.).

ARSENAL - NEWCASTLE

7-3

1-0 Theo Walcott (20.), 1-1 Demba Ba (43.),
2-1 Alex Oxlade-Chamberlain (50.), 2-2 Sylvain
Marveaux (59.), 3-2 Lukas Podolski (64.), 3-3
Demba Ba (69.), 4-3 Theo Walcott (73.), 5-3
Olivier Giroud (84.), 6-3 Olivier Giroud (87.), 7-3
Theo Walcott (90.+1).

EVERTON - CHELSEA

1-2

1-0 Steven Pienaar (2.), 1-1 Frank Lampard (42.),
1-2 Frank Lampard (72.).

QPR - LIVERPOOL

0-3

0-1 Luis Suarez (10.), 0-2 Luis Suarez (16.), 0-3
Daniel Agger (28.)

STAÐA EFSTU OG NEÐSTU LIÐA:
Man.Utd.
20 16 1 3
50:28 49
Man.City
20 12 6 2
38:19 42
Chelsea
19 11 5 3
39:18 38
Tottenham 20 11 3 6
36:26 36
Arsenal
19 9 6 4
39:21 33
Everton
20 8 9 3
33:25 33
W.B.A.
20 10 3 7
28:25 33
Stoke
20 6 11 3
21:17 29
Liverpool
20 7 7 6
31:26 28
-----------------------------------------------------------------------Wigan
20 5 3 12
22:35 18
Aston Villa 20 4 6 10
15:39 18
Southampton19 4 5 10
26:37 17
Reading
20 2 7 11
22:37 13
Q.P.R.
20 1 7 12
16:36 10

Persie heiðraði fallinn félaga
Robin van Persie var enn og aftur á skotskónum fyrir Man. Utd um helgina. Hann tileinkaði markið vini
sínum sem féll frá síðasta föstudag. Man. Utd fer inn í nýja árið með sjö stiga forskot á meistara Man. City.
FÓTBOLTI Man. Utd hefur venju-

lega verið öflugt yfir hátíðirnar
og það er engin breyting á því í
ár. Liðið lagði spútniklið WBA um
helgina á sama tíma og tíu leikmenn Man. City unnu mikinn baráttusigur á Norwich. Munurinn
á liðunum verður því sjö stig er
nýja árið rennur í garð.
„Van Persie er stórkost legur
leikmaður. Hann kom inn af
bekknum og breytti leiknum fyrir
okkur,“ sagði Sir Alex Ferguson,
stjóri Man. Utd, um Hollendinginn sem kom inn í stöðunni
1-0 fyrir United en þá lá verulega á liðinu. Van Persie kláraði
svo leikinn með glæsilegu marki.
„Hann sótti á þá í hvert skipti
sem hann fékk boltann. Þeir urðu
að bakka inn í teiginn í hvert einasta skipti. Þetta var virkilega
góð innkoma og allt annar bragur
á liðinu eftir að Persie og Paul
Scholes komu af bekknum.“
Fyrra mark leiksins var sjálfsmark hjá varnarmanni WBA eftir
að Ashley Young hafði þrykkt
boltanum inn í teiginn.
„WBA stóð sig virkilega vel.
Það er mikil seigla í þessu liði
og þeir lögðu virkilega hart að
sér. Ég tek ekkert af gestunum
sem settu okkur undir mikla
pressu og við urðum að hafa fyrir
þessum sigri. Ég er því virkilega
ánægður með stigin þrjú,“ sagði
Ferguson.
Nasri sá rautt
Man. City lenti í miklum rússíbana gegn Norwich. Meistararnir byrjuðu leikinn frábærlega því Dzeko skoraði tvö mörk í

GLEYMI ÞÉR ALDREI Van Persie tileinkaði vini sínum Tchuna markið um helgina

en Tchuna féll frá á föstudag.

NORDICPHOTOS/GETTY

upphafi leiks og kom liðinu í frábæra stöðu. Rétt fyrir hlé missti
liðið aftur á móti Samir Nasri af
velli með rautt spjald. Síðari hálfleikur var mikill hanaslagur sem
City vann að lokum.
„Ég skil ekki þetta rauða spjald
eða hvað aðstoðardómarinn taldi
sig hafa séð. Leikmennirnir settu
hausinn hvor í annan. Ef dómarinn ætlar að reka einhvern út af
þá verður hann að reka báða af
velli. Ekki bara Samir,“ sagði
Roberto Mancini, stjóri City,
reiður eftir leikinn.
Hann er þegar í vondum
málum hjá aganefnd enska knattspyrnusambandsins eftir að hafa
sagt að Kevin Friend dómari
hefði borðað of mikið um jólin.
Hann lét það ekki stöðva sig.
„Það er mikil ábyrgð á herðum
aðstoðardómarans í þessu tilviki.
Þetta var ekki góð ákvörðun.
Þetta var reyndar algjörlega
ótrúlegt því aðstoðardómarinn
sá ekki neitt. Dómarinn sá þetta
aftur á móti. Það er ekki spurning að við munum áfrýja þessu
spjaldi,“ sagði stjórinn og bætti
við að hann væri líka ósáttur við
Nasri og að hann myndi refsa
honum fyrir að halda ekki haus.
„Ég skil ekki hvernig það geta
verið tvær reglur á vellinum.
Ein fyrir okkur en önnur fyrir
Norwich. Í lífinu á allt að ganga
jafnt yfir alla. Þetta á að vera svo
auðvelt fyrir dómarana en ég vil
ekki tala of mikið um þá því ég
sagði að þeir borðuðu of mikið
síðast. Ég er aftur á móti himinlifandi með mína menn.“
henry@frettabladid.is

Kynslóðir elda
með okkur
HEITUR Lampard minnti hraustlega á sig með tveimur mörkum í gær.
NORDICPHOTOS/GETTY

Lampard í banastuði
Walcott skoraði þrennu fyrir Arsenal í lygilegum leik.
FÓTBOLTI Lið Chelsea er heldur

Fissler pottar, pönnur og önnur búsáhöld í miklu
úrvali. Einnig vandaðir hraðsuðupottar sem gera
matseldina hraðari og hollari. Þýsk hágæðavara.
Fissler hefur framleitt hágæða potta og pönnur í Þýskalandi í 167 ár.
Ú T S Ö L U S T AÐ I R :

LAUGAVEGI 178. Sími: 568 9955.

ht.is
Umboðsmenn um land allt

SUÐURLANDSBRAUT 26 - REYKJAVÍK - SÍMI 569 1500

betur að komast í gang undir
stjórn Rafa Benitez. Liðið lagði
Everton í gær með tveimur
mörkum frá Frank Lampard.
Reyndar var frammistaða
liðsins ekkert sérstaklega sannfærandi í gær. Everton var betra
liðið lengi vel, skaut í slá og stöng
en það er ekki nóg. Chelsea nýtti
færin og tók öll stigin.
„Þetta var erfitt. Þessi leikur
er alltaf einn sá erfiðasti á hverju
tímabili. Við vorum teknir í gegn
hérna í fyrra og urðum því að
svara fyrir okkur,“ sagði hetja
Chelsea, Frank Lampard.
„Það tók okkur hálftíma að komast í gang. Vissulega vorum við
svolítið heppnir en við verðum að
halda trúnni. Það er mikið eftir af
þessu tímabili.“
Lampard bætti við að hann
væri ekki í samningaviðræðum
við Chelsea sem stendur en hann
verður samningslaus í sumar.
Leikur Arsenal og Newcastle
var ótrúleg skemmtun. Newcastle
jafnaði í þrígang en það dugði ekki
til því Arsenal skoraði fjögur síðustu mörkin og vann hreint lygilegan 7-3 sigur.
Theo Walcott var eftirsóttur
fyrir leik en hann varð enn eftir-

sóttari eftir leikinn því hann skoraði þrennu og lék á als oddi. Samningur hans við Arsenal rennur út
næsta sumar og hann má byrja að
ræða við önnur félög í vikunni.
„Það er minn vilji að gera nýjan
samning við Theo. Ég tel að hann
eigi heima hjá þessu félagi og vonandi tekst okkur að ná saman. Ég
held að Theo elski félagið og ég
veit að félagið elskar hann. Það
er erfitt að finna slíkt samband,“
sagði Arsene Wenger, stjóri Arsenal, en það verður erfiðara og erfiðara fyrir hann að landa nýjum
samningi við Walcott á meðan
hann heldur áfram að skora.
„Fyrsta markið hans var mark
í anda Thierry Henry. Theo er
orðinn góður í að klára færin
og hefur lært mikið. Hann er
greindur og mun halda áfram að
bæta sig,“ bætti Wenger við en
Henry stóð upp og klappaði fyrir
fyrsta marki Walcott.
Walcott hefur lengi viljað spila
sem framherji og blómstrar þar
núna.
„Ég geri ekki ráð fyrir að spila
alltaf í fremstu víglínu en ég er að
sýna mönnum núna hvað ég get
þar. Vonandi hef ég opnað augu
einhverra,“ sagði Walcott.
- hbg
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Þorsteinn J. og gestir
Þorsteinn J. sér um upphitun
fyrir leiki og stýrir ítarlegri
umfjöllun eftir leiki ásamt
handboltasérfræðingum
og góðum gestum.
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DAGSKRÁ

FM 92,4/93,5

Í KVÖLD

Stöð 2 kl. 20.55
New Year‘s Eve
Stórskemmtileg rómantísk gamanmynd með fjölda ﬂottra leikara í
helstu hlutverkum. Í myndinni eru
tvinnaðar saman nokkrar sögur
sem tengjast allar. Meðal leikara
eru Halle Berry, Jessica Biel,
Abigail Breslin, Robert De Niro,
Zac Efron, Katherine Heigl, Ashton
Kutcher, Sarah Jessica Parker, Michelle Pfeiffer og Hilary Swank.

The Artist

Edge of Darkness

RÚV KL. 20.50 Stjarna í þöglu
myndunum kynnist ungri dansmey.
Með tilkomu talmyndanna eykst
frægð hennar og frami en hallar
undan fæti hjá honum. Aðalhlutverk leika Jean Dujardin, Bérénice
Bejo og John Goodman.

SKJÁR 1 KL. 21.30 Mel Gibson fer
með hlutverk lögreglumannsins
Thomas Craven í þessari spennumynd Martins Campbell byggða
á smáseríu hans á BBC frá 1985.
Þegar Craven verður vitni að morði
dóttur sinnar, Emmu, reynir hann að
hafa hendur í hári morðingjanna en
uppgötvar um leið leynt og dularfullt líf Emmu.

98%

8,1

58%

Mission: Impossible Ghost Protocol
RÚV KL. 22.30 Nýjasta myndin um
Ethan Hunt og félaga sem þurfa nú
að leggja sig alla fram til að hreinsa
nafn deildar sinnar eftir að hún er
bendluð við hryðjuverkasprengingar.
Sem fyrr fer Tom Crusie með hlutverk
Hunt en með önnur helstu hlutverk
fara Paula Patton, Jeremy Renner og
Simon Pegg.

6,6

94%

08.00 Klukkur landsins 08.25 Sinfónía nr.
9 eftir Ludwig van Beethoven 10.00 Fréttir
10.05 Veðurfregnir 10.15 Ó, þú tæra lind 11.00
Guðsþjónusta í Dómkirkjunni í Reykjavík 12.02
Hádegisútvarp 12.20 Hádegisfréttir 12.45
Veðurfregnir 13.00 Ávarp forseta Íslands, 13.25
Brúður hafsins 13.55 Strengir og straumar 14.45
Tvísöngur 15.10 Hljóðin úr eldhúsin 16.00
Síðdegisfréttir 16.05 Ungir píanistar 17.10
Handhafi viðurkenningar úr rithöfundasjóði
Ríkisútvarpsins 2012 18.00 Kvöldfréttir 18.15
Nýársóperan: Lohengrin 22.00 Fréttir 22.05
Veðurfregnir 22.10 Stjörnur, ljósglit og bjarmi
af einu kerti 22.55 Smásaga: Sómavendni 23.29
Kvöldstund með Mozart 00.00 Fréttir 00.05
Næturútvarp Rásar 1

7,4

SKJÁREINN

STÖÐ 2
08.00 Morgunstundin okkar

07.00 Barnatími Stöðvar 2

12.00 Arnold Classic Sýndar svip-

17.00 Simpson-fjölskyldan (7:22)

06.00 Pepsi MAX tónlist

10.30 Á fleygiferð að Nornafjalli

11.45 GoldiLocks and the 3 Bears

17.25 Simpson-fjölskyldan (1:22)

(Race to Witch Mountain) Leigubílstjóri
í Las Vegas og sérfræðingur í fljúgandi
furðuhlutum reyna að bjarga systkinum
úr klóm illmenna.
12.10 Áramótamót Hljómskálans (e)
13.00 Ávarp forseta Íslands, Ólafs
Ragnars Grímssonar
13.25 Ávarp forseta Íslands á táknmáli
13.40 Svipmyndir af innlendum
vettvangi 2012 (e)
14.40 Svipmyndir af erlendum vettvangi 2012 (e)
15.30 Nýárstónleikar í Vínarborg
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Litla skrímslið og stóra
skrímslið Upptaka af sýningu Þjóðleikhússins.
18.45 Tíu mínútna sögur– Á göngu
(Ten Minute Tales) (e)
19.00 Fréttir
19.20 Veðurfréttir
19.25 Vetrarferðin Kristinn Sigmundsson söngvari og Víkingur Heiðar Ólafsson píanóleikari flytja Vetrarferðina eftir
Franz Schubert.
20.50 Listamaðurinn (The Artist)
Stjarna í þöglu myndunum kynnist ungri
dansmey. Með tilkomu talmyndanna
eykst frægð hennar og frami en hallar undan fæti hjá honum. Aðalhlutverk
leika Jean Dujardin, Bérénice Bejo og
John Goodman.
22.30 Sérsveitin IV - Leyniskýrslan
(Mission: Impossible - Ghost Protocol) Atriði
í myndinni eru ekki við hæfi ungra barna.
00.40 Í takt við tímann Íslensk bíómynd frá 2004. Hér er tekinn upp þráðurinn frá því í myndinni Með allt á
hreinu 20 árum fyrr.
02.10 Dagskrárlok

Sho Stórskemmtileg og launfyndin talsett teiknimynd þar sem snúið er rækilega út úr ævintýrinu sígilda um Gullbrá
og grísina þrjá.
13.20 Fantastic Mr. Fox Bráðskemmtileg brúðumynd sem byggð er á metsölubók eftir Roald Dahl og fjallar um Mr.
Fox sem er alræmdur kjúklingaþjófur og
fréttir það í miðju ráni að konan hans er
ólétt. Hann ákveður að söðla um og gerast heiðarlegur refur.
14.50 Titanic Stórmynd James Camerons í öllu sínu veldi. Saga um ást, hugrekki, trú og fórnir sem hlaut alls 11
Óskarsverðlaun.
18.05 How I Met Your Mother
(11:22) Ted leigir limmósínu fyrir vinahópinn til þess að flytja þau á milli
fimm partía á nýársnótt í þeim tilgangi að komast að því hvert þeirra er
skemmtilegast.
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.55 Með allt á hreinu– tónleikar
Upptaka frá stórkostlegum tónleikum
Stuðmanna í Eldborgarsal Hörpu frá
því í haust í tilefni þess að 30 ár eru nú
frá frumsýningu kvikmyndarinnar Með
allt á hreinu. Öll lögin úr kvikmyndinni
ástsælu voru flutt auk nýrri laga Stuðmanna. Þá stigu á stokk ófáir ómissandi
gestir á borð við Grýlurnar og Eggert
Þorleifsson í hlutverki Dúdda.
20.55 New Year’s Eve Stórskemmtileg
rómantísk gamanmynd sem gerist öll á
einu kvöldi, gamlárskvöldi, og við kynnumst hér nokkrum ólíkum persónum.
Öll búa þau í borginni sem aldrei sefur,
New York, og þótt fæst þeirra þekkist
innbyrðis eiga leiðir þeirra eftir að skarast á mismunandi hátt þetta kvöld, með
ólíkum en óvæntum afleiðingum. Með
aðalhlutverk fara Halle Berry, Jessica
Biel, Zac Efron, Aston Kutcher ásamt
hópi annarra stórleikara.
22.55 127 Hours Dramatísk mynd
byggð á sönnum atburðum með James
Franco í aðalhlutverki um ótrúlega sögu
Arons Ralston sem neyðist til að grípa til
örþrifaráða þegar hann festir á sér handlegginn í klettum úti í óbyggðum.
00.30 Inhale Æsileg spennumynd í
leikstjórn Baltasars Kormáks. Dermot
Mulroney og Diana Kruger fara með
hlutverk hjóna sem leita allra leiða til að
finna líffæragjafa fyrir fársjúka dóttur
sína.
01.50 All About Steve
03.25 Titanic

myndir frá Arnold Classic-mótinu sem
fram fór í Columbus í Ohio. Það voru
meira en 18 þúsund keppendur sem
mættu til leiks og tóku þátt í 45 íþróttagreinum og viðburðum.

10.20 Ný skammarstrik Emils í Kattholti Mynd byggð á sögu Astrid Lindgren um prakkarann og óþekktarorminn
Emil sem býr í Kattholti.
11.40 Yours, Mine and Ours Dennis
Quaid leikur mann sem tekur saman við
konu leikna af Rene Russo. Vart væri
það frásögur færandi ef væri ekki fyrir
átta börn hans úr fyrra hjónabandi og
hennar tíu.
13.25 Gulleyjan (2:2) Vönduð framhaldsmynd sem segir hina sígildu sögu
Robert Louis Stevenson Gulleyjan eða
Treasure Island. Sagan fjallar um leitina að verðmætum fjársjóði með frægasta sjóræningja heims í forgrunni, Long
John Silver. Uppistandarinn Eddie Izzard hefur fengið mikið lof fyrir túlkun sína á sjóræningjanum alræmda og
hefur framhaldsmyndin fengið afar góða
dóma um víða veröld.
14.55 Upstairs Downstairs (1:3)
(2:3) (3:3) (e) Vandaðir þættir um lífið
á bresku óðalssetri í Lundúnum á millistríðsárunum í Bretlandi.
17.25 30 Rock (18:22) (19:22) (e)
18.15 Mystic Pizza Sígild kvikmynd frá
níunda áratugnum með Juliu Roberts
og Lili Taylor í aðalhlutverkum. Myndin
fjallar um Daisy og Jojo og líf þeirra og
störf á pitsustaðnum Mystic Pizza.
20.00 Prayers for Bobby Einstök kvikmynd frá árinu 2009 sem tilnefnd var
til fjölda verðlauna. Myndin fjallar um
konu sem tekst á við sjálfsvíg sonar síns.
Aðalhlutverk eru í höndum Sigourney
Weaver.
21.30 Edge of Darkness
23.30 A Guy Thing Rómantísk gamanmynd með Jason Lee, Julia Styles og
Selma Blair í aðalhlutverkum. Brúðgumi
vaknar eftir steggjapartýið sitt í örmum
annarrar konu og upphefst þá farsakennd atburðarrás.
01.15 Excused (e)
01.40 Pepsi MAX tónlist

10.00 Come See The Paradise
13.45 Ghosts of Girlfriends Past
15.25 Come See The Paradise
19.15 Ghosts of Girlfriends Past
20.55 Cyrus
22.30 The Road
00.20 A Little Trip to Heaven
01.50 Cyrus
03.20 The Road

ÚTVARP

FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2
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FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1

13.35 Nedbank Golf Challenge 2012

Útsending frá einstöku golfmóti þar sem
12 af bestu kylfingum heims er boðið
til leiks.
21.40 Ísland á HM 2013 Skemmtilegur

þáttur um íslenska handboltalandsliðið
og möguleika þess fyrir HM á Spáni í
janúar. Þorsteinn J. fór til Þýskalands og
hitti þar helstu landsliðsmenn Íslands og
þjálfara í þýska handboltanum.
22.20 NBA: Miami - Oklahoma

08.00 Sunnudagsmessan
09.15 Man. Utd. - WBA
10.55 Sunderland - Tottenham
12.35 WBA - Fulham BEINT
14.45 Wigan - Man. Utd. BEINT

17.50 Íslenski listinn
18.15 Gossip Girl (15:25)
19.00 Friends (5:23) Gengið hefur
ákveðið að koma saman á fínum veitingastað til að halda upp á afmæli
Phoebe, en Joey og Phoebe seinkar af
ýmsum misskemmtilegum ástæðum
og þau Joey eiga í erfiðleikum með að
halda þessu fína borði á staðnum.
19.25 How I Met Your Mother (4:24)
19.50 Simpson-fjölskyldan
20.15 The Secret Circle (20:22) Bandarísk þáttaröð um unglingsstúlku sem
flytur til smábæjar í Washington og er
tekin inn í leynifélag unglinga sem búa
öll yfir óvenjulegum hæfileikum.
21.00 The Vampire Diaries (20:22)
Bandarísk þáttaröð um unglingsstúlku
sem fellur fyrir strák sem er í raun
vampíra og hefur lifað í meira en 160
ár. Hann reynir að lifa í sátt og samlyndi
við venjulegt fólk en bróðir hans er ekki
alveg eins friðsæll.

21.10 Man. City - Stoke

21.45 Smallville (2:22) Áttunda þáttaröðin um ofurmennið Superman á unglingsárum. Clark Kent heldur áfram að
berjast við ill öfl sem ógna honum og
framtíð heimsins.

22.50 West Ham - Norwich

22.30 The Secret Circle (20:22)

00.30 Swansea - Aston Villa

23.10 The Vampire Diaries (20:22)

17.15 Southampton - Arsenal BEINT
19.30 Tottenham - Reading

23.55 Smallville (2:22)
00.40 Tónlistarmyndbönd frá Popp-

tíví
07.00 Barnatími Stöðvar 2 Samsent

barnaefni frá Stöð 2.
08.00 Könnuðurinn Dóra
08.25 Svampur Sveinsson
08.45 Doddi litli og Eyrnastór

18.15 Doctors (103:175)

09.00 UKI

19.00 Ellen (1:170)

09.10 Elías

19.40 Mr. Bean (13.14)

09.25 Strumparnir

20.05 The Office (3:6)

09.45 Latibær (8:18)

20.40 Gavin and Stacy (4:7)

10.10 Ofurhundurinn Krypto

21.10 Spaugstofan

10.35 Histeria!

21.35 Mr. Bean (13.14)

11.00 Stöð 2 Krakkar - barnatími

22.00 The Office (3:6)

17.00 Villingarnir

22.30 Gavin and Stacy (4:7)

17.20 Ofurmennið

23.00 Spaugstofan

17.45 Njósnaskólinn (8:13)

23.25 Tónlistarmyndbönd frá Popp

FM 95,7 FM957
FM 96,3 FM Suðurland

FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið

FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga

06.00 ESPN America 07.50 Ryder Cup 2012 (2:3)
18.40 Ryder Cup 2012 (3:3) 01.00 ESPN America

20.00 Hrafnaþing Forystumenn atvinnulífsins
um ástand og horfur 21.00 Svartar tungur Nú
líta menn fram á veginn 21.30 Svartar tungur
Nú líta menn fram á veginn

FM 100,5 Kaninn
FM 102,9 Lindin
FM 102,2 Útvarp Latibær FM 105,5 Útvarp Boðun

OPIÐ Í DAG

9-12

LOKA DAGUR
INS
ÚTSÖLU ÁRS

Tölvutek • Reykjavík • Borgartúni 31 • 563 6900 • Akureyri • Undirhlíð 2 • 430 6900 • www.tolvutek.is

KALLI BERNDSEN

UM LAND ALLT

TÝNDA KYNSLÓÐIN

HEIMSÓKN

STÖÐ 2 HD | VODAFONE Á RÁS 502
STÖÐ 2 HD | SÍMANUM Á RÁS 203
STÖÐ 2 HD | HD ÖRBYLGJUMYNDLYKILL Á RÁS 15

Í LEIFTRANDI HÁSKERPU

SJÁLSTÆTT FÓLK

ÞAÐ ÞARF AÐ UPPFÆRA OG ENDURRÆSA ADSL- OG ÖRBYLGJUMYNDLYKLA

SPAUGSTOFAN

STÓRAUKIÐ NETFRELSI

SPURNINGABOMBAN

FJÖLSKYLDAN Á SKILIÐ ÞAÐ BESTA
– SKEMMTUN FYRIR ALLA Á NÝJU ÁRI

MANNSHVÖRF, HEFST Í JANÚAR

ÚRSLITAKEPPNI Í MASTERCHEF ÍSLAND

FJÓRAR SJÓNVARPSSTÖÐVAR
FRÍTT MEÐ ÁSKRIFT AÐ STÖÐ 2
OG STÓRAUKIÐ NETFRELSI

JOHNNY ENGLISH REBORN

FÓSTBRÆÐUR

SVEPPI

TVEIR + SEX

– SJÁLFVIRKIR AFSLÆTTIR BEINT Í VASA ÁSKRIFENDA – SKRÁÐU ÞIG INN Á STOD2.IS
TRYGGÐU ÞÉR ÁSKRIFT | 512 5100 | STOD2.IS | VERSLANIR VODAFONE | VERSLANIR OG ÞJÓNUSTUVER SÍMANS 800 7000
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DAGSKRÁ

FM 92,4/93,5

Í KVÖLD

Stöð 2 kl. 14.00
KRYDDSÍLD
Kristján Már Unnarsson sér
um árlegan áramótaþátt 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.
Fréttastofa Stöðvar 2 velur svo
mann ársins að vanda.

Home for the Holidays

Mamma Mia

Áramótaskaup 2012

SKJÁR 1 KL. 12.55 Holly Hunter,
Robert Downey Jr. og Claire Danes
fara með aðalhlutverkin í þessari
gamanmynd í leikstjórn Jodie Foster.
Þakkargjörðarhátíðin nálgast og
Claudia, sem nýlega missti vinnuna,
ákveður að halda heim og verja
henni með ﬂókinni fjölskyldu sinni.

STÖÐ 2 KL. 21.00 Amanda Seyfried,
Meryl Streep, Colin Firth og Pierce
Brosnan þenja öll raddböndin í einni
vinsælustu söngvamynd síðari ára.
Myndin er byggð á lögum sænsku
hljómsveitarinnar Abba og segir frá
Sophie. Hún býður þremur fyrrum
ástmönnum móður sinnar í brúðkaupið sitt í þeirri von að einn þeirra
sé faðir hennar.

RÚV KL. 22.30 Þá er komið að því
að kveðja árið með því að líta yﬁr
helstu atburði þess í spaugilegum
ﬂutning margra af þekktustu leikurum þjóðarinnar. Það er Gunnar
Björn Guðmundsson sem leikstýrir
skaupinu þetta árið í fjórða sinn.

63%

6,4

54%

6,3

06.36 Bæn 06.39 Morgunþáttur Rásar 1 06.40
Veðurfregnir 07.00 Fréttir 07.30 Fréttayfirlit 08.00
Morgunfréttir 08.05 Morgunstund með KK 08.30
Fréttayfirlit 09.00 Fréttir 09.05 Í lok árs 10.00
Fréttir 10.03 Veðurfregnir 10.13 Stefnumót 11.00
Fréttir 11.03 Samfélagið í nærmynd 12.00 Fréttir
12.02 Hádegisútvarp 12.20 Hádegisfréttir 12.45
Veðurfregnir 13.00 Þegar NASA var Bláa stjarnan
14.00 Nýárskveðjur 15.00 Árið sem heimurinn
endaði ekki 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 20.20 Einum of: Ýkjur og
undarlegheit 21.10 Stórsveit Reykjavíkur og Glenn
Miller 22.05 Veðurfregnir 22.10 Tímamót 23.00
Kampavín og kristalsglös 23.42 Áramótalúðrar 23.54
Brennið þið vitar 23.59 Kveðja frá Ríkisútvarpinu
00.05 Gleðilegt ár! 01.00 Næturútvarp Rásar 1

SKJÁREINN

STÖÐ 2
08.00 Morgunstundin okkar

07.00 Barnatími Stöðvar 2

10.00 Pepsi-mörkin

17.05 Simpson-fjölskyldan (6:22)

06.00 Pepsi MAX tónlist

10.30 Hundar í háloftum (Space Bud-

12.00 Fréttir Stöðvar 2

11.55 Einvígið á Nesinu

17.30 ET Weekend

10.40 Rachael Ray (e)

dies) Nokkrir hundar halda út í geim og
lenda bæði í háska og skemmtilegum
uppákomum. e.
11.50 Sérðu það sem ég sé? (Horizon:
Do You See What I See?) (e)
12.50 Táknmálsfréttir
13.00 Fréttir
13.15 Veðurfréttir
13.20 Íþróttaannáll 2012 (e)
13.49 Íþróttaannáll 2012 (e)
15.17 Bolshoj-leikhúsið - Opnunarhátíð (Bolshoi - Re-Opening Gala) Upptaka frá hátíðarskemmtun í tilefni af
opnun Bolshoj-leikhússins í Moskvu eftir
viðgerðir í október.
17.03 Jólatónleikar Rásar 1 (e)
18.00 Jólastundin okkar (e)
18.30 Hr. Bean fer í fríið (Mr. Bean‘s
Holiday) (e) Hr. Bean vinnur ferð til Cannes. Þar aðskilur hann óvart ungan
dreng frá pabba sínum en rembist við
að koma þeim saman aftur.
20.00 Ávarp forsætisráðherra, Jóhönnu Sigurðardóttur
20.20 Svipmyndir af innlendum
vettvangi 2012
21.25 Svipmyndir af erlendum vettvangi 2012
22.30 Áramótaskaup 2012
23.25 Álfareiðin (e) Salonkvintettinn
L‘amour fou leikur íslensk lög.
23.58 Kveðja frá RÚV
00.10 Náttúruöflin (Forces of Nature)
Maður sem er að fara að gifta sig missir
af flugi vegna óhapps. Með aðalhlutverk
fara Ben Affleck og Sandra Bullock.
01.55 Tónaflóð (e)
04.40 Dagskrárlok

12.30 Algjör Sveppi og dularfulla

12.45 Herminator Invitational (1:2)

12.55 Home for the Holidays

hótelherbergið Frábær kvikmynd fyrir
alla fjölskylduna um þá Sveppa, Villa og
Góa og ævintýri þeirra. Að þessu sinni
liggur leið þeirra á hótel þar sem dularfullir atburðir hafa átt sér stað.
14.00 Kryddsíld 2012 Árlegur áramótaþáttur sem hefur verið fastur liður
á dagskrá gamlársdags Stöðvar 2 allt
frá árinu 1990. Leiðtogar helstu stjórnmálaflokka landsins staldra við og vega
og meta árið sem er að líða á léttum
nótum. Fréttastofa Stöðvar 2 velur svo
mann ársins að vanda.
16.00 Gulliver’s Travels Gamanmynd
með Jack Black í aðalhlutverki og byggir
á ferð Gúllívers til Putalands.
17.30 Mr. Popper’s Penguins Gamanmynd með Jim Carrey um önnum
kafinn vinnuþjark sem neyðist til að
endurskoða líf sitt þegar hann fær í arf
nokkrar mörgæsir sem hann þarf að
hugsa um.
19.05 The Best of Mr. Bean Bráðskemmtileg samantekt af öllu því besta
frá Mr. Bean, mannsins sem er fullorðinn en virðist hafa verið fæddur í gær.
20.00 Ávarp forsætisráðherra Jóhanna Sigurðardóttir forsætisráðherra
flytur áramótaávarp.
20.15 Nýársbomba Fóstbræðra
Þáttastjórnendurnir Magnús og Sigrún fá til sín nokkra góða og vel valda
viðmælendur. Ýmislegt fer öðruvísi en
ætlað var í þessum spjallþætti þar sem
þjóðlegur andi svífur yfir vötnum. Leikarar eru Helga Braga Jónsdóttir, Þorsteinn Guðmundsson, Benedikt Erlingsson, Sigurjón Kjartansson og Jón Gnarr
Kristinsson.
21.00 Mamma Mia!
22.55 Mið-Ísland í Þjóðleikhúsinu
00.30 Ghosts of Girlfriends Past Frábær, rómantísk gamanmynd með úrvalsleikurunum Matthew McConaughey,
Jennifer Garner og Michael Douglas í
aðalhlutverkum. Sagan er lauslega byggð
á jólasögu Charles Dickens þar sem
gamlar kærustur kvennabósans Connors Meads birtast honum hver á fætur
annarri í brúðkaupi bróður hans.
02.10 Date Night
03.35 I Love You Phillip Morris
05.10 Gulliver’s Travels

Sýnt frá góðgerðargolfmóti sem knattspyrnumaðurinn Hermann Hreiðarsson
stendur fyrir í Vestmannaeyjum.
13.30 Herminator Invitational (2:2)
14.05 Ísland á HM 2013 Skemmtilegur
þáttur um strákana okkar í íslenska
handboltalandsliðinu.
14.45 Unglingamótið í Mosfellsbæ
15.30 Spænski boltinn: Real Madrid
- Barcelona
17.10 Being Liverpool
17.55 Meistaradeild Evrópu: Bayern
München - Chelsea Útsending frá úrslitaleik Meistaradeildar Evrópu 2012.
20.30 NBA: Miami - Oklahoma
22.30 Pepsi-mörkin

18.15 Gossip Girl (14:25)
19.00 Friends (4:23) Phoebe er hrædd

14.40 Gulleyjan (1:2) Vönduð framhaldsmynd í tveimur hlutum sem segir
hina sígildu sögu Robert Louis Stevenson Gulleyjan eða Treasure Island. Sagan
fjallar um leitina að verðmætum fjársjóði með frægasta sjóræningja heims í
forgrunni, Long John Silver. Uppistandarinn Eddie Izzard hefur fengið mikið
lof fyrir túlkun sína á sjóræningjanum
alræmda og hefur framhaldsmyndin
fengið afar góða dóma um víða veröld.
16.10 My Big Fat Gypsy Christmas
(e)
17.10 Minute To Win It (e) Barátta
kynjanna er í algleymi þegar byggingarverkamaðurinn Marc og kennarinn
Shannon etja kappi.
17.55 Everything or Nothing: The
Untold Story of 007 (e) Einstök heimildamynd í tilefni af 50 ára afmæli
njósnara hennar hátignar.
19.30 Top Gear Xmas Special (e) Sérstakur 90 mínútna jólaþáttur þeirra Top
Gear manna þar sem þeir bralla ýmislegt í tilefni jólanna.
21.00 Rolling Stones 50th Anniversary Concert (e) Stærsta rokkhljómsveit
allra tíma stígur á svið í New York borg
og tryllir lýðinn á tónleikum sem fagna
50 ára starfsafmæli þessarar sannarlegu
ódauðlegu sveitar.
00.00 Kill the Irishman Kvikmynd
byggð á sönnum atburðum sem fjallar um
írska þorparann Danny Greene, sem vinnur fyrir glæpamenn í Cleveland á áttunda
áratugnum. Aðalhlutverk: Val Kilmer, Christopher Walken og Vincent D‘Onofrio.
01.50 The Bachelor (7:12) (e)
03.20 Pepsi MAX tónlist

11.40 Gray Matters
13.20 Get Shorty
15.05 Field of Dreams
16.50 Gray Matters
18.30 Get Shorty
20.15 Field of Dreams
22.00 Slumdog Millionaire
00.00 The Transporter
01.35 The Jackal
03.40 The Transporter

FÍTON / SÍA

FI043813

ÚTVARP

FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1

08.00 Reading - West Ham
09.40 Norwich - Man. City
11.20 Arsenal - Newcastle

um að missa nýjasta kærastann sinn
og ótti hennar eykst eftir kjánalegar athugasemdir Ross. Chandler er kominn til
Tulsa út af vinnunni og Monica ákveður
að koma honum „skemmtilega“ á óvart
á hótelinu. Þá er Joey hundfúll yfir því
að sú sem hann á stefnumót við muni
ekki eftir að hafa sofið hjá honum áður.
19.50 How I Met Your Mother (3:24)
20.15 The Cougar (7:8) Skemmtilegur
raunveruleikaþáttur frá þeim sem sömu
og gerðu The Bachelor en hér er um að
ræða þroskaða konu sem leitar að sálufélaga sínum meðal hóps ungra manna.
21.00 Hart of Dixie (17:22) Dramatísk
þáttaröð með léttu ívafi um unga stórborgarstúlku sem finnur sjálfa sig og ástina í smábæ í Alabama. Rachel Bilson
leikur ungan lækni sem neyðist til að
taka að sér vinnu í smábæ þar sem lífið
er allt öðruvísi en hún á að venjast.

16.20 Fulham - Swansea BEINT

21.40 The O.C. (2:25) Orange-sýsla í
Kaliforníu virðist vera friðsæl paradís
þar sem lífið leikur við bæjarbúa. Þegar
við kynnumst þeim betur koma hins
vegar leyndarmálin í ljós.

18.00 Sunnudagsmessan

22.25 The Cougar (7:8)

19.15 Man. Utd. - WBA

23.10 Hart of Dixie (17:22)

20.55 Sunderland - Tottenham

23.50 The O.C. (2:25)

13.00 Everton - Chelsea
14.40 QPR - Liverpool

22.35 Stoke - Southampton
00.15 Aston Villa - Wigan

00.40 Tónlistarmyndbönd frá Popp-

tíví

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Samsent

barnaefni frá Stöð 2.
08.00 Könnuðurinn Dóra
08.25 Svampur Sveinsson
08.45 Doddi litli og Eyrnastór
09.00 UKI
09.10 Elías
09.25 Strumparnir
09.45 Latibær (7:18)
10.10 Ofurhundurinn Krypto
10.35 Histeria!
11.00 Stöð 2 Krakkar - barnatími
17.00 Villingarnir
17.20 Ofurmennið
17.45 Njósnaskólinn (7:13)

FM 95,7 FM957
FM 96,3 FM Suðurland

FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið

06.00 ESPN America 07.00 Ryder Cup 2012
(1:3) 17.30 PGA TOUR Year-in-Review 2012
(1:1) 18.25 Champions Tour Year-in-Review 2012
(1:1) 19.20 World Golf Championship 2012 (4:4)
01.05 ESPN America

18.15 Doctors (102:175)
19.00 Ellen (7:170)
19.45 Logi í beinni
20.30 Að hætti Sigga Hall (13:18)
21.10 Mér er gamanmál
21.40 Logi í beinni
22.25 Að hætti Sigga Hall (13:18)
23.05 Mér er gamanmál
23.35 Tónlistarmyndbönd frá Popp

FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga

20.00 Áramótauppgjör Stórskotalið ÍNN með
bakspegilsgleraugun 20.30 Áramótauppgjör
Stórskotalið ÍNN með bakspegilsgleraugun 21.00
Áramótauppgjör Stórskotalið ÍNN með bakspegilsgleraugun 21.30 Áramótauppgjör Stórskotalið
ÍNN með bakspegilsgleraugun

FM 100,5 Kaninn
FM 102,9 Lindin
FM 102,2 Útvarp Latibær FM 105,5 Útvarp Boðun

VIÐ HÖFUM SPARAÐ ÍSLENDINGUM

943.848.000 KRÓNUR

Höldum áfram að spara
Það er okkur sönn ánægja að tilkynna að frá upphaﬁ höfum við sparað Íslendingum
943.848.000 krónur. Þessu höfum við náð með 447.655 keyptum tilboðum og
tölurnar hækka á hverjum degi. Við erum afar stolt af árangrinum og munum halda
3 , 3 $ 5 ? 7%:$f6ß$f

starﬁnu áfram í góðu samstarﬁ við söluaðila og viðskiptavini um land allt.

Við þökkum frábærar móttökur!

hopkaup.is

í krafti fjöldans
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Hótel gefa ferðamönnum í skóinn
Jólaborgin okkar hvetur hótel til að gefa í skóinn en Reykjavík Natura hefur gert það undanfarin fjögur ár.

„Ég verð í mat hjá frænda mínum
í kvöld eins og vanalega. Þar fæ
ég frábæran kalkún en fyllingin er
ótrúlega góð. Vanalega er ég ekkert
sérstaklega hrifin af kalkún en þessi
er alveg sérstakur. Ég hlakka mjög
til.“
Gréta Salóme Stefánsdóttir tónlistarkona

„Gestunum finnst þetta mjög
gaman. Sem dæmi hengdi einn
upp blað á hurðina sína og þakkaði Skyrgámi fyrir,“ segir Katelijne Beerten hjá Icelandair hótel
Reykjavík Natura.
Hótelið hefur gefið gestum í
skóinn undanfarin fjögur ár til
að kynna þá fyrir jólasveinunum
þrettán. „Önnur hótel hafa fylgt í
kjölfarið. Hilton hóf að gefa í skóinn í fyrra og Marína í ár.“
Heiðrún Hákonardóttir, skrifstofustjóri Höfuðborgarstofu,
segir sig einnig hafa hvatt hótel

til að gefa í skóinn. Er það hluti
verkefnisins Jólaborgin Reykjavík sem hófst í vetur. Höfuðborgarstofa og Miðborgin okkar
standa að því og er markmið þess
að fá fleiri ferðamenn til landsins
yfir jólahátíðina.
„Við viljum vekja athygli ferðamanna á íslenskum jólasiðum.
Liður í því er að varpa upp teikningum af Grýlu og Leppalúða á
hús miðbæjarins. Bjóða ferðamönnum að skera út laufabrauð og
hvetja hótel til að gefa í skóinn.“
Hörkuvinna fylgir þessu en gestir

fá þrettán sinnum í skóinn. „Við
gefum veglega gjöf á aðfangadag en í ár fengu gestir jólasveinaspilið. Alla daga fylgir
blað með upplýsingum um jólasveininn sem gaf,“ segir Katelijne en gjafapokar eru hengdir
á herbergishurðir gestanna.
„Við saumum árlega um þúsund
poka úr götóttum lökum,“ segir
hún. „Krakkar úr skólum í kring
skreyta þá. Sumir skrifa heilu
sögurnar, aðrir teikna og enn
aðrir skrifa bara „Merry Christmas“.“
- hþt

GJAFAPOKAR Heiðrún Hákonardóttir
og Katelijne Beerten sýna fagurskreytta
gjafapoka líkt og hótelgestir fengu fyrir
jólin.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

RÓMANTÍK Í REYKJAVÍK Dean og J.D. trúlofuðu sig hér á landi í fyrra.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Trúlofuðu sig á Íslandi
Þeir Dean DeBlois og JD George eyða áramótunum saman á Íslandi í þriðja
sinn. Þeim líkar vel við land og þjóð, en skilja lítið í Áramótaskaupinu.
„Ætli þetta séu ekki orðin tíu skipti,“
segir kanadíski kvikmyndaleikstjórinn Dean DeBlois þegar hann er
spurður hversu oft hann hafi heimsótt Ísland.
Dean er staddur hér á landi ásamt
unnusta sínum, J.D. George, en þeir
eru búsettir í Los Angeles, og er það
í fjórða skipti sem leikstjórinn upplifir íslensk áramót. Um leið fagna
þeir eins árs trúlofunarafmæli
sínu, en bónorðið var borið upp eftir
þriggja ára samband þann 30. desember í fyrra.
„Ég bað hans á meðan við fylgdumst með mikilfenglegri norðurljósasýningu við Reykjanesvita,“
segir Dean, en hann var með hringinn í vasanum og hafði ákveðið að
láta slag standa ef þeir sæju norðurljós.
„Eins og staðan er núna getum
við ekki gift okkur í Kaliforníu, þó
við gætum það í Kanada þar sem ég
er kanadískur, en við bíðum bara
spakir,“ bætir Dean við og segir að

Teiknimyndir og tónlist
Dean hefur starfað við kvikmyndagerð í
meira en 20 ár en hann starfaði um árabil
hjá Disney og vann þar að teiknimyndum á
borð við Mulan og Atlantis: The Lost Empire.
Auk þess að hafa leikstýrt hinni geysivinsælu
Lilo & Stitch og tónleikamynd Sigur Rósar,
Heima, gerði hann kvikmyndina How to Train
Your Dragon fyrir Dreamworks og vinnur nú
að tveimur framhaldsmyndum hennar.

þeir geti einnig vel hugsað sér að
láta pússa sig saman hér.
Dean kom hingað fyrst árið
2006 eftir að hafa lengi haft brennandi áhuga á landinu vegna tónlistarinnar héðan. Í kjölfarið fór
hann í samstarf með hljómsveitinni
Sigur Rós en hann leikstýrði tónleikamyndinni Heima sem kom út
ári síðar. Síðan þá hefur hann verið
með annan fótinn hér og kann hann
vel við íslensku áramótahefðirnar.

„Við gerum eiginlega aldrei alveg
það sama á áramótunum og í raun
höfum við ekki hugmynd um hvað
við gerum í kvöld. Vanalega förum
við þó í veislu hjá einhverjum vina
okkar, borðum góðan mat, horfum á
Áramótaskaupið og fylgjumst auðvitað með flugeldunum á miðnætti,“
en Dean skilur lítið í Áramótaskaupinu, þó hann horfi á það árlega.
„Við skiljum ekki bofs, en horfum
samt.“
haukur@frettabladid.is

Úr herbergi í stúdíó Sigur Rósar
Hljómsveitin RetRoBot gefur út lagið Insomnia í dag og teiknað myndband.
Rafhljómsveitin RetRoBot, sigurvegari Músíktilrauna
2012, gefur í dag út nýja lagið Insomnia og myndband
við það.
„Þetta er það lag sem við höfum lagt mest í,“ segir
Daði Freyr Pétursson, meðlimur RetRoBot. Sveitin gaf
út smáskífuna Blackout á haustdögum sem hefur fengið góðar viðtökur. Hún er tekin upp í heimahúsi ólíkt
nýja laginu, sem var tekið upp í Sundlauginni, hljóðveri
Sigur Rósar. „Blackout er öll tekin upp í herberginu mínu
og hér og þar en við nýttum hljóðverstímana sem við
unnum í Músíktilraunum núna,“ segir Daði. „Pétur Ben
var með okkur allan tímann og hjálpaði okkur að fikta
með „gítareffekta“ og svo vorum við með hljóðmann. Við
lögðum mikið í þetta lag og nýttum fullt af hljóðfærum.“
Mikil vinna býr einnig að baki myndbandinu. „Það
fjallar um náunga sem breytir öllu sem hann snertir í
teiknimyndir.“ En hvernig er það hægt? „Ég er í raun
bara að teikna hvern ramma fyrir sig. Þetta er búið að
taka mjög langan tíma en þetta fer að klárast,“ sagði
Daði, sem var á fullu að klippa myndbandið fyrir helgi.
- hþt

RETROBOT Daði Freyr Pétursson og Gunnlaugur Bjarnason

eru tveir meðlima RetRoBot, sigursveitar Músíktilrauna 2012.
Sveitin gefur út nýtt lag sitt í dag og myndband.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
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Meiri Vísir.

FRÉTTIR
AF FÓLKI
Sting á Langjökli
Tónlistarmaðurinn og tantratöffarinn
Sting var staddur á Langjökli í gær
þar sem hann skemmti sér á vélsleða.
Hárgreiðslumaðurinn Gosi á
Rauðhettu og úlfinum sá þessum
geðþekka, breska poppara bregða
fyrir en lét það eiga sig að ónáða
hann.
Að sögn Gosa gaf hann sig þó á tal
við nærstadda og einhverjir voru svo
lukkulegir að fá af sér mynd
með goðinu.
Þetta mun ekki vera í
fyrsta skipti sem þessi
vinsæli söngvari og
bassaleikari heimsækir Ísland, en hann
hélt tónleika fyrir fullri
Laugardalshöll
árið 1997.

Palli aflýsti á Sigló
Páll Óskar Hjálmtýsson neyddist
til að aflýsa fyrirhuguðu balli sínu á
Siglufirði í gærkvöldi vegna snjóflóðahættu.
Þykir popparanum þetta miður
og reynir hann nú að finna nýja
dagsetningu fyrir húllumhæið.
Páll kom fram á barnaskemmtun á Akureyri um
miðjan dag í gær, en
áramótaball hans á
Sjallanum fer fram
í kvöld og býður
hann skrallþyrsta
Siglfirðinga hjartanlega
velkomna á það.
- hva
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Gleðilegt nýtt ár!

Mest lesið
1 Sextíu farþegar í rútunni–
Reykjanesbrautin enn lokuð
2 Eldur kom upp í ﬂugrútunni á
Reykjanesbraut
3 Símon Sigvaldason sakfellir nær
alltaf
4 Hataði múslíma og hindúa
5 Björgunarsveitarmenn þurftu að
hörfa

Opið til
kl. 17 í dag

Við óskum landsmönnum öllum farsældar á nýju ári og þökkum
viðskiptin á árinu sem er að líða.
Starfsfólk Íslandsbanka um land allt.
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