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Við getum aðstoðað 
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Karl Schütz og fálkaorðan 
Vafasöm orðuveiting. ➛6
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árinu og óskar landsmönnum velfarnaðar á nýju ári.

Af innlendum vettvangi 
Árið 2018 í fréttum. ➛8



Veður

Gengur í norðan 20-28 m/s, fyrst 
V-til, en síðar einnig fyrir austan og 
kólnar í veðri. Hvassast verður á 
Vestfjörðum, Austfjörðum og undir 
Vatnajökli. Snjókoma á norðanverðu 
landinu, en slydda eða rigning með 
köflum syðra. Lægir víðast hvar 
og rofar til þegar líður á daginn og 
frystir um land allt. SJÁ SÍÐU 26

Veður Skotglaðir Íslendingar

Það var margt um manninn á flugeldasölu björgunarsveitarinnar Ársæls í Gróubúð á Grandagarði í gær. Þessar stúlkur virtu fyrir sér flugeldapakk-
ann Tralla, á meðan afi þeirra hafði mögulega augastað á einhverju örlítið kraftmeira. Flugeldasala er langstærsta fjáröflunarleið Slysavarnafélags-
ins Landsbjargar og þannig hefur skotgleði landsmanna stuðlað að skilvirku starfi björgunarsveita víða um land.  FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

AFGANISTAN „Ég get ekki sagt að ég 
hafi saknað jólastressins, ofspilunar 
á jólalögum í útvarpinu og neyslu-
brjálæðisins sem oft einkennir 
hátíðarnar heima. Auðvitað sakna 
ég samverustunda við vini og fjöl-
skyldu og þó ég skjóti sjaldnast upp 
flugeldum sjálf, þá verður skrítið að 
sjá enga flugelda á áramótunum,“ 
segir Brynja Dögg Friðriksdóttir, 
starfsmaður Íslensku friðargæslunn-
ar í Kabúl, um jólahaldið í herstöð í 
afgönsku höfuðborginni.

Brynja Dögg hefur verið í Afgan-
istan frá því í lok janúar en hún 
starfar á fjölmiðla- og almanna-
tengslaskrifstofu verkefnisins Resol-
ute Support sem er á vegum NATO. 
Verkefni hennar felst í myndbanda-
gerð og myndatökum fyrir sam-
félagsmiðla og ferðast hún töluvert 
milli herstöðva vegna vinnunnar.

„Ég var búin að vera á viðbragðs-
lista Íslensku friðargæslunnar í 
nokkur ár en í fyrra var haft sam-
band við mig og spurt hvort ég hefði 
áhuga á að starfa í Afganistan í eitt 
ár. Mér fannst ég ekki geta hafnað 
þessu tækifæri enda óvíst hvort það 
myndi bjóðast aftur,“ segir Brynja 
Dögg sem hefur bakgrunn úr fjöl-
miðlum en hefur síðustu ár unnið 
sem verktaki við kvikmyndagerð.

Í herstöðinni þar sem Brynja 
Dögg býr má finna fulltrúa flestra 
þeirra landa sem eru aðilar að verk-
efninu en þau eru 41. „Við Norður-
landabúarnir eigum okkar eigið 
félagsheimili sem heitir því virðu-
lega nafni Nordic Palace. Þar héld-
um við jól í norrænum anda og við 
verðum líka þar um áramótin. Dan-
irnir sem búa hérna fengu sendan 
jólamat, andabringu, puru steik og 

ris à l’amande sem ég og einn Finni 
njótum góðs af.“

Sjálf fékk Brynja senda nokkra 
pakka frá Íslandi. „Ég fékk malt og 
appelsín og svo bað ég sérstaklega 
um laufabrauð. Það var reyndar 

orðið að laufamylsnu þegar það 
kom til Kabúl og ég hef setið ein að 
henni.“

Nú styttist óðum í heimkomu 
Brynju en hún segir að þessi tími 
hafi verið bæði skemmtilegur 
og lærdómsríkur. „Afganistan og 
Afganar eiga sérstakan stað í hjarta 
mínu eftir dvöl mína hér. Afganar 
búa yfir miklum dug og kjarki 
sem sást best í þingkosningunum í 
október þegar milljónir manna og 
kvenna stóðu í löngum biðröðum til 
að kjósa þrátt fyrir ótryggt ástand. 
Það er óskandi að nýtt ár færi Afgön-
um langþráðan frið eftir hátt í 40 ára 
stríðsátök svo uppbygging geti hafst 
hér af fullum krafti.“ 
sighvatur@frettabladid.is

Óskandi að nýja árið 
færi Afgönum frið
Brynja Dögg Friðriksdóttir, sem starfar hjá Íslensku friðargæslunni, hélt upp á 
jólin í herstöð í Kabúl. Hún fékk sent malt og appelsín en laufabrauðið varð að 
mylsnu á leiðinni. Hún segir dvölina í Afganistan hafa verið lærdómsríka.

Brynja Dögg hefur verið í Afganistan í tæpt ár.

Afganistan og 

Afganar eiga sér-

stakan stað í 

hjarta mínu 

eftir dvöl 

mína hér.

Brynja Dögg Frið-
riksdóttir

SAMFÉLAG Sæbraut í Reykjavík verð-
ur lokuð í dag frá klukkan 11.00 til 
13.30 vegna Gamlárshlaups ÍR sem 
farið verður í 43. skipti í ár. Rúmlega 
1.700 manns eru skráðir til leiks í 
hlaupinu en aldrei hafa fleiri tekið 
þátt. 

Hlauparar mæta til leiks við 
Hörpu og sem fyrr mun karnival-
stemning ríkja, enda eru þátttak-
endur hvattir til að mæta í fjölskrúð-
ugum búningum.

Hlaupið hefst við Hörpu klukkan 
12.00. Sæbraut verður lokuð frá 
Geirsgötu og að Holtavegi. Er öku-
mönnum bent á að fara frekar um 
Miklubraut en hægt verður að kom-
ast að hafnarsvæðinu frá Holtavegi. 
– khn

Lokanir vegna 
gamlárshlaups

ÁRAMÓT Flest bendir til þess að 
mengunarský verði yfir borginni á 
nýársnótt. Álíka mengun og um síð-
ustu áramót gæti verið í vændum, ef 
marka má veðurspá fyrir borgina í 
kvöld.

„Það verður hægur vindur í kvöld 
en ekki alveg logn. Það gæti dottið 
niður um nóttina og þá gæti komið 
þessi leiðindastybba,“ segir Þor-
steinn V. Jónsson veðurfræðingur.

Reykjavíkurborg hefur varað við 
svifryksmengun í borginni á nýárs-
nótt, en búist er við að svifryks-
mengun fari yfir heilsuverndar-
mörk á fyrstu klukkustundum nýs 
árs. Styrkur svifryks var hár nær 
allan sólarhringinn 1. janúar 2018 
en venjulega fellur styrkurinn hratt 
þegar líða tekur á nýársnótt.

Fólk með viðkvæm öndunarfæri, 
hjarta- og æðasjúkdóma og börn eru 
sérstaklega viðkvæm fyrir svifryki. 
Æskilegast er fyrir þennan hóp að 

vera innandyra þegar mest gengur 
á í kringum miðnættið og loka 
gluggum. – khn

Mengunarský í kortunum

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
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Gleðilegt nýtt ár

landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn



Þú færð Þorgeir á næsta 
flugeldamarkaði björgunarsveitanna

Þorgeir er mögnuð terta. Allir 
regnbogans litir lýsa upp himininn 
með blómum, pálmum og stjörnum. 
Skotunum er fylgt eftir með glitrandi 
hala og hvellir, brak og brestir óma 
um svæðið. Þorgeir er skriðinn undan 
feldinum í allri sinni dýrð.

skot

27
SEK

5
5
6

49

kg

DÓMSMÁL Í 22 dómum sem féllu hjá 
héraðsdómstólum landsins í heimil-
isofbeldismálum á árinu, voru tveir 
sýknaðir. Breytt verklag lögreglu, 
nýtt ákvæði í hegningarlögum og 
aukin umræða í samfélaginu um 
heimilisofbeldi; allt hefur þetta haft 
þau áhrif að bæði ákærum og sak-
fellingum fyrir brot í nánu sambandi 
hefur fjölgað mjög á undanförnum 
árum.

„Ég hugsa að fólk sé orðið með-
vitaðra í dag um að líta ekki undan. 
Þegar verklaginu var breytt var það 
kynnt mjög vel og ég hugsa að það 
hafi líka hjálpað til; aukin umræða 
um heimilisofbeldi,“ segir Sigrún 
Jónasdóttir rannsóknarlögreglu-
maður. Hún segir nágranna duglegri 
að hringja í neyðarlínu og þá eru þeir 
yfirleitt að tilkynna hávaða eða öskur 
úr næstu íbúð. Upplifunin er að fólki 
sé hreinlega annt um nágranna sína. 
Þolendur sjálfir hringja líka á lög-
reglu og í einstaka tilvikum eru það 
börn sem hringja; segja foreldra sína 
vera að rífast. „Einnig hafa tilkynn-
ingar í einhverjum tilvikum komið 
þannig, þá aðallega frá erlendu fólki 
sem talar litla íslensku, að það sendir 
skilaboð til vinar og biður hann að 
hafa samband við lögreglu fyrir sína 
hönd,“ segir Sigrún.

Það sem breyttist þegar nýtt verk-
lag lögreglu var tekið upp árið 2014 
er fyrst og fremst að öll mál eru rann-
sökuð, en áður var alls ekki alltaf haft 
samband við rannsóknarlögreglu. 
Reynt var að stilla til friðar og oft 
náðu afskipti lögreglu ekki lengra. 
Samkvæmt hinu nýja verklagi kemur 
útkallsdeild almennu lögreglunnar 
fyrst á vettvang, ástandið er metið og 
hvort einhver brot hafi átt sér stað; 
ofbeldi, hótanir, eignaspjöll. Ef svo er 
er kallaður til rannsóknarlögreglu-
maður og tekin skýrsla af geranda 
óháð því hvort brotaþoli vill kæra. 
„Sem brotaþoli í svona máli geturðu 
skorast undan vitnaskyldu vegna 
tengsla og margir nýta sér það,“ segir 
Sigrún en tekur fram að öll ofbeldis-

mál fari þó í rannsókn og að lokum 
til ákærusviðs þar sem ákvörðun er 
tekin um ákæru.

Ef börn búa á heimilinu er félags-
þjónustan alltaf kölluð til og barna-
vernd. „Fulltrúi barnaverndar sér 
um að ræða við börnin og fá þeirra 
upplifun á ástandinu á heimilinu og 
fulltrúi félagsþjónustunnar kynnir 
þolanda hvaða úrræði eru í boði fyrir 
þolendur ofbeldis, svo sem Kvenna-
athvarfið og Bjarkarhlíð,“ segir Sig-
rún og nefnir einnig að túlkur sé 
að auki kallaður til ef um erlendan 
geranda eða þolanda sé að ræða.

Í hinu nýja verklagi felst einnig 
eftirfylgni sem félagsþjónustan sér 
um og í sumum tilvikum fer rann-
sóknarlögreglumaður ásamt full-
trúa félagsþjónustunnar í heimsókn 
til brotaþola til að kanna ástandið á 
heimilinu.

„Það hjálpar mikið að félagsþjón-
ustan komi strax inn í málið. Fólk 
fær aðstoð, ráðgjöf og nær betur að 
vinna úr sínum málum. Í einhverjum 
tilvikum veit fólk ekki hvert það á 
að leita eða hvaða aðstoð er í boði 
og þar kemur félagsþjónustan sterk 
inn,“ segir Sigrún og bætir því við að 
þegar börn eru í spilinu fái þau viðtal 
hjá barnavernd.

Sigrún hefur 20 ára reynslu í lög-
reglunni og meðal breytinga sem 
hún merkir eftir hið breytta verklag 
er að það er mun fátíðara en áður 
að lögregla þurfi að hafa ítrekuð 
afskipti af sama heimili og segir hún 
að aðkoma félagsþjónustunnar og 
eftirfylgnin eigi eflaust stóran þátt í 
því.

Svo hefjast ekki öll málin með 
símtali til neyðarlínu. „Það hefur 
líka aukist að brotaþoli leiti beint til 
lögreglu, panti tíma í kærumóttöku, 
komi á lögreglustöð og leggi fram 
kæru.“

Vísbendingar eru um fjölgun til-
kynninga um heimilisófrið yfir jólin. 
Að jafnaði er tilkynnt um fjögur 
ofbeldis- og ágreiningsmál milli 
skyldra og tengdra á hverjum sólar-
hring en yfir jól fer þetta meðaltal 
upp í sex tilvik á sólarhring sam-

kvæmt upplýsingum frá Rannveigu 
Þórisdóttur, afbrotafræðingi hjá lög-
reglunni á höfuðborgarsvæðinu.

Sigrún segist þó ekki upplifa þenn-
an mun. „Það er bara allur gangur á 
þessu,“ segir hún og nefnir að í sínu 
hverfi; Kópavogi og Breiðholti, hafi 
ekkert heimilisofbeldismál komið 
upp á aðfangadag, jóladag eða annan 
jóladag. Þá viti hún að svo hafi einnig 
verið á stöðinni í Hafnarfirði sem nái 
einnig til Garðabæjar og Álftaness.

Aðspurð segir Sigrún útköllin í 
raun ekkert ólík um jól. „Þetta er allt-
af jafn erfiður málaflokkur. Að koma 

inn á heimili þar sem sambýlisfólk 
hefur verið að rífast og hefur jafnvel 
verið beitt ofbeldi. Allir í uppnámi og 
lögregla, félagsþjónusta, barnavernd 
og jafnvel túlkur komin inn á gólf til 
þín og vilja fara að ræða málin og fá 
framburð um hvað var að gerast milli 
ykkar.“

Sigrún segir svona mál koma upp 
í öllum þjóðfélagshópum. „Heimilis-
ofbeldi spyr hvorki um stétt né stöðu 
og gerist á heimilum bæði ríkra og 
fátækra, hjá fólki á öllum aldri, bæði 
af íslenskum og erlendum uppruna.“ 
adalheidur@frettabladid.is

Tugir dóma um heimilisofbeldi á árinu

Sigrún Jónasdóttir, reynslubolti í lögreglunni, var á bakvakt þegar ljósmyndari smellti af henni mynd á lögreglustöðinni við Hlemm í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Nokkurra mánaða fangelsi algengasta refsingin
Nýtt ákvæði hegningarlaga þar 
sem heimilisofbeldi er sérstak-
lega skilgreint tók gildi 5. apríl árið 
2016. Ekki eru til tölur um fjölda 
ákæra það ár en árið á eftir voru 
gefnar út átján ákærur hjá lög-
reglunni á höfuðborgarsvæðinu 
vegna brota gegn ákvæðinu og 21 
það sem af er þessu ári vegna 28 
brota.

Af 22 dómum í þessum mála-
flokki féllu tveir sýknudómar í 
héraði á árinu. 

Refsingar fyrir heimilisofbeldi 
voru yfirleitt fangelsi í nokkra mán-
uði, allt frá tveimur og upp í tólf, 
en þyngri fyrir alvarlegustu brotin. 
Sá þyngsti féll fyrir hrottafengna 
nauðgun og brot í nánu sambandi 
en brotaþoli skipti um réttargæslu-
mann í málinu, dró framburð sinn 
til baka, lagðist gegn skýrslutökum 
af heilbrigðisstarfsfólki og fór 
fram á að málið yrði fellt niður. Á 
það var ekki hlustað og gerandinn 
dæmdur í fjögurra ára fangelsi.

Ákærum og dómum í 
heimilisofbeldismálum 
fjölgar og lögregla þarf 
sjaldnar að hafa ítrekuð 
afskipti af sama heim-
ilinu eftir að verklagi 
var breytt fyrir fjórum 
árum. Tölur benda til 
að útköllum fjölgi um 
hátíðir. Aukin umræða 
hefur valdið viðhorfs-
breytingu og nágrannar 
líta síður í hina áttina.

Ég hugsa að fólk sé 

orðið meðvitaðra í 

dag um að líta ekki undan.

Sigrún Jónasdóttir,  
rannsóknarlögreglumaður

FERÐAÞJÓNUSTA Svigrúm flestra 
ferðaþjónustufyrirtækja til launa-
hækkana er lítið sem ekkert og geta 
óábyrgir kjarasamningar haft mjög 
alvarleg áhrif á rekstrarforsendur 
þeirra. Þetta segir Bjarnheiður Halls-
dóttir, formaður Samtaka ferðaþjón-
ustunnar.

„Það eru vissulega blikur á lofti 
sem stendur – yfirvofandi eru erfiðir 
kjarasamningar, sem félagsmenn 
eru vissulega áhyggjufullir yfir,“ 
ritar Bjarnheiður í áramótafærslu á 
vefsíðu samtakanna. Hún segir hlut-
fall launakostnaðar óvíða hærra en 
í ferðaþjónustufyrirtækjum, gengi 
krónunnar sé enn sterkt og sveiflist 
meira en góðu hófi gegnir.

Bjarnheiður segir í pistli sínum að 
árið sem rennur senn sitt skeið hafi 
markað viss kaflaskil í ferðaþjónust-
unni hér á landi.

„Hinum gríðarlega uppgangi síð-
ustu ára, þar sem hvert metið á fætur 
öðru var slegið og litið á margra 

tugprósenta vöxt árlega sem sjálf-
sagðan, virðist nú vera lokið. Ýmsir 
þættir, einkum í ytra umhverfi 
greinarinnar – sterkt gengi krónu, 
hár launa- og fjármagnskostnaður 
– hafa valdið því að verð á íslenskri 
ferðaþjónustu á erlendum mörk-
uðum hefur sums staðar náð þeim 
hæðum að það hefur haft mikil áhrif 

á eftirspurn,“ ritar Bjarnheiður. 
Segir hún að þetta ástand hafi 

breytt samsetningu erlendra gesta 
og þar með hafi ferðahegðun tekið 
breytingum – atvinnugreinin hafi 
staðið fyrir stórum áskorunum á 
árinu sem er að líða, þar sem megin-
stefið hafi verið hagræðing í rekstri.
– khn

Lítið sem ekkert svigrúm til hækkana

Bjarnheiður segir árið hafa markað kaflaskil. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI
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Snorri er falleg terta þar sem 
marglitar kúlur með hala skjótast 
upp og springa í stór blóm sem 
að glitra eins og glimmer á 
himninum. Mjög falleg kaka. 

Þú færð Snorra á næsta 
flugeldamarkaði björgunarsveitanna

skot

50
SEK

3
5
7

80

kg

útsalan
er hafin

allt að 72%
afsláttur

30 daga skilaréttur
Við bjóðum skilarétt á öllum gjöfum 

til 24. janúar. Nánar á elko.is.

GEIRFINNSMÁL Venju samkvæmt fer 
orðuveiting fram á Bessastöðum á 
morgun, nýársdag. Orðuveitingar 
standast misvel tímans tönn. Þeirra 
á meðal er orðuveiting til sex Þjóð-
verja árið 1977 sem vert er að rifja 
upp með tilliti til þeirra tímamóta 
sem urðu í Geirfinnsmálinu á árinu 
sem er að líða með sýknu fimm 
þeirra sem sakfelldir voru fyrir aðild 
að hvarfi Guðmundar og Geirfinns 
Einarssona.

„Abtilungsprasident a.D. Karl 
Schütz hefur starfað ásamt Rann-
sóknarnefnd í Sakadómi og unnið 
að lausn hins svokallaða Geirfinns-
máls. Eins og skýrt var frá á blaða-
mannafundi í Sakadómi Reykja-
víkur 2. febrúar 1977 er mál þetta nú 
leyst og þrír menn hafa játað að hafa 
orðið Geirfinni Einarssyni að bana.“

Þannig hefst erindi til orðunefnd-
ar dagsett 15. febrúar 1977, með til-
lögu um að hinn þýski rannsóknar-
lögreglumaður Karl Schütz verði 
sæmdur fálkaorðu í þakklætisskyni 
fyrir lausn Geirfinnsmálsins, auk 
þýsks ráðuneytisstjóra, yfirmanns 
þýsku rannsóknarlögreglunnar og 
tveggja þýskra vísindamanna sem 
veittu tæknideild lögreglunnar 
aðstoð.

Erindið, sem birt er í heild á 

frettabladid.is er undirritað af 
þáverandi ríkissaksóknara og vara-
ríkissaksóknara Þórði Björnssyni 
og Hallvarði Einvarðssyni, Halldóri 
Þorbjörnssyni yfirsakadómara, Erni 
Höskuldssyni dómarafulltrúa og 
Pétri Eggertz sendiherra. Sá síðast-
nefndi túlkaði fyrir Karl Schütz hér 
á landi.

Í bréfinu er þess getið að Schütz 
hafi ekki aðeins stuðlað að lausn 
Geirfinnsmálsins heldur einnig 
skólað íslenska rannsóknarlög-
reglumenn til og aðstoðað við lausn 
annarra mála, þeirra á meðal svo-
kallaðs Miklubrautarmorðs.

Athygli vekur að erindið var sent 
til orðunefndar tveimur vikum 
eftir frægan blaðamannafund sem 
haldinn var í Sakadómi Reykjavíkur 
2. febrúar 1977 þar sem Karl Schütz 
kynnti lausn Geirfinnsmálsins fyrir 
fjölmiðlum. Í bréfi frá sendiráði 
Íslands í Bonn, sem fékk tillöguna 
til umsagnar, segir meðal annars:

„Sendiráðið er algerlega sammála 
ráðuneytinu, að Karl Schütz eigi 
fullkomlega skilið að fá Íslensku 
fálkaorðuna og það stórriddara-
kross.“

Þegar á þessum bréfasendingum 
stóð var hvorki búið að birta mönn-
um ákærur né fella dóma á málin.

Þann 15. júlí 1977 sæmdi forseti 
Íslands Karl Schütz stórriddara-
krossi hinnar íslensku fálkaorðu 
fyrir aðstoð við lausn Geirfinns-
málsins, níu dögum eftir að Kristján 
Viðar Júlíusson dró játningu sína í 
málinu til baka og rúmum fimm 
mánuðum áður en dómur féll í 
málinu.

Ráðning þýska rannsóknarlög-
reglumannsins Schütz hefur helst 
verið tengd við pólitískan þrýsting 
á lausn málsins. Rannsókn þess var 
í miklum hnút á fyrri hluta ársins 
1976 og fjöldi manns sat í gæslu-
varðhaldi í Síðumúlafangelsi. Auk 
ungmennanna sem handtekin 
voru í lok ársins 1975 höfðu fjórir 

menn bæst í hópinn; svokallaðir 
Klúbbmenn. Í byrjun febrúar þess 
árs hófst mikil atlaga að Ólafi 
Jóhannessyni dómsmálaráðherra 
bæði á síðum dagblaðsins Vísis og 
í umræðum á Alþingi. Var ráðherra 
sakaður um óeðlileg afskipti af mál-
inu í þágu svokallaðra Klúbbmanna. 
Málið varð hið óþægilegasta fyrir 
Ólaf en mörg spjót stóðu á ríkis-
stjórninni um þessar mundir og 
lausn málsins varð mikið pólitískt 
kappsmál.

Ólafur beitti sér því fyrir því að 
fá aðstoð að utan og gekk sjálfur frá 
ráðningu Karls Schütz, þýsks rann-
sóknarlögreglumanns, sem kominn 
var á eftirlaun. Schütz kom til lands-
ins í lok júlí og vann að rannsókn 
málsins um átta mánaða skeið.

Sjálfur sagði Schütz síðar að hann 
hefði verið ráðinn til Íslands til að 
bjarga ríkisstjórninni frá falli.

Af bréfum og öðrum gögnum 
orðunefndar sem varðveitt eru á 
Þjóðskjalasafni má sjá að farið var 
að viðra hugmyndir um að sæma 
Þjóðverjann fálkaorðu nokkru fyrir 
lausn málsins. Í óundirrituðu bréfi 
til dómsmálaráðherra lýsir bréf-
ritari fyrirheitum sem hann hafði 
gefið Þjóðverjunum um orður tæk-
ist þeim að leysa málið.
adalheidur@frettabladid.is

Schutz fékk fálkaorðu 
vegna Geirfinnsmálsins
Bréf sem varðveitt eru á 
Þjóðskjalasafni sýna að-
draganda þess að þýski 
rannsóknarlögreglumað-
urinn Karl Schütz var 
sæmdur fálkaorðu fyrir 
fjórum áratugum ásamt 
fimm öðrum Þjóðverjum 
fyrir að leysa Geirfinns-
málið. Fyrirheit um 
orður voru gefin áður en 
rannsókninni lauk.

„Mér finnst ég verði að reyna að standa við gefin loforð“

Óundirritað bréf til Ólafs Jóhannes-
sonar dómsmálaráðherra, dagsett 
17. febrúar 1977:
Kæri Ólafur,

Ég minntist á það við þig að ég 
hefði haft orð á því við Þjóðverjana 
sem unnið hafa hér heima og í 
Wiesbaden að lausn Geirfinns-
málsins, að tækist að leysa þetta mál 
myndi ég reyna að koma því til leiðar 
að þeir yrðu sæmdir fálkaorðunni.

Ég skildi þig svo að þú hefðir ekk-

ert á móti þessu eftir að búið væri að 
leysa Geirfinnsmálið. Nú er búið að 
halda blaðamannafund í Sakadómi 
Reykjavíkur þar sem skýrt var frá 
niðurstöðu rannsóknarinnar.

Mér finnst ég verði að reyna að 
standa við gefin loforð og hef skrifað 
orðunefnd. Ég sendi ljósrit af bréfi því 
sem sent verður orðunefnd svo að 
þú fylgist með þessu.

Ég hef skýrst utanríkisráðherra 
og ráðuneytisstjóra utanríkisráðu-

neytinu frá þessu. Mér finst rétt að 
skýra þér frá hvar ég verð á næstunni 
ef hafa þyrfti samband við mig í 
sambandi við störf mín í Sakadómi 
Reykjavíkur.

Sunnudaginn 27. febrúar fer ég 
til Parísar þar sem ég mun sitja tvo 
fundi. Jafnframt mun ég taka mér 
tveggja vikna frí erlendis. Byrja að 
starfa aftur í utanríkisráðuneytinu 
mánudaginn 19. mars.

Þinn einlægur.

Hinn þýski Karl Schütz kynnti lausn Geirfinnsmálsins á blaðamannafundi í Sakadómi Reykjavíkur 2. febrúar 1977.

Orður veittar: 

Stórkross
Dr. Siegfried Fröhlich

Stjarna stórriddara
Dr. Horst Herold

Stórriddarakross: 
Dr. Christfried Leszynski
a.D. Karl Schütz
Horst-Hilmar Driesen
Dr. Ekkehard Kissling
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Í farbanni í Malaga
Það var um miðjan janúar sem 
Fréttablaðið greindi frá því að 
Sunna Elvira Þorkelsdóttir, þrítugur 
lögfræðingur, hefði fallið á milli 
hæða, um fjóra metra, á heimili 
sínu í Malaga á Spáni. Þjóðin fylgd-
ist grannt með málum hennar og 
þáverandi eiginmanns hennar, Sig-
urðar Kristinssonar. Böndin bárust 
fljótlega að Sigurði í tengslum við 
svokallað Skáksambandsmál, sem 
snerist um stórfelldan fíkniefna-
flutning til Íslands.

Sigurður var úrskurðaður í varð-
hald á Spáni en Sunna lögð inn á 
spítala. Fréttablaðið ræddi við Sunnu 
skömmu eftir slysið og lýsti hún þar 
taugaáfallinu sem hún fékk eftir 
innlögnina á spítalann. Sunna kom 
ekki til landsins fyrr en í apríl en þau 
Sigurður höfðu verið úrskurðuð í far-
bann vegna málsins.

Sigurður var tvívegis ákærður á 
árinu, annars vegar fyrir aðild að 
Skáksambandsmálinu og hins vegar 
vegna skattalagabrota í gegnum fyrir-
tækið SS verk. Skattsvikin voru sögð 
nema 105 milljónum króna. Héraðs-
dómur Reykjaness dæmdi Sigurð í 20 
mánaða skilorðsbundið fangelsi og 
til greiðslu 137 milljóna króna í sekt. 
Aðalmeðferð í Skáksambandsmálinu 
fer fram snemma í janúar á nýju ári.

Sigurður og Sunna Elvira slitu sam-
vistum eftir allt sem á hafði gengið. 
Í viðtali í nóvember sagðist Sunna, 
sem er lömuð fyrir neðan brjóst, 
stefna að því að verða besta útgáfan 
af sjálfri sér.

Sextán ár fyrir hrottafengið morð 
á Hagamel
Í apríl dæmdi Héraðsdómur Reykja-
víkur Khaled Cairo, 39 ára Jemena, 
í sextán ára fangelsi fyrir morðið á 
Sanitu Brauna, 44 ára lettneskri konu, 
í íbúð þar sem hún bjó á Hagamel í 
september í fyrra. Fréttablaðið 
fylgdist með aðalmeðferð málsins 
og greindi frá. Þar komu nágrannar 
og lögreglumenn fyrir dóminn. Einn 
lögreglumaðurinn lýsti aðkomunni 
sem skelfilegri. Þar hefði Cairo staðið 
alblóðugur „eins og módel“. Hann 

hefði hlegið þegar hann sá myndir af 
líki Sanitu við skýrslutöku eftir hand-
tökuna.

Cairo snöggreiddist við dómsupp-
söguna og greindi verjandi hans síðar 
frá því að hann hygðist áfrýja niður-
stöðunni til Landsréttar.

Fjölskylduharmleikur  
að Gýgjarhóli
„Vettvangurinn benti eindregið til 
þess að þarna hefði ég átt hlut að 
máli,“ sagði Valur Lýðsson, bóndi 
að Gýgjarhóli II í Biskupstungum, 
við aðalmeðferð í máli gegn honum 
í lok ágúst. Valur var ákærður og 
síðar dæmdur fyrir morðið á bróður 
sínum, Ragnari Lýðssyni, á Gýgjar-
hóli II að kvöldi föstudagsins langa.

Valur lýsti við aðalmeðferðina því 
sem hann rak minni til frá kvöldinu. 
Hann hefði þar rætt framtíðaráform 
bæjarins við Ragnar og bróður þeirra 
Örn. Bræðurnir voru gestkomandi 
að heimili Vals. Valur sagði að hann 
og Ragnar hefðu drukkið um kvöldið 
og hinn síðarnefndi brugðist ókvæða 
við þegar þeir hófu að ræða hug-
myndina um að færa bæjarstæðið 
og koma upp kaldavatnsveitu. Um 
morguninn hefði hann vaknað og 
komið að líki Ragnars. Valur var 
dæmdur til sjö ára fangelsisvistar.

Dagur Hoe Sigurjónsson, 25 ára, 
var í júní dæmdur í sautján ára 
fangelsi fyrir að hafa ráðið hinum 
albanska Klevis Sula bana á Austur-
velli í desember í fyrra. Dagur réðst 
einnig á Elio Hasani, félaga Klevis, 
og veitti honum nokkur stungusár. 
Elio komst lífs af og var útskrifaður 
af spítala nokkrum dögum eftir 
árásina.

Guðmundar- og  
Geirfinnsmál leidd til lykta
Það var í lok september sem 
umtalaðasta og umdeildasta 
sakamál Íslandssögunnar 
var leitt til lykta, nærri fjöru-
tíu árum eftir að Hæstiréttur 
kvað upp upprunalega dóm 
sinn. Sakborningarnir fimm 
í Guðmundar- og Geirfinns-
málum voru sýknaðir, fimm 
árum eftir að starfs-
hópur Ögmundar 
Jónassonar, þáverandi 
innanríkisráðherra, 
komst að þeirri niður-
stöðu að játningar þeirra 
Sævars Marinós Cie-
sielski, Kristjáns Viðars 
Júlíussonar, Tryggva 
Rúnars Leifssonar, Guð-
jóns Skarphéðinssonar 
og Alberts Klahn Skafta-
sonar væru ómarktækar.

Sindri stelur senunni
Þjóðin fylgdist grannt með málum 
Sindra Þórs Stefánssonar, ferðalögum 
hans og ævintýrum. Sindri Þór var 
handtekinn snemma á árinu, grun-
aður um aðild að umfangsmiklum 
þjófnaði á 600 tölvum úr gagna-
verum Advania á Reykjanesi. Var 
hann færður í varðhald í fangelsinu á 
Hólmsheiði en síðar að Sogni. Þegar 
á Sogn var komið strauk Sindri úr 
fangelsinu, sem er opið, og flúði land.

Deilt var um það hvort Sindri 
hefði verið frjáls ferða sinna eða ekki 
en gæsluvarðhaldsúrskurður var þá 
runninn úr gildi. Sindri fór í flug til 
Svíþjóðar, með sömu vél og meðal 
annars með forsætisráðherra. Frétta-
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um 800 milljónir króna.
Undir hana féllu kyrrsetningar 

á fasteignum, ökutækjum, banka-
reikningum og hlutafé í fyrirtækjum. 
Hæsta krafan var á hendur Jónsa, 
söngvara sveitarinnar, en hún nam 
638 milljónum króna. Í yfirlýsingu 
sem sveitin sendi frá sér sögðust með-
limir hennar ekki hafa neitt að fela. 
Um væri að ræða brest hjá endur-
skoðanda sem starfaði fyrir þá.

„Við munum greiða þetta til baka 
og finna út hvað það var sem fór 

úrskeiðis. Við treystum þarna end-
urskoðanda okkar og töldum að 
allt væri í góðu, þegar það reyndist 
svo þveröfugt. Við viljum hafa allt 
klárt og uppi á borðum. Þetta eru 
engin Panama-skjöl eða neitt slíkt. 
Við borgum okkar skatt eins og 
aðrir og þetta er allt í farvegi,“ sagði 
Georg, bassaleikari sveitarinnar, í 
mars.

Þá fækkaði meðlimum sveitar-
innar um einn í byrjun október 
þegar trommuleikarinn Orri Páll 
sagði skilið við Sigur Rós eftir ásökun 
um nauðgun. Bandaríska listakonan 
Meagan Boyd steig opinberlega fram í 
september og sagði Orra hafa brotið á 
sér fyrir fimm árum þegar sveitin var í 
Los Angeles við upptökur á plötunni 
Kveik.

Úttekt í Orkuveitunni
Óhætt er að segja að mikil ólga hafi 
verið meðal starfsmanna Orkuveitu 
Reykjavíkur (OR) í sumar. Innri 
endurskoðun Reykjavíkurborgar 
gerði úttekt á vinnustaðamenningu 
þar eftir að þrír starfandi stjórnendur 
voru sakaðir um kynferðislega áreitni 
í starfi eða fyrir kynferðisbrot áður en 
störf hófust.

Málið hófst með uppsögn Bjarna 
Más Júlíussonar, framkvæmdastjóra 
hjá Orku náttúrunnar, dótturfélagi 
OR, en honum var sagt upp vegna 
óviðeigandi hegðunar í garð sam-
starfskvenna sinna. Þeirra á meðal 
var Áslaug Thelma Einarsdóttir, 
sem einnig var sagt upp störfum 
um svipað leyti. Áslaug lýsti reynslu 
sinni í færslu á Facebook, en hún og 
Einar Bárðarson, eiginmaður hennar, 
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blaðið birti fyrst yfirlýsingu 
Sindra sem sagðist ætla að 
koma heim fljótlega. Hann 
var handtekinn í Amsterdam 
tveimur dögum síðar. Ákæra 
var gefin út í gagnaversmálinu 
svokallaða á hendur Sindra 
og sex öðrum í lok ágúst. 
Sindri var í farbanni fram í 

október en hann reiddi fram 2,5 
milljónir í tryggingu til að losna úr 
því og flaug til Spánar með fjölskyldu 
sinni.

Aðalmeðferð yfir Sindra og sex-
menningunum fór fram í byrjun 
desember og er enn beðið eftir nið-
urstöðu í málinu. Sindri og verjandi 
hans hafa gagnrýnt aðferðir lögreglu 
vegna málsins.

Allt í frosti hjá Sigur Rós
Fréttablaðið greindi frá því í mars að 
eignir þeirra Jóns Þórs Birgissonar, 
sem oftast er nefndur Jónsi, Georgs 
Holm og Orra Páls Dýrasonar, með-
lima Sigur Rósar, hefðu verið kyrr-
settar að kröfu Tollstjóra. Um var að 
ræða kyrrsetningu eigna að verðmæti 

Árið 2018 á  
innlendum vettvangi
Ókyrrð í háloftunum, umfangsmikill gagnaversþjófnaður, sóðatal kjörinna full-

trúa og braggablús er meðal þess sem var hvað mest í deiglunni á árinu sem er nú 
að renna sitt skeið. Fréttablaðið tekur hér saman helstu fréttamál ársins innan 

landsteinanna. Vakin er athygli á því að samantektin endurspeglar aðeins nokk-
ur af þeim stóru málum sem voru í umræðunni og er fjarri því að vera tæmandi.
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 vönduðu Bjarna Bjarnasyni, forstjóra 
OR, ekki kveðjurnar.

Um leið og tilkynnt var að úttekt 
yrði gerð á málum OR var greint frá 
því að Bjarni færi í tímabundið leyfi 
frá forstjórastörfum. Helga Jónsdóttir 
tók við í hans stað og var niðurstaða 
úttektarinnar kynnt í nóvember. Þar 
kom meðal annars fram að uppsagnir 
bæði Áslaugar og Bjarna Más hefðu 
verið réttmætar en betur hefði mátt 
standa að þeim. Þar kom einnig fram 
að vinnustaðamenning og starfs-
ánægja væri betri en almennt gerist 
á vinnumarkaði hér á landi.

Ókyrrð í háloftunum
Flugfélögin voru í kastljósi fjöl-
miðlanna lungann úr árinu. Ein 
stærstu tíðindin hjá Icelandair voru 
vafalaust þau að Björgólfur Jóhanns-
son, forstjóri félagsins til tíu ára, lét af 
störfum. Ákvörðunina tilkynnti hann 
eftir að félagið hafði lækkað afko-
muspá sína tvo mánuði í röð.

„Ég er stoltur af því sem hefur áork-
ast undanfarin ár og þakklátur fyrir 
að hafa fengið að vinna með frábæru 
fólki. Framtíð Icelandair Group er 
að mínu mati björt; félagið er fjár-
hagslega sterkt, með framúrskar-
andi starfsfólk og með góða stöðu á 
mörkuðum. Ég þakka samstarfsfólki 
og stjórn fyrir frábært samstarf sem 
aldrei hefur borið skugga á,“ sagði 
Björgólfur við starfslokin.

Samhliða tilkynningunni var sagt 
frá því að Bogi Nils Bogason, þáver-
andi fjármálastjóri félagsins, tæki við 
starfi forstjóra tímabundið á meðan 
unnið yrði að ráðningu á eftirmanni 
Björgólfs. Ráðningin tímabundna 
varð þó föst nú í byrjun desember 
þegar félagið ákvað að Bogi Nils yrði 
eftirmaður Björgólfs.

Félagið gaf út lækkaða afkomuspá 
hinn 8. júlí. Þar kom fram að lækk-
unin næmi allt að 70 milljónum 
Bandaríkjadala, 37 prósentum. Félag-
ið tilkynnti síðari lækkun af komu-
spárinnar samhliða afsögn Björgólfs. 
Sama dag hríðféll félagið í Kauphöll 
Íslands, um rúmlega 17 prósent.

Fyrir utan raunir Icelandair um 
miðbik árs verður ekki minnst á 
íslensku flugfélögin án þess að rekja 
þrautagöngu WOW air og Skúla 
Mogensen, forstjóra félagsins, á 
liðnu ári. Segja má að atburðarásin 
hafi byrjað með skuldabréfaútboði 
flugfélagsins sem lauk um miðjan 
september. Þar tryggði félagið sér fjár-
mögnun sem nam um 60 milljónum 
evra.

Hinn 5. nóvember var síðan greint 
frá því að Icelandair hefði gert kaup-
samning um kaup á öllu hlutafé í 
WOW air. Boðað var til hluthafa-
fundar þar sem taka átti afstöðu til 
kaupsamningsins. Þriðjudaginn 27. 
nóvember sendi Skúli tölvupóst á 
starfsmenn félagsins þar sem hann 
fór yfir stöðuna. Þar greindi hann frá 
því að hann hefði sjálfur fjárfest fyrir 
5,5 milljónir evra, þá jafnvirði ríflega 
770 milljóna króna, í eigin félagi. Í 
póstinum bætti hann við að nokkrir 
hefðu sýnt félaginu áhuga, meðal 
annars aðrir fjárfestar en Icelandair.

Ákvörðunin um að greina frá slíku 
þótti umdeild en tveimur dögum 

INNLENDUR ANNÁLL

um afsögn þingmannanna sex og 
þá gaf könnun Fréttablaðsins það 
til kynna að Miðflokkurinn myndi 
þurrkast út af þingi yrði gengið til 
kosninga.

Þeir Gunnar Bragi og Bergþór tóku 
sér leyfi frá þingstörfum en Anna Kol-
brún og Sigmundur Davíð ákváðu 
að sitja áfram. Framkvæmdastjórn 
Flokks fólksins vék þeim Ólafi Ísleifs-
syni og Karli Gauta úr flokknum en 
þeir ákváðu að sitja áfram sem óháðir 
þingmenn.

Uppljóstrarinn, sem tók upp sam-
tal þingmannanna á gamlan snjall-
síma, steig fram hinn 7. desember í 
viðtali við Stundina. Bára Halldórs-
dóttir, fötluð hinsegin kona, ákvað að 
taka málin í eigin hendur því henni 
misbauð hvernig sexmenningarnir 
töluðu sín á milli. Báru var hampað 
sem hetju og á innan við viku eftir 
að hún steig fram höfðu á annan tug 
þúsunda skráð sig á Facebook-síðuna 
„Takk Bára“.

Nokkrum dögum síðar greindi 
Reimar Pétursson, lögmaður fjögurra 
þingmanna Miðflokksins, frá því að 
þeir hygðust kanna réttarstöðu sína. 
Bára var boðuð fyrir Héraðsdóm 
Reykjavíkur en krafa þingmannanna 
fól í sér gagnaöflun og að tekin yrði 
skýrsla af starfsmönnum Klausturs 
sem vitnum fyrir dómi.

Kröfunni var hafnað en málinu 
virðist hvergi nærri lokið.

Vert er að ítreka að listinn er ekki 
tæmandi heldur endurspeglar hann 
hluta af þeim málum sem voru hvað 
mest í umræðunni. Af nógu er að 
taka enda ljóst að árið sem nú er að 
lokum komið var með eindæmum 
viðburðaríkt. daniel@frettabladid.is

síðar gáfu félögin það út að Iceland-
air hefði fallið frá kaupunum. Skúli 
kvaðst bjartsýnn á stöðuna en sama 
dag greindi félagið frá því að Indigo 
Partners, undir forystu flugmógúlsins 
Bill Franke, hygðist fjárfesta í WOW.

Sjálfur lagði Franke leið sína til 
Íslands til fundar við Skúla og stjórn-
endur WOW air. Enn er beðið eftir því 
að því að gengið verði frá kaupunum 
en greint hefur verið frá því að kaupin 
nemi 75 milljónum Bandaríkjadala.

Greint var frá því að á fjórða 
hundrað manns hefði verið sagt upp 
hjá félaginu. Þeirra á meðal voru 111 
fastráðnir starfsmenn en einnig var 
ákveðið að endurnýja ekki samninga 
við tímabundna starfsmenn og verk-
taka. Þá var tilkynnt að áætlunarflugi 
til Indlands yrði hætt og þá kvarnað-
ist töluvert úr flugvélaflota félagsins.

Sósíalistar í borgarstjórn og tekist 
á um virkjunaráform
Gengið var til sveitarstjórnarkosninga 
um land allt í maí. Þar bar hvað hæst 
að Sósíalistaflokkurinn náði inn 
manni í borgarstjórn. Sanna Mag-
dalena Mörtudóttir komst inn sem 
oddviti flokksins í borginni og hefur 
látið til sín taka síðan. Fjölgun borgar-
fulltrúa úr 15 í 23 varð staðreynd og 
þá héldu Samfylkingin, Píratar og 
Vinstri græn áfram í meirihluta í 
borgarstjórn. Inn í samstarfið bætt-
ist Viðreisn, eiginlegur sigurvegari 
kosninganna, sem náði inn tveimur 
fulltrúum, þeim Þórdísi Lóu Þórhalls-
dóttur og Pawel Bartoszek.

„Nej til racism“ og  
Danadrottning á fullveldishátíð
Um hátíðarfundinn á Þingvöllum 
verður ekki rætt án þess að minnast á 
Piu Kjærsgaard, forseta danska þings-
ins. Koma hennar vakti misjöfn við-
brögð hér á landi en flokkur hennar, 
Danski þjóðarflokkurinn, hefur verið 
sakaður um útlendingaandúð og þá 
rekur hann harða innflytjendastefnu. 
Þingmenn Pírata sniðgengu hátíðar-
fundinn og þá límdu aðrir á sig lím-
miða með skilaboðunum „Nej til 
racism“, sem myndi á íslensku útleggj-
ast sem „Nei við kynþáttahatri“. 
Helga Vala Helgadóttir, þingmaður 
Samfylkingarinnar, gekk í burtu er 
Kjærsgaard hóf ræðu sína, þar sem 
hún talaði um Ísland sem vöggu nor-
rænnar menningar.

Steingrímur J. Sigfússon, forseti 
Alþingis, harmaði viðbrögð þing-
manna og sagði komu Kjærsgaard 
ekkert hafa með pólitík eða flokk 
hennar að gera. Hún hefði verið hing-
að boðin sem forseti danska þingsins. 
Jafnframt gagnrýndi hann viðbrögð 
einstakra þingmanna og sagði þá hafa 
sýnt Kjærsgaard óvirðingu. 

Lögfræðingar leggja ríkið
Í lok október dæmdi Héraðsdómur 
Reykjavíkur íslenska ríkið til að greiða 
Jóni Höskuldssyni fjórar milljónir 
króna í skaðabætur og 1,1 milljón í 
miskabætur vegna skipunar Sig ríðar 
Á. Ander sen dóms mála ráð herra á 
dómurum við Lands rétt.

Einnig féll dómur í máli Ei ríks 
Jóns sonar, sem höfðaði mál af sömu 
á stæðu og Jón, og var niður staðan sú 

fela Innri endurskoðun Reykjavíkur-
borgar að gera úttekt á framkvæmd-
unum og leit skýrsla þess efnis dags-
ins ljós skömmu fyrir jól.

Hún var svört og er ljóst að eitt-
hvað fór úrskeiðis þegar kom að 
nær öllum þáttum verkefnisins. Þar 
kemur meðal annars fram að farið 
hafi verið fram úr samþykktum fjár-
heimildum og þess hafi heldur ekki 
verið gætt að sækja viðbótarfjár-
magn áður en stofnað var til kostn-
aðar. Með því voru sveitarstjórnarlög 
brotin sem og reglur borgarinnar.

Þá kemur fram að upplýsingagjöf 
til borgarráðs hafi verið óásættanleg. 
Dæmi séu um að villandi eða jafnvel 
rangar upplýsingar hafi ratað til ráðs-
ins í tengslum við verkefnið. Hrólfur 
Jónsson, fyrrverandi skrifstofustjóri 
eigna- og atvinnuþróunar, fékk 
útreið í skýrslunni en þar er hann 
sagður hafa brugðist stjórnenda-
ábyrgð allrækilega.

Þjóðin þakkar Báru
Það er af nógu að taka þegar kemur 
að pólitíkinni á liðnu ári. Klausturs-
málið er vafalaust það sem vakti 
mesta athygli, hneykslan og furðu. 
Stundin og DV birtu fyrst og fjölluðu 
um upptökur þá ónefnds aðila á 
sóðatali sex þingmanna, fjögurra úr 
Miðflokknum og tveggja úr Flokki 
fólksins, að kvöldi 20. nóvember. 
Nöfn þeirra Gunnars Braga Sveins-

sonar, Önnu Kolbrúnar Árnadóttur, 
Sigmundar Davíðs Gunnlaugs-

sonar, Bergþórs Ólasonar, 
Karls Gauta Hjaltasonar 
og Ólafs Ísleifssonar voru 
skyndilega á allra vörum 
og yfir þriggja tíma sam-
ræður þeirra á Klaustri 
bar.

Það hvernig sexmenn-
ingarnir tóku aðra þing-
menn fyrir og fólk úr sam-

félaginu öllu varð til þess 
að stórum hluta þjóðar-
innar var misboðið. Hávær 
krafa var, og er raunar enn, 

að ríkið væri skaða bóta skylt. Hann 
mun því að öllum líkindum koma 
til með að láta reyna á skaðabóta-
skylduna.

Skipun Sigríðar á dómurum við 
Landsrétt, þvert á mat hæfisnefndar, 
dregur því enn dilk á eftir sér. Þeir Ást-
ráður Haralds son og Jóhannes Rúnar 
Jóhanns son stefndu báðir ríkinu 
vegna málsins en þeir urðu, líkt og 
Jón og Eiríkur, af dómarasætum við 
réttinn.

Hæstiréttur dæmdi báðum 700 
þúsund krónur í miskabætur vegna 
ó lög mætrar máls með ferðar sem þeir 
urðu fyrir við skipun dómara við 
Landsrétt.

Allt lék á reiðiskjálfi  
vegna Braggans
Undir lok sumars komst fátt annað 
að en framúrkeyrslan vegna fram-
kvæmdanna við Nauthólsveg 100. 
Braggamálið svokallaða var nánast 
á hvers manns vörum en kostnaður 
við framkvæmdirnar nam 425 millj-
ónum króna. Alls var 352 milljónum 
úthlutað í verkefnið en upphafleg 
kostnaðaráætlun gerði ráð fyrir 158 
milljónum.

Hávær krafa var uppi um rannsókn 
á framúrkeyrslunni og veltu margir 
því fyrir sér hvernig það gat gerst að 
endurbyggingin kostaði nær hálfan 
milljarð. Borgarstjórn samþykkti að 

Miklu meira á Fréttablaðið.is þar 
sem hægt er að lesa allt um allar 
hinar hetjurnar og skúrkana sem 
settu svip á árið.
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Slysa- og bráðamóttaka 
Landspítala í Fossvogi

Opið allan sólarhring-
inn alla daga.
Aðalsímanúmer Land-
spítala. 543-1000
Beint innval á slysadeild í Fossvogi.
543-2000. Sinnir neyðartilvikum.

Læknavaktin
Móttaka í Austurveri 09.00-23.30
Símaráðgjöf fyrir allt landið
S. 1770 og S. 1700

Neyðarvakt tannlækna  
á höfuðborgarsvæðinu

GAMLÁRSDAGUR Hilmir Þór Kjart-
ansson, Hverafold 1-3, Reykjavík.  
Sími. 587-5666

NÝÁRSDAGUR milli 13.00-15.00 
Anna Þóra Alfreðsdóttir, Garða-
torgi 3, Garðabæ. Sími. 565-5588.

Neyðarlínan
Neyðarsíminn 112 er opinn allan 
sólarhringinn yfir hátíðarnar og 
svarar fyrir slökkvilið, sjúkrabif-
reiðar og lögreglu um allt land.

Rauði krossinn
1717 er hjálparsími Rauða krossins 
og verður opinn allan sólarhring-
inn.

Stígamót
Lokað yfir hátíðarnar.

Kvennaathvarfið
Opið allan sólarhringinn, alla 
daga.
Sími. 561-1205.

Dýralækningamiðstöðin  
Grafarholti
Opið gamlársdag 10.00 - 12.00
Lokað á nýársdag.

Brennur og skotsvæði á gamlársdag
Þrjú skotsvæði verða í Reykjavík frá klukkan 22.00 í kvöld til 01.00 á nýársnótt. Þau er á Landakotstúni, Skólavörðuholti og á Klambra-
túni. Á skotsvæðunum verða gæsluliðar og skotpallar til að tryggja öryggi fólks. Alls verða sautján brennur á höfuðborgarsvæðinu.

Garðabær Sjávargrund 
kl. 21.00

Hafnarfjörður  
Ásvellir kl. 20.00

Mosfellsbær Neðan Holta-
hverfis við Leirvog kl. 20.30

Reykjavík Við  
Gufunesbæ kl. 20.30

Reykjavík Við Ægi-
síðu kl. 20.30

Reykjavík Við Suðurfell  
kl. 20.30

Reykjavík Laugardalur f/neðan 
Laugarásveg 18 kl. 20.30

Brennur á gamlársdag Reykjavík Við Kléberg  
á Kjalarnesi kl. 20.30

Seltjarnarnesbær  
Valhúsahæð kl. 20.30

Reykjavík  
Geirsnef kl. 20.30

Reykjavík Á ströndinni fr. við 
Skildinganes 52 kl. 21.00

Reykjavík Neðan við  
Fossvogskirkjugarð kl. 20.30 Reykjavík Við norðan-

vert Rauðavatn kl. 20.30

Reykjavík Undir ÚIfarsfelli 
fyrir ofan Bauhaus kl. 15.00

Kópavogur Dalsmári við 
Smárahvammsvöll kl. 20.30

Kópavogur Ofan  
við Gulaþing kl. 20.30

Opið 10-12 Blönduós, Borgarnes, 
Egilsstaðir, Eskifjörður, Grindavík, 
Grundarfjörður, Höfn, Húsavík, 
Hvammstangi, Ísafjörður, Kópa-
sker, Neskaupstað, Nýbýlaveg, Pat-
reksfirði, Raufarhöfn, Reyðarfirði, 
Sauðárkrók, Skagaströnd, Stykkis-
hólmur, Þórshöfn.
Opið 10-13. Smáralind
Opið 08.00-18.00 á Smáratorgi.

NÝÁRSDAGUR
Lyfja
Opið 9-24 Smáratorgi
Opið 10-24 Lágmúla

Árbæjarapótek
Opið gamlársdag 09.12.00
Lokað á nýársdag.

GAMLÁRSDAGUR
Lyf og heilsa
Opið 08.00-13.00 á Granda.
Opið 10.00-13.00 í Kringlunni.
Opið 09.00-12.00 Firði Hafnarfirði
Opið 10-12 Glerártorgi
Allar verslanir lokaðar á nýársdag.

Sundlaugar á  
höfuðborgarsvæðinu

GAMLÁRSDAGUR
Opið 08.00-13.00 Laugar-
dalslaug, Árbæjarlaug, Sundhöllin, 
Vesturbæjarlaug Breiðholtslaug, 
Grafarvogslaug,
Opið 08.00-12.00 Lágafellslaug, 
Sundlaug Kópavogs, Versalir.
Opið 08.00-11.30 Álftaneslaug.
Opið. 06.30-11.30 Ásgarði, Garða-
bæ.
Opið. 06.30-13.00 Ásvallalaug, 
Suðurbæjarlaug
Opið. 10.00-13.00 Klébergslaug
Opið 08.00-12.30 Seltjarnarnes
Opið 06.30-11.00 Sundhöll Hafnar-
fjarðar
Opið 09.00-12.00 Varmárlaug

NÝÁRSDAGUR
Opið 12.00-18.00 Laugardalslaug, 
Sundhöllin.
Opið 10.00-18.00 Sundlaug Kópa-
vogs. Aðrir sundstaðir lokaðir.

Samgöngur

Strætó
Ekið samkvæmt 
hefðbundinni áætlun á 
gamlársdag til c.a. 15.00. Ekki skipt 
yfir í annatímatíðni eftir hádegi. Á 
nýársdag er ekið samkvæmt sunnu-
dagsáætlun. Nánari upplýsingar á 
heimasíðu Strætó.

Stórmarkaðir

Bónus
GAMLÁRSDAGUR
Opið 10-15 í öllum verslunum.

NÝÁRSDAGUR
Lokað.

Krónan
GAMLÁRSDAGUR
Opið 09.00-16.00 í öllum verslunum.

NÝÁRSDAGUR
Opið 10.00-18.00 í Krónunni Vík, 
lokað í öðrum verslunum.

Hagkaup
GAMLÁRSDAGUR
Opið til 18 Skeifunni og Garðabæ
Opið 8-18 Akureyri, Spöng og Eið-
istorgi
Opið 10-14 Smáralind og Kringlunni
Opið 10-14 Njarðvík, Borgarnesi og 
Selfossi

NÝÁRSDAGUR
Opnað klukkan 12.00 í Skeifunni og 
Garðabæ
Opið 12-24 Akureyri, Spönginni og 
Eiðistorgi
Lokað annars staðar.

Nettó
GAMLÁRSDAGUR
Opið allan sólarhringinn Granda og 
í Mjódd.
Opið 10.00-15.00 í öðrum versl-
unum Nettó á landinu.

NÝÁRSDAGUR
opið til klukkan 15.00 í verslunum á 
Granda og í Mjódd.
Lokað annars staðar.

Suðurnes
Grindavíkurbær kl. 20.30
Sandgerði kl. 20.00
Garður kl. 20.30
Vogar kl. 20.00

Suðurland
Vestmannaeyjar kl. 17.00
Selfoss kl. 16.30
Þorlákshöfn kl. 17.00
Flúðir kl. 20.30

Austurland
Egilsstaðir kl. 16.30
Neskaupstaður kl. 16.30
Reyðarfjörður kl. 17.00
Seyðisfjörður kl. 20.30

Norðurland
Mývatnssveit kl. 21.00
Húsavík kl. 16.45
Akureyri kl. 20.30
Siglufjörður kl. 20.30
Ólafsfjörður kl.  20.00

Vestfirðir
Patreksfjörður kl. 20.30
Bolungarvík kl. 20.30
Hólmavík kl. 18.00
Ísafjörður kl. 20.30

Reykjavík  
Skólavörðuholt 
kl. 22.00 - 01.00

Skotsvæði

Skotsvæði
Reykjavík Landakotstún 
kl. 22.00 - 01.00

Skotsvæði
Reykjavík Klambratún 
kl. 22.00 - 01.00

Ef um alvarleg neyðartilfelli er 
að ræða, utan opnunartíma, er 
hægt að ná í dýralækni á bakvakt. 
Bakvaktin er einungis hugsuð 
fyrir alvarlega veik eða slösuð dýr. 
Útkallið kostar um 30.000 krónur, 
sem bætist við almennt aðgerðar-
gjald.  
Símanúmer hjá dýralækni á bakvakt er 
530-4888.

Apótek

GAMLÁRSDAGUR
Lyfja
Opið 08.00-18.00 Lág-
múla í Reykjavík
Grandi, 08.00-15.00
Opið 09.00-12.00 Laugavegi, 
Hafnarstræti, Reykjanesbæ, Sel-
fossi
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Við óskum farþegum okkar og landsmönnum öllum gleðilegs nýárs,  
með þökk fyrir ljúfar stundir í loftinu á árinu sem nú er að líða.

FÖGNUM NÝJU ÁRI OG 
FLEIRI GÓÐUM MINNINGUM



að stöðvarhúsi Búrfellsstöðvar II.



ftirspurn eftir raforku 
á Íslandi í dag er  mikil og 
mun aukast á sama tíma 

og fólk  gerir sér sífellt  betur 
grein  fyrir vægi loftslags-
mála. Hrein, endurnýjanleg 
orka mun gegna veigamiklu 
hlutverki í orkuskiptum í 
framtíðinni. Það að skipta 
út jarðefnaeldsneyti fyrir 
umhverfisvæna orku er eitt 
mikil vægasta framlag okkar 
til loftslagsmála á heimsvísu. 

Búrfellsstöð II er nýjasta 
aflstöð Íslendinga. Hún 

en fyrsta aflstöð Lands-
virkjunar, Búrfellsstöð, var 
gangsett á sömu slóðum 
 tæpum fimmtíu árum fyrr. 
 Nýja stöðin nýtir vatn sem 
áður rann fram hjá eldri 
 mannvirkjum og  bætir 
því  umtalsvert nýtingu 
 þeirrar auðlindar sem felst 
í fallvatninu.

Við framkvæmdina var lögð 
mikil áhersla á að  lágmarka 
umhverfisáhrif eins og kostur 
er. Stöðvarhúsið er staðsett 
neðanjarðar og sjónræn áhrif 
eru því minni en ella. Vegna 
þess að fyrir voru  aflstöðvar 
á vatnasvæðinu var hægt 
að samnýta vegi, raforku-
flutningskerfi og uppistöðu-
lón og lágmarka þannig rask. 
Ábyrg nýting orkunnar er 
öllum til hagsbóta.

Við óskum landsmönnum öl lum gæfu á nýju ári 
og þökkum farsælt samstarf  á l iðnum árum.
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Bílslysið hræðilega á Suðurlandi er áminn-
ing um að allt er í heiminum hverfult. 
Fórnarlömbin eru ungar fjölskyldur með 
allt lífið fram undan. Á einu augnabliki var 
stoðunum kippt undan tilveru þeirra.

Við svona tíðindi verða þrætuepli hvers-
dagsins smá. Fyllerísraus þingmanna á öldurhúsi skipta 
litlu. Það snerist hvorki um líf né limi – aðeins hugar-
heim þjóðkjörinna gasprara og orðspor þeirra sjálfra.

Sama gildir um mörg önnur úrlausnarefni. Helstu 
fjölmiðlamálin hafa snúist um flugfélög og kjaravið-
ræður. Hvort tveggja eru mikilvæg mál sem botn þarf 
að fást í, en þau snúast ekki um heill og hamingju.

Ísland verður áfram byggt þótt hægist á straumi 
ferðamanna um stund, og þótt þrasað verði um kjara-
mál eitthvað fram á vorið.

Stundum þurfum við að muna að vera þakklát fyrir 
það sem okkur er gefið. Við búum í öruggu landi og 
njótum stöðugleika í stjórnmálum þótt sitt sýnist 
hverjum. Hörmungar á borð við styrjaldir, skipulagða 
kúgun og hungursneyð þekkjum við ekki.

Nánast hvergi á byggðu bóli ríkir meiri jöfnuður, 
hvort sem litið er til eigna eða meðaltekna. Við erum 
ofarlega á flestum listum sem mæla lífsgæði. Fátækt er 
hverfandi – þótt vitaskuld þurfi að rétta hlut þeirra sem 
minnst bera úr býtum. Þar er verk að vinna.

Við búum við nokkuð traust heilbrigðiskerfi og 
skólakerfið er gott á nánast alla mælikvarða. Okkur 
hefur tekist að búa til gott samfélag þótt ekki sé það 
gallalaust.

Hæfileikafólk finnur sér farveg. Sigrar í listum og 
íþróttum, sem heimsbyggðin tekur eftir, vitna um það. 
Við erum í fremstu röð í jafnréttismálum, þótt brýnt sé 
að halda baráttunni áfram. Hér ríkir tjáningarfrelsi og 
öflugir fjölmiðlar eru starfræktir. Vandamál okkar eru 
í flestum samanburði fremur smávægileg – svokölluð 
fyrsta heims vandamál.

Þrátt fyrir þetta má ekki gleymast að hér er fólk sem 
á um sárt að binda. Góð staða almennt ætti að gera 
okkur auðveldara að koma til móts við þá sem höllum 
fæti standa. Við eigum þrátt fyrir allt ekki svo langt í 
land.

Voveiflegir atburðir minna okkur reglulega – því 
miður alltof oft – á ótrúlegar dáðir björgunarsveitanna. 
Þrautþjálfaðir sjálfboðaliðar þeirra eiga sér fáar hlið-
stæður og vekja aðdáun um lönd og álfur.

Sitt sýnist hverjum um blys og flugelda og himinháar 
fjárhæðir sem fuðra upp um hver áramót. Þar togast á 
sjónarmið, sem sum eru ný í umræðunni. En hvað sem 
öðru líður: peningarnir eru ekki „brenndir“ til einskis 
– þeir eru lítið iðgjald fyrir frábæra þjónustu sem við 
getum ekki verið án.

Verum þakklát um áramótin. Hættum þrasinu um 
stund.

Gleðilegt nýtt ár.

Hættum 
þrasinu

Í kvöld tökum við á móti nýju ári og kveðjum við-
burðaríkt ár sem hefur einkennst af skemmtilegum 
og krefjandi áskorunum. Á slíkum tímamótum 

staldrar fólk gjarnan við og lítur yfir farinn veg. Á árinu 
sem er að líða hefur íslenskan verið sett í öndvegi í 
opinberri stefnumótun og einnig hjá atvinnulífinu. 
Vaxandi áhrif tölvu- og samskiptatækni á daglegt líf 
krefjast aðgerða til að tungumál, líkt og okkar, séu 
gjaldgeng í nútímasamskiptum. Stjórnvöld kynntu 
heildstæða áætlun til þess að styrkja stöðu íslenskunn-
ar og tryggja að hún verði áfram notuð á öllum sviðum 
þjóðlífsins.

Mikilvægt skref var stigið á þeirri vegferð í mánuð-
inum þegar Alþingi samþykkti frumvarp um stuðning 
við útgáfu bóka á íslensku. Það felur í sér 25% endur-
greiðslu vegna beins kostnaðar við útgáfu íslenskra bóka 
en áætluð framlög eru um 400 milljónir kr. á ári. Að auki 
verður stofnaður sérstakur barna- og unglingabókasjóður.

Einn angi þess að efla íslenskuna snýr að fjölmiðlum en 
þeir gegna mikilvægu hlutverki við miðlun upplýsinga og 
sem vettvangur skoðanaskipta. Rekstrarumhverfi þeirra 
er hins vegar erfitt. Við þessu ætlum við bregðast en á vor-
þingi mæli ég fyrir frumvarpi um stuðning við einkarekna 
fjölmiðla sem mun gera þá betur í stakk búna til að miðla 
vönduðu fréttaefni á íslensku og efla þannig lýðræðislega 
umræðu. Við viljum gera íslenskuna gjaldgenga í staf-
rænum heimi en á árinu var hrint af stað verkáætlun um 
máltækni. Í því felst að þróa tæknilausnir sem munu gera 
okkur kleift að eiga samskipti við tækin okkar á íslensku. 
Áætlunin er að fullu fjármögnuð en áætlaður kostnaður 
við hana er 2,2 milljarðar kr.

Á skólamálaþingi Kennarasambands Íslands í haust var 
skrifað undir viljayfirlýsingu um að hrinda í framkvæmd 
vitundarvakningu um mikilvægi íslensks máls. Þetta 
rímar meðal annars við þingsályktunartillögu í 22 liðum 
um eflingu íslenskunnar sem ég mælti fyrir nýverið. Ljóst 
er að kennarar eru í lykilhlutverki við að efla tungumálið 
okkar og því taka stjórnvöld frumkvæðinu fagnandi. Að 
því sögðu óska ég landsmönnum öllum gleðilegs nýs árs 
og þakka fyrir viðburðaríkt ár sem er á enda.

Sókn íslenskunnar

Lilja  
Alfreðsdóttir
menntamála-
ráðherra

Í afneitun á áramótum
Upp er runninn þessi einkennilegi 
dagur þar sem Íslendingar láta 
eins og það sé eðlilegt að fjár-
magna þurfi almannavarnakerfið 
með kaupum á mengandi flug-
eldum. Á nýársnótt um síðustu 
áramót leituðu 60 manns á bráða-
móttöku vegna flugeldamengunar 
eða flugeldaslysa, svona eins og að 
náttúruhamfarir hefðu átt sérstað.

Mörgum fannst nóg komið eftir 
hamfarir síðustu áramóta, nema 
talsmönnum Landsbjargar sem 
sögðu það bara alls ekkert víst að 
flugeldunum væri um að kenna 
og freistuðu þess að finna aðra 
orsök en þessi 600 tonn af púðri 
sem fírað var upp. Lítið bólar á 
snilldarlausn björgunarsveitanna.

Furðu fjölmenn stétt
Það vakti töluverða athygli hversu 
margir íþróttafréttamenn höfðu 
atkvæðisrétt í kjöri um íþrótta-
mann ársins. Formaðurinn, 
Eiríkur Stefán Ásgeirsson, til-
kynnti að 30 íþróttafréttamenn 
hefðu kosið sem þýðir að nánast 
hver og einn sem skrifar um 
íþróttir fær að kjósa. Skiptir þá 
engu hvort það séu vefsíður eða 
starfsmenn í hlutastarfi.

Kristjana Arnarsdóttir, íþrótta-
fréttakona á RÚV, var í einkenni-
legri stöðu en kærasti hennar, 
Haraldur Franklín, var í kjörinu 
eftir frábært ár í golfinu. Krist-
jana opinberaði það á samfélags-
miðlum að hún hefði kosið Söru 
Björk. kjartanh@frettabladid.is
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Meira
fyrir áramót

Skeifan
Garðabær

Smáralind
Kringlan

Akureyri
Spöng

Eiðistorg

Njarðvík
Borgarnes

Selfoss

31. des opið til 18 10-14 8-18 10-14
1. jan opnar 12 lokað 12-24 lokað

Afgreiðslutími yfir áramótin
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GLEÐILEGT
NÝTT ÁR

2019

Við teljum að með öflugu samstarfi leggjum við grunninn að bjartri 
framtíð. Þess vegna er Alcoa Fjarðaál stoltur styrktaraðili björg- 
unarsveita á Austurlandi. Björgunarsveitin Jökull fékk styrk á 
árinu til að uppfæra bíl í eigu sveitarinnar þannig að hægt sé að 
flytja í honum sjúklinga á börum. Áramótaheit sveitarinnar er að 
styrkja enn frekar öryggis- og umhverfisverndarstefnu sína og því 
verður árið í ár það síðasta sem Jökull mun bjóða upp á flugelda- 
sölu í fjáröflunarskyni.
 
Starfsfólk Fjarðaáls óskar björgunarsveitum á Austurlandi vel- 
gengni á komandi ári og sendir landsmönnum öllum nýárskveðju. 
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KYNNINGARBLAÐ

Undursamlegar flugelda-
sýningar eru haldnar víða 
í heiminum. Upplifunin 
af því að horfa á þessar 
listasýningar á himnin-
um er mögnuð. Nokkrar 
flugeldasýningar eru 
taldar bera af.    ➛4

Gleðilegt ár
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Berglind Festival var tekin fyrir í Áramótaskaupinu í fyrra en á ekki von á að það verði endurtekið. Hún hlakkar til nýrrar vinnu eftir áramót. MYND/SIGTRYGGUR ARI

Flippuð og fyndin
Berglind Pétursdóttir sem nefnir sig Festival hefur vakið athygli fyrir 
skemmti leg innskot í þáttum Gísla Marteins Baldurssonar. Hún lætur sér fátt 
óviðkomandi og reynir að sjá veröldina með gleðina að leiðarljósi. ➛2



um með svart/hvíta hárkollu og 
grunaði þá að hverju stefndi. Ég átti 
síðan skemmtilega stund með fjöl-
skyldu minni og Áramóta skaup inu 
á gamlárskvöld í fyrra.“

Þegar Berglind er spurð hvort 
henni finnist eitthvað virkilega 
fúlt sem gerðist á árinu er hún 
fljót að svara. „Já, mér fannst þetta 
Klausturmál alveg hræðilegt. Það 
er líklega minnisstæðast og stendur 
upp úr. Aftur á móti man ég ekki 
eftir neinu sem mér fannst sér-
staklega ánægjulegt nema þegar 
kemur að einkalífinu. Ég keypti 
mér íbúð á árinu sem ég er mjög 
ánægð með. Það var þriðja íbúðin 
mín. Ég hef verið dugleg að flytja 
síðustu ár,“ segir Berglind en vill 
ekki viðurkenna að einhver kærasti 
sé í kortunum. „Ég má ekkert vera 
að svoleiðis,“ segir hún.

Berglind ætlar að halda ára-
mótin með fjölskyldu sinni. „Við 
borðum kalkún og svo horfum við á 
Skaupið. Ef einhver býður mér í gott 
partí gæti ég verið til í það. Sonur 
minn skiptist á að vera hjá föður 
sínum og mér á jólum og áramót-
um. Eftir áramótin mæti ég í nýja 
vinnu og ætla að halda áfram að 
hafa það gott. Ég vona að allir reyni 
að verða betri útgáfa af sjálfum sér á 
komandi ári. Svo er betra að vara sig 
á upptökutækjum á almannafæri,“ 
segir Berglind Festival.

Fólk er kynningarblað  sem býður aug-
lýsendum að  kynna vörur og þjónustu í 
formi viðtala og  umfjallana. Í blaðinu er 
einnig hefðbundið ritstjórnarefni. Blaðið 
fylgir Fréttablaðinu daglega. 

Umsjónarmenn efnis: Sólveig Gísladóttir,  solveig@frettabladid.is s. 550 5762 | Elín Albertsdóttir, elin@frettabladid.is, 
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Berglind þarf ekkert að hugsa 
sig lengi um þegar hún er 
spurð hvort eitthvað sé sér-

staklega minnisstætt frá árinu sem 
er að líða. „Árið 2017 ferðaðist 
ég óvenju lítið og hét sjálfri mér 
að bæta úr því á árinu 2018. Ég 
stóð við það og fór nokkrar ferðir, 
meðal annars til Lundúna, Berlínar 
og Kaupmannahafnar. Ég fór til 
dæmis í eina ferð til Köben til að 
taka upp fyrir sjónvarpsþáttinn 
og það var virkilega skemmtileg 
áskorun. Ég var í íslenska þjóð-
búningnum á Strikinu. Eftirminni-
legust er ferð til Japans með vin-
konu minni. Það var stórkostlegt 
að koma þangað og ég á örugglega 
eftir að fara aftur. Við fórum til 
Tókýó, Osaka og Kýótó. Maturinn 
var einstakur og það er alltaf hollt 
fyrir mann að sjá hve lítill maður 
er í stóra samhenginu en í Japan 
er allt svakalega stórt og mikil 
mannmergð. Við bjuggum á litlum 
hylkjahótelum sem var ágætt en 
rúmin voru oft ansi hörð. Stundum 
færðum við okkur á teppalagt 
gólfið sem var mýkra en dýnan 
og við sváfum betur þar,“ útskýrir 
Berglind.

Búddar og góða skapið
Klósettmenning er sérstök í Japan 
þar sem á flestum stöðum eru 
fullkomin salerni með mörgum 
stillingum. Berglind segist ekki hafa 
lært á takkana en henni var góðfús-
lega bent á að fólk færi á inniskóm 
inn á baðherbergið. Inniskór eru 
í boði fyrir gesti á hótelum. „Þetta 
var fyrsta ferðin mín til Asíu og ég 
vonast til að komast aftur á nýju 
ári. Eitt búddahof á dag kemur 
skapinu í lag, sögðum við stund-
um,“ segir hún. „Við vinkonurnar 
verðum báðar þrítugar snemma 
á næsta ári og vonumst til að fá 
ferðapening í afmælisgjöf,“ segir 
Berglind en hún er móðir sjö ára 
drengs sem heitir Kári Halldórsson. 
Faðir hans er Halldór Halldórsson, 
Dóri DNA, en Berglind segir að Kári 
sé afar sáttur við að sjá báða for-
eldra sína reglulega á skjánum.

Í ballett frá unga aldri
Þótt Berglind virðist hafa ágætis 
leikarahæfileika hefur hún aldrei 
lært leiklist né starfað sem slík. 
Hún er lærður listdansari og æfði 
dans frá fjögurra ára aldri. „Móður-
systir mín er María Gísladóttir 
ballerína sem var vel þekkt hér 
á landi og erlendis á sínum tíma. 
Hún hafði mikil áhrif á mig eins og 
aðrar ungar stúlkur,“ segir Berglind 
sem hóf ballettnám aðeins fjögurra 
ára.

María bjó lengi í Berlín þar sem 
hún var dansari við Deutsche 
Oper-Berlín. Hún starfaði fyrir 
nokkur fleiri óperuhús í Þýska-
landi en einnig í New York og Los 
Angeles. Í dag kennir hún ballett 
hér á landi.

Berglind lærði samtímadans í 
Listaháskóla Íslands og útskrifaðist 
þaðan 2011. „Ég vann sem dansari 
í tæp tvö ár en fór þá í auglýs-
ingabransann. Hef unnið sem 
hugmyndasmiður og textagerðar-
maður. Ég byrja reyndar í nýrri 
vinnu hjá markaðsdeild Símans 
eftir áramótin og hlakka mikið til. 
Þótt örlögin hafi hagað því þannig 
að ég hætti að dansa hef ég alltaf 
verið viðloðandi bransann. Ég sat 
í stjórn Reykjavík Dans Festival og 
einnig í Grímunefnd fyrir hönd 
íslenskra listdansara. Allar mínar 
bestu vinkonur eru dansarar og ég 
held góðu sambandi við þær. Líf 
mitt hefur að stóru leyti snúist um 
dansinn en sem barn ætlaði ég mér 
frekar að verða læknir, leikari eða 
lögfræðingur,“ segir hún.

Með Gísla Marteini
„Ég vann upphaflega við undirbún-
ing á þætti Gísla Marteins, meðal 
annars við að fá skemmtilegt fólk í 
þáttinn en hlutverk mitt óx talsvert 
á síðasta ári þegar innskot mín 
urðu stærri,“ segir Berglind en þetta 
er fjórða árið sem hún vinnur með 
Gísla Marteini. „Þetta hefur verið 
lærdómsríkt, krefjandi og ekki síst 
skemmtilegt starf. Mér líður aldrei 
eins og ég sé í vinnunni. Þættirnir 
verða áfram í vetur og hefjast í 
febrúar. Í upphafi hafði Gísli sam-
band við mig og spurði hvort ég 
vissi um einhvern sem gæti verið 
með honum í ritstjórn þáttarins. Ég 
var í annarri vinnu og benti honum 
á nokkra. Á endanum var það ég 
sem tók starfið að mér og var í 
fyrstu bara á bakvið tjöldin. Svo fór 
þetta að vaxa í höndunum á mér,“ 
segir Berglind sem er í rauninni 
komin með eigin þátt inni í þáttum 
Gísla. „Við erum lítið teymi bak við 
þáttinn sem þarf að vera með putt-
ann á púlsinum og finna áhuga-
vert fólk. Sjálf reyni ég að komast í 
Spaugstofugírinn þegar kveikt er á 
myndavélinni þótt ég sé ekki alltaf 
í djókinu. Vissulega þarf maður 
þó að vera á léttu nótunum,“ 
segir Berglind sem hefur sett upp 
nokkrar danssýningar í gegnum 
árin, meðal annars í Tjarnarbíói og 
Kassanum í Þjóðleikhúsinu.

Tekin fyrir í Skaupinu
Berglind hefur ekki leikið í Ára-
móta skaupi Sjónvarpsins en í fyrra 
var hún tekin fyrir sem flippuð og 
fyndin. Það var Anna Svava Knúts-
dóttir sem brá sér í gervi hennar 
með góðum árangri. „Mér fannst 
það mikill heiður,“ segir Berglind 
en á ekki von á að verða tekin fyrir 
aftur. „Ég sá Rögnu Fossberg læðast 

Berglind ferðaðist mikið á árinu sem er að líða og langar til að gera meira af því á nýju ári. MYND/SIGTRYGGUR ARI

Berglind ferðaðist til Japans með 
vinkonu sinni á árinu og upplifði 
skemmtilega tíma. Þangað langar 
hana aftur. 

Berglind heimsótti Kýótó, Osaka og 
Tókýó í ferðalagi sínu til Japans. 

Í japanskri verslun en þær eru sumar 
óvenjulegar. 

Elín  
Albertsdóttir
elin@frettabladid.is 

“Doktor.is er ætlað að auðvelda aðgengi 
almennings að upplýsingum og ráðgjöf 
um heilsu, lífsstíl og forvarnir.,,
Teitur Guðmundsson, læknir og ritstjóri doktor.is

Ráðgjöf   Fræðsla   Forvarnir 

Framhald af forsíðu ➛
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S Í G I L D  K Á P U B Ú Ð

Skeifunni 8  • 108 Reykjavík  •  Sími: 517 6460

Holtasmára 1
201 Kópavogur

(Hjartaverndarhúsið)

Sími 571 5464Laugavegi 178  |  Sími 555 1516

Engjateigi 5  //  581 2141 // hjahrafnhildi.isBæjarlind 6 • S. 554 7030 

Íþróttavöruverslun



Sydney
Áramótin ganga 
einna fyrst í 
garð í Sydney 
í Ástralíu og af 
því tilefni er 
haldin flugelda-
sýning sem á 
fáa sína líka. 
Milljónir manna 
fylgjast með 
flugeldunum 
sem skotið er 
frá höfninni 
og brúnni við 
Óperuhúsið 
fræga.

Dúbaí
Heimsmetið fyrir 
stærstu flugeldasýn-
ingu heims var sett á 
manngerðu eyjunum 
Palm Jumeirah og 
World Islands í Dúbaí. 
Um áramótin 2014 
voru rúmlega 479 
þúsund sprengjur 
sprengdar á aðeins 
sex mínútum, sem 
gera yfir þúsund 
sprengjur á sekúndu. 
Upplifunin hefur 
verið stórfengleg og 
líklega hefur verið 
best að njóta sjónar-
spilsins í þyrlu.

Louisville
Þrumur yfir Louisville eða Thunder Over Louisville 
kallast opnunarhátíð Kentucky Derby hátíðarinnar sem 
haldin er í Louisville í Kentucky í Bandaríkjunum. Talið 
er notuð séu um sextíu tonn af flugeldum í sýningunni 
sem skotið er upp í 28 mínútur.

Burj Khalifa
Burj Khalifa í Dúbaí er hæsta bygging heims, 829,8 
metrar að hæð. Við opnun skýjakljúfsins var haldin 
hreint mögnuð flugeldasýning þar sem flugeldum var 
skotið af öllum hæðum hússins. Ár hvert er haldin óvið-
jafnanleg flugeldasýning við Burj Khalifa um áramót.

Montreal
Árlega er haldin flugeldakeppni í Montreal í Kanada 
sem kallast the Montreal International Fireworks Com-
petition. Hún er sú stærsta sinnar tegundar í heiminum. 
Fyrirtæki hvaðanæva úr heiminum taka þátt og sýna 
það allra besta og nýjasta úr heimi flugelda í hálftíma 
sýningu. Sigurvegarinn hlýtur Jupiter-verðlaunin.

Pétursborg
Skarlatsrauðu seglin kallast við-
burður í Pétursborg í Rússlandi en 
hann er hluti af sumarhátíð þar í 
borg sem kallast White Nights eða 
hvítar nætur. Flugeldar, tónleikar 
og vatnasýning eru stór hluti af 
viðburðinum sem milljónir sækja 
heim árlega. Þessi hefð hófst við 
lok heimsstyrjaldarinnar síðari 
árið 1945 þegar nokkrir skólar í 
Leníngrad sameinuðust um að ljúka 
skólaárinu með því að minnast 
sögunnar frægu um Skarlatsrauðu 
seglin eftir Alexander Grin. Einn 
af hápunktunum er þegar sænska 
skipið Kronor siglir upp Neva-ána 
með skarlatsrauð seglin þanin.

Flugldar lýsa  
upp heiminn
Undursamlegar flugeldasýningar eru haldnar 
víða í heiminum. Það getur verið mögnuð 
upplifun að horfa á þessar listasýningar á 
himninum. Nokkrar flugeldasýningar eru tald-
ar bera af og hér skal nefna nokkrar þeirra.
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Afsláttur
631.000 kr.

Afsláttur
1.000.000 kr.

Afsláttur
1.200.000 kr.

OPEL ATVINNUBÍLAR

Kynntu þér Opel atvinnubíla á opel.is eða hafðu
samband við sölumann í síma eða á opel@opel.is
og fáðu nánari upplýsingar

Sýningarsalir:
Krókháls 9,  Reykjavík, 590 2000
Njarðarbraut 9, Reykjanesbæ, 420 3330

Birt m
eð fyrirvara um

 m
ynda- og textabrengl

THE FUTURE IS EVERYONE’S

Sætisfjöldi:
Vél:

Gírskipting:
Burðargeta:

Rúmtak:

Tog:
   Eyðsla:

Verð:
Tilboðsverð:

Tilb.verð án vsk. aðeins: Tilb.verð án vsk. aðeins: Tilb.verð án vsk. aðeins:

Movano hópferðabíll (L3H2)
3 manna
1.6L dísel
Beinskiptur 6 gíra
1.280
1598
115
300 við 1750sn
6,5

4.090.000 kr.
3.459.000 kr.

9 manna
2.3L dísel
Beinskiptur 6 gíra
838
2298
145
350
6,6 - 6,3

6.390.000 kr.
5.390.000 kr.

17 manna
2.3L dísel
Beinskiptur 6 gíra
1.302
2298
145
350
7,8 - 8,0

7.790.000 kr.
6.590.000 kr.

Movano (L1H1)Vivaro - sendibíll (L2H1)

ÁRAMÓTA
SPRENGJA!

Nýttu þér skattalegt hagræði ársins
sem er að líða

Nokkrir sendi- og hópferðabílar
á dúndur afslætti

Sætisfjöldi:
Vél:

Gírskipting:
Burðargeta:

Rúmtak:

Tog:
   Eyðsla:

Verð:
Tilboðsverð:

Movano hópferðabíll (L3H2)
3 manna
1.6L dísel
Beinskiptur 6 gíra
1.280
1598
115
300 við 1750sn
6,5

4.090.000 kr.
3.459.000 kr.

9 manna
2.3L dísel
Beinskiptur 6 gíra
838
2298
145
350
6,6 - 6,3

6.390.000 kr.
5.390.000 kr.

17 manna
2.3L dísel
Beinskiptur 6 gíra
1.302
2298
145
350
7,8 - 8,0

7.790.000 kr.
6.590.000 kr.

Movano (L1H1)Vivaro - sendibíll (L2H1)

Tilb.verð án vsk. aðeins:

2.780.000 kr.   
Tilb.verð án vsk. aðeins:

4.347.000 kr.   
Tilb.verð án vsk. aðeins:

5.314.000 kr.   



Brynhildur  
Björnsdóttir
brynhildur@frettabladid.is

Djúpir sterkir litir
Djúpblár, sterkrauður og smar-
agðsgrænn vilja komast úr eld-
húsinu og dreifa sér um húsið. 
Reglan er 90% hvítt og 10% sterkir 
litir. Einlitar mottur, skrautmunir 
eða púðar á sterkum hvítum eða 
svörtum grunni er fallegt og stíl-
hreint og jafnvel sterklitur einn 
veggur í herbergi. Það eru alls 
konar litir í boði og betra ef það 
eru fleiri en einn litur í sama rými, 
passa bara að þeir séu þá allir 
sterkir, kóngablár og daufbleikur 
eru til dæmis ekki samrýmanlegir 
2019.

Eldhús í stuði
Stílhreina eldhúsið er á undan-
haldi og nú mega flísar og borð-
plötur vera mynstruð og almennt 
meira stuð og hreyfing í eldhúsinu.

Umhverfisvænt og handgert
Hlutir úr umhverfisvænum efnum 
eins og tré, pappír og leir verða æ 
meira áberandi á heimilum enda 
þarf fólk á jarðtengingu að halda.

Blómamynstur
Blómamynstur á mottum, púðum 
og veggfóðri verður inn, bæði stórt 
og smátt. Blómaveggir eða púðar 
og gardínur með blómamynstri.

Himinsængur
Á óvissutímum leitar fólk í huggun 
og öryggi. Himinsængur með 
fjórum stólpum og himni eru þau 
húsgögn sem komast næst því 
að veita slíka öryggistilfinningu, 
nánast eins og opinn faðmur eða 
hellir til að hjúfra sig í.

Málmblendi
Að blanda saman ólíkri málmáferð 
er tímalaus og klassísk leið til búa 
til jafnvægi og fallegt yfirbragð í 
rýmið. Silfur og pjátur passar til 
dæmis vel við brons og dökkan 
kopar og brass, gull og aðrar gular 
málmáferðir fara vel við fægðan 
kopar og gamla járnáferð. Það 
borgar sig þó að fara varlega og 
smekklega í málminn.

Svart bað
Dökkir og gljáandi baðherbergis-
veggir og gólf vekja hughrif um 
dýrar heilsulindir og munað. 

Litir og lúxus á nýju ári
Heimilið stefnir í að verða gamaldags og rómantískt á næsta ári. Himinsængur,  
flauelstjöld og blómamynstur verða allsráðandi með þægindi og munað í fyrirrúmi. 

Sterklitir veggir, ljós gólf og gamal-
dags húsgögn úr grófum viði verða 
einnig ráðandi á næsta ári. 

Kannski aðeins farið yfir strikið en þó má sjá margt sem verður vinsælt á árinu: Flauelshúsgögn, sterka liti, málmáferð og samstæða borðlampa. NORDICPHOTOS/GETTY

BÍLABLAÐ FRÉTTABLAÐSINS
Mest lesna bílablað landsins kemur næst út 

þriðjudaginn 8. janúar næstkomandi. 

Ritstjóri blaðsins er Finnur Thorlacius sem er 

bílaáhugamaður af lífi og sál.

Umsjón auglýsinga:
 Atli Bergmann  • atli@frettabladid.is  • sími 512 5457

Með fallegri daufri lýsingu, góðu 
ilmkerti í fallegri krús og mjúkum 
handklæðum eruð þið komin með 
ykkar eigið spa.

Ljós viðargólf
Eftir nokkur ár af dökkum gólfum 
eru ljós gólfefni að verða vinsæl á 
ný, þökk sé vaxandi áherslu á opin 
og björt rými. Hvíttuð gólf eða 
parket úr ljósri eik eða birki endur-
varpa ljósi betur en dökki viðurinn 
og auðvelt er að breyta birtustiginu 
með gardínum, mottum eða 
lýsingu.

Þægindi
Mjúkar þykkar mottur og teppi og 
sófar sem enginn tímir að standa 
upp úr eru að koma og óþægilegt 

en töff er á útleið. Svo einfalt er 
það. Og hver segir að mjúkt geti 
ekki verið töff?

Dúskar
Einu sinni leit út fyrir að dúskar 
heyrðu sögunni til en nú er öldin 
önnur. Hvert sem litið er má sjá 
dúska, hvort sem er á eyrnalokkum, 
hálsklútum, pilsföldum eða inni á 
heimilinu. Heimilisdúskarnir eru 
til dæmis á púðum og mottum, 
gardínum og á keðjum eða stakir til 
skrauts á vegg eða í lofti. Skemmti-
legir litir, óvenjuleg lögun mun sjá til 

þess að dúskarnir eru komnir til að 
vera 2019.

1918
Áhrif frá heimilisbrag í upphafi 
20. aldar eru einnig áberandi. 
Húsgögn með flauelsáferð, stórar, 
margarma ljósakrónur, stórir gamal-
dags lampar tveir saman og þung 
flauelsgluggatjöld eru áberandi og 
einnig má sjá þessara áhrifa gæta 
á baðherberginu, til dæmis með 
brons og látúnsblöndunartækjum og 
handlaugum og baðkerjum sem bera 
tímabilinu vitni.
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Bílar 
Farartæki

 Bílar óskast

VILTU LOSNA VIÐ GAMLA 
BÍLINN ?

Kaupi bíla 25-350þús
Hringdu S. 615 1810 eða sendu 

sms og ég hringi til baka

 Hjólbarðar

 Varahlutir

 Viðgerðir
Almennar bílaviðgerðir. Sérgrein 
bremsuviðgerðir. Renni diska 
og skálar. Fljót og góð þjónusta. 
Bergfinnur ehf. 892 7852

Þjónusta

 Hreingerningar

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

VY-ÞRIF EHF.
Öll almenn þrif, fyrir heimili, 
húsfélög, fyrirtæki ofl. Gerum 
verðtilboð. S. 512 4010 www.vy.is

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

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

 Spádómar

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

Keypt
      Selt

 Til sölu

Kassagítarar í úrvali Gítarinn 
ehf Kassagítarar á tilboði 
Rafmagnsgítarar á tilboði Stórhöfða 
27 s 552 2125 www.gitarinn.is 
gitarinn@gitarinn.is

Ný veiddur Hornafjarðarhumar 
og fleira góðgæti úr hafinu. 
Humarsalan SÉRFRÆÐINGAR 
Í SJÁVARFANGI. WWW.
HUMARSALAN:IS S. 867 6677

 Óskast keypt

KAUPUM GULL -  
JÓN & ÓSKAR

Alla virka daga í verslun okkar 
Laugavegi 61 Jón & Óskar
jonogoskar.is s.552-4910

 Til bygginga

HARÐVIÐUR TIL 
HÚSABYGGINGA. SJÁ NÁNAR 

Á: 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.

Skólar
Námskeið

 Ökukennsla
Ökukennsla, aðstoð við 
endurtökupróf og akstursmat. 
S. 893 1560 og 587 0102, Páll 
Andrésson.

Húsnæði

 Húsnæði í boði

TIL LEIGU NÝLEGT 165 - 570 
FM ATVINNUHÚSNÆÐI Í 116 

REYKJAVÍK VERÐ FRÁ KR 
990 FM

165 og 285 fm bil með allt að 9 m 
lofthæð, stórar innkeyrsludyr, góð 

malbikuð lóð, og greið aðkoma.
Nánari upplýsingar veitir  

Sverrir í s. 661 7000

 Geymsluhúsnæði

WWW.GEYMSLAEITT.IS
Sérgeymslur á mjög góðum 
verðum. Frá 2-17 m2. S: 564-6500

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

Geymslur af öllum stærðum. Allt að 
20% afsláttur. www.geymslur.is

Þegar kemur að hraða þarf öflugan, einfaldan 
og tæknilega fullkominn ofn til þess að elda 
góðan mat. 15x hraðari eldun. 

Snertiskjár sem gefur ofninum 
strax réttan eldunartíma með 
einfaldari undirbúningsvinnu USB 
- WiFi - Ethernet

Hafðu samband 
og fáðu nánari upplýsingar

5
1

8
9

  
#

Draghálsi 4
110 Reykjavík
sími: 535 1300
verslun@verslun.is

 Kaffihús  Bensínstöðvar  Veitingastaðir 
 Hótel (Room Service)  Barir / pubbar 
 SPA  Skyndibitastaðir  Snyrtistofur 
 Hraðveitingar  Hostels  Skólar  

MENUMASTER - Xpress - IQ

Ofn sem er 
fimmtán sinnum  
fljótvirkari

Kaffihús Bensínstöðvar Veitingastaðir 

Job.is

Job.is
GLÆNÝ OG 
FERSK STÖRF 
Í HVERRI VIKU

Þú finnur draumastarfið á

Heilbrigðisþjónusta

Iðnaðarmenn

SMÁAUGLÝSINGAR  7 M Á N U DAG U R     3 1 .  D E S E M B E R  2 0 1 8 550 5055
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

er opinn alla virka daga frá 9-16
Netfang: smaar@frettabladid.is

Smáauglýsingar



Sími 

Suðurlandsbraut 52 
108 Reykjavík

533 6050
Faxnr. 533 6055
www.hofdi.is

Nýárskveðja,
starfsfólk Höfða

fasteignasölu

Runólfur  
Gunnlaugsson
lögg. fast.

Ásmundur 
Skeggjason
lögg. fast.

Brynjar 
Baldursson 
sölufulltrúi

Jóhann Friðgeir
Valdimarsson
lögg. fast.

Kristinn  
Tómasson
lögg. fast.

Óskum viðskiptavinum okkar og landsmönnum öllum 
gleðilegs árs og farsældar á ný ju ári.

Þökkum viðskiptin á árinu.

Óskum viðskiptavinum okkar 
og landsmönnum öllum farsældar 

á nýju ári. Þökkum viðskiptin 
á liðnum árum.

Starfsfólk Eignamiðlunar

588 9090 . www.eignamidlun.is . Grensásvegi 11 . 108 Reykjavík

Náðu meiri árangri  
í samningaviðræðum

Námskeið í samningatækni

hagvangur.is

capacent.is

Ráðgjafar okkar búa  
 

 

 8 SMÁAUGLÝSINGAR  3 1 .  D E S E M B E R  2 0 1 8  M Á N U DAG U R



Takk fyrir frábærar viðtökur. 
Sjáumst við matarborðið á nýju ári.

RAUÐA SPRENGJAN
Felix tómatsósan hefur komið 
sterk inn í matarvenjur Íslendinga, 
enda sneisafull af alvöru tómötum 
og alveg laus við hvítan sykur.



Nýjast

Þú færð Auði á næsta 
flugeldamarkaði björgunarsveitanna

Auður er ein af þeim flottustu.
Rauðar og grænar kúlur skjótast upp 
og springa í glitrandi blóm. Ýlur sem 
synda ískrandi upp himininn og gyllt 
stjörnuglitur sem springur út með 
braki og brestum. 

skot

40
SEK

4
5
9

100

kg

Sautján marka sigur gegn lærisveinum Arons Kristjánssonar

Stefna í rétta átt Íslenska karlalandsliðið vann öruggan sautján marka sigur á liði 
Barein undir stjórn Arons Kristjánssonar í gær. Þetta var síðasti leikur Íslands 
hér á landi fyrir heimsmeistaramótið sem hefst í janúar. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

FÓTBOLTI Sara Björk Gunnars-
dóttir, fyrirliði íslenska kvenna-
landsliðsins í knattspyrnu og leik-
maður Wolfsburg í Þýskalandi, var 
um helgina kjörin íþróttamaður 
ársins 2018. Er hún sjöunda konan 
sem hlýtur þessa nafnbót  og önnur 
knattspyrnukonan sem hlýtur 
þessa nafnbót í árlegu kjöri Sam-
taka íþróttafréttamanna. Alls fékk 
Sara Björk 464 stig af sex hundruð 
mögulegum en í öðru sæti var kraft-
lyftingakappinn Júlían J.K. Jóhanns-
son með 416 stig og knattspyrnu-
maðurinn Gylfi Þór Sigurðsson var 
í því þriðja með 344 stig.

Í kosningunni um þjálfara ársins 
þótti Kristján Andrés-
son, þjálfari sænska 
l a n d s l i ð s i n s  í 
handbolta, skara 
fram úr eftir að 
hafa stýrt liðinu 
í úrslitaleik Evr-
ópumótsins í árs-
byrjun og lið 
Íslands sem 
v a n n  t i l 
g u l l v e r ð -
launa á EM 
a t v i n n u -
k y l f i n g a 
í golfi var 
v a l i ð  l i ð 
ársins.

A l l s  v a r 
þetta í sjöunda 
skiptið sem Sara 
er tilnefnd til 
þessara verð-
launa og segir 
hún í samtali 

við Fréttablaðið að það hafi verið 
kærkomið að heyra nafn sitt kallað 
þó að hún hafi átt erfitt með að 
meðtaka það. 

„Ég varð hálf dofin þegar þetta var 
tilkynnt en þetta er ótrúlega mikill 
heiður, þetta er æðsta viðurkenn-
ing sem íslenskir íþróttamenn geta 
fengið.“

Hún tekur undir að þetta sé við-
urkenning á því hversu langt hún sé 
komin sem knattspyrnukona.

„Ég er alltaf að reyna að taka 
framförum og finna þessa stærstu 
titla og ég er á góðum stað hjá 
Wolfsburg til að ná mínum mark-
miðum. Það er komið langt síðan ég 

var ung stúlka að æfa á 
Ásvöllum með drauma 
um atvinnumennsku 

en þetta sann-
ar að það er 
hægt að kom-
a s t  l a n g t , “ 
segir Sara sem 
er góð fyrir-
mynd fyrir 
ungar knatt-
spyrnukonur.

„ Þ a ð  e r 
mikilvægt að 
sýna ungum 
s t e l p u m 
að það er 

m ö g u -
leiki að 
f a r a  í 

atvinnu-
mennsku, að vinna 

við það sem maður elskar að 
gera. Fyrirmyndirnar eru ekki 
bara karlar úr sterkustu deild-

um heims, það eru komnar stærri 
fyrirmyndir í kvennaboltanum og 
það eru forréttindi að vera ein af 
þeim. Þegar ég var yngri voru þær 
sem fóru út yfirleitt að vinna með 
fótboltanum en kvennafótboltinn 
er búinn að þróast heilmikið og er 
á réttri leið.“

Hún var nýlega valin 31. besta 
knattspyrnukona heims í árlegri 
kosningu The Guardian.

„Það er stór viðurkenning að 
vera talin meðal bestu leikmanna 
heims og ég hef lengi stefnt á það. 
Þegar ég var 18-19 ára stefndi ég á 
að vera í flokki bestu miðjumanna 
heimsins. Þetta sýnir að það er allt 
hægt ef viljinn og sjálfstraustið er til 
staðar,“ segir Sara sem hefur unnið 
tvöfalt síðustu tvö ár með Wolfs-
burg og lék til úrslita í Meistaradeild 
Evrópu í vor.

„Fyrst og fremst vil ég vinna titla 
með liðinu mínu. Einstaklingsverð-
laun eru auðvitað alltaf kærkomin 
en ég hugsa fyrst um hagsmuni 
liðsins,“ segir Sara Björk. 
kristinnpall@frettabladid.is

Vil vera fyrirmynd 
fyrir ungar stúlkur
Knattspyrnukonan Sara Björk Gunnarsdóttir var valin íþróttamaður ársins 
2018 um helgina. Hún er sjöunda konan sem hlýtur nafnbótina eftir að hafa 
unnið tvöfalt í Þýskalandi með einu sterkasta félagsliði heims, Wolfsburg.

Það er komið langt 

síðan ég var ung 

stúlka að æfa á Ásvöllum 

með drauma um atvinnu-

mennsku.

Fleiri myndir úr Laugardalshöll er að finna á +Plús-
síðu Fréttablaðsins. Fréttablaðið +Plús er í Frétta-
blaðs-appinu og PDF-útgáfu á Fréttablaðið.is.+PLÚS

Ísland - Barein 36-19 
Mörk Íslands: Guðjón Valur Sigurðsson 
8, Sigvaldi Björn Guðjónsson 7, Elvar Örn 
Jónsson 5, Rúnar Kárason 3, Ómar Ingi 
Magnússon 3, Arnór Þór Gunnarsson 3, 
Björgvin Páll Gústavsson 1, Aron Pálmars-
son 1, Ýmir Örn Gíslason 1, Arnór Þór Gunn-
arsson 1, Gísli Þorgeir Kristjánsson 1, Ólafur 
Gústafsson 1, Heimir Óli Heimisson 1. 
 
Varin skot: Björgvin Páll Gústavsson 9, Aron 
Rafn Eðvarðsson 4.

Æfingarleikur

Brighton - Everton 1-0 
 
Fulham - Huddersfield 1-0 
 
Leicester - Cardiff 0-1 
 
Tottenham - Wolves 1-3 
 
Watford - Newcastle 1-2 
 
Liverpool - Arsenal 5-1 
 
Crystal Palace - Chelsea 0-1 
 
Burnley - West Ham 2-0 
 
Southampton - Man. City 1-3 
 
Man. United - Bournem. 4-1 

Enska úrvalsdeildin

Úrslit 19. umferðar 2018-19
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+PLÚS

Íslensku leikmennirnir fengu góðan stuðning úr stúkunni í gær. HSÍ seldi um fimm hundruð miða á leiki Íslands á HM og eiga Strákarnir okkar því von á öflugum stuðningi í München. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Barein lítil fyrirstaða 
fyrir Strákana okkar
Handboltalandsliðið vann öruggan sautján marka sigur á Barein í gær í síðasta 
æfingarleik Íslands hér á landi fyrir HM. Liðið heldur út til Noregs á næstu 
dögum þar sem lokaundirbúningurinn fyrir HM fer fram í byrjun janúar.



 

BAUHAUS REYKJAVÍK - Lambhagavegur 2–4 - 113 Reykjavík - 515-0800 - upplysingar@bauhaus.is - www.bauhaus.is

Við óskum landsmönnum  
öllum gleði og friðar á nýju  
ári með þökk fyrir viðskiptin  
á árinu sem er að líða.
 



Þetta er vonandi bara 
upphafið að einhverju 
stórskemmtilegu,“ segir 
Árni Long, bruggmeist-
ari Borgar brugghúss, 
en tímamót urðu í sögu 

brugghússins þegar Esja kom úr hill-
unum. Esja er villigerjaður súrbjór 
sem hefur fengið að þroskast á char-
donnay-tunnum í hátt í þrjú ár þar 
sem margslungið ferli hefur skilað 
flóknu bragði og lykt með tímanum. 
Bruggaðferðin á rætur sínar að rekja 
til Belgíu þar sem tunnuþroskun á 
súrbjór hefur átt sér stað öldum 
saman. Um er að ræða fyrsta bjór 
sinnar tegundar sem framleiddur er 
hér á landi og óhætt að segja að nýr 
kafli sé þar með hafinn í íslenskri 
bjórsögu.

„Það má segja að strax við opnun 
brugghússins hafi þetta verið á 

stefnuskránni en þá ekki meira 
en fjarlægur draumur. Það eru um 
fjögur ár síðan við ákváðum að 
hefja undirbúning fyrir alvöru og 
í framhaldi hófum við leit að not-
uðum léttvínstunnum hjá vínfram-
leiðendum í Evrópu. Samhliða því 
hófst rannsókn á mögulegum villi-
gerjakokteilum sem er lykilþáttur í 
framleiðslu þessara bjóra. Slíkir kok-
teilar innihalda mismunandi kúltúra 
af bakteríum sem nærast á bjórnum 
í tunnunum yfir lengri tíma og eiga 
í raun stærsta þátt í þeim flókna 
bragðprófíl sem myndast og er sér-
einkenni villigerjaðra súrbjóra.

Það er svo vel á þriðja ár síðan 

við settum Esju á tunnur þar sem 
hún hefur þroskast og karakterinn 
þróast. Á þessum tíma hefur mynd-
ast flókið og skemmtilegt samspil 
mismunandi sýru, fjölþættra sítrus-
ávaxtatóna og víntunnueinkenna 
sem blandast við annan karakter 
frá villigerinu sem kannski er best 
lýst sem útihúsalykt og sveitasælu,“ 
segir Árni spenntur en léttur í bragði. 
Hann segir að það hafi verið töluverð 
þolinmæðisvinna og þurft mörg 
handtök að tappa bjórnum á flöskur.

„Við eigum aukalega tunnur í 
þroskun frá þremur mismunandi 
fyllingum undanfarin þrjú ár sem 
allar innihalda villigerjaða súrbjóra.“ 
Árni segir að þó bjórinn komi í sölu 
núna sé hann engan veginn bundinn 
við þennan árstíma og njóti sín vel 
með hækkandi sól – enda einkar 
frískandi. benediktboas@frettabladid.is

Nýr kafli í íslenskri bjórsögu

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

Aðalbjörg Magnúsdóttir 
frá Reykholti, Fáskrúðsfirði, 
lést á hjúkrunarheimilinu Eir  

26. desember. Jarðarförin fer fram  
frá Grafarvogskirkju miðvikudaginn  

2. janúar kl. 13.00.

Anna Guðlaug Þorsteinsdóttir   Ólafur Kristinsson 
Sigurður Þorsteinsson   Sæunn Þorvaldsdóttir
Þórólfur Þorsteinsson Ólrikka Sveinsdóttir 
Jóhanna Rósa Þorsteinsdóttir 
Oddný Jóna Þorsteinsdóttir   Ellert Ingi Harðarson

barnabörn, langömmubörn og langalangömmubörn.

Merkisatburðir

„Það er stefnan að nöfnin vísi í íslenska kvenskörunga og hetjur og fannst okkur tilvalið að ríða á vaðið með Esju,“ segir Árni sem er 
hér lengst til vinstri með bruggurum sínum í Borg, þeim Hlyni Árnasyni og Sturlaugi Jóni Björnssyni. MYND/BIRGIR ÍSLEIFUR GUNNARSSON

Áramótabjórinn í ár frá 
Borg brugghúsi, Esja, 
er einstakur, villigerj-
aður súrbjór, sem hefur 
fengið að þroskast á 
chardonnay-tunnum í 
hátt í þrjú ár. Um er að 
ræða fyrsta bjór sinnar 
tegundar sem fram-
leiddur er hér á landi og 
óhætt að segja að nýr 
kafli sé þar með hafinn í 
íslenskri bjórsögu.

Þetta er vonandi 

bara upphafið að 

einhverju stórskemmtilegu.

1959 Arthur Guinness byrjar að brugga 
Guinness-bjórinn.
1797 Nemendur í Hólavallaskóla 
héldu fyrstu áramótabrennuna á Ís-
landi.
1879 Thomas Edison kynnir fyrstu 
hvítglóandi ljósaperuna.
1907 Fyrsi áramótafögnuðurinn 
haldinn á Times Square í New York.
1914 Mikill gleðskapur í Reykjavík, 
enda áfengi bannað með öllu á mið-
nætti.

1946 Harry S. Truman Bandaríkjaforseti 
lýsir yfir endalokum seinni heims-
styrjaldar.
1951 Marshalláætlunin rennur úr gildi 

eftir að hafa fjármagnað endurbygg-
ingu í Vestur-Evrópu um 13,3 milljarða 
Bandaríkjadala.
1970 Morgunblaðið birtir grein Hall-
dórs Laxness, Hernaðurinnn gegn 
landinu.
1991 Sovétríkin leystust upp.
1992 Tékkóslóvakía leyst upp í tvö ríki, 
Tékkland og Slóvakíu.
1999 Vladimír Pútín settur forseti 
Rússlands eftir að Boris Jeltsín sagði 
af sér.

Esja kemur í veg-
legum 750 ml 
flöskum með kork-
tappa og hentar 
því vel til að taka á 
móti nýju ári.
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Opið til kl. 15:00
í öllum verslunum Bónus í dag

Gleðilegt 
nýtt ár

Bónus hefur aldrei selt tóbak í verslunum sínum og hvetur fólk að drepa í á þessum tímamótum.

ÁN TÓBAKS Í 30ÁR!



VEÐUR   MYNDASÖGUR

Gengur í norðan 20-28 m/s, fyrst V-til, en síðar einnig fyrir austan og kólnar 
í veðri. Hvassast verður á Vestfjörðum, Austfjörðum og undir Vatnajökli. 
Snjókoma á norðanverðu landinu, en slydda eða rigning með köflum 
syðra. Lægir víðast hvar og rofar til þegar líður á daginn og frystir um land 
allt.

Heimurinn

Veðurspá Mánudagur
Reykjavík

Ísafjörður

Akureyri

Egilsstaðir

Kirkjubæjarklaustur

gæði – þekking – þjónusta

Krókhálsi 1 110 Reykjavík s. 567 8888 www.pmt.is

PÖKKUNARVÉLAR

Mikið úrval af tækjum sem henta
einstaklingum og fyrirtækjum

... og svo miklu meira

HNÍFABRÝNI
... o

HN

Ishida Nano - Allt í einni vél
Vigtun - pökkun - merking

Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

Heyrðu, gamli, 
það er fínt að þér líði 

eins og þú eigir 
heima hérna.

En mér finnst þú hafa 
gengið aðeins 

of langt.

Í alvöru?

Já.
Ristað 
brauð?

Í alvöru?

Nei, takk. Og ég fleygði 
konunni þinni út. Þess-

ari uppblásnu sem 
þú geymdir inni á baði.

Ekki fara 
að grenja. Hún 

var að halda 
fram hjá 

með Ívari.

Ég ætti að fá mér P 
tattúverað á mig 

og þú S. Góð 
hugmynd.

Ef við myndum hætta saman 
þá gætum við breytt 

þeim í snáka.

Flott 
hjá þér.

HVAÐ? 
Má gaur ekki vera 
bæði rómantískur 

og praktískur?

Hvað eruð þið 
að horfa á?

Eldgamla þætti 
á Youtube.

Þeir eru 
fyndnir 

og í 
svart-
hvítu.

Í alvöru? Finnst 
ykkur þeir fyndnir?

Já. 
Sérstaklega 

nöfnin -

 „Pabbi 
veit best“ 
HAHAHAHA!
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harpa.is

Gleðilegt
ár í Hörpu
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Stærstur hluti þjóðarinnar kom í Hörpu á árinu.
Við fengum yfir tvær milljónir heimsókna, buðum 
upp á ellefuhundruð skoðunarferðir og þrettán-
hundruðfimmtíuogeinn viðburð. Í Hörpu voru  
haldnir fimmhundruðsjötíuogátta tónleikar,  
hundraðtuttuguogfimm spennandi ráðstefnur  
og fundir og sextíuogníu skemmtilegir og  
fræðandi viðburðir fyrir yngstu gestina.

Við þökkum ánægjulegar stundir og hlökkum til  
að taka vel á móti ykkur á viðburðaríku nýju ári.

Harpa — húsið okkar.



Ein staðfesting þess að 
Íslendingar líta enn á 
sig sem bókaþjóð opin-
berast í því að bókin er 
gríðarlega vinsæl jóla-
gjöf. Salan fyrir þessi jól 

var góð og ekkert lát er á vinsældum 
bóka Arnaldar Indriðasonar og Yrsu 
Sigurðardóttur. Arnaldur er fagmaður 
sem bregst ekki, enginn glæpasagna-
höfundur hér á landi skrifar jafn vel 
og hann og persónusköpun hans er 
ætíð traust. Þeir lesendur sem sækja 
í vandaðar glæpasögur geta ekki án 
bóka hans verið. Í nýjustu bók hans 
Stúlkunni hjá brúnni sýnir sig enn 
einu sinni hversu rík samúð höf-
undar er með þeim sem þurfa að þola 
ofbeldi.

Einn helsti styrkur Yrsu Sigurðar-
dóttur er hversu vel henni tekst að 
koma lesendum sínum á óvart. Þegar 
lesandinn telur að atburðarásin liggi 
ljós fyrir kemur Yrsa með óvæntan 
snúning og það gerði hún einmitt 
laglega í Brúðunni. Ragnar Jónasson 
virðist vera að stækka lesendahóp 
sinn, en Þorpið lenti ofarlega á met-
sölulistum fyrir þessi jól. Enn betri 
var þó Krýsuvík Stefáns Mána, bæði 
vel skrifuð og spennandi, og þar 
skapaði höfundurinn bestu persónu í 
íslenskri glæpasögu þetta árið, sem er 
unglingsstúlkan Kinga. Glæpasagna-
höfundurinn Lilja Sigurðardóttir 
leiddi síðan fram á svið einkar góðar 
og áhugaverðar kvenpersónur í Svik-
um og viss léttleiki í frásögninni gerir 
bókina einkar skemmtilega aflestrar.

Klassísk Ungfrú Ísland
Glæpa- og spennusögur njóta gríð-
arlegra vinsælda meðal lesenda og 
erfitt er fyrir höfunda svonefndra 
fagurbókmennta að keppa við þá. 
Auði Övu Ólafsdóttur tókst þó 
svo sannarlega að stimpla sig inn í 
hjörtu íslenskra lesenda með hinni 
frábæru bók sinni Ungfrú Ísland 
sem er skáldsaga ársins og líkleg 
til að verða klassík. Erfitt verður í 
framtíðinni að ræða um kvenna-
bókmenntir án þess að taka mið af 
þessari skáldsögu um skáldkonur og 
hlutskipti þeirra í samfélagi þar sem 
ekki var gert ráð fyrir að þær hefðu 
rödd.

Gagnrýnendur voru sammála 
um að hinn orðsnjalli Hallgrímur 
Helgason væri upp á sitt besta í 
Sextíu kíló af sólskini og Bergsveinn 
Birgisson sendi frá sér Lifandilífs-
læk, sem er sennilega besta skáld-
saga hans til þessa, allavega er þar 
að finna besta lokakafla íslenskrar 
skáldsögu þetta árið. Gyrðir Elías-
son sendi frá sér eitt af meistara-
verkum sínum, hinn tregafulla 
Sorgarmars. Einar Kárason var 
í fantaformi í Stormfuglum sem 
hefðu átt skilið að fá meiri athygli 
í jólabókaflóðinu, en bókin kom út 
fyrr á árinu. Guðrún Eva Mínervu-
dóttir gladdi svo aðdáendur sína 
með smásagnasafninu Ástin Texas 
og Ófeigur Sigurðsson sannaði hug-
myndaríki sitt eina ferðina enn í 
nýrri skáldsögu, Heklugjá.

Fríða Ísberg er ein af stjörnum 
þessa jólabókaflóðs, en í smásagna-
safni sínu Kláða er hún einkar næm 
á samtíma sinn og kryfur hann á 
snjallan hátt í sögum sem fjalla 
einkum um ungt fólk og tilfinningar 

Gjöfult bókaár
Kolbrún Bergþórsdóttir gerir upp bóka-
árið 2018 sem var verulega gott. Mikil 
fjölbreytni var ríkjandi.

Skáldsaga ársins er Ungfrú Ísland eftir Auði Övu Ólafsdóttur. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Fríða Ísberg 
hlýtur að teljast 
ein af stjörnum 
ársins en smá-
sagnasafn 
hennar Kláði 
fékk afar góða 
dóma.
FRÉTTABLAÐIÐ/ 
SIGTRYGGUR ARI

Kolbrún  
Bergþórsdóttir
kolbrun@frettabladid.is

þess, en allt er þar svo vel gert að 
þeir eldri hljóta að tengja við sögu-
efnin.

Ljóðskáld og ævisögur
Ljóðaunnendur mega vel við una 
því hver góð ljóðabókin rak aðra. 
Gerður Kristný hefur margsýnt 
hversu gott ljóðskáld hún er og nýj-
asta ljóðabók hennar Sálumessa er 
áhrifamikill bálkur um skelfilegar 
afleiðingar kynferðisofbeldis. Bubbi 
Morthens var á svipuðum slóðum 
í góðri ljóðabók, Rof. Linda Vil-

hjálms-
dóttir sendi frá sér hið 
kraftmikla Smáa letur, Steinunn Sig-
urðardóttir Að ljóði munt þú verða 
og Þórarinn Eldjárn Vammfirringu 
þar sem mikil fjölbreytni ræður 
ríkjum. Það eru ætíð tíðindi þegar 
Hannes Pétursson sendir frá sér 
ljóðabók og ný bók hans Haustauga 
geymir vönduð og minnisstæð ljóð, 
ekki síst um látna samferðamenn. 
Matthías Johannessen sendi frá sér 
ágæta ljóðabók, Enn logar jökull. 

Meðal ljóðasafna ársins má nefna 
stórskemmtilegt ljóðasafn Dags 
Sigurðarsonar og ljóðasafn Ólafs 
Jóhanns Sigurðssonar og bók sem 
geymir úrval ljóða Sigurðar Páls-
sonar. Söfn sem sannir ljóðaunn-
endur geta varla verið án vilji þeir 
standa undir nafni.

Ólafur Gunnarsson sendi frá sér 
hina bráðskemmtilegu bók Lista-
mannalaun, með harmrænum 
undirtón, þar sem hann sagði frá 
kynnum sínum af gallagripunum 
Alfreð Flóka, Degi Sigurðarsyni og 
Steinari Sigurjónssyni. Ragnar Helgi 
Ólafsson fjallaði um föður sinn og 
bækur í áhugaverðu verki, Bókasafn 
föður míns. Ásdís Halla Bragadóttir 
hélt áfram að segja sögu fjölskyldu 
sinnar í Hornauga og þar var að 
finna óvæntar uppljóstranir sem 
vöktu greinilega áhuga lesenda því 
bókin seldist vel.

Barnabækur heilla
Barna- og unglingabókahöfundar 
landsins draga hvergi af sér við að 
halda yngri kynslóðum að bókum. 
Einn sá eljusamasti er Ævar Þór 
Benediktsson sem sigraði ungdóm-
inn með bók sinni Þitt eigið tíma-
ferðalag sem varð ein af söluhæstu 
bókum ársins. Systkinin Þórarinn 
og Sigrún Eldjárn lögðu saman 
í Ljóðpundara sem eins og fyrri 
barnaljóðabækur þeirra er merki-
legt og þarft innlegg í barnabóka-
flóruna. Sigrún sendi einnig frá sér 
eina af sínum bestu barnabókum, 
Silfurlykilinn, um framtíð þar sem 
svo margt sem nú er talið sjálfsagt er 
ekki lengur til. Gunnar Helgason og 
Kristín Helga Gunnarsdóttir héldu 
áfram að gleðja fjölmarga lesendur 
sína. Meðal spennandi ungmenna-
bóka ber að nefna Ljónið eftir Hildi 
Knútsdóttur, Rotturnar eftir Ragn-
heiði Eyjólfsdóttur og Stormsker 
eftir Birki Blæ.

Bestu barna- og ungmenna-
bækurnar eru ekki bara fyrir yngri 
kynslóðir heldur alla aldurshópa. 
Múmínálfabækur Tove Jansson 
eru dæmi um það en þrjár þeirra 
komu út í íslenskri þýðingu í stór-
bók. Múmínálfarnir hafa haft áhrif á 
kynslóðir bókaunnenda og hver ný 
kynslóð umfaðmar þá með gleði. 
Einnig verður að geta bókar Phi-
lips Pullman, Villimærin fagra, sem 
markaðssett er fyrir ungmenni en 
mun gleðja alla aldurshópa, gríðar-
lega spennandi og full af eftirminni-
legum persónum, bæði góðmenn-

um og illmennum.

Dickens á íslensku
Loks kom svo að því að eitt af 
stórvirkjum Dickens var þýtt 
á íslensku, Saga tveggja borga. 
Enginn skáldsagnahöfundur 
hefur skapað jafn margar eftir-
minnilegar persónur og Dickens. 
Hann er einstaklega kraftmikill 
höfundur og það er sönn unun að 
lesa verk hans. Fréttir bárust svo 
nýlega af því að von væri á öðru 
meistaraverki hans á íslensku, en 
þar er um að ræða Glæstar vonir. 
Verk annars stórkostlegs rithöf-
undar, Fjodors Dostojevskí, kom út, 
Hinir smánuðu og svívirtu. Ekki má 
svo gleyma Evgeníu Grandet eftir 
Balzac. Allt sundrast eftir Chinua 
Achebe er enn eitt meistaraverkið 
sem kom út í íslenskri þýðingu á 
árinu. Hin sígilda Kapítóla í endur-
skoðaðri þýðingu var endurútgefin 
við hrifningu íslenskra lesenda. 
Fjölmargar erlendar glæpasögur 
komu út og sú besta er Hinn grunaði 
hr. X eftir Japanann Keigo Hiashino, 
sannarlega öðruvísi glæpasaga.

Grein hins eina sanna Benedikts 
Gröndal um Reykjavík um aldamót-
in 1900 kom út í fallegri og afar eigu-
legri bók, stórskemmtilegur texti 
þar á ferð. Ekki er svo hægt að ljúka 
yfirferð um bókaárið 2018 án þess 
að geta stórvirkisins Flóra Íslands, 
sem er í alla staði stórglæsilegt verk.

3 1 .  D E S E M B E R  2 0 1 8   M Á N U D A G U R28 M E N N I N G   ∙   F R É T T A B L A Ð I Ð 3 1 .  D E S E M B E R  2 0 1 8   M Á N U D A G U R

MENNING



1.JAN. sýningartímar//showtimes!
Milosc jest wszystkim(POL. W/ENG SUB) ..17:30
Kalt stríð // Cold War (ENG SUB) .... 18:00
Suspiria (ICE SUB) ....................................  18:00
First Reformed (ENGLISH-NO SUB) ... 20:00

Kona fer í stríð/Woman at War(ENG SUB) 20:00

Roma (SPANISH W/ENG SUB) ....................21:00
Anna and the Apocalypse (ICE SUB) 22:00 
First Reformed (ENGLISH-NO SUB) ....22:20

HAPPY HOUR Á BARNUM 17-19 NÁNAR Á BIOPARADIS.IS

Við sendum 
landsmönnum 
hlýjar kveðjur

569 6900          09:00–16:00www.ils.is

Með ósk um gleðileg jól 

og farsæld á komandi árum

Hvað?  
Hvenær? 
Hvar?
Mánudagur

hvar@frettabladid.is

31. DESEMBER 2018
Tónlist
Hvað? Páll Óskar – Gamlárskvöld á 
Spot
Hvenær?  01-05
Hvar?  Spot, Kópavogi
Alvöru Pallaball á gamlárskvöld. 
Byrjaðu nýtt ár 2019 með gleði-
sprengju frá stuðkónginum 
sjálfum. Palli lætur fólk einfald-
lega bilast á dansgólfinu á Spot og 
passar upp á að allir syngi með. 
Þegar leikar standa sem hæst tekur 
hann öll sín bestu lög ásamt döns-
urum og draumaprinsum. Gerið 
ráð fyrir klassískum lögum eins og 
Stanslaust Stuð, La Dolce Vita, Allt 
fyrir ástina, International, Betra 
Líf, TF-Stuð, Líttu upp í ljós, Ég er 
eins og ég er, Þú komst við hjartað 
í mér, Bundinn fastur, Jafnvel þó 
við þekkjumst ekki neitt, Söngur 
um lífið, Minn hinsti dans, Ást sem 
endist, Vinnum þetta fyrirfram, 
Ljúfa líf og Það geta ekki allir verið 
gordjöss. Verð: kr. 3.500 kr.

Hvað?  Gamlárspartý – Red Roberts-
son
Hvenær?  23.59

Hvar?  Gamla Kaupfélaginu, Akranesi
Red Robertsson ætlar að halda gott 
partí í Kaupfélaginu á gamlárs-
kvöld.

Hvað?  Aftansöngur á gamlárskvöldi
Hvenær?  18.00
Hvar? Óháða söfnuðinum, Háteigs-
vegi
Messa í Óháða söfnuðnum kl. 
18.00 á gamlársdag. Sr. Pétur 
þjónar fyrir altari og Óháði kórinn 
leiðir söng undir stjórn Kristjáns 
Hrannars organista. Jón Guð-
mundsson leikur á þverflautu.

Hvað?  Áramótadansleikur – Allt í einu
Hvenær?  23.59
Hvar?  Hvolnum, Hvolsvelli
Árið 2019 er að fara í gang! Hið 
árlega áramótaball í Hvolnum 
Hvolsvelli fer að sjálfsögðu fram í 
ár eins og vant er. Þið ykkar sem 
hafið upplifað stemninguna vitið 
að þetta er ómissandi partur af því 
að bjóða nýtt ár velkomið! Þið hin, 
ekki missa af þessu.

Viðburðir
Hvað?  NYE áramótapartí Loftsins
Hvenær?  18.00
Hvar?  Jacobsen Loftið, Austurstræti
Pússaðu dansskóna, kláraðu 
kampavínið úr glasinu og pantaðu 
leigubíl á Jacobsen Loftið þar sem 
við ætlum að dansa árið í burtu. 
Allt það besta í tónlistinni á árinu 
ásamt gömlum klassískum tónum. 
Í lok kvölds verður danstónlist 
í hávegum höfð þar sem Banda-
ríkjamaðurinn Clint Stewart 
kemur frá Berlín. Frábært kvöld 
fram undan með tilboðum á kok-
teilum og einnig er hægt að panta 
flöskuborð fyrirfram. Húsið er 
opnað kl.18.00.

Hvað?  Gamlárshlaup ÍR
Hvenær?  12.00
Hvar?  Hörpu
Gamlárshlaup ÍR fer fram í 43. sinn 
í dag. Það er einn stærsti hlaupa-
viðburður landsins og ríkir ávallt 
mikil stemning í hlaupinu þar 

sem þátttakendur mæta bæði með 
gleðina og metnaðinn í farteskinu. 
Hefð er fyrir því að hlauparar mæti 
í búningum sem setja skemmti-
legan svip á hlaupið og eru veitt 
verðlaun fyrir bestu búningana.

Hvað?  Áramótabrenna á Ásvöllum
Hvenær?  20.00
Hvar?  Ásvöllum, Hafnarfirði
Áramótabrenna verður sem fyrr 
haldin á íþróttasvæði Hauka á 
Ásvöllum kl. 20.00 á gamlárskvöld. 
Nánar tiltekið í hrauninu fyrir 
framan íþróttamiðstöðina en það 
eru Knattspyrnufélagið Haukar 
og Hafnarfjarðarbær sem standa 
saman að brennunni. Gestum og 
gangandi er bent á að halda sig 
í góðri fjarlægð frá brennunni, 
klæða sig eftir veðri, skilja flug-
eldana eftir heima og njóta til fulls 
samveru með vinum, ættingjum 
og öðrum hressum íbúum og 
gestum Hafnarfjarðar. Foreldrar 
barna og unglinga í Hafnarfirði eru 
hvattir til að gera gamlárskvöld að 
fjölskylduvænu og skemmtilegu 
kvöldi.

Hvað?  Gamlárspartý á Lebowski Bar
Hvenær?  11.00
Hvar?  Lebowskibar, Laugavegi
Jæja nú er árið senn að líða og er 
því ekki úr vegi að fagna nýju ári 

með risa gamlárspartíi og kveðja 
2018 með stæl á Lebowski Bar. 
Þetta er með öflugustu gamlárs-
partíum í Reykjavík og þótt víðar 
væri leitað.

Hvað?  Áramótapartý í Hlégarði
Hvenær?  23.59
Hvar?  Hlégarði, Mosfellsbæ
Hin árlega áramótaveisla Mosfells-
bæjar verður í dýrari kantinum 
í ár og fer því fram í Hlégarði. 
Hreimur (Land og synir) og Vignir 
Snær (Írafár) fóru á kostum í fyrra 
og ætla ekki að vera síðri í ár, til 
þess að gera þetta ennþá betra þá 
bætist í hópinn Svenni Þór. Þeir 
halda öllum á tánum langt fram á 
morgun ásamt hljómsveit.

Hvað?  Áramótapartý H30
Hvenær? 23.59
Hvar?  H30, Keflavík
Þá er komið að því að kveðja 
gamla árið og byrja nýja með stæl. 
Dönsum af okkur jólasteikina og 
fögnum nýju ári.

Hvað?  Gamlárspartý
Hvenær?  23.30
Hvar?  Veitingahúsinu Ránni, Keflavík
Nú verður heldur betur húllumhæ 
á Ránni í kvöld. Dansaðu inn í nýja 
árið. Djadamis adammix sér um að 
þið dillið ykkur fram á rauðanótt.

Í kvöld er eins og flestir vita 
gamlárskvöld. Þá er nóg að gerast og 
áramótaskemmtanir um allan bæ. 
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
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Gamlársdagur

ÚTVARP
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1
FM 95,7 FM957

FM 96,3 FM Suðurland
FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið

FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga
FM 100,5 K100 

FM 102,9 Lindin

DAGSKRÁ

STÖÐ 2

STÖÐ 3

STÖÐ 2 BÍÓ

HRINGBRAUT

RÚV SJÓNVARP SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2 SPORT

STÖÐ 2 SPORT 2

07.00 Ísöld: Dögun risaeðlanna
08.30 Open Season. Scared Silly
09.55 Tommi og Jenni: Willy 
Wonka og súkkulaðiverksmiðjan
11.15 Simpson
11.35 The Middle
12.00 Fréttir Stöðvar 2
12.20 Laddi 7 tugur
14.00 Kryddsíld 2018
15.55 Charlie and the Chocolate 
Factory
17.50 Goodbye Christopher Robin
19.35 Friends
20.00 Ávarp forsætisráðherra 
2018
20.15 Flight of the Concords. Live 
in London
21.45 Brekkusöngur 2018
23.05 New Year’s Eve
01:10T he Hangover Part II
03.00 Knocked Up

09.10 The Great British Bake Off
10.10 The Great British Bake Off
11.10 The Great British Bake Off
12.10 The Great British Bake Off
13.10 The Great British Bake Off
14.10 The Great British Bake Off
15.10 The Great British Bake Off
16.10 The Great British Bake Off
17.10 The Great British Bake Off
18.10 The Great British Bake Off
19.10 Two and a Half Men
19.35 Splitting Up Together
20.00 Seinfeld
20.25 Friends
20.50 Tsunami. The Aftermath
23.15 The Detour
23.40 Stelpurnar
00.30 Splitting Up Together
00.55 Friends
01.20 Seinfeld
01.45 Tónlist

07.55 Stuck On You
09.50 Ghostbusters
11.45 Sundays at Tiffanys
13.15 Evan Almighty  Frábær 
gamanmynd frá 2007 með Steve 
Carell í aðalhlutverki og er sjálf-
stætt framhald af Bruce Almighty 
þar sem Óskarsverðlaunaleikar-
inn Morgan Freeman snýr aftur 
í hlutverki Guðs og Steve Carell 
leikur Evan. Hann fær það verk-
efni að byggja örk sem á að bjarga 
lífríkinu frá komandi stórflóði og 
að sjálfsögðu gengur það ekki 
eins og í sögu.
14.50 Stuck On You
16.50 Ghostbusters
18.50 Sundays at Tiffanys
20.20 Evan Almighty
22.00 127 Hours
23.35 The Danish Girl
01:35 Rudderless
03.20 127 Hours

18.00 Gestagangur á áramótum
20.00 Blik frá Suðurnesjum
21.00 Smakk/takk
21.30 Verkalýðsbaráttan á Íslandi, 
sagan og lærdómurinn - þáttur 3
22.00 Blik frá Suðurnesjum
23.00 Smakk/takk
23.30 Verkalýðsbaráttan á Íslandi, 
sagan og lærdómurinn - þáttur 3

08.40 Frozen. Afmæli Önnu
08.50 Turbo
10.30 Spymate
12.00 Strúktúr
12.30 Með Loga
13.30 Gudjohnsen
14.15 One Chance
16.00 Níu líf (Nine Lives)
17.30 Nýdönsk - 30 ára afmælis-
tónleikar
19.00 SpongeBob SquarePants. 
Sponge Out of Water
20.35 Love Actually
22.50 Jack Reacher
01:00 Napoleon Dynamite
02.40 The Insider
05.20 Síminn + Spotify

08.00 Tottenham - Wolves
09.40 Crystal Palace - Chelsea
11.20 Manchester United - Bour-
nemouth
13.00 Juventus - Sampdoria
14.40 Brighton - Everton
16.20 Fulham - Huddersfield
18.00 Ölli  Heimildarmyndin 
Ölli eftir Garðar Örn Arnarson er 
mynd um líf og leik Örlygs Arons 
Sturlusonar sem var eitt mesta 
efni í sögu íslensks körfubolta. 
Hann hóf feril sinn árið 1997, að-
eins 16 ára gamall, með meistara-
flokki Njarðvíkur sem varð Ís-
landsmeistari árið 1998, stundaði 
nám og spilaði körfubolta í North 
Carolina í Bandaríkjunum og lék 
með íslenska landsliðinu. Hann 
lést af slysförum 16. janúar árið 
2000, daginn eftir að hann spilaði 
Stjörnuleik Körfuknattleikssam-
bands Íslands. 
19.05 Körfuboltakvöld
20.45 Leicester - Cardiff
22.25 Watford – Newcastle

08.00 Messan
09.00 Burnley - West Ham
10.40 Southampton - Manchester 
City
12.20 Messan
13.20 Minnesota Vikings - Chi-
cago Bears
15.40 New England Patriots - New 
York Jets
18.00 Búrið
18.35 Crystal Palace - Chelsea
20.15 Manchester United - Bour-
nemouth
21.55 Messan
22.55 Juventus - Sampdoria

RÚV RÁS EITT
06.45 Morgunbæn og orð 
dagsins
06.50 Morgunvaktin
07.00 Fréttir
07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir
08.30 Fréttayfirlit
09.00 Fréttir
09.05 Segðu mér
10.00 Fréttir
10.03 Veðurfregnir
10.13 Flugur Nýleg íslensk lög
11.00 Fréttir
11.03 Nýárskveðjur
12.00 Fréttir
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.40 Veðurfregnir
12.50 Dánarfregnir
13.00 Gamlársþáttur Vand-
ræðaskáldanna
14.00 Söngbók Tómasar R. 
Einarssonar - Sveifla og salsa og 
allt þar á milli
15.30 Páll P. Pálsson og Lúðra-
sveit Reykjavíkur
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Hvað gerðist á árinu
18.00 Guðsþjónusta í Lang-
holtskirkju
19.00 Þjóðlagakvöld
20.00 Ávarp forsætisráðherra
20.15 Áramótalúðrar
20.22 Góða veislu gjöra skal
21.05 Leiftur um nótt
21.55 Hátíðarhljómar við 
áramót
22.00 Veðurfregnir
22.05 Kampavín og kristalsglös
23.55 Brennið þið vitar
23.59 Kveðja frá Ríkisútvarpinu
00.01 Nú árið er liðið
00.06 Gleðilegt ár!
01.00 Næturútvarp Rásar 1

KRAKKASKAUPIÐ                 RÚV kl. 19.30 
Krakkar sjá sjálfir um að segja okkur hvað þeim 
fannst áhugaverðast og fyndnast á árinu.

FRÉTTAANNÁLL      RÚV kl. 21.20
Fréttastofa RÚV gerir innlendum og erlendum 
viðburðum ársins skil.

ÁRAMÓTASKAUPIÐ     RÚV kl. 22.30
Ómissandi endapunktur sjónvarpsársins. Einvalalið 
grínista rýnir í fréttir, viðburði og uppákomur ársins.

GAMLÁRSÞÁTTUR VANDRÆÐASKÁLDANNA  
RÁS 1 kl. 13.00
Vandræðaskáldin Sesselía Ólafsdóttir og Vilhjálmur 
B. Bragason rifja upp árið í spéspegli.

okkar allra

Gamlársdagur
08.00 KrakkaRÚV
08.01 Veistu hvað ég elska þig 
mikið?
08.12 Kúlugúbbarnir
08.35 Froskur og vinir hans
08.42 Hinrik hittir
08.47 Molang
08.51 Klingjur
09.02 Kata og Mummi
09.13 Letibjörn og læmingjarnir
09.20 Hrúturinn Hreinn
09.27 Lóa
09.40 Alvin og íkornarnir
09.51 Djúpið
10.12 Hrúturinn Hreinn og lama-
dýrin
10.40 Houdini
11.35 Áramótamót Hljómskálans
12.20 Á götunni - Áramótaþáttur
12.50 Táknmálsfréttir
13.00 Fréttir
13.20 Veður
13.30 Vökuró  Upptaka frá tón-
leikum á Listahátíð 2018 þar sem 
íslenskt tónlistarfólk flytur söng-
lög Jórunnar Viðar, sem hefði 
orðið 100 ára nú í desember. Jór-
unn nam tónsmíðar við Juilliard-
skólann í Bandaríkjunum og var 
frumkvöðull á sviði ballett- og 
kvikmyndatónlistar hér á landi.
14.30 HM-annállinn  Íslenska 
karlalandsliðið í fótbolta tók í 
fyrsta sinn þátt í heimsmeistara-
keppni á árinu. Keppnin fór fram í 
Rússlandi og í þessari nýju heim-
ildarmynd er framvinda hennar 
rakin á snarpan og aðgengilegan 
hátt.
15.50 Attenborough og risaeðlan
16.40 Forrest Gump  Óskarsverð-
launamynd frá 1994 um saklausan 
pilt sem flýtur í gegnum lífið og 
verður vitni að ýmsum stórvið-
burðum síðustu aldar án þess að 
skilja fyllilega hvað fram fer. Leik-
stjóri er Robert Zemeckis og meðal 
leikenda eru Tom Hanks, Robin 
Wright, Gary Sinise og Sally Field. e.
19.00 Krakkafréttaannáll 2018  Ís-
land á HM, fótboltastrákar fastir 
í helli, skjátími og umhverfismál 
eru meðal þess sem einkenndi 
árið sem er að líða. KrakkaRÚV 
fékk aðstoð frá nokkrum klárum 
krökkum til að varpa ljósi á at-
burði ársins.
19.30 Krakkaskaup 2018  Það 
hafa allir krakkar lent í því að 
skilja ekki brandarana sem eru 
í Áramótaskaupinu. Þar er allt 
svo fullorðins. Í Krakkaskaupinu 
breytum við því. 
20.00 Ávarp forsætisráðherra
20.20 Íþróttaannáll 2018
21.20 Fréttaannáll 2018
22.30 Áramótaskaup 2018 
 Ómissandi endapunktur sjón-
varpsársins. Einvalalið grínista 
rýnir í fréttir, viðburði og uppá-
komur ársins. 
23.30 Nú árið er liðið  Kveðja frá 
Ríkisútvarpinu. 
00.10 LA LA Land  Dans- og 
söngvamynd frá 2016 með Ryan 
Gosling og Emmu Stone í aðal-
hlutverkum. e.
02.15 Tónaflóð – Menningar-
næturtónleikar  Upptaka frá 
stórtónleikum Rásar 2 á Menn-
ingarnótt. e.
05.25 Dagskrárlok
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BROTHERS                       RÚV kl. 17.15 
Uppfærsla Íslensku óperunnar á verkinu Brothers 
eftir Daníel Bjarnason.

SUMARBÖRN              RÚV kl. 19.30 
Íslensk fjölskyldumynd um systkinin Eydísi og Kára 
sem eru send á afskekkt barnaheimili.

NÝÁRSÓPERA ÚTVARPSINS               
RÁS 1 Nýársdag kl. 19.00
Hljóðritun frá sýningu Íslensku óperunnar í Hörpu.

ÉG ER ÞAKKLÁTUR ÖRLÖGUNUM           
RÁS 1 Nýársdag kl. 17.05
Vladimir Ashkenazy og áhrif hans á íslenskt 
tónlistarlíf.

GOLFSTRAUMURINN Á TÍMUM MANNALDAR 
RÁS 1 Nýársdag kl. 14.00
Rætt um áhrif þessa magnaða náttúrufyrirbæris á 
líf okkar Íslendinga.

okkar allra

Gleðilegt nýtt ár
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Nýársdagur

ÚTVARP
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1
FM 95,7 FM957

FM 96,3 FM Suðurland
FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið

FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga
FM 100,5 K100 

FM 102,9 Lindin

DAGSKRÁ

STÖÐ 2

STÖÐ 3

STÖÐ 2 BÍÓ

HRINGBRAUT

RÚV SJÓNVARP SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2 SPORT

STÖÐ 2 SPORT 2

07.00 Simpson
07.25 The Swan Princess. A Royal 
Myztery
08.45 Foodfight!
10.15 The Simpsons Movie
11.40 The Little Rascals Save the 
Day
13.15 Home Again
14.55 Crazy, Stupid, Love
16.50 Ævintýri í undirdjúpum
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.45 Sportpakkinn
18.50 Friðrik Dór - Í síðasta sk
20.30 The Greatest Showman
22.15 Three Billboards Outside 
Ebbin, Missouri
00:15 Horrible Bosses
01.50 King Arthur. Legend of the 
Sword
03.55 Crazy, Stupid, Love

08.50 Margra barna mæður
09.25 Margra barna mæður
10.00 Margra barna mæður
10.30 Margra barna mæður
11.00 Margra barna mæður
11.35 Margra barna mæður
12.10 Fósturbörn
12.30 Fósturbörn
12.50 Fósturbörn
13.15 Fósturbörn
13.35 Fósturbörn
14.00 Fósturbörn
14.25 Fósturbörn
14.50 Suður-ameríski draumurinn
15.25 Suður-ameríski draumurinn
16.00 Suður-ameríski draumurinn
16.35 Suður-ameríski draumurinn
17.10 Suður-ameríski draumurinn
17.40 Suður-ameríski draumurinn
18.10 Suður-ameríski draumurinn
18.40 Suður-ameríski draumurinn
19.10 Two and a Half Men
19.35 Splitting Up Together
20.00 Seinfeld
20.25 Friends
20.50 Tsunami. The Aftermath
22.20 One Born Every Minute UK
23.10 Westworld
00.35 Two and a Half Men
01.00 Splitting Up Together
01.25 Friends
01.50 Seinfeld
02.15 Tónlist

08.30 Absolutely Fabulous. The 
Movie  Óborganleg gamanmynd 
frá 2016 með þeim snillingum 
Joanne Lumley og Jennifer Saund-
ers. Edina og Patsy lifa lífinu eins 
og þeim einum er lagið í London.
10.00 Wilson
11.35 Hanging Up
13.10 Dressmaker
15.10 Absolutely Fabulous. The 
Movie
16.45 Wilson
18.20 Hanging Up  Grátbrosleg 
kvikmynd frá 2000 með þeim 
Meg Ryan, Diane Keaton og 
Lisu Kudrow. Myndin fjallar um 
systurnar Eve, Georgiu og Maddy 
og pabba þeirra, hinn elliæra 
Lou. Samskipti þeirra gegnum 
árin hafa verið heldur snubbótt 
og einkum í gegnum símann. 
Dæturnar eru allar uppteknar af 
eigin lífi og það er helst Eve sem 
heyrir hljóðið í gamla manninum 
annað slagið. 
20.00 Dressmaker 
22.00 Hidden Figures
00:05 Sully
01.40 The Last Witch Hunter
03.25 Hidden Figures

18.00 Blik frá Suðurnesjum
19.00 Smakk/takk
19.30 Verkalýðsbaráttan á Íslandi, 
sagan og lærdómurinn - þáttur 3
20.00 Súrefni
20.30 Hvíta tjaldið
21.00 Jólatónleikar Geir Ólafs
22.00 Súrefni
22.30 Hvíta tjaldið
23.00 Jólatónleikar Geir Ólafs

08.30 Man With a Plan
08.55 Home
10.30 The Duke
12.00 Strúktúr
12.30 Með Loga
13.30 Frozen. Ævintýri Ólafs
13.50 The Jungle Book
15.40 The Beatles. Eight Days a 
Week - The Touring Years
17.30 Lífið er yndislegt
19.00 Helgi Björns - ammæli í 
Höllinni
20.30 Forrest Gump
22.55 Lucy
00:25 Tropic Thunder
02.15 Six Days, Seven Nights
04.00 Síminn + Spotify

10.35 AC Milan - Liverpool
12.15 Man. Utd - Chelsea
14.55 Derby - Middlesbrough
17.00 Parma - Roma
18.40 Strength in Numbers - GS 
Warriors Champoions Movie 
2014-15
20.00 HM í pílukasti
23.00 UFC 232. Jones vs. Gust-
afsson 2

07.20 Napoli - Bologna
09.00 AC Milan - SPAL
10.40 Liverpool - Arsenal
12.20 Everton - Leicester
14.50 Arsenal - Fulham
17.20 Cardiff - Tottenham
19.30 Derby - Middlesbrough
21.10 Barcelona - Man. Utd.
22.55 Bayern - Inter

RÚV RÁS EITT
08.00 Klukkur landsins
08.25 Sinfónía nr. 9 eftir Ludwig 
van Beethoven
10.00 Fréttir
10.05 Veðurfregnir
10.15 Lotulíf
11.00 Guðsþjónusta í Dóm-
kirkjunni
12.00 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.40 Veðurfregnir
13.00 Ávarp forseta Íslands
13.30 Quake eftir Pál Ragnar 
Pálsson
14.00 Golfstraumurinn á tímum 
mannaldar
15.00 Eilífðin
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Luigi, Joseph og Wolf-
gang
17.05 Ég er þakklátur örlög-
unum
18.00 Kvöldfréttir
18.10 Nýárspistill
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Nýársópera Útvarpsins 
Hans og Gréta
21.00 Nína er enn í New York
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Þjóðsaga dagsins. Viðtöl 
og frásagnir
23.10 Píanóleikarinn Vladimir 
Ashkenazy
00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

07.30 KrakkaRÚV
07.31 Veistu hvað ég elska þig 
mikið?
07.42 Kúlugúbbarnir
08.05 Froskur og vinir hans
08.12 Hinrik hittir
08.17 Klingjur
08.28 Ormagöng
08.34 Kata og Mummi
08.45 Með afa í vasanum
08.57 Letibjörn og læmingjarnir
09.04 Hrúturinn Hreinn
09.11 Lóa
09.24 Alvin og íkornarnir
09.35 Djúpið
09.56 Kveikt á perunni
10.15 Nýárstónleikar í Vínarborg
13.00 Ávarp forseta Íslands  Ný-
ársávarp forseta Íslands, Guðna 
Th. Jóhannessonar. 
13.25 Íþróttaannáll 2018
14.15 Fréttaannáll 2018
15.20 KrakkaRÚV
15.21 Krakkafréttaannáll 2018
15.49 Krakkaskaup 2018
16.11 Jólastundin okkar
17.05 Táknmálsfréttir
17.15 Brothers  Uppfærsla 
Íslensku óperunnar á verkinu 
Brothers eftir Daníel Bjarnason 
í samstarfi við Den Jyske Opera 
og Sinfóníuhljómsveit Íslands. 
Verkið byggist á samnefndri kvik-
mynd eftir Susanne Bier og segir 
frá hermanninum Michael sem er 
sendur á vígvöllinn og er talinn 
af eftir að þyrla sem hann er í er 
skotin niður. Eiginkona hans og 
bróðir sameinast í sorginni og 
með tímanum myndast tilfinn-
ingar á milli þeirra. 
19.00 Fréttir
19.20 Veður
19.30 Sumarbörn  Íslensk fjöl-
skyldumynd um systkinin Eydísi 
og Kára sem eru send á afskekkt 
barnaheimili vegna erfiðra heim-
ilisaðstæðna og fátæktar. Börnin 
trúa því statt og stöðugt að 
dvölin verði stutt, en biðin veldur 
þeim síendurteknum vonbrigð-
um. Dagarnir líða og Eydísi tekst 
að yfirstíga hverja hindrunina á 
eftir annarri með sinni einstöku 
ráðsnilld, dugnaði og umhyggju 
fyrir Kára bróður sínum.
21.00 Framúrskarandi vinkona 
 Ný, ítölsk þáttaröð byggð á Nap-
ólí-sögum rithöfundarins Elenu 
Ferrante sem farið hafa sigurför 
um heiminn. 
22.05 Everest  Ævintýramynd 
í leikstjórn Baltasars Kormáks 
byggð á sannsögulegum atburð-
um. Hópur fjallgöngumanna er á 
leið á topp Everest þegar óveður 
skellur á með litlum fyrirvara og 
þeir verða að heyja baráttu upp 
á líf og dauða við náttúruöflin. 
Aðalhlutverk: Jason Clarke, Jake 
Gyllenhaal, Josh Brolin og Keira 
Knightley. Atriði í myndinni eru 
ekki við hæfi barna.
00.05 Vonarstræti  Margföld 
Eddu-verðlaunamynd eftir 
Baldvin Z og Birgi Örn Steinars-
son. Saga þriggja manneskja sem 
reyna að fóta sig í íslensku sam-
félagi á árunum rétt fyrir hrun. e.
02.10 Dagskrárlok



Völvuspá 2019

Fjarar undan Facebook, væringar  
í stjórnmálum og Katla rumskar

Ágúst Ólafur Ágústs-
s o n ,  þ i n g m a ð u r 
Samfylkingarinnar 
sem tók sér leyfi frá 
störfum eftir að hafa 
gengist við áreitni 

gagnvart blaðakonu, snýr aftur á 
þing í febrúar. Sama dag snúa Mið-
flokksmennirnir Gunnar Bragi 
Sveinsson og Bergþór Ólason, sem 
einnig tóku sér leyfi vegna hinna 
svokölluðu Klaustursupptakna, 
aftur til vinnu. Þeir fara í stórt við-
tal, segjast vera hættir að drekka og 
búnir að snúa við blaðinu.

Kári Stefánsson, forstjóri Íslenskr-
ar erfðagreiningar, heldur áfram 
að láta að sér kveða í opinberri 
umræðu. Hann mun fyrst og fremst 
beina spjótum sínum að heilbrigð-
isráðherra, Svandísi Svavarsdóttur, 
og framtaksleysi hennar í mál-
efnum fólks með fíknisjúkdóma. 
Hann mun að endingu sjálfur gefa 
rausnarlega til SÁÁ og láta Svandísi 
líta illa út um leið.

Pírati í borgarstjórastól
Völvan sér fyrir að Dagur B. Eggerts-
son hætti sem borgarstjóri á nýju 

Landsmenn kveðja árið 2018 í miðjum 
stormi Klausturs-upptaknanna svokölluðu, 
þótt árið hafi að mörgu leyti verið rólegra í 
þjóðmálunum en undanfarin misseri. Átök 
á vinnumarkaði, áframhaldandi uppgjör 
#metoo og væringar í borgarmálunum sér 
Völvan fyrir á árinu sem nú er að hefjast. 
Sumir finna ástina og aðrir ættleiða hunda. 
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Eimskipafélag Íslands óskar viðskiptavinum og 
landsmönnum öllum farsældar á árinu 2019.

GLEÐILEGT NÝTT ÁR



Brandenburg / SÍA

Taktu þátt í síðasta lestrarátaki Ævars vísindamanns og þú gætir orðið að persónu í æsispennandi ævintýrabók!
Allir krakkar í 1.-10. bekk geta tekið þátt – og sömuleiðis foreldrar og forráðamenn! Átakið stendur frá 1. janúar til 1. mars 2019. Allar upplýsingar á www.visindamadur.is

Hvað langar þig að lesa í dag?

ári, þótt veikindi sem borgarstjór-
inn hefur greint frá spili þar enga 
rullu. Ráðhúsið hefur nötrað undan-
farin misseri þar sem hver skandall-
inn rekur annan og að lokum er 
borgarstjóra ekki sætt í embætti. 
Meirihlutinn sættist á Dóru Björt 
Guðjónsdóttur Pírata í hans stað.

Mjög mun fjara undan Facebook 
næstu misserin. Æ fleira fólk snýst 
gegn risanum, því það treystir ekki 
að persónuleg skilaboð leki ekki út. 
Raunar mun Facebook áfram glíma 
við vandræði sem varða öryggi not-
enda samfélagsmiðilsins.

Ragnar Þór mun standa við stóru 
orðin og skæruhernaður á vegum 
VR verður staðreynd á fyrstu mán-
uðum nýs árs. Það mun kosta hann 
formennskuna í VR.

Væringar verða í Framsóknar-
flokknum, þrátt fyrir fádæma róleg-
heit yfir ríkisstjórnarsamstarfinu á 
árinu. Sigurður Ingi Jóhannsson 
mun hætta í stjórnmálum, öllum að 
óvörum. Lilja Alfreðsdóttir verður 
formaður Framsóknar. Skandall 
tengdur Ásmundi Einari Daðasyni 
félagsmálaráðherra mun hrekja 
hann úr flokknum. Framsókn leitar 
út fyrir þingflokkinn að nýjum ráð-
herra.

Skúli kveður Ísland
Skúli Mogensen skilur við WOW 
sem þó heldur áfram starfsemi sinni, 
íslenskum neytendum til hagsbóta. 
Skúli flytur af landi brott og leitar 
nýrra ævintýra á nýjum slóðum.

Kristján Loftsson, sem seldi Guð-
mundi Kristjánssyni í Brimi hlut 
sinn í HB Granda á árinu, mun 
láta mikið að sér kveða í íslensku 
viðskiptalífi á nýju ári með því að 
kaupa stóran hlut í skráðu félagi.

Völvan sér fyrir átök í Seðlabank-

anum. Sigríður Benediktsdóttir 
tekur við af Má Guðmundssyni sem 
seðlabankastjóri. Það mun valda 
titringi innan bankans, enda Sig-
ríður umdeild, jafnt persónulega 
og sem fræðimaður. Þórarinn G. 
Pétursson verður skipaður annar 
aðstoðarbankastjóri eftir að lögum 
um bankann er breytt og annarri 
stöðu aðstoðarbankastjóra bætt við.

Útvarpsstjóri í kröppum dansi
Úttekt á rekstri RÚV mun leiða í ljós 
að pottur er víða brotinn í rekstr-
inum. Útvarpsstjóri á í erfiðleikum 
með að útskýra málið og mikill 
þrýstingur verður á hann að segja 
af sér. Hann mun halda stöðunni, 
en veikist töluvert við málið.

Völvan sér Gunnar Smára Egils-
son verða áberandi í byrjun árs 
meðan skærur á vinnumarkaði 
standa sem hæst.

Þótt stjórnarandstaðan hafi verið 
frekar veikburða undanfarið ár, 
verða raddir um hærri veiðigjöld 
sífellt háværari og ríkjandi kvóta-
kerfi sífellt óvinsælla hjá þjóðinni. Á 
meðan munu sægreifar halda áfram 
að kaupa upp íslensk fyrirtæki.

Katla rumskar
Jón Jónsson tónlistarmaður fær 
sýkingu í raddböndin og mun ekki 
geta komið neitt fram á árinu. Í ljós 
kemur að honum líkar það að taka 
sér hvíld frá sviðsljósinu. Fátt er svo 
með öllu illt að ei boði gott, því Jón 
skapar sér óvænt nafn sem pródú-
ser, bak við tjöldin.

Katla rumskar eftir aldarlangan 
svefn. Nærsamfélagið lamast og 
flugumferð raskast. Mikil athygli 
beinist að Íslandi í kjölfarið, og þrátt 
fyrir allar spár mun metfjöldi ferða-
manna sækja landið heim árið 2019.

VÖLVUSPÁ 2019
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Hundalán sér Völvan í kortunum. 
Auðunn Blöndal ættleiðir hund 
af tegundinni pug, ásamt sam-
býliskonu sinni. Hundurinn verður 
samfélagsmiðlastjarna og fær fleiri 
fylgjendur á Instagram en Auðunn 
sjálfur, sem er með rúmlega 30 þús-
und fylgjendur.

Veðrið í sumar verður svipað og 
árið 2018 og veldur landsmönnum 
vonbrigðum. Eigendur ferðaskrif-
stofa brosa hins vegar hringinn.

Hofsós vekur heimsathygli
Smábærinn Hofsós við Skagafjörð 
mun njóta verðskuldaðrar athygli 
ferðamanna eftir að fræg Holly-
wood-stjarna setur inn mynd af sér 
á Instagram í fallegustu sundlaug á 
landinu sem þar er að finna í sjávar-
málinu.

Píanóleikarinn Víkingur Heiðar 
mun fá mikla viðurkenningu á 
árinu, á alþjóðavísu. Stjarna hans 
heldur áfram að rísa.

Metoo skekur  
Landspítalann á árinu
Völvan sér einnig fyrir átök utan 
landsteinanna. Bretar munu kjósa 
um Brexit á nýjan leik snemma á 
árinu. Afar mjótt verður á mun-
unum, en örlítill meirihluti mun 
snúa úrslitunum frá 2016. Engin sátt 
verður um niðurstöðuna og enn um 
sinn verður hver höndin upp á móti 
annarri í breskri pólitík. Íhaldið 
mun þó halda meirihlutanum, ekki 
fyrir eigin verðleika heldur sundr-
unguna á hinum vængnum. Í fram-
haldinu munu báðir stóru flokk-
arnir fara í mikla uppstokkun.

Svala trúlofar sig
Snjólaug Lúðvíksdóttir uppistand-
ari finnur ástina á árinu og heldur 

áfram að skemmta landsmönnum. 
Hún mun halda áfram að koma fram 
víða erlendis og endar árið með stæl 
í þekktum, bandarískum spjallþætti 
með hispurslausu uppistandi sem 
verður umdeilt á samfélagsmiðlum, 
en mun verða vendipunktur á ferli 
hennar.

Svala Björgvinsdóttir sem fann 
ástina á árinu sem nú er að líða mun 
tilkynna trúlofun sína seint á árinu.

Íslensk sjónvarpsþáttasería úr 
smiðju Baldvins Z mun slá í gegn 
alþjóðlega.

Í febrúar dregur til tíðinda hjá 
Elmu Stefaníu Ágústsdóttur leik-
konu. Stærstu svið hins þýsku-
mælandi heims slást um hana og 
hún frumsýnir með miklum bravúr 
næsta haust við virt leikhús. Ísland 
missir hana af sviðinu og svekkja sig 
margir á því.

Halldóra Geirharðsdóttir landar 
hlutverki í bandarískri sjónvarps-
seríu.

Atli Rafn snýr aftur
Þá birtir til í Þjóðleikhúsinu á árinu 
með auknum metnaði í verkefna-
vali. Loddarinn í Þjóðleikhúsinu 
verður sýning ársins. Atli Rafn Sig-
urðarson birtist aftur á sviðinu og 
sýnir það og sannar að hann er ein-
hver besti leikari landsins. Ari Matt 
verður áfram þjóðleikhússtjóri.

Bóksala dregst enn frekar saman 
og margir ungir rithöfundar söðla 
um og reyna fyrir sér við skrif fyrir 
sjónvarp til þess að hafa í sig og á.

Skómerkið Kalda, með Katrínu 
Öldu Rafnsdóttur í broddi fylkingar 
mun ná langt á árinu. Hið alíslenska 
skómerki fer inn í enn fleiri stór-
verslanir á meginlandinu en raunin 
var árið 2018 og Katrín Alda vekur 
verðskuldaða athygli í alþjóðlegum 
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miðlum, ekki síst fyrir þær sakir að 
stórstjörnur munu klæðast skónum 
á rauða dreglinum.

Sinfóníuhljómsveit Íslands 
sannar það á árinu að hún er sú 
menningarstofnun á landinu sem 
er af mestum gæðum og er sú eina 
sem stenst alþjóðlegan samanburð. 
Gestum hljómsveitarinnar mun 
fjölga.

Árni Pétur Guðjónsson vekur eft-
irtekt fyrir leik á sviði með vorinu.

Leifur Ýmir myndlistarmaður 
mun koma fólki á óvart á árinu með 
verkum sínum. Áhugi frá galleríum 
á meginlandinu verður mikill.

Ásmundur Ásmundsson mynd-
listarmaður opnar sýningu í Osló í 
haust sem mun vekja mikla lukku 
meðal Norðmanna.

Hamrén víkur
Gulldrengirnir okkar 
í  knattspyrnu-
l a n d s l i ð i n u 
munu ekki ná 
sér upp úr þeim 
öldudal sem 
þeir eru í og það 
er eitthvað í 
kortunum um 
að Eric Hamrén 
muni ekki klára 
u n d a n k e p p n i n a 
fyrir EM 2020. Gamlir 
draugar eins og 
agavandamál, 
ó v ö n d u ð 
ummæli og 
liðsval sem 
kemur flest-
um á óvart 
munu taka 
sinn toll og 
Hamrén mun 
k ve ð ja .  KS Í 
leitar til Heim-
is  Guðjóns-
sonar, þjálfara 
m e i st a ra l i ð s 
HB, til að klára 

undankeppnina. Léttleikinn kemur 
aftur í klefann og aginn úti á velli 
tryggir liðið í umspil en með naum-
indum þó.

Það mun gusta um KSÍ á ársþing-
inu í febrúar. Kristalkúlan sýnir 
að Guðni Bergsson, formaður KSÍ, 
standi storminn af sér. En hans pól-
itík verður að setja Íslandsmótið 
meira í hendurnar á ÍTF og halda 
áfram að gera KSÍ að grænum vinnu-
stað. Áfram verður kvabbað um 
Laugardalsvöll og undirbúningur 
heldur bara áfram. Staða yfirmanns 
knattspyrnumála verður felld inn í 
starf KSÍ og einhver innanhúss fær 
einfaldlega stöðuhækkun.

Eiður finnur ástina
Þá munu gömlu félagarnir Eiður 
Smári og Arnar Þór verða 
tilkynntir sem þjálf-
arar U-21 árs lands-
liðs Íslands. Eiður 
finnur ástríðuna 
e i n n i g  u t a n 
vallar og nælir 

sér í konu úr 
s t j ó r n m á l -
unum. Stefnir 
í gott ár þar á 
bænum.

Það eru 

allra fyrri hluta næsta tímabils. 
Arnór Sigurðsson tekur annað 
tímabil með CSKA og heldur áfram 
að blómstra. Ekki mikil vandræði á 
þeim pilti.

Íslenski fótboltinn blæs í sóknar-
lúðrana. Miðaverð verður snarlækk-
að og ýmislegt gert til að fá fólk aftur 
á völlinn. Tómir vellir eru hættir að 
vera töff í augum stjórnarmanna og 
stjórnmálamanna. Ýmislegt verður 
gert til að fylla þessi risamannvirki 
sem standa tóm lungann úr árinu. 
Umgjörðin verður stórbætt hjá 
flestum félögum og leynimakkið 
í kringum bjórsölu á völlunum 
verður aflagt.

Pepsi-deild karla verður spenn-
andi langt fram eftir móti. Valsmenn 
munu hafa þetta í þriðja sinn í röð 
en KR mun veita þeim harða keppni 
en gefa eftir á lokasprettinum. FH 
veldur vonbrigðum sumarsins og 
Grindavík og ÍA falla. Þróttarar og 
Ólafsvíkingar koma í þeirra stað. 
Ævintýri Magna frá Grenivík heldur 
áfram og liðið verður nær því að fara 
upp en að falla.

Það verður meiri spenna í 
kvennaboltanum. Þór/KA mun 
standa uppi sem sigurvegari eftir 
ótrúlega lokaumferð þar sem tit-
illinn skiptir um hendur ansi oft 
þessar 90 mínútur. Valur, Stjarnan 
og Breiðablik munu fylgja þeim eins 
og skugginn og deildin verður jafn-
ari en oft áður. Valskonur munu fá 
silfrið og Margrét Lára sýnir að hún 
er ekki dauð úr öllum æðum.

Handboltinn rúllar í janúar eins 
og flest öll fyrri ár. Mikill gleðigjafi 
í skammdeginu. Ísland kemst upp 
úr riðlinum og í milliriðil en lýkur 
keppni þar. Guðmundur Guð-
mundsson landsliðsþjálfari horfir 
sáttur á mótið. Ánægður með fram-
lag ungu strákanna. Skömmu eftir 
mótið kemur franska stórliðið PSG 
og kaupir Hauk Þrastarson frá Sel-
fossi. Önnur félagaskipti eru ekki 
sjáanleg. Aron verður áfram í Barce-
lona og Guðjón Valur hjá Ljónunum 
í Rhein-Neckar.

Gummi Ben afþakkar
Síminn mun tilkynna um hver 
verður andlit enska boltans í 
febrúar. Eftir örlitla umhugsun 
mun Gummi Ben segja nei takk og 
halda kyrru fyrir hjá Vodafone. Það 
verður því Hörður Magnússon sem 
mun stökkva um borð og gera enska 
boltanum aftur hátt undir höfði. 
Metnaðarleysi Vodafone kristallað-
ist í kringum stórleik Liverpool og 
Manchester United þar sem engin 
dagskrárgerð var fyrir eða eftir 
leik. Honum til aðstoðar verða þau 
Gunnar Birgisson frá RÚV og Sigríð-
ur Þóra Ásgeirsdóttir sem mun sjá 
um umfjöllun um leiki helgarinnar. 
Síminn mun ekki klikka á að fá hæfa 
konu til starfa.

Guðbjörg Jóna Bjarnadóttir, sem 
vann til gullverðlauna í 200 metra 
hlaupi á Ólympíuleikum ungmenna 
í Búenos Aíres, mun halda áfram að 
vekja athygli. Sem og kraftajötunn-
inn Júlían J.K. Jóhannsson. Hann 
mun halda áfram að bæta sig.

Ólafía Þórunn mun slá í gegn 
og þjóðin mun sitja 

límd við skjáinn 
á ókristilegum 
tíma til að sjá 
hana slá hvert 
snilldarhöggið 

á fætur öðru. 
V i ð t a l i ð 

við hana í 
kjölfarið fær 

Ólaf Þórðarson 
nánast til að 

gráta.
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nokkur félagaskipti í kortunum. 
Aron Einar tekur stökkið í sólina til 
Tyrklands eða Katar. Birkir Bjarna-
son fer aftur til Ítalíu og Ari Freyr 
skiptir um lið. Alfreð Finnbogason 
fær mjög gott tilboð en ákveður að 
vera um kyrrt í Augsburg.

Gylfi og Alexandra munu eignast 
barn í september/október sem hefur 
svo jákvæð áhrif á spilamennsku 
Gylfa. Fyrirspurnir koma en verðið 
fælir stórliðin frá. Hann verður 
áfram í Everton.

Jón Dagur kemur aftur til Fulham 
og slær í gegn í Championship-
deildinni. Vekur áhuga og eftirtekt 

mun halda áfram að bæta sig.
Ólafía Þórunn mun slá í gegn 

og þjóðin mun sitja 
límd við skjáinn 

á ókristilegum 
títttttttttttt ma til að sjá 
hana slá hvert 
snilldarhöggið 

á fætur öðru. 
V i ð t a l i ð 

við hana í 
kjölfarið fær

Ólaf Þórðarson
nánast til að 

gráta.
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Um leið og við óskum 

viðskiptavinum okkar 

og landsmönnum öllum  

GLEÐILEGS NÝS ÁRS

OG ÞÖKKUM VIÐSKIPTIN

Á ÁRINU SEM ER AÐ LÍÐA  

bendum við á að verslanir 

okkar eru lokaðar á

gamlársdag og nýársdag. 

Gleðilegt
nytt ár

Við opnum aftur 2. janúar

og þá heldur okkar árlega

RISA-ÚTSALA 
áfram.

Frægir á  
ferð og flugi
Fræga fólkið lætur 
hvorki jól né áramót 
stoppa sig í að vera 
bæði á ferð og flugi. 
Það er jafnvel bara 
meira af ferðum 
og flugi hjá fræga 
fólkinu um þetta 
leytið þó að sumir 
skelli sér mögulega í 
frí. Skoðum nokkrar 
myndir af þeim.

Það vakti athygli 
þegar Kristen 
Stewart fékk sér 
göngutúr með 
nýju kærustunni, 
Söru Dinkin, í Los 
Angeles um daginn.

Billy Crystal mætti á leik í Staples 
Center með þennan glæsilega 
sixpensara á dögunum. Þar horfði 
hann á Clipp ers vinna Sacra-
mento Kings og sem þekktur 
 Clippers-aðdáandi hefur vafa-
laust verið ánægður með úrslitin.

Marky Mark var nettur og þéttur 
á Barbados um daginn. Kappinn 
ákvað að taka því rólega um jólin.

Rapparinn vinsæli Gunna gaf 
fátækum krökkum í hverfinu leik-
föng á Þorláksmessu.

Karl, Vilhjálmur, Katrín, Meghan 
og Harry í sátt og samlyndi.

Sandler-fjölskyldan skellti sér á leik Milwaukee 
Bucks og New York Knicks í Madison Square 
Garden. Þau voru misspennt yfir leiknum þó.
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Leitaðu til okkar.

- FLUGELDAR Í 50 ÁR -

Á hverju ári leita einstaklingar, fyrirtæki og opinberir aðilar til okkar eftir aðstoð enda fáum 

við þúsundir hjálparbeiðna og spila björgunarsveitirnar mikilvægt hlutverk í almannavarnakerfi 

landsins. Þrátt fyrir að allur okkar mannskapur gefi sína vinnu þá er rekstur tækja og búnaðar  

mjög kostnaðarsamur. 

Björgunarsveitir okkar fjármagna starfið með margvíslegum hætti en flugeldasalan er  

langmikilvægust og skiptir sköpum til að viðhalda þessu öfluga öryggiskerfi okkar Íslendinga.

Við hvetjum fólk til þess að hugsa um eigið öryggi og leita til okkar þegar það kaupir flugeldana. 



Dreifing dreifing@postdreifing.is  
Ef blaðið berst ekki 800 1177

Við segjum fréttir Smáauglýsingasíminn og skiptiborð 550 5000 
Ritstjórn 550 5070  ritstjorn@frettabladid.is Auglýsingadeild 550 5050 auglysingar@frettabladid.is Prentun Ísafoldarprentsmiðja

mest lesna dagblað landsins.

ÞÚ GETUR NÁLGAST FRÍTT EINTAK AF 
FRÉTTABLAÐINU VÍÐSVEGAR UM LANDIÐ.

 
Óskir þú eftir því að fá blaðið í áskrift, hafðu samband við Póstdreifingu.

Láru G. 
Sigurðardóttur

BAKÞANKAR

Eina dimma vetrarnótt sofnuðu 
tíbeskir munkar á kletta-
syllu í -17 gráðum. Einu klæði 

þeirra voru ullar- eða bómullarsjal. 
Enginn skalf og allir vöknuðu við 
sólarupprás og héldu í klaustrið 
sitt. Atburðurinn var festur á filmu 
af rannsóknarteymi frá Harvard, 
sem hefur sýnt fram á að með hug-
anum getum við stjórnað ýmissi 
líkamsstarfsemi.

Eins og hugurinn er magnaður 
getur það verið þrautin þyngri 
að standa við áramótaheit. Þekkt 
rannsókn sýndi að 92% fólks 
standa ekki við áramótaheit sín.

Áramót eru samt kjörinn tími 
til að líta yfir farinn veg og huga að 
næstu skrefum. Oftast ganga ára-
mótaheit út á að bæta heilsu okkar 
sem er jákvætt í sjálfu sér. Í stað 
þess að strengja áramótaheit hafa 
taugavísindamenn ráðlagt að betra 
væri að tileinka sér nýjan lífsstíl í 
skrefum. Ef maður ætlar að hætta 
að borða sykur þá er gæfulegra að 
minnka sykurinn smám saman. 
Og ef uppáhaldskonfektmolinn 
er á veisluborði frænku er lífsstíls-
breytingin ekki unnin fyrir gýg þó 
að maður fái sér einn.

Við þurfum ekki að hafa full-
komna stjórn á eigin lífi til að njóta 
þess. Fæst okkar eru fær um það. 
Kannski snýst það meira um að lifa 
eftir þeim gildum sem skipta okkur 
máli. Að vera sátt og þakklát fyrir 
það sem við höfum en jafnframt 
stefna að markmiðum okkar, sem 
geta verið að heimsækja vin, borða 
hollara eða hreyfa okkur meira.

Við komumst líklega aldrei 
nálægt sjálfstjórn tíbesku munk-
anna en hugur okkar er öflugri en 
við oft teljum. Við breytum ekki 
heilanum á einni nóttu en með 
hverri atlögu styrkjast taugabrautir 
að nýju markmiði – þessi torfæru-
slóði verður ekki greiðfær með 
einni ferð.

Ég óska lesendum velfarnaðar og 
gæfu á nýju ári.

Áramótaheit

FYRIR SVANGA 
FERÐALANGA

*0,5 l gos í plasti frá Ölgerðinni.  
Tilbúin vara, ekki hægt að breyta.

*0,5 l gos í plasti frá Ölge

PANINI 
OG GOS* 

COMBO VERÐ: 

499KR

Takk!
Hjartans þakkir fyrir góð og gefandi samskipti  
á árinu sem er að líða.

Hlökkum til að skína skært með ykkur á nýju ári.

Þú getur meira með Símanum

Hjartans þakkir fyrir góð og gefandi samskipti 
á árinu sem er að líða.

Hlökkum til að skína skært með ykkur á nýju ári.

Þú getur meira með Símanum

siminn.is


